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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de socialsekreterare som deltagit i vår studie och delat med sig av 

sina erfarenheter och upplevelser och därmed gjort studien möjlig. Vi tackar även vår 

handledare Katarina von Greiff för goda råd och tips samt våra familjer och vänner som under 

skrivandeprocessen stått ut med oss. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och 

tålamod, trots all stress och frustration vi upplevde under skrivandets gång. 
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“Men problemet är att man aldrig har facit i handen.” 

- Några socialsekreterares uppfattningar om deras arbete med barn och ungdomar.  

Författare: Astrid Blomberg och Özden Ünal 

 

 
ABSTRACT 
 
The opinion of social workers towards their work with children and young persons was 

studied in this essay. Even their point of view with reference to the term the child’s best 

interest has being considered and special focus was laid on the social workers attitudes 

towards media coverage and its criticism towards their work. A qualitative approach was used 

consisted of six interviews. The theoretical frameworks were based on the theory about 

freedom of action and the theory of social representations. Our result showed that almost all 

of the interviewees felt a relatively high freedom of action in their work within the framework 

of the law and other policies and that despite the difficulties this can imply, they still enjoy 

working with this target group. Concerning the term the child’s best interest, all of 

interviewees said that it is very good that it exists but that it is also difficult to define since it 

depends on whom one asks. Nearly all of the social workers thought that media coverage is 

one-sided and very negative.  

 

Key words: children in social care, media and social work, social representations, social 

workers opinion, the child’s best interest, the theory about freedom of action 

 

Nyckelord: barnets bästa, handlingsteori, media och socialt arbete, omhändertagande av barn, 
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1. Inledning 

Sverige är ett demokratiskt land som är uppbyggt av lagar och regler. Den offentliga makten 

utövas under lagarna (Regeringsformen RF 1:1) och skall främja medborgarnas lika värde, 

frihet och värdighet (RF 1:2, Socialstyrelsen, 2002 ). Socialtjänsten är en av myndigheterna 

som tillämpar lagar och ansvarar för att säkra medborgarna en social och ekonomisk trygghet 

samt även vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2002). Dess huvudlag utgörs av socialtjänstlagen 

(SoL) som är en ramlag och som är öppen för tolkningsmöjligheter (SOU, 2005: 34). Vid 

sidan av socialtjänstlagen finns särskilda bestämmelser som tillvaratar olika gruppers 

intressen, såsom barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 2002). Enligt lagen har kommunerna 

rätt att tolka lagens innebörd och att själva utarbeta åtgärdsplaner för socialtjänstens insatser 

efter lokala förhållanden (ibid.). I praktiken innebär det att socialsekreterare får en viss 

handlingsfrihet i sitt arbete, det vill säga möjligheten att tolka och tillämpa lagen (Claezon, 

1987). 

 

Socialsekreterarens arbete handlar om myndighetsutövning mot enskilda individer vilket 

innebär att de fattar beslut som kan vara till fördel eller nackdel för individer och därmed 

ställs den enskilde i en beroendeposition gentemot myndigheten (Claezon, 1987). 

Handlingsfriheten, som lagen ställer till socialsekreterarens förfogande, kan också innebära en 

svår balansgång för socialsekreterare när de ska utreda barn och familjer eftersom barnets rätt 

ställs då mot föräldrarnas rätt (ibid.). Föräldrarnas vårdnadsrätt, vilket regleras i 

Föräldrabalken (FB), kan komma att begränsas när föräldrarna brister i sina skyldigheter 

gentemot barnet. Då träder samhället in för att ge barnet skydd, vård och omsorg samt för att 

trygga barnets goda utveckling (Runcis, 2007). Å ena sidan ska socialsekreteraren ta barnets 

och föräldrarnas intressen i beaktande och å andra sidan inte riskera barnets bästa. Frågan är 

vad socialsekreterarna anser om sitt arbete med barn och ungdomar samt om sitt 

handlingsutrymme. Vilka möjligheter respektive hinder upplever de att det finns i arbetet? 

Barnets bästa är både medel och mål för beslut om ingripande i familjen och ska ligga till 

grund för socialtjänstens beslut som berör barn (Socialstyrelsen, 2002). Men eftersom detta 

begrepp inte har en tydlig definition (SOU, 1994:139) ligger intresset i föreliggande studie att 

undersöka hur dessa socialsekreterare definierar begreppet barnets bästa med egna ord.  
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I Claezons studier (1987, 2004) framkommer det att socialsekreterarna anser att 

handläggningen av barnärenden är en komplicerad arbetsuppgift när det handlar om att 

separera barn och föräldrar. Det är de som ofta får stå till svars när media uppmärksammar 

fall som är aktuellt inom socialtjänsten (Claezon, 1987). Men vem bär ansvaret när det inte 

har gått bra för ett barn som är i samhällsvård, är det föräldrarna, socialsekreterarna, chefen 

eller samtliga inblandade? Vad tänker socialsekreterarna i denna studie om medias intresse för 

deras arbete med barn- och ungdomar och hur hanterar de medias bevakning och kritik? Finns 

det fog för kritiken och varför ser vi sällan socialsekretare uttrycka sig i media? Dessa frågor 

är intressanta att få svar på, inte bara för oss som blivande socialtarbetare, utan även för de 

som läser denna uppsats då man som medborgare sällan blir oberörd när det föreligger 

misstanke om att ett barn har farit illa och socialtjänsten inte har gjort någonting. Vi vill 

därför även undersöka hur socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar förhåller sig 

till det som skrivs och visas i media och om uppmärksamheten kring olika fall påverkar dem 

och deras arbete. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka och beskriva socialsekreterarnas 

uppfattningar om sitt arbete med barn och ungdomar samt om begreppet barnets bästa. 

Avsikten är även att ta reda på hur socialsekreterarna förhåller sig till medias bevakning och 

kritik av deras arbete.  

 

För att besvara syftet har följande forskningsfrågor formulerats: 

1. Hur beskriver socialsekreterarna sitt arbete med barn och ungdomar? 

2. Hur ser socialsekreterarna på begreppet barnets bästa? 

3. Hur förhåller sig socialsekreterarna till medias bevakning gentemot deras arbete? 

 

2. Bakgrundsfakta 

Följande del av uppsatsen introduceras med en kort beskrivning av socialtjänstens ansvar 

gentemot barn som far illa. Därefter definieras studiens centrala begrepp. Slutligen redovisas 

kritiken som media riktar mot socialtjänsten genom några uttalanden från olika personer som 

publicerats i media. 
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2.1 Socialtjänstens ansvar för barn som far illa 

Socialtjänsten har ett ansvar för att barn och ungdomar inte ska fara illa. Detta ansvar regleras 

i kapitel fem i socialtjänstlagen (SoL). Där anges att socialtjänsten ska se till att barn och 

ungdomar växer upp under goda och trygga förhållanden, att de ungdomar som riskerar att 

utvecklas ogynnsamt ska få det skydd och stöd som de behöver genom att bland annat 

samarbeta med hemmen samt att barn och ungdomar ska få vård och omsorg utanför det egna 

hemmet om det blir nödvändigt (SoL 5:1) (Friis, 2008). Eftersom socialtjänstlagen bygger på 

egenbestämmande och integritet (SoL 1:1) ska socialtjänsten framför allt lösa den enskildes 

problem på frivillig väg (ibid.). I Socialtjänstlagens tredje kapitel finns en bestämmelse om att 

vid alla åtgärder som berör barn ska barnets inställning klarläggas samt att hänsyn ska tas till 

barnets vilja utifrån dennes ålder och mognad (SoL 3:5). Socialtjänsten är enligt SoL 11:1 

skyldig att inleda en utredning när de får kännedom om något som kan innebära en åtgärd från 

deras sida (ibid.). Beträffande barn som far illa får socialtjänsten kännedom om dem genom 

antingen anmälan från till exempel skola, dagis, barnavårdscentral eller privatpersoner, eller 

ansökan där föräldrar själva tar kontakt med socialtjänsten när de upplever att de inte längre 

kan ta hand om sina ungdomar, men också genom uppsökande verksamhet (Ensgtedt, 1984, 

Sundell & Egelund, 2001). I SoL  (14:1) finns en bestämmelse om att alla som får kännedom 

om barn som far illa och som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa bör anmäla det 

till socialtjänsten. För myndigheter och deras anställda är detta en plikt och för allmänheten en 

rekommendation. En utredning ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra 

månader, dock kan utredningen förlängas om det finns särskilda skäl för det (SoL 11:2) (Friis, 

2008). En utredning om barn som far illa kan mynna ut i ett av följande tre alternativ: 

 

1. Att barnet stannar hemma och får olika stödinsatser i hemmet. 

2. Att barnet bor kvar hemma utan stödåtgärder, antingen på grund av att insatser inte anses 

nödvändiga, eller att familjen inte förmår tillägna sig dem eller att föräldrarna inte samtycker 

till hjälpinsatser. 

3. Att barnet skiljs från sin familj. 

Det mest vanliga är att barnet fortsätter att bo kvar hemma med hjälpåtgärder (Engstedt, 

1984). 

 

2.1.1 Frivilliga placeringar och tvångsomhändertaganden 

Införandet av Socialtjänstlagen (SoL) innebar en tydlig skillnad mellan frivillighet och tvång 
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eftersom alla insatser enligt denna lag ska ske på frivilliga grunder och i samförstånd med den 

enskilde (Bucht, 1997). Det är med stöd av SoL som frivilliga placeringar av barn sker, det 

vill säga att samtycke föreligger. Samtycket innebär att både föräldrar och den unge har 

accepterat vårdplanen samt socialnämndens direktiv (ibid.). Med frivilligt omhändertagande 

åsyftas placering utanför hemmet av barnet och förutsätts av att föräldrarna har antingen 

begärt det eller har godkänt ingripandet. Initiativet till placering kan aktualiseras av såväl 

föräldrarna, socialsekreteraren som barnet självt. Vid frivilliga placeringar har 

vårdnadshavaren fortfarande rätt att bestämma över barnets omständigheter som till exempel 

var barnet ska placeras och hur länge (Norström & Thunved, 1992).  

 

Lagen med särkskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är ett komplement till 

socialtjänstlagen som möjliggör att tvångsomhänderta barn för vård (Friis, 2008). 

Tvångsomhändertagandes premisser regleras i LVU. Att ingripa med tvång blir giltigt om 

föräldrarna och barnet motsätter sig den behövliga vården och att rekvisiterna i 2 § (så kallade 

”miljöfall” där barnet riskerar sin hälsa eller utveckling på grund av brister i omsorgen) 

och/eller 3 § (så kallade ”beteendefall” där barnet utsätter sin hälsa eller utveckling i fara på 

grund av eget beteende) i LVU uppfylls. Det är således samtycket till insatserna som avgör 

vilken lag som ska tillämpas i det aktuella ärendet (Norström & Thunved, 1992). 

 

2.2. Definition av begrepp 

Barn: Enligt 1 kap 2 § socialtjänstlagen och artikel 1 i Barnkonventionen definieras barn som 

varje människa som är under 18 år, om inte barnet blir myndigt enligt den nationella 

lagstiftningen (SOU, 1997:116). Definitionen fastställer att de rättigheter som anges i 

Barnkonventionen gäller tills barnet fyllt 18 år. Det finns även en del bestämmelser som anger 

högre ålder än 18 år, exempelvis LVU som gäller för ungdomar upp till 21 år (ibid.). När vi 

använder formuleringen ”barn och ungdomar” då syftar vi på alla barn (och ungdomar) upp 

till 21 år. 

 

Barnperspektiv: Begreppet barnperspektiv är relativt och kan därmed definieras på olika sätt. 

Det finns tre olika typer av barnperspektiv; det vuxnas barnperspektiv, samhällets 

barnperspektiv och barnets eget barnperspektiv (SOU, 2001:72 ). 

 

Det vuxna barnperspektivet handlar om varje vuxens syn på barn och barndomen samt deras 
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värderingar om barnen. Det finns lika många vuxna barnperspektiv som vuxna. Detta 

perspektiv kännetecknas av den egna erfarenheten, egen barndom och kunskaper om barns 

utveckling. Det är det vuxnas barnperspektiv som idag dominerar och gäller i samhället 

(ibid.). 

 

Samhällets barnperspektiv innefattar samhällets kollektiva värderingar, kulturella 

föreställningar och uppfattningar om barn och ungas rättigheter och behov. Lagstiftning, 

forskning samt media är några exempel. Barnkonventionen uppges vara bärare av samhällets 

barnsperspektiv (ibid.). 

 

Barnets eget barnperspektiv handlar om hur omvärlden ser ut just utifrån det barnets 

perspektiv, vad just han eller hon ser, hör, upplever och känner i en viss given situation. Detta 

perspektiv förändras samtidigt som barnet blir äldre och utvecklas (ibid.).  

 

Barnets bästa: FN: s konvention om barnens rättigheter (Barnkonventionen) består av ett 

antal principer för att garantera att barn får det skydd och omvårdnad som behövs för dess 

välbefinnande. Barnkonventionen bygger på fyra principer som ska vara vägledande för 

tolkning av de övriga principerna. Dessa fyra principer är att barn har rätt att få sina 

rättigheter tillgodosedda (artikel 2), att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som berör barn (artikel 3), att barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6) samt att 

barn har rätt att komma till tals i frågor som berör dem med hänsyn till dess ålder och mognad 

(artikel 12). Bland dessa fyra principerna har barnets bästa företräde framför de andra (SOU, 

1997:116). Socialarbetare ska göra bedömningar om vad som är bäst för ett visst barn 

(Socialstyrelsen, 2002). Denna princip finns uttryckt i SoL och föräldrabalken (FB).  

 

”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver” (2 kap. 2 § 

SoL). 

 

Begreppet barnets bästa är relativt (SOU, 1994:139). Det finns ingen given definition om vad 

som är barnets bästa, utan begreppet betyder olika saker för olika människor utifrån hur 

barnets behov tolkas. Begreppets betydelse förändras också över tid då ny kunskap växer fram 

och värderingar i samhället förändras (ibid.). Det bästa sättet för att avgöra vad som är barnets 

bästa är att kombinera två olika perspektiv, dels ett objektivt det vill säga vad man vet om 

barn genom forskning och erfarenhet som således är de vuxnas beskrivningar och 
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bedömningar av barnets situation, dels ett subjektivt perspektiv som refererar till att barn 

uttrycker egna åsikter och upplevelser med egna ord (Eekelaar J , 1994, refererad i  SOU, 

1997:116). 

 

Handlingsutrymme: Carlsson (2005) definierar detta begrepp som hur en individ upplever sitt 

svängrum och sin handlingsfrihet i den sociala kontexten. Handlingsutrymmet kan utvidgas 

eller begränsas av omgivande strukturer och det som avgör beror framför allt på individens 

styrka, samt de möjligheter och hinder som organisationens struktur erbjuder. En individ kan, 

enligt Carlsson (2005), inför ett hinder känna sig pressad att handla i en viss riktning och kan 

då riskera att kompromissa eller ge upp sina intentioner. Begreppet handlingsutrymme 

kommer att användas synonymt med handlingsfrihet i denna uppsats. 
 

2.3 Media och socialtjänsten  

Omhändertagande av barn är ett hett ämne inom media. Det framkommer delade åsikter om 

socialtjänstens skyldighet och ansvar gentemot barn som far illa. Socialtjänstens arbete 

kritiseras inte bara av journalister utan även av allmänheten. En del hävdar att för få barn 

omhändertas i Sverige och att man borde vara mer uppmärksam på barn som far illa (Bennich, 

27 februari, 2008) medan andra anser att det är för många omhändertaganden och att beslut 

om omhändertagande fattas utan saklig grund (”Barn tvångsomhändertas,” 2 maj, 2007). 

Gemensamt för all kritik mot socialtjänsten är ett missnöje om hur arbetet utförs och sköts. 

Hur socialtjänsten än gör verkar det alltid bli fel. Vi får läsa om de sociala myndigheterna som 

blundar för att barn far illa och att de brister i sina åtaganden (Länsstyrelsen, 2008), men 

också om de som bara rycker ut barn från dennes familj utan rättssäkra beslut (”Barn 

tvångsomhändertas,” 2007). 

 
Under de senaste åren har det framkommit väldigt mycket kritik mot socialtjänsten i de 

svenska medierna (Danielsson, 2008). Socialtjänsten har bland annat anklagats för att de inte 

förstår problemen som finns i samhället idag och att de reagerar för långsamt när anmälningar 

om missförhållanden kommer in. Dock har kritiken mest varit riktad mot cheferna och 

ansvaret de bär gentemot arbetsgruppen (ibid.). Oftast fungerar inte relationen mellan 

socialtjänst och media. Många som är anställda inom socialtjänsten men också 

förtroendevalda är oroliga över att bli påhoppade av obevekliga journalister som vill ha svar 

på sina frågor, utan frist (Andersson, 2004). Samtidigt förstår inte journalister varför det ska 
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vara svårt att svara på några enkla frågor (ibid.). Andersson (2004) skriver att det är ganska 

vanligt att anställda krånglar till det och gömmer sig bakom sekretessen. Många är rädda för 

att bryta mot sekretesslagen och glömmer att sekretessen är till för att skydda den enskilde, 

inte myndigheternas arbetsmetoder och maktbefogenheter (ibid.). Enligt Andersson (2004) 

ska socialtjänsten hjälpa media och inte försvåra deras arbete och uppgift, vilket är att granska 

makten, även socialtjänstens makt. Hon menar att socialtjänsten måste tåla att bli ifrågasatt 

och krävas på förklaringar (ibid.). 

 

Stenius (Engelmark, 2008), allmänhetens pressombudsman, berättar att intressekonflikt är 

anledningen till varför det ofta uppstår konflikt mellan socialarbetare och journalister vid 

granskningen av socialt arbete. Vidare säger hon att journalister ofta ser det som sin uppgift 

att de ska vara på de svagas sida, kritiskt granska myndigheterna och uppmärksamma 

maktmissbruk. Det är då det händer att journalisten tar klientens parti och inte tar hänsyn till 

bland annat socialarbetarens sekretess (ibid.). Journalisterna kan tro att det är klienten som 

alltid är i underläge gentemot myndigheterna, vilket det inte alls behöver vara, fortsätter hon. 

Vidare säger Stenius (Engelmark, 2008) att journalister ofta arbetar efter 

schablonföreställningar om sakers tillstånd. Enligt henne finns en stor frestelse bland 

journalister att bara tro på den ena parten när de får tag i ett dramatiskt fall som beskriver 

utsattheten i förhållande till socialtjänsten. Många undersöker inte så noga den andra parten 

just för att det som den första parten berättar kan väcka opinion. Hon tycker att tjänstefel 

givetvis ska påpekas och att de ska publiceras, men det kan göras på olika sätt. Ibland är det 

berättigat att ha en utpekande tonfall, ibland inte. Journalister måste kunna bedöma 

konsekvenser av sin publicitet, fortsätter hon (ibid.). Som socialarbetare ska man försöka vara 

öppen och inte mörka eller lägga på locket i onödan. Man ska göra klart för sig vad 

sekretessen kräver, vad man får eller inte får säga, därmed blir det också lättare att prata med 

journalisterna (ibid.). 

 

Ett antal jurister har skrivit ett inlägg till justitiekanslern Lambertz angående rättsäkerheten i 

LVU- mål (”Barn tvångsomhändertas,” 2 maj, 2007). I denna skrivelse nämns fallet Louise i 

Vetlanda där socialtjänsten blundade för den 15-åriga flickans totala misär då hon i flera år 

tvingats leva med sin psykiskt sjuke och tungt kriminell far samt utsattes för sexuella 

övergrepp. Att socialtjänsten inte såg att hon for illa, tycker dessa jurister, är märkligt, 

eftersom det som i vanliga fall utmärker socialtjänsten enligt dem, är bland annat att de gör 

förhastade ingrepp som innebär en tragedi för den unge och dennes omgivning (ibid.). De 
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hävdar att merparten av de omhändertagna barnen är vanliga barn till vanliga föräldrar som 

slumpvis hamnat i det sociala registret. Dessutom säger de att det är tillräckligt med en minsta 

antydan om problem i hemmet för att socialmyndigheterna ska skilja barnet från sin 

hemmiljö. Vidare skriver de att föräldrar blir tvingade till att bevisa sin oskyldighet eller att 

de är lämpliga som föräldrar i rätten för att få behålla sina barn, vilket de sällan lyckas med. 

De menar således att vem som helst kan hamna i en sådan situation, både skyldiga och 

oskyldiga föräldrar. Vidare hävdar de att fleratlet tvångsomhändertaganden är onödiga och 

strider mot rättsamhällets grund (ibid.). 

 

Som respons säger Kristersson (8 juni, 2007), socialborgarråd i Stockholm, att socialtjänsten 

kommer alltid att bli anklagad för att de antingen ingriper för sent eller för hårt och 

hänsynslöst. Han säger vidare att det stora problemet inte är att barn slumpvis tas från sina 

föräldrar, som juristerna hävdar (”Barn tvångsomhändertas,” 2 maj, 2007), utan att det finns 

andra grundläggande problem som till exempel varför det går väldigt illa för många av de 

barn som placeras i familjehem eller på institutioner (Kristersson, 8 juni, 2007). 

 

Brunnberg (2001) skriver att publiciteten i media tros spela en stor roll i skandaliseringen av 

offentliga verksamheter. Hon skriver att när barn dödas eller far illa fastän socialtjänsten har 

kontakt med familjen, kan den omfattande publiciteten i media sätta igång en krisreaktion 

inom den verksamhet som berörs och spridas till andra liknande verksamheter. Denna 

byråkratiska kris kan leda till förändringar av rutiner och arbetsmetoder (ibid.). Vidare skriver 

Brunnberg (2001) att media är en arena där klienter eller intressegrupper som är missnöjda 

med socialtjänstens arbete väljer att agera på för att skapa en förändring i socialtjänstens 

verksamhetsutövning. Brunnberg (2001) har genomfört en studie där hon intervjuat 

socialarbetare i en svensk kommun och ett engelsk county i syfte att beskriva skillnader 

mellan svenska och engelska socialarbetares upplevelser av rapporteringen i media. När ett 

barn, som socialtjänstens har kontakt med, skadas, dödas eller blivit illa behandlat har 

socialtjänsten inte lyckats med att skydda barnet. Detta kan i media beskrivas som 

maktmissbruk och bristande moral och/eller oprofessionellt agerande och leda till en skandal. 

Massmedias roll blir då att göra allmänheten medveten om händelsen, om vad som hänt, 

varför och konsekvenserna av det (ibid.). 

 

Socialarbetarna i Brunnbergs (2001) studie uppgav att medias rapportering påverkar policy 

och praktik inom socialt arbete, samt att det påverkar professionens status. Många av de 
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engelska socialarbetarna uppgav att medias rapportering sänkt statusen på deras yrke, framför 

allt efter situationer då socialarbetare kritiserats för att vara ineffektiva och inte ingripit för att 

förhindra att barn utsatts för våld. De svenska socialarbetarna uppfattade inte medias roll för 

professionens status lika central och negativ som de engelska, dock ansåg några av dem att 

media påverkat yrkets status negativt (Brunnberg, 2001). 

 

Larsson Swärd (Bennich, 27 februari, 2008) ställer sig väldigt kritisk i förhållande till hur 

barn som far illa hanteras idag. Hon hävdar att få barn omhändertas i Sverige och när de väl 

blir omhändertagna är det oftast för sent. Hon säger att barn och ungdomar mår våldigt dåligt 

och att de inte får den hjälp de behöver. Enligt Larsson Swärd är rädslan för att skilja barn och 

deras familjer åt grunden för att inte många barn som mår dåligt placeras. Hon tycker att man 

ska våga dela på dem just för att barnet behöver komma ifrån sin situation. Om barn 

omhändertas tidigt då behöver de inte bli placerade under lång tid, således att tidig placering 

förhindrar långtidsplaceringar (ibid.). Liksom Juristerna (”Barn tvångsomhändertas,” 2 maj, 

2007) anser Larsson Swärd (Bennich, 27 februari, 2008) att det är slumpen som avgör vilka 

barn som omhändertas. Barnperspektivet respekteras inte, säger hon, utan hänsyn tas mer till 

föräldrarna än till barnen. Larsson Swärd är väldigt kritisk mot socialtjänstens arbetssätt, men 

betonar att det inte alltid är socialarbetarens fel, utan att det ofta är en organisationsfråga 

(ibid.). Dock anser juristerna Althin & Strand (24 april, 2008) att problemen inom 

socialtjänsten ligger på individnivå, bland socialarbetare och chefer, och inte primärt på 

kollektiv- eller systemnivå (Althin & Strand, 24 april 2008). De anser att det är fel att skylla 

på systemet när det är enskilda socialarbetare som gör fel (ibid.). Deras kritik är riktad mot 

länsstyrelsen senaste utkomna rapport om socialtjänsten (se avsnitt 3.1.3). 

 

Föreningen Sveriges Socialchefer (Forsblom, datum saknas) anser också att det är bra att 

brister i socialtjänstens verksamhet uppmärksammas och granskas, men menar att bilden av 

socialtjänsten i media ofta blir onyanserad. Detta mest på grund av att många är intresserade 

av vem som bär ansvaret eller vad som har hänt och varför, vilket således leder till att 

förtroendet för socialtjänsten försvagas (ibid.). Föreningen Sveriges Socialchefer uppger att 

de under åren sett hur enskilda IFO- handläggarens beslut påverkats och till viss del styrts av 

opinionen. De säger att det är helt naturligt att den allmänna opinionen förändras av det som 

rapporteras i media, men att opinionen inte får styra hur handläggare på socialtjänsten fattar 

sina beslut. Att detta ändå sker visar, enligt dem, på att det finns ett stort behov av 

kunskapsbaserade metoder för utredning och bedömning (ibid.). 
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3. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

 

Nedan presenteras fem studier av relevans för undersökningens syfte, därefter ges en översikt 

över de valda teorierna som sammantaget används som underlag för tolkning av resultatet. 

Varje avsnitt avslutas med en kort sammanfattning av det som har framkommit i respektive 

del. 

 

3.1.  Tidigare forskning 

Detta avsnitt inleds med en redovisning av tre teman som förekommer i några studier och som 

har socialsekreterarens perspektiv i fokus. Det första temat, socialsekreterarens uppfattningar 

om sitt arbete, behandlas i Claezon (1987, 2004) och Anderssons (1991) studier. Hinder och 

möjligheter i arbetet med barn och ungdomar, vilket är tema två, var ett förekommande tema i 

både Claezon (2004) och Carlssons (2005) studier. Ett tredje tema som har identifierats berör 

barnperspektivet inom socialtjänsten vilket framkommer i Länsstyrelsens rapport (2008) och i 

Anderssons (1991) studie. Forskningen som har tagits i beaktande i föreliggande studie har 

valts utifrån relevans avseende vårt syfte och frågeställningar.  

 

3.1.1 Socialsekreterarens uppfattningar om sitt arbete  

Claezon (1987) har skrivit en avhandling om socialsekreterarens dilemma i arbetet med 

omhändertagande av barn. Ett av motiven som ligger till grund för denna studie är bland annat 

den utsatta positionen som socialsekreteraren befinner sig i när beslut om separation mellan 

barn och föräldrar blir aktuell. Detta ämne, ansåg Claezon (1987), hade länge varit uppe i 

media och varit omdiskuterat inom det professionella området. Debatten har handlat om hur 

socialsekreterare handlägger barnärenden där det är frågan om placering utanför det egna 

hemmet. Enligt Claezon (1987) har media bidragit till den tillskrivna bilden av ”den onda 

tjänstemannen” som socialsekreteraren har i samhället efter att ha tagit beslut om ett 

omhändertagande. Denna ständiga bevakning, anser hon, kan påverka socialsekreterarens 

arbete och syn på sin egen ställning som myndighetsutövare (Claezon, 1987). Det är sällan 

som lyckade fall av placeringar i samhällsvård lyfts upp. Att tala om det som varit positivt 

och fruktbart i socialsekreterarnas arbete med ungdomar verkar inte förekomma inom 

socialtjänsten, något som Claezon (2004) anser skulle kunna nyttjas för att identifiera vilka 

faktorer som varit framgångsrika och därmed applicera dem i arbetet. De positiva och lyckade 
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fallen dokumenteras inte i samma utsträckning som de negativa, vilket ger en dyster bild av 

socialsekreterarens arbete. Av Claezons (2004) intervjuer med socialsekreterarna framkom 

det att de sällan, trots många års erfarenhet, får positiv respons på sitt arbete. Däremot är 

omgivningen snabb på att kritisera handläggningen av barnärenden när sammanbrott blir 

aktuella. Kritiken och medias ständiga bevakande anses av Claezon (1987) ha härjande 

konsekvenser för socialsekreterarens identitet som professionell och kunnande, något som gör 

deras arbete påfrestande och svårt.  

 

Claezon (1987) beskriver vidare socialsekreterarens roll som komplicerad då den kräver 

tolkning av lagar och begrepp som till exempel barnets bästa. Å ena sidan har de barnets rätt 

att överväga och å andra sidan finns föräldrarnas rätt till sina barn under de förutsättningarna 

att de har klarat av föräldraansvaret. Svårigheten i socialsekreterarens beslutsfattande ligger 

bland annat i det att lagen inte ger operationella och tydliga riktlinjer när en eventuell 

separation blir aktuell (Claezon, 1987). Även i Anderssons (1991) resultat framkommer att 

socialsekreterarna upplever att de har ett väldigt svårt jobb, i synnerhet då de ska tillgodose 

motstridiga förväntningar och olika partintressen. Dessutom vet de oftast inte vad som 

egentligen är bäst för ett barn. Det visades sig att de faktorer som socialsekreterarna bedömer 

som viktiga vid bedömning är bland annat föräldrarnas resurser att tillgodose barns behov, 

deras förmåga att förstå sina problem samt deras villighet att ta emot hjälp (Andersson, 1991). 

De flesta socialsekretare i studien uppgav att det är viktigt att ha erfarenhet samt egna barn i 

arbetet med barn, framför allt små barn. Detta anses som en mycket viktig erfarenhet eftersom 

de möter småbarnsföräldrar som förväntar sig hjälp och stöd samt goda råd om barnen. Att ha 

egna barn kan därför innebära att man ser tydligare barns utsatthet, bättre förstår barns 

reaktion och vet vad som är normalt för åldern (ibid.). 

 

Det föreligger en risk att om socialsekreterare underlåter ingripande av barn som lever under 

riskfyllda omständigheter kan situationen bli ännu värre än om hon hade ingripit. Däremot 

finns det också en risk i att omhänderta ett barn som senare kan komma att skadas av denna 

intervention (Claezon, 1987). Socialsekreteraren ställs inför bedömning av framtiden, en 

prognos om barnets fortsatta livssituation. För att kunna förstå hur socialsekreteraren tänker 

när de tar beslut bör hänsyn tas till socialsekreterarens föreställningar, tycker Claezon (1987). 

Dessa föreställningar ligger som grund till individens attityder samt beteende och de 

avspeglar hennes erfarenheter och upplevelser. Det som Claezon (1987) poängterar med 

socialsekreterarens föreställningar är att de präglar hennes handlingar och att det inte går att 
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blunda för hennes subjektivitet. Föreställningar om omgivningen och dess sammanhang är 

ännu en faktor som gör sig påmind i hur individen handlar och i hur denne uppfattar sitt 

handlingsutrymme. Detta i sin tur påverkar inte bara mötet mellan socialsekreterare och 

klienten utan även utvecklingen av processer i utformandet av hjälpen (ibid.). 

Socialsekreterarnas arbetsplats präglar deras förhållningssätt när det gäller tolkning av lagar 

och införande av sociala insatser (Claezon, 2004). Med förhållningssätt menas de teoretiska 

ramarna som gäller när problem ska definieras och lösas. Aspekter som spelar roll, vid 

handläggningen, är de egna värderingar och erfarenheter samt samhällsnormerna vilka 

varierar från tid till tid och plats till plats. Det rådande förhållningssättet kan skifta i olika 

tidsperioder och därför kan besluten se annorlunda ut (ibid.). 

 

3.1.2 Hinder och möjligheter  

Relevanta aspekter för föreliggande uppsats som framkom i Carlssons (2005) studie är hinder 

och möjligheter i det sociala arbetet inom socialtjänsten. Exempel på hinder som framkommer 

i studien var organisationen och dess byråkrati, regler och rutiner samt den dubbla rollen som 

socialsekreteraren har. Organisationen spelar en viktig roll när det gäller handlingsfriheten på 

grund av de hinder som skapas där i form utav regler och ramar (Carlsson, 2005). Även om 

dessa hinder påverkar rörelsefriheten kan inte de blockera individens handlingar. Dessa 

handlingar är i sin tur oförutsägbara och kan därmed generera osäkerhetszoner som innebär att 

individen kan trots en del hinder förhandla sig fram till ett visst inflytande och makt i samspel 

med andra. I och med att andra involveras i processen finns det då en möjlighet till eget 

initiativ och förhandling (ibid.). 

 

Visserligen disponerar socialsekreteraren tolknings- och handlingsföreträde beträffande 

åtgärdsmöjligheter men dessa är begränsade av organisationens ramar och regler (Claezon, 

2004). Carlsson (2005) beskriver ordningen i socialbyråns struktur som hierarkisk något som 

har en direkt och indirekt inverkan på klientarbetet. Det finns olika aktörer involverade i 

sammanhanget inom socialtjänsten liksom politiker, chefer, socialsekreterare och klienter, 

vilket kan skapa motstridiga krav inom och utanför organisationen. Faktorer som Carlsson 

(2005) anser gör sig gällande i arbetsprocessen på socialkontoret är antal ärenden, förfogande 

över tid, tillgång till resurser, relationer till chefer och nämnden samt den fysiska miljön.  

 

Socialsekreterarna uppger att det krävs ett långsiktigt perspektiv och uthållighet i barn och 
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ungdomsärenden för att kunna finna nya utvägar (Claezon, 2004). I frågan om hur 

socialsekreterarna förhåller sig till maktaspekten och maktlösheten hänvisar de till 

organisationens ekonomiska tillgångar vilka styr vårdplanen och handlingsmöjligheterna. 

Socialsekreterarna har barnets bästa som avsikt med sin intervention och när detta begränsas 

av till exempel ekonomiska aspekter i fråga om valmöjligheter kan frustration uppkomma 

(ibid.). 

 

I Carlssons (2005) studie förekom även aspekter som i vissa fall kan vara hindrande och i 

andra fall gynnande, såsom till exempel tvång i lagen. Tvång och press kan anses ha en 

stimulerande funktion för vissa medan andra kan uppleva den som hotande. Men dessa 

aspekter kan inte förstås var för sig utan i sin helhet, vilket betyder att det finns andra faktorer 

som också påverkar huruvida hjälpen kommer till stånd, exempelvis relationen till 

socialsekreteraren och den fortsatta kontakten (ibid.).  

 

3.1.3 Barnutredningar inom socialtjänsten 

Länsstyrelsens rapport (2008), socialtjänsten och barnen, är en granskning av den sociala 

barn- och ungdomsvården. Tillsynen av över 1000 verksamheter gjordes under 2006 och 2007 

på uppdrag av regeringen och är en av de största granskningarna som har gjorts om 

socialtjänsten. Syftet var att tillsynen skulle leda till förbättringar i socialtjänstens arbete 

(Länsstyrelsen, 2008). Resultatet visar att det finns stora skillnader i utbud, kvalitet och 

rättsäkerhetskrav mellan olika kommuner och att socialtjänstens stöd till barnen och deras 

familjer beror mycket på var barnet bor. Vidare framkom i tillsynen att det finns barn som 

placeras i familjehem utan rättsäkra beslut och utan att grundligt ha utrett familjehemmen 

(ibid.). Dessutom försummar socialtjänsten att följa upp de placerade barnen och besök på 

familjehemmen sker för sällan. En utmärkande iakttagelse är att det ofta tar alltför lång tid för 

socialtjänsten att fatta beslut och tillsätta en insats för ett barn (ibid.). 

 

Det positiva som rapporten (Länsstyrelsen, 2008) kom fram till var bland annat att kvaliteten i 

barnutredningarna har blivit bättre, att barn i större omfattning får komma till tals nu än 

tidigare samt att det tas hänsyn till deras åsikter. Majoriteten av kommunerna har satsat på en 

särskild handläggnings- och dokumentationssystem Barns behov i Centrum, BBIC, för att 

förbättra barnperspektivet i utredningarna. Enligt rapporten finns fortfarande brister, bland 

annat att barnets styrkor och behov, dess eget nätverk- viktiga personer förutom mamma och 
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pappa- tillmäts alltför liten betydelse. Men också att betydelsen av ett barnperspektiv måste 

preciseras för att få effekt i praktiken (ibid.). 

 

Andersson (1991) drar slutsatsen i sin studie att ett barnavårdsärende handlar mer om 

föräldrarna än om barnen och att barnen är osynliga. Enligt honom är detta förståeligt då det 

är föräldrarna som gör barnen till barnavårdsärenden på socialtjänsten. Om föräldrarna får 

hjälp och stöd och behandling kan de förbättra barnens hemförhållanden. Vidare skriver han 

att socialsekreterare som arbetar med denna målgrupp behöver utbildning och övning i att 

närma sig barn samt praktisk barnkunskap för att kunna diskutera med föräldrarna 

(Andersson, 1991). 

 

Rapportförfattarna (Länsstyrelsen, 2008) skriver att kritiken i tillsynsrapporten inte riktas mot 

socialsekreterarna utan till den ansvariga nämnden, eftersom det är den politiska ledningen 

som ska ge socialarbetarna förutsättningar att utföra sitt viktiga arbete med kvalitet och 

barnets bästa i fokus (ibid.). 

 

En röd tråd genom den tidigare forskningen som redogjorts i detta avsnitt handlar i stort sett 

om socialsekreterarnas beskrivningar över svårigheter med deras arbete med barn och 

ungdomar. Det visade sig att en av svårigheterna som de flesta socialsekreterare upplever är 

att de ibland inte vet hur eller vad de ska göra samt vad som är bäst för ett barn i en viss given 

situation. Dessutom tvingas de arbeta med att försöka tillgodose motstridiga behov från flera 

olika parter, vilket gör att de upplever sitt arbete ännu mer komplicerat. Studierna visar också 

att det finns många hinder på vägen till beslut och att den enskilde socialsekreteraren ibland 

måste kompromissa eller ge upp sina intentioner då arbetet kräver det. Vidare har den tidigare 

forskningen visat att yrket som socialsekreterare utsätts ideligen för kritik och dessutom 

saknas positiv respons från allmänheten av deras arbete. Slutligen framkommer det också att 

barnens ställning i utredningarna har förbättrats ganska mycket, men att det fortfarande 

behöver göras mer. 
 
 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

 
I detta kapitel kommer de teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats att kort redogöras. 

De teoretiska utgångspunkterna som tillämpades för analys av intervjuerna var teorin om 
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sociala representationer vilken har både Durkheim och Moscovici som upphovsmän samt ett 

handlingsteoretiskt perspektiv utifrån Berglinds (1995) perspektiv. 

 

3.2.1. Teorin om sociala representationer 

Denna teori ansågs vara användbar för analys av våra respondenters erfarenheter och 

uppfattningar av begreppet barnets bästa, deras arbete med barn och ungdomsärenden samt 

medias bevakning av deras arbete, eftersom teorin går att tillämpa för att förstå studier om 

människors föreställningar av konkreta samhällsfenomen (Chaib, 1991). 

 

Teorin formulerades för första gången av den franske socialpsykologen Moscovici på 1960-

talet och är en vidareutveckling av Durkheims teori om kollektiv idébildning. Enligt Chaibs 

(1991) tolkning av Durkheim kräver samhället något som håller det samman via 

gemensamma föreställningar som till exempel religion och tro. Genom att tänka kollektivt 

förstärks banden som håller ihop människorna, vilket ökar känslan av tillhörighet och 

gemenskap (ibid.). Den här teorin har sina rötter i det socialkonstruktivistiska synsättet, som 

utgår ifrån att våra föreställningar bildas och formuleras i kommunikativt sociala kontexter 

(Chaib & Orfali, 1996). Med hjälp av dem organiseras våra sociala handlingar och 

kommunikation, som någon typ av tolkningssystem. Olika processer som kunskapsspridning, 

inlärning, utveckling av den enskilde och samhället, individuella och kollektiva 

identitetsdefinitioner, sociala förändringar samt diverse gruppers uttryckssätt har identifierats 

som resultat av representationerna (Jodelet, 1996). 

 

Jodelet (1996) har definierat sitt resonemang kring sociala representationer på följande sätt:  
                                                                                                                                                                              

”De utgör en socialt utvecklad och delad kunskapsform som har ett praktiskt syfte och som 

påverkar den verklighetsbild en viss social grupp konstruerar.” ( s. 32) 

 

Kunskapsformen som Jodelet (1996) syftar på i det här sammanhanget handlar inte om 

vetenskaplig kunskap utan om vardagskunskap. Sociala representationer eller föreställningar 

används för att studera hur kollektiv vardagskunskap skapas i samspel med andra. Denna 

vardagskunskap, common sense- kunskap, anses ha en orienteringsfunktion som håller den 

sociala tillvaron samman och är uttryck för vilka föreställningar grupper har om sin 

omgivning (Chaib & Orfali, 1996). Eftersom människor är i ständigt behov av att anpassa sig 
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till omvärlden skapar hon representationer som hjälpmedel till att orientera sig. Det är via 

representationerna som gruppen kan tolka olika aspekter av sin miljö, dess symboliska 

referenser för att till slut skapa sig en uppfattning om olika fenomen i vardagslivet (Chaib, 

1991). Det är också genom sociala representationer som gruppen kan konstruera språkliga 

koder för att definiera och klassificera sociala företeelser (Chaib & Orfali, 1996). Enligt denna 

teori anses sociala representationer vara kulturella och föränderliga fenomen som uppträder 

utan att individen alltid är medveten om dem (Chaib & Orfali, 1996).  

 

Två grundläggande begrepp inom denna teori är objektifiering och förankring. Objektifiering 

innebär att en individ omvandlar gruppens abstrakta idéer till konkreta upplevelser för att göra 

de mer begripliga. Med förankring åsyftas processen av hur dessa idéer införlivas och 

omformuleras för att göra det obekanta bekant (Chaib & Orfali, 1996). Förankringsprocessen 

beskrivs av Jodelet (1996) som en integration av representationen till ett redan etablerat och 

existerande tankesystem som gör det begripligt. Vidare anser hon att det finns färdig skapade 

representationer som individen tvingas integrera eftersom de har en framträdande och 

legitimerande roll i den sociala strukturen. Sociala representationer bygger inte bara på ens 

egna upplevelser och erfarenheter. Individens föreställningar kan även grundas på indirekta 

händelser som sätter igång vår föreställningsförmåga (Chaib & Orfali, 1996).                

 

Sociala representationer är sammankopplade till den rådande ideologin, kultur, vetenskap, 

samhällsnormer samt till individens livsvärld (Jodelet, 1996). Dynamiken i sociala 

representationer uppstår i samband med hur olika företeelsers innerbörder och 

verklighetsbilder skapas tillsammans i en grupp. Dessa bilder har en påverkande roll på 

individen då denne beter sig och kommunicerar utifrån dem. Jodelet (1996) skriver att 

institutionella och informella kommunikationsmedel som massmedian leder till skapande av 

representationer. Massmedia bidrar till att sociala representationer sprids (ibid.).  

 

Individen är i ständig anpassning till sin omgivning eftersom vi är sociala varelser som lever 

tillsammans med andra, därför behövs sociala representationer som hjälper oss att orientera 

oss i hur vi ska fastställa, tolka och förhålla oss till olika saker i vår vardag. En funktion som 

tillskrivs sociala representationer är att de fungerar som vägledande i den sociala tillvaron 

som människan befinner sig i (Jodelet, 1996). Enligt Jodelet (1996) skapas sociala 

representationer utifrån bland annat brist på vedertagen kunskap om vad som är sant och 

används som utgångspunkt för ens beteende och handlande (ibid.). 
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Sammanfattningsvis kan denna teori tillämpas för att bland annat förklara hur sociala 

kontexter i omvärlden påverkar människan och hennes uppfattningar. Sociala representationer 

skapas i samspel med omgivningen och kan ses som en strategi individen använder sig av för 

att kunna förstå sin omvärld och fungera i den. Begrepp som denna teori använder för att 

beskriva denna process är objektifiering och förankring. Det handlar om en socialt skapad 

kunskap med syfte att ge individen vägledning i sociala kontexter. 

 

3.2.2 Handlingsteoretiskt perspektiv 

Detta teoretiska perspektiv ansågs vara relevant för föreliggande uppsats då det studerar det 

mänskliga handlandet samt vad som kan utgöra möjligheter och hinder för en individs 

handlingsutrymme. Vi tror att denna teori kan underlätta förståelsen av hur socialsekreterarna 

uppfattar sitt handlingsutrymme i det vardagliga arbetet.  

 

Hans Berglind (1995) har utvecklat denna teori och ger i sin bok Handlingsteori och 

mänskliga relationer exempel på olika förutsättningar och begränsningar som påverkar det 

mänskliga handlandet. Han skriver om att det finns olika slags hinder som begränsar 

individens handlingar, vilka kan vara antingen inre eller yttre faktorer, stabila eller instabila 

hinder (ibid.). 

 

En illustration av dessa hinder kan vara följande:  

• De stabila hindren (yttre)- fysiska, institutionella, organisatoriska, normativa, 

personliga 

• De stabila hindren (inre)- bristande förmåga, anlag, karaktär 

• De instabila hindren (yttre)- ”otur”    

• De instabila hindren (inre)- trötthet, tillfällig sjukdom 
 (Källa: Berglind 1995 s. 56) 

 

Med de inre hindren åsyftas individens förutsättningar att handla som kan vara påverkbara i 

olika grad. Berglind (1995) skriver att vissa av förutsättningarna är individen inte medveten 

om, de är “osynliga” för individen. Medan andra förutsättningar är individen medveten om, 

men detta behöver inte alltid innebära att han/hon är i stånd att ändra dem. Detta är den nivån 

som Berglind (1995) kallar för den intraindividuella strukturen och utgör en av de fyra 

nivåerna för det mänskliga handlandet. De övriga nivåerna delar Berglind (1995) in i tre olika 
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yttre förutsättningar. Med  interindividuell struktur åsyftas de förutsättningar som ges utifrån 

förhållandet mellan människor, med organisationsstruktur avses organisatoriska och 

institutionella förutsättningar som styr handlingsutrymmet och slutligen samhällsstrukturen 

där förutsättningar i samhället utgör hinder eller möjligheter för vårt handlande. Det finns 

inga tydliga gränser mellan dessa olika nivåer (ibid.).  

 

Med institutionella, organisatoriska hinder menas sociala förhållanden, i synnerhet de utanför 

individens kontroll (Berglind, 1995). Normativa faktorer kan innebära ett krav på en viss typ 

av handlande, vilket kan medföra att en person anser att han måste handla på ett visst sätt 

även om han inte vill (Berglind, 1990). Slutligen avses med personliga hinder andra personer 

som står i vägen för individens handlande (Berglind, 1995).  

 

Berglind (1995) skriver att det individuella handlandet styrs av att vilja och att kunna, som 

tillsammans benämns handlandets villkor. Vad man kan beror på förhållandet mellan den 

egna förmågan och de yttre möjligheterna (ibid.). Heider (1958, refererad i Berglind 1995) 

resonerar att om en person kan och vill utföra en viss handling behöver det inte betyda att han 

också gör det. Det kan dels vara att han inte försöker utföra handlingen därför att han inte 

anser att han bör göra det, eller att han utför handlingen trots att han inte vill men tycker att 

det är en moralisk plikt.  

 

Aronsson & Berglind (1990) skiljer på subjektivt och objektivt handlingsutrymme. Med det 

subjektiva handlingsutrymmet åsyftas vad individen tror sig kunna göra och det objektiva 

innebär vad som faktiskt är möjligt att göra. De poängterar att individen ofta överskattar vad 

den kan klara av och därför är ofta det subjektiva handlingsutrymmet större än det objektiva 

(ibid.). Aronsson (1990) skriver att en individ kan utvidga det objektiva handlingsutrymmet 

genom ökade kunskaper eller genom att alliera sig med sina kollegor. 

 

Handlingsteorin kan i korta drag beskrivas som en teori som studerar det mänskliga 

handlandet, vilka förutsättningar och begränsningar som finns i en individs 

handslingsutrymme. Berglind (1995) nämner att individens handlingsutrymme styrs av vad 

man vill och vad man kan göra, begreppen att vilja och att kunna är viktiga enligt detta 

perspektiv. Inom handlingsteorin finns olika slags hinder som begränsar ens 

handlingsmöjligheter, de kan vara inre eller yttre, osynliga eller synliga hinder.  I denna teori 

skiljer Berglind på ytterligare två begrepp, det subjektiva handlingsutrymmet som innebär vad 
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individen tror sig kunna göra, och det objektiva som menas vad som i själva verket är möjligt 

att göra. Det subjektiva handlingsutrymmet tros ofta vara större än det objektiva. 

 

4. Metod 

 
Detta avsnitt inleds med en redogörelse av val av metod, litteratursökning samt studiens 

avgränsningar. Därefter följer en beskrivning av tillvägagångssättet, bearbetningen och 

analysen av data. Vidare diskuteras studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt 

etiska överväganden. 

 

4.1 Val av metod 

Denna studie genomfördes med sex kvalitativa forskningsintervjuer. Eftersom syftet med 

studien var att undersöka och beskriva socialsekreterarnas uppfattningar om sitt 

handlingsutrymme i arbetet med barn- och ungdomar, deras subjektiva definition av 

begreppet barnets bästa samt deras förhållningssätt gentemot medias bevakning betraktades 

kvalitativ ansats vara mest lämplig. Samtalsintervjuer valdes för att kunna föra ett interaktivt 

samtal mellan respondenter och intervjuare med syfte att under samtalets gång utveckla 

begrepp och försöka förstå respondenternas tankar kring frågeställningarna (Esaisson, Giljam, 

Oscarsson, & Wägnerud 2005). Intresset låg i respondenternas subjektiva uppfattningar av det 

undersökta fenomenet som uttrycks med egna ord och att få studera individen i sitt 

helhetssammanhang så att denne inte reduceras till enskilda variabler som i kvantitativa 

metoder (Larsson, 2005).  Den kvalitativa forskningsintervjun har som avsikt att undersöka en 

persons upplevelser och tankar kring något i personens livsvärld (Kvale, 1997). 

Socialsekreterarnas pressade tidsramar samt arbetsbelastning var orsaken till att 

fokusgruppsintervjuer uteslöts, då det skulle vara svårt att samla alla vid ett och samma 

tillfälle.  

 

4.2 Avgränsningar 

De avgränsningar som har tagits i beaktande i vår studie är bland annat vilken enhet på 

socialtjänsten våra respondenter arbetar. Enheten för barn och ungdomar ansågs vara mest 

relevant eftersom vi ville studera aspekter som direkt berör barn och ungdomsfrågor. 

Respondenterna i denna studie representerar endast Stockholmsområdet på grund av praktiska 



 

   24

skäl i mån av tid och resurser. Avseende litteraturen har vi använt all den funna och 

tillgängliga litteraturen på svenska som behandlar frågor om socialsekreterarens upplevelser 

av arbetet med barn och ungdomar, även om den var något äldre. 

  

4.3 Induktiv ansats 

Studien har en induktiv forskningsansats vilket innebär att de teoretiska ramarna för analys av 

materialet valdes efter insamlingen och tematiseringen av materialet, vilket är att föredra i 

kvalitativa metoder (Larsson, 2005). Först genomfördes semistrukturerade intervjuer för att 

sedan utifrån den insamlade empirin utse en eller flera teorier som kunde appliceras på de 

fenomen som vi hade identifierat. Syftet med att välja teorier efteråt har varit att fånga upp 

spontana reflektioner för att därefter kunna tolka och diskutera utifrån teorierna samt att inte 

bli styrd av teorierna. Teorin om sociala representationer och handlingsteorin blev de 

teoretiska utgångspunkterna som vi ansåg relevanta.  

 

4.4 Sökning av tidigare forskning och litteratur 

Tidigare forskning och annan litteratur såsom rapporter har använts som underlag och 

utgångspunkt vid analys av resultatet. Litteraturen har tagits fram med hjälp av databaserna 

Artikelsök, Libris, Universitets bibliotekskatalog, SpringerLink samt sökmotorn Google. 

Vidare har relevant litteratur också hittats genom sökning i funna böcker/rapporters 

referenslistor. Viktiga sökord som användes var följande: omhändertagande av barn, 

socialsekreterarens, media och socialtjänsten/socialt arbete, barnets bästa, barnperspektiv, 

tvångsomhändertagande, frivilligt omhändertagande, handlingsteori, handlingsutrymme, 

teorin om sociala representationer. 

 

Vissa databaser innehåller hela texter, fulltextdatabaser, medan de flesta databaser är 

referensdatabaser, uppbyggda av referenser till texter. Vid artikelsökning togs hänsyn till 

tidsaspekten, således att artiklar som publicerades för minst tio år sedan uteslöts. Detta på 

grund av att tidsaktuellt material efterfrågades. 

 

4.5 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis kontaktades alla stadsdelar och de närmaste kommunerna till Stockholm där vi 



 

   25

begärde att kopplas vidare till chefen på Barn- och/eller ungdomsenheten, dock var alla inte 

anträffbara. Att kontakt med chefen föredrogs var för att chefen kunde vidarebefordra 

förfrågan till hela arbetsgruppen och därmed kunde alla få möjlighet att ta ställning till om de 

ville delta i studien.  

 

Förfrågan bestod av ett informationsbrev (se bilaga 1) där både syftet med uppsatsen och de 

vetenskapsetiska riktlinjerna presenterades. Vi började med att presentera oss och studiens 

avsikt för de chefer som vi pratade med och bifogade informationsbrevet i ett mejl. Några 

dagar senare kontaktades dessa chefer återigen för en uppföljning av förfrågan. Uppföljningen 

resulterade i att vissa chefer inte var på plats, andra hade inte möjlighet att medverka och 

några angav namn på personer som var intresserade av att delta. Därefter togs kontakt med 

dessa eventuella respondenter och tid för intervju bokades, efter deras önskemål om plats och 

tid. Urval av respondenterna utgick från tillgänglighetsmetoden. Kriterierna var att 

respondenterna skulle arbeta som socialsekreterare med barn- och/eller ungdomsärenden i 

Storstockholm. Antalet respondenter var sex stycken och kom från tre olika stadsdelar, två 

från varje stadsdel. De stadsdelar som respondenterna representerar är belägna i närförorter 

söder om Stockholm. Alla respondenter är i grunden socionomer och har läst olika 

påbyggnadskurser, såsom KBT-(kognitiv beteende terapi), systeminriktade och 

familjeinriktade kurser, med flera. Åldersmässigt var respondenterna fördelade över åldrarna 

33-63 år varav två var i trettioårsåldern, två i fyrtioårsåldern. Deras erfarenhet med barn och 

ungdomar sträcker sig från 6 till 13 år.  Könsfördelning bland intervjupersonerna 

eftersträvades, vilket ledde till att vi fick en manlig och fem kvinnliga deltagare. Ett av 

motiven till antal deltagare, som utgjordes av 6 personer, var att materialet kan bli ohanterligt 

vid många intervjuer och därtill leda till att viktiga detaljer förbises (Trost, 1997). Enligt Trost 

(1997) är ett litet antal väl genomförda intervjuer att föredra än många med mindre bra 

kvalitet.  

 

Respondenterna beskrivs inte utförligt, dels på grund av att det inte anses vara relevant utifrån 

uppsatsen syfte, dels för att det inte ska vara möjligt att identifiera dem. Vidare kommer 

respondenterna att redovisas med siffror exempelvis: R1. Att de inte fingeras med uppgifter 

beror på att det kan finnas någon annan som har de angivna uppgifterna och uppgifterna om 

personen kan då råka stämma överens (ibid.).  
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4.6 Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes på socialsekreterarnas arbetsplats, för att underlätta deltagandet, 

och varade i cirka en timme. Intervjuerna inleddes med en kort introduktion om vad uppsatsen 

handlar om, dess syfte och frågeställningar. Därefter förklarades Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer (se Esaiason m.fl. 2005) ytterligare en gång. Respondenterna tillfrågades om 

godkännande till inspelning av intervjun, vilket alla samtyckte till. De informerades också om 

uppsatsförfattarnas roller, där en var intervjuare och den andra var observatör. Observatörens 

roll innebar att observera, anteckna och ställa kompletterande frågor, samt vara ett stöd för 

intervjuaren. Rollerna växlades mellan uppsatsförfattarna så att vardera fick vara intervjuare 

och observatör, sammanlagt tre gånger var. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en 

intervjuguide (se bilaga 2) som bestod av fyra huvudteman och ett antal fördjupningsfrågor. 

Intervjuguiden var halvstrukturerad, vilket ger intervjuaren frihet att kunna ställa frågor i en 

annan ordning än det som anges i intervjuguiden. Dessutom finns möjlighet att formulera om 

frågorna för en eventuell uppföljning av respondentens svar (Kvale, 1997). I syfte att åta en 

extra säkerhetsåtgärd användes två ljudupptagningar. 

 

4.7 Transkribering och bearbetning av materialet 

Ljudupptagningarna från intervjuerna har transkriberats i sin helhet, i stort sett ordagrant. Vid 

utskrift av materialet har följande uteslutits: pauser, skratt, upprepningar, hummanden, 

mummel samt uppgifter som kan leda till identifikation av respondenterna. Det utskrivna 

materialet har i huvudsak omformulerats till skriftspråk. Enligt Kvale (1997) beror utskriftens 

form på undersökningens syfte och tillgång till tidsmässiga och ekonomiska resurser. I 

föreliggande uppsats ligger intresset i materialets innehåll, inte i exempelvis språkliga 

analyser (ibid.). Det var observatören som genomförde transkriberingen och skrev ut 

intervjun, för att undvika eventuella korrigeringar från intervjuarens sida. När 

transkriberingen var färdig fick den andra tillgång till både utskriften och ljudupptagningen 

för att kontrollera överensstämmelse mellan bägge två. Genom den kontrollen upptäcktes inga 

stora skillnader. 

 

Bearbetning av materialet gjordes utifrån meningskategorisering (se Kvale 1997 s. 174) där 

utskriften kategoriserades enligt de i förhand ställda frågorna till texten. Dessa frågor 

baserades på uppsatsens forskningsfrågor. Därefter markerades relevanta stycken och 

numrerades efter respektive fråga. De markerade styckena sammanställdes sedan ihop i ett 
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separat dokument för att sortera bort resten. Slutligen användes meningstolkning genom att 

sätta relevanta svar i en teoretisk kontext. 

 

4.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet innebär att forskaren undersöker det han/hon har för avsikt att undersöka (Kvale, 

1997). Enligt Kvale (1997) anses validiteten i kvalitativa studier vara hög eftersom 

intervjuaren kommer åt respondentens upplevelser och livsvärld. För att höja validiteten i vår 

undersökning omformulerades vissa frågor vid behov under intervjun och för att kontrollera 

att det föreligger en gemensam förståelse mellan intervjuaren och respondenten. Att vara två 

vid intervjutillfällena, därav en observatör, var till fördel ur validitetsaspekt eftersom 

kompletterande frågor beträffande uppsatsens frågeställningar kunde ställas. Under intervjun 

har vi hjälpt varandra att styra intervjun i rätt riktning vid behov. Respondenternas svar kan ha 

haft en inverkan av att vi var två närvarande vid intervjutillfällena, dels kunde 

koncentrationen eventuellt störas av att tänka på vem de skulle tala till, dels för att de kunde 

känna sig hämmade.  

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser och det tror vi inte har påverkat 

vårt resultat på något avgörande sätt. Respondenterna fick inte intervjuguiden i förväg och 

kunde därför inte förbereda sig inför intervjun. Detta med anledning av att vi strävade efter 

spontana svar som skulle uttrycka deras egna personliga uppfattningar. För att garantera hög 

validitet användes en genomarbetad intervjuguide (se bilaga 2) vid samtliga intervjuer. 

 

Under intervjuerna ställdes liknande frågor om samma tema för att testa svarens konsistens 

och därmed höja reliabiliteten (Kvale, 1997). Med reliabilitet åsyftas hur tillförlitlig 

mätinstrumentet i en studie är (ibid.). Eftersom resultatet av denna undersökning visar sig 

stämma bra överens med tidigare forskning kan det på så sätt sägas höja tillförlitligheten i 

denna studie. En annan faktor som kan påverka undersökningens reliabilitet är tidpunkten för 

mätningen (Ruth, 1991). Därför kan det övervägas om intervjusvaren skulle ha varit 

annorlunda vid en annan tidpunkt, till exempel i samband med att ett fall om 

omhändertagande av barn blir aktuellt i media. Under transkriberingsprocessen bytte vi det 

inspelade och utskrivna materialet med varandra. Syftet med detta var att testa reliabiliteten 

genom att kontrollera om det utskrivna materialet stämde överens med ljudupptagningen. 
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Resultatet av den här undersökningen kan i viss mån generaliseras till en större population då 

det överensstämmer med vad tidigare forskning visat. Inom kvalitativ metod tillämpas ofta 

analytisk generalisering. Vid analytisk generalisering görs några intervjuer eller fallstudier 

och sedan jämförs resultatet med teorier och tidigare forskning för att därefter redogöra för 

om det är möjlig att göra förutsägningar om andra liknande företeelser (Kvale, 1997).  

 

4.9 Etiska överväganden 

Under uppsatsens gång har olika etiska aspekter diskuterats och uppmärksammats. I följande 

avsnitt kommer dessa aspekter att redogöras.  

 

Samtliga respondenter fick före intervjutillfället ett informationsbrev, där uppsatsens syfte, 

frågeställningar och etiska ställningstaganden beskrevs. Vidare inleddes varje intervju med en 

kort redogörelse av de etiska riktlinjerna, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, dels för att betona frivilligheten i deltagandet 

och dels för att göra respondenter medvetna om deras rättigheter (Kvale, 1997). 

Respondenterna informerades även om hur empirin skulle hanteras. 

 

Eftersom denna uppsats kommer att läggas ut på nätet har konfidentialitetskravet tagits i 

särskilt beaktande. För att uppfylla konfidentialitetskravet har faktorer som bland annat att 

radera filen där intervjun finns inspelad och förstöra utskrifterna av transkriberingen beaktats. 

Respondenterna beskrivs inte i detalj då det anses minska risken för identifiering. Ytterligare 

en strategi som har tillämpats för att undvika igenkännande av respondenterna har varit att 

utesluta information om vilka stadsdelar som är representerade.  

 

Vid varje datainsamling finns det en risk att sätta igång en känslomässig process hos 

respondenter, något som var svårt att avgöra vid intervjuerna. Eftersom uppsatsens ämne inte 

ansågs väcka starka känslor hos våra respondenter, har vi inte kunnat se att deltagande i 

undersökningen skulle kunna få några negativa konsekvenser. Även om någon fråga kunde 

upplevas som känslig tyckte vi oss se att våra respondenter inte hakade upp sig, utan kunde gå 

vidare till nästa fråga. 

 

I redovisningen av resultatet har olika citat av samtliga respondenter tagits med för att 

framföra att alla deltagare har bidragit med nyttig kunskap till skrivandet av denna uppsats. 
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Med hänsyn till respondenternas integritet har de citerade meningarna formulerades om från 

talspråk till skriftspråk (Trost, 1997). 

  

5. Resultat och analys 

 

Nedan följer en redovisning av empirin utifrån de valda temana, vilka är: arbete med barn och 

ungdomar, barnets bästa och medias bevakning. Intervjusvaren har sammanställts och därefter 

illustrerats med citat från samtliga respondenter. Resultatredovisningen följer 

frågeställningarnas ordning, samtliga teman sammanfattas kort i slutet av varje del. Därefter 

görs en jämförelse och koppling till tidigare forskning och teori. 

 

5.1 Socialsekreterarnas beskrivning och uppfattning av sitt arbete 

Vad gäller synen på arbetet uppgav socialsekreterarna att de har ett roligt, spännande och 

intressant arbete, men samtidigt väldigt svårt och krävande. De uttryckte att det krävs bred 

kompetens av en person som utreder barn- och ungdomars situation då de oftast har svåra 

ärenden att arbeta med. Det som framför allt är svårt i arbetet, sade de, är de ärenden där det 

varken går att tillämpa SoL eller LVU, det vill säga de som står mellan frivillig- och 

tvångsvård. 

 

R6: ”Ja, det är väl de här barnen där vi ser att de har oerhört stora hjälpbehov, och man ser 

utifrån både forskning, alltså inte godtyckliga bedömningar, att de inte har särskilt lysande 

framtid framför sig och föräldrarna inte förmår, men det räcker ändå inte för tvångsvård. Det 

är det svåraste och jobbigaste. De ärendena är ju knepigast. Det vacklar hela tiden mellan, att 

det är så dåligt, men att det inte är skäl för ett LVU, det är svårast.” 

 

Samtliga respondenter uttryckte att förutom de juridiska kunskaperna är det också viktigt att 

ha kännedom om andra faktorer, bland annat om barn och ungdomars utveckling, om 

föräldraskap, aktuell forskning samt om barns behov. De uppgav också att vissa egenskaper 

hos en socialsekretare är lika viktiga som kunskaper.  

 

R3: ” … det är mycket som krävs, man ska ha ett intresse först och främst för människor och 

lyhördhet, respekt är grundläggande saker. ” 
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En annan respondent betonade relationen mellan socialsekretare och klient samt betydelsen av 

att skapa god kontakt till klienten. 

 

 R2: “Det är svårt att säga kunskaper, utan det är mer känslan. När man pratar med barn 

 och ungdomar så måste man ändå kunna sätta sig in i… till deras nivå men ändå vara 

 vuxen och det är en ganska svår balansgång, just det här liksom att vara vuxen men ändå 

 gå ner till deras nivå så att man får den här kontakten.” 

 

Att ha erfarenhet och egna barn var något som R5 lyfte upp:  

 

R5: ”Jag tycker man behöver ganska mycket livserfarenhet. Jag tycker det är väldigt bra  att 

man har egna barn, det kanske inte är nödvändigt men det är ett stort plus.” 

 

Något som samtliga respondenter betonade var att det krävs stora brister för att ett 

omhändertagande av barn ska bli aktuellt och att det är det sista som de gör. När de bedömer 

att det inte finns någon annan utväg, då ansöker de om ett LVU. 

 

 R2: ”Det är det sista man gör, alltså att tvångsomhänderta någon, det är det sista man 

 gör.” 

 

Beträffande frågan om vad de anser om utredningstiden som enligt lagen är på fyra månader 

framkom varierande svar, där några uttryckte att det är svårt att hålla tidsramen framför allt i 

svåra ärenden och när de har hög arbetsbelastning. Två uppgav att det går att göra en 

utredning på fyra månader men att det är svårt att hinna skriva utredningen. Dock angav de att 

det är bra att den tidsgränsen finns. Någon angav att det inte är svårt att skriva klart en 

utredning, utan att fyra månader är rimlig tid. 

 

R2: “Men jag tycker att det är bra att den gränsen finns men sen så vet jag också att det inte 

alltid går att hålla, för att i lekmannens värld så är det lätt att hitta mötes tider, alla vill 

komma, ingen uteblir från möten, men så är inte vår verklighet.” 

 

Socialsekreterarna såg möjligheter att vara självständiga i arbetet, vilket innebär att det finns 

stort utrymme för dem att tolka lagen och att lägga upp arbetet på olika sätt och enligt egna 

önskemål. Somliga angav att de upplevde en ganska stor handlingsfrihet i sitt arbete, andra 

sade att handlingsfriheten var stor inom ramen av lagen. Handlingsutrymmet exemplifierades 
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av respondenterna som friheten att bestämma över vad de ska göra och hur information om 

klienterna samlas in. God relation till arbetsledare och övriga i arbetsgruppen uppgavs vara av 

betydelse i arbetet. Det framkom att ju större förtroende socialsekreterarna hade från sin chef 

desto större var chansen att arbeta självständigt. Handlingsutrymmet beskrivs också som ett 

sätt att kunna påverka andra människors liv, vilket gjorde att de betraktade sitt jobb som 

viktigt. Så här uttryckte en socialsekreterare i frågan om möjligheter i sitt handlingsutrymme: 

 

R4:”Just nu tycker jag, trots att man formellt inte har någon delegation, att mitt 

handlingsutrymme är ganska stort, därför att första gången på många år tycker jag att jag har 

en bra arbetsledare. Där ett ömsesidigt förtroende finns blir det också att handlingsutrymmet 

blir större /…/ sen ska jag ju följa lagstiftningen, formalia och sådana här saker, naturligtvis. 

Så inom ramen för det så tycker jag att jag gör ganska mycket som jag vill.” 

 

Beträffande hinder i handlingsutrymmet som alla socialsekretare tog upp var brist på resurser, 

bland annat ekonomin som kan komma att begränsa deras möjligheter att erbjuda olika former 

av insatser. Ett återkommande exempel var insatser i form av dyra placeringar som inte kan 

täckas av budgeten. Med anledning av detta och lagstiftningen uppgav socialsekreterarna att 

målet med utredningen är att ge stöd i hemmet. De uttryckte således att det är pengarna som 

styr arbetet och därmed vilka insatser de har att tillgå insatserna.  

  

R4: ”Det är ekonomin som styr /…/det värsta är när man klär ekonomiska frågor i 

humanitära ord.” 

 

Några av socialsekreterarna poängterade att deras handlingsfrihet begränsas av att beslut om 

insatser måste gå igenom cheferna och att det är politikerna som bestämmer delegationen, 

men också att ens kollegor som man inte delar samma uppfattning med kan påverka 

handlingsutrymmet. Föräldrarnas inställning till kontakten med socialtjänsten ansågs av 

respondenterna vara avgörande för utformningen av arbetet. Hälften av respondentgruppen 

angav att frånvaron av samtycke från familjerna försvårar samarbetet mellan de olika 

parterna. Följande uttalande från en av respondenterna är exempel på detta, där gränsen 

mellan frivillighet och tvång ses som en begränsning i arbetet: 

R2: ”… vill inte föräldrarna och det inte föreligger något tvångs-…, alltså skäl till tvång, till 

exempel fara för någons liv eller någon annans liv eller så, så kan jag inte tvinga folk att göra 

saker fast även jag vet att barn far illa”. 
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En av respondenterna såg också tidsaspekten som ett hinder i arbetet och uttryckte att det inte 

finns tillräcklig med tid och resurser för att få en djupare uppfattning om familjen och deras 

problematik. En annan respondent angav sekretessen som ett hinder och menade att 

sekretessen inte alltid är bra, inte ens för klienten då det kan hindra socialsekreterarna från att 

samarbeta med de olika involverade parterna och inhämta information som kan vara till hjälp 

i utredningen. 

 

 R2: ”Sekretessen är inte alltid av godo, inte ens för klienterna.” 

 

Utmärkande för det som framkom gällande första temat var att arbetet med barn och 

ungdomsärenden innebär en del svårigheter i form utav tolkning av lagen, tillgång till 

resurser, samtycke av vederbörande, vilket kräver särskilda kunskaper samt egenskaper hos 

socialsekreterare. Dessa faktorer kan i sin tur begränsa deras handlingsmöjligheter. Trots 

dessa dilemman sade samtliga socialsekreterare att de tycker om sitt arbete, där de upplever 

ett ganska stort handlingsutrymme, dels för att de känner förtroende från och till 

arbetskollegorna och dels för att arbetet kan planeras utifrån egen förmåga. I stort sett verkar 

inte utredningstiden utgöra ett stort problem i arbetet för våra respondenter. 

 

5.1.1 Anknytning till teori och tidigare forskning 

Socialsekreterarnas föreställningar om sitt arbete med barn och ungdomar kan bland annat 

förstås utifrån teorin om sociala representationer som hävdar att representationer behövs för 

att begripa vår omvärld (Jodelet, 1996). Även vår identitet och syn på oss själva kan förstås 

utifrån den sociala kontexten vi befinner oss i och i det här fallet kan socialsekreterarnas 

positiva inställning till sitt arbete tolkas utifrån den goda relationen med chefen och 

kollegorna. Vi tror att stämningen i arbetsgruppen har en viktig inverkan på 

socialsekreterarnas uppfattningar av sitt arbete.  Deras arbetssätt är beskaffat, tror vi, i 

enlighet med hur organisationen är uppbyggd och strukturerad, då det sker en objektifiering 

av dess regler och normer. Därefter, kan vi utifrån se att det sker en förankringsprocess hos 

socialsekreterarna där de tar in organisationens system och integrerar dem. Detta skulle kunna 

ses som ett exempel på det som Jodelet (1996) skriver om färdigställda representationer som 

individen tvingas att ta till sig. 

 

Berglind (1995) skriver att det finns både hinder och möjligheter i individens 
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handlingsutrymme, vilket också framkommer av respondenternas svar. En tendens som vi har 

observerat är att flera hinder än möjligheter kom till uttryck, inte bara i vårt resultat utan detta 

framkom även i Berglinds (1995) beskrivning av handlingsteorin. Aronssons & Berglind 

(1990) ser på handlingsutrymmet utifrån ett subjektivt och ett objektivt perspektiv vilket vi 

tycker är relevant för analys av det som har framgått i intervjuerna. Vår tolkning av 

socialsekreterarnas utsagor om deras handlingsfrihet är att det är subjektivt då det baseras på 

deras upplevelser. De uppfattar sitt handlingsutrymme som ganska stort i hur de utför sitt 

arbete. Detta tror de härleds av goda relationer till arbetsgruppen och förtroende från chefen. 

Dessa faktorer kan även vidga det objektiva handlingsutrymmet eftersom ju mer stöd 

socialsekreterare får från kollegorna och chefen desto större chans har de att påverka de 

resurser de har att tillgå (Aronsson, 1990). Berglinds (1995) indelning av olika hinder, där 

normativa faktorer är ett exempel, kan kopplas till socialsekreterarnas uttalanden om de 

begränsade resurser de har till sitt förfogande, i synnerhet budgeten. Detta leder till att de 

tvingas fatta beslut om bland annat billigare former av insatser som de egentligen inte skulle 

föredra. Vidare har Berglind gjort en uppdelning av olika nivåer där hindren kan utspela sig. 

Den organisationsstrukturen kan jämföras med socialtjänsten som organisation där olika 

hinder kan urskiljas såsom riktlinjer, resurser, budget och den organisatoriska hierarkin. 

Föräldrarnas inställning till utredningen kan, enligt oss, ingå i den intervindiviuella strukturen 

då den handlar om förhållandet mellan människor och hur dessa kan påverka ens handlande.  

 

En av Claezons (2004) studier visar att socialsekreterarnas handlingsmöjligheter är kopplade 

till organisationens ekonomiska tillgångar, samma koppling gjordes av våra respondenter som 

också hänvisade till ekonomin vid val av insatser. Liksom våra respondenter nämner Carlsson 

(2005) andra människor, exempelvis kollegor, som en möjlighet att skaffa sig större 

handlingsutrymme genom till exempel förhandling. 

 

I likhet med socialsekreterarna i Claezon (1987) och Anderssons (1991) studier uppgav våra 

respondenter att arbetet är svårt och krävande, i synnerhet när lagen inte ger tydliga riktlinjer. 

De kunskaper och egenskaper som lyftes upp av några socialsekreterare i både vår och 

Anderssons (1991) studie var relevant utbildning, erfarenhet, egna barn samt praktisk kunskap 

om barn. Andra viktiga kunskaper som utpekades av våra respondenter men som inte 

framkommer i andra studier var kunskap inom juridik och den aktuella forskningen.   

 

Enligt lagen ska en utredning avslutas inom fyra månader om inte det föreligger särskilda skäl 
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(SoL 11:2). En brist som framkom i Länsstyrelsens rapport (2008) var den långa väntetiden 

som familjer med barn och ungdomar utsätts för när utredningen inte följer tidsramarna, vilket 

kan vara problematiskt. Våra socialsekreterare tyckte däremot att tiden är rimlig och att det är 

bra att den tidsgränsen finns. Det enda som de upplevde kunde vara svårt i omfattande fall var 

när de inte hinner avsluta det skriftliga i ärendet eller när möten med klienter blir inställda.  

 

5.2 Synen på begreppet barnets bästa 

På frågan om huruvida socialsekreterarna ser på begreppet barnets bästa svarade samtliga att 

begreppet är svårdefinierat och individuellt beroende på vem som tillfrågas, men trots det 

uppgav några av dem att det är bra att det finns. En socialsekreterare betonade att begreppet 

kan fungera som vägledande i arbetet med barn samt till hjälp i konflikter föräldrarna emellan 

eftersom det kan användas som hänvisning. Vidare ansåg nästan alla respondenter att 

begreppet inte sällan har olika innebörder då det ofta handlar om olika intressen och 

perspektiv.  

 

R5: ”Vem vet vad som är barnets bästa, är det du eller jag, barnet själv, föräldrarna? Det är 

ju också jätte svårt… det går inte riktigt att definiera det, nej men jag tycker att det är bra. ” 

 

En annan respondent berättade att definitionen av begreppet beror på vem hon ska förklara det 

för: 

 R2: ”Det är en väldigt, väldigt svår fråga. Det beror på vem man ska förklara barnets 

 bästa för… men jag tycker att det är bra att det finns /…/ det får en att åtminstone tänka 

 efter.” 

 

Vidare säger mer än hälften av socialsekreterarna att barnets bästa är en kombination av vad 

barnet har för behov och föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa behov. De uttryckte även 

att de jobbar lite mer ur föräldrarnas perspektiv dels för att det inte går att bortse från de och 

dels för att det ska bli så bra som möjligt för barnet i fortsättningen, men att det ändå är barnet 

som står i fokus. Dessa tankegångar illustreras med följande citat: 

 

R1: ”Barnets bästa är ju en kombination av vad barnet har för behov och vad föräldrarna 

kan, hur mycket föräldrarna kan tillgodose barnets behov /…/ även vad man på lång sikt… 

hur man kan se vad barnet kommer att behöva om ett antal år.” 
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Samtliga berättade också att de samlade in information om barnet från olika parter för att få 

en helhetsbild av barnet. Olika aspekter som ingår i begreppet barnets bästa som angavs av 

respondenterna var bland annat trygghet, god hälsa, miljö utan våld, frihet, gynnsam 

utveckling med flera. En annan svårighet med begreppet barnets bästa som togs upp av två 

socialsekreterare var att det är lätt att rabbla upp fina ord och att risken finns att det kan 

missbrukas. Ytterligare en aspekt, som några respondenter påpekade när det gäller barnets 

bästa var hänsynstagande till hur mycket barn bör höras i utredningar, då barn kan utsättas för 

ganska mycket press och tycka att det är jobbigt och svårt. Ännu en svårighet med 

barnperspektiv i utredningar som en socialsekreterare uttryckte var att det är omöjligt att exakt 

veta vad som är barnets bästa eftersom det som idag är bäst för barnet kanske inte är det om 

något år, eller tvärtom. 

 

R2: ”För att jag kan ju aldrig veta den absoluta sanningen heller och med facit i hand så 

kunde man ha vetat att barnets bästa var att omhänderta det till exempel, men med facit i 

hand så kan det ju också bli så att det inte var för barnets bästa för det gick inte bra. Men å 

andra sidan så vet vi inte hur det hade gått om vi inte hade gjort det.” 

 

En gemensam tanke hos alla socialsekreterare var att synliggörandet av barn och ungdomar i 

utredningarna har blivit mycket bättre med åren, men att det alltid går att förbättra. En 

respondent uttryckte sig så här på frågan om synliggörande var tillräckligt:  

 

 R6: ”Nej, de kunde väl synliggöras lite mer tror jag. Alltså man kan ju alltid göra mer i det 

 här jobbet, vi skulle kunna ha fler samtal med barnen.”  

 

En annan socialsekretare uttryckte att det inte är alltid som de lyckas med att synliggöra 

barnet/ungdomen eftersom föräldrarna eller ungdomen kan motverka arbetet. 

 

R3: ”Man försöker så gott det går, men det är inte alltid man lyckas som man skulle vilja 

synliggöra /…/ Hur ska man kunna synliggöra ungdomen eller ett barns situation om de inte 

kommer och avbokar … de flesta samarbetar men det händer ibland att man träffar familjer 

som inte skulle vilja vara här och som inte heller kan erkänna problem, då är det svårare.” 

 

En annan respondent tog upp ett exempel på hur hon går tillväga för att synliggöra barn i 

utredningar: 
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 R4: ”Många utav våra föräldrar tar ju gärna plats, ibland när jag har samtal då brukar 

 jag lägga ett kort på barnet på bordet för att man inte ska missa barnet eller inte missa men 

det blir i alla fall påtagligt.” 

 

Några socialsekreterare nämnde också utredningsmodellen Barns behov i Centrum (BBIC) 

som ett exempel på ett verktyg och ett hjälpmedel för att kunna synliggöra barnet ännu mer. 

R2 berättar i kommande citat hur BBIC: s modell kan hjälpa henne att hålla ett barnperspektiv 

i utredningarna. 

 

R2: “… på anslagstavlan så har vi den här triangeln med föräldrarnas förmåga, barnets 

behov, familj och miljö och vi har de som rubriker och underrubriker, det är för att vi liksom 

ska verkligen ha barnet i centrum.” 
 

Det som karakteriserade respondenternas svar avseende frågan om barnets bästa var vikten av 

att begreppet finns som grundsyn i arbetet med barn och ungdomar. Enligt socialsekreterarna 

verkar det inte finnas en entydig definition av begreppet, då det är flera aktörers intressen som 

ska beaktas och därmed angav respondenterna åtskilliga sätt att se på barnets bästa. Begreppet 

barnets bästa ansågs vara en kombination av både ett barnperspektiv och ett 

föräldraperspektiv Vidare har samtliga socialsekreterare uppgett att de strävar efter att arbeta 

utifrån ett barnperspektiv, som kan förklaras olika beroende på det specifika fallet. Det 

framkom att BBIC-modellen kan fungera som en vägledning för hur barn ska synliggöras i 

utredningar. 

 

5.2.1 Anknytning till teori och tidigare forskning 

Eftersom respondenterna sade sig uppleva svårigheter med att definiera begreppet barnets 

bästa med egna ord använder de sig av Barnkonventionen och BBIC som utgångspunkt för att 

förklara det. Denna handling likställer vi med objektifiering och förankring, som är centrala 

begrepp inom teorin om sociala representationer (Chaib & Orfali, 1996). Socialsekreterarna, 

tror vi, konkretiserar det abstrakta i begreppet med hjälp av samhällsvedertagna termer såsom 

trygghet, god hälsa och gynnsam utveckling för att förenkla det svårbegripbara. Enligt denna 

teori finns representationer i färdigt format som individer införlivar eftersom de är 

legitimerade och accepterade i samhället (Jodelet, 1996), barnets bästa anses vara ett sådant 

exempel. Begreppet barnets bästa, anser vi, kommer ifrån en gemensam föreställning hos 

allmänheten, således det som teorin om sociala representationer kallar för common- sense 
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kunskap som skapas i samspel med andra. Dess funktion är att orientera människorna i den 

sociala samvaron, där individen har ett ständigt behov av anpassning och därför skapar hon 

representationer som hjälpmedel (Chaib & Orfali, 1996). Vägledning är en annan funktion 

som sociala representationer uppfyller då de hjälper oss att förstå och tolka omvärlden 

(Jodelet, 1996), något som en respondent uttryckte om barnets bästa. Då sociala 

representationer är föränderliga och kulturella kan innebörden av begreppet barnets bästa 

tolkas olika beroende på geografiska och tidsmässiga aspekter (Chaib & Orfali 1996), vilket 

också framkom av vår empiri. 

 

I rapporten från SOU (1994:139) framgår att begreppet barnets bästa är relativt och att det 

även förändras över tid, vilket också blir tydlig i våra respondenters svar samt i Claezon 

(1987) och Anderssons (1991) studier. Vidare uttryckte några respondenter att detta begrepp 

handlar om en kombination av dels ett barnperspektiv, dels ett vuxenperspektiv. Detta stöds 

av Eekelaars (1994, refererad i SOU 1997:116) synsätt på hur barntes bästa kan tolkas på 

bästa sätt. Våra respondenter förde liknande resonemang som Andersson (1991), där det 

framkom att genom att arbeta med föräldrarna hjälper man barnen indirekt. Länsstyrelsens 

rapport (2008) visar att barnens ställning i utredningarna har förbättrats, men att det 

fortfarande föreligger brister som bör åtgärdas. Det tyckte även samtliga respondenter som 

uppgav att de försöker synliggöra barn mer än tidigare med hjälp av modeller som BBIC, 

dock ansåg de att det alltid kan utvecklas mer.  

 

5.3 Socialsekreterarnas förhållningssätt gentemot medias bevakning 

Beträffande frågan om vad socialsekreterarna anser om medias bevakning på deras arbete 

svarade mer än hälften att det är bra att media granskar deras jobb, men att granskningen är 

dålig och ensidig. Med ensidig granskning åsyftas att det endast är en bild av 

socialsekreterarna som visas, antingen har socialtjänsten gjort för lite eller så har de gjort för 

mycket. Den bild som kommer fram i media upplevs av några respondenter som förenklad 

och att den ofta inte stämmer, eftersom det är få aktörer som uttalar sig om det aktuella fallet.  

R1: ”Jag har inga problem att media granskar, det är egentligen bra att median granskar.  

/…/ det blir bara en sida som kommer fram i median /…/ antingen har man inte gjort nåt eller 

så har man gjort för mycket och bara omhändertar barnet på lösa grunder. Och det känns 

oprofessionellt liksom /…/ det finns ingen journalist som vill sätta sig in socialtjänstlagen 

eller LVU- lagen och granska kritiskt.”  
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Att de inte vågar yttra sig i media förklarade två socialsekreterare med att deras uttalande 

skulle kunna förvanskas och få dem att framstå som inkompetenta då media är bara 

intresserade av att väcka opinion. 

 

R6: ”Men jag tänker median gräver väl aldrig djupare än att de liksom letar efter ett scoop 

känns det som. De kollar ju aldrig upp hur vår lagstiftning ser ut, ibland så kan de när de gör 

reportage göra många rena sakfel.” 

 

Ytterligare två socialsekreterare hänvisade till sekretesslagen som ett hinder när det gäller att 

göra uttalanden om utredningar i media, medan en uttryckte att trots sekretessen är det möjligt 

att yttra sig i media utan att gå in på detaljer. Sekretesslagen är, enligt en av respondenterna, 

en självklarhet i arbetet, då det fungerar som skydd för klienternas integritet. Men en annan 

uppgav att sekretessen också kan medföra att socialtjänsten framstår som om de har något att 

dölja. 

 

Frågan om hur mycket socialsekreterarna påverkas av medias bevakning svarade halva 

respondentgruppen att det inte alls påverkar dem personligen då de berättade att de känner sig 

trygga i sin roll som utredare. Övriga uppgav att de påverkas till viss del i och med att det får 

dem att reflektera över sitt eget arbete.  

 

 R4: Jag vet vad jag gör i mitt jobb, det är faktiskt så, jag vet vad vi gör här /…/ men jag 

 tänker - hur påverkas jag utav media?… ärligt talat så skiter jag i dem, jag gör det.” 

 

En annan respondent uppgav också att hon tänker på det som skrivs och sägs, men att hon tror 

att det inte påverkar henne och att hon gör sitt jobb ändå: 

 

 R2:”Jag är ganska klar på min roll och vad jag kan och vill och hur jag arbetar med mina 

 klienter, så jag tror inte att… man kan bli extra uppmärksammad på vissa saker och 

 förändra vissa saker uti från saker och ting, men i grund och botten så vet jag var jag står 

 så att jag blir liksom inte så påverkad tror jag, sen blir det ju tror /…/ vi gör vårt jobb ändå 

 /…/ jag skulle inte kunna arbeta och tänka - Ja, vad skulle Josefsson säga om det här?” 

 

Gemensamt för nästan alla respondenter var att de tyckte att deras arbete får konsekvenser av 

hur de framställs i media. Några av de konsekvenser som identifierades av socialsekreterarna 

var att flera fall granskas samt att antal anmälningar om barn som far illa ökar, men att det 
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också kan leda till att det uppstår en rädsla hos föräldrarna om att socialtjänsten kommer att 

frånta dem deras barn. Detta i sin tur, sade de sig tro kan leda till att folks förtroende för 

socialtjänsten minskar, vilket försvårar deras arbete. De känslor som framkallas av medias 

bevakning uttrycktes av respondenterna vara irritation, ilska, upprördhet, uppretning, rädsla 

och glädje.   

 

R1: ”Jag känner mig ganska uppretad på att de belyser socialsekreterare som, - ah men att 

soc bara kommer och tar barnen, eller soc gör ingenting. /…/ Så jag kan bli mer irriterad på 

att är det aldrig dags för någon att lyfta fram vår yrkesroll…?” 

 

Hälften av respondentgruppen gav exempel på positiva reaktioner som de får från föräldrarna 

trots det negativa som media lyfter upp. 

 

 R5: ”Många är väldigt glada… de kanske kommer hit väldigt arga som bin och rädda och 

 sedan efter några månader är man skild så … och säger ”Ja, tack för hjälpen det här var 

 bra. Men då är det kul, men det där står ju aldrig i tidningarna.” 

 

Vidare framställs median av ett fåtal socialsekreterare, som en instans med stor makt och med 

en framträdande roll i samhället eftersom det de lyfter upp kan påverka andra. Samtliga 

socialsekretare uppgav att media har ett stort inflytande när det gäller synen på socionomyrket 

och dess status. Inflytandet sades sig bero på vem som håller i pennan, det kan således vara 

positivt eller negativt, men de flesta uttryckte att det oftast är negativt det vill säga att yrkets 

status sänks på grund av hur median framställer socialtjänsten.  

 

R6: ”… hela ens yrkesroll på något sätt påverkas utav att man framställs som något slags 

monster alternativ några som inte gör någonting… men att ens yrkesroll inte tas på allvar 

eller respekteras, att ens kompetens inte lyfts fram, utan istället så handlar det om vilka 

brister man gör, och det är väl aldrig någon i media som speglar vilka goda effekter vårt jobb 

gör. Jag skulle kunna ge jätte fina berättelser till… men de är inte intresserade utav dem.” 

 

En överensstämmande uppfattning bland socialsekreterarna som uttrycktes var att yrkeskåren 

är väldigt tyst och att ingen lyfter fram det positiva med deras arbete.  

 R1: ”Men det är som att aldrig någonsin är det någon som tänker att det finns massa 

 duktiga kompetenta socialsekreterare som sliter som bara den för att barn och ungdomar 

 ska faktiskt få det bättre och där man har jätte svåra föräldrar att hantera och bemöta.”  
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Vidare utryckte samma person sin förvåning och frustration över hur intelligenta människor 

faktiskt kan tro på det som framkommer i media.  Somliga påpekar att socialsekreterare borde 

uttrycka sig mer i opinionsyttringar och visa vad de gör då yrket anses vara bortglömt. 

En respondent uppgav att media inte borde bortse från föräldraansvaret när de kritiserar 

socialsekreterarna då föräldrarnas ansvar är mycket större och att man måste fråga sig vad 

föräldrarna gjorde när barnet for illa och inte lägga hela skulden på socialsekreterarna. 

 

Sammantaget kan det sägas att socialsekreterarna i denna studie upplevde medias granskning 

som väldigt negativ då media, enligt de, inte visar hela sanningen utan strävar efter att väcka 

opinion. Socialsekreterarna gav flera exempel på vilka konsekvenser medias ensidiga 

bevakning kan leda till, dessa var bland annat ökade anmälningar från till exempel förskola 

och skola, samt att föräldrar blir mer försiktiga och är på sin vakt vid kontakt med 

socialtjänsten, vilket försvårar deras jobb. Några socialsekreterare berättade att de själva inte 

påverkas av det som skrivs då de anser sig vara trygga i sin roll, medan andra uppgav att det 

händer att de tänker på det men påverkas ändå inte. Socialsekreterarna uttryckte sin förundran 

över varför deras yrkeskår är tyst samt varför det positiva i deras arbete inte lyfts fram. 

 

5.3.1 Anknytning till teori och tidigare forskning 

Enligt Jodelet (1996) finns sociala representationer i olika sammanhang, bland annat i media. 

Media har en spridningsfunktion som bidrar till att opinioner, attityder och stereotyper bildas, 

vilka påverkar människors syn på ett visst fenomen (ibid.). Att media påverkar människor 

framkom även av våra respondenter som menade att media har stor makt när det gäller 

opinionsbildning. I det här fallet gäller det allmänhetens syn på socialtjänstens arbete, vilket 

respondenterna anser ofta är negativt. Respondenternas föreställningar om media visade sig 

vara negativa, vilket vi tror beror på kritiken från medias sida om deras arbete. Med denna 

teori som stöd kan vi uppmärksamma socialsekreterarens attityder gentemot medias aktörer. 

Dessa representationer kan förknippas med respondenternas blandade känslor som till 

exempel rädsla och ilska för media och kan ses som ett resultat av samspelet mellan media 

och socialsekreterarna. 

 

Å ena sidan säger några respondenter att de inte upplever någon påverkan, å andra sidan 

upplever andra en viss påverkan i arbetet av medias uppmärksamhet, men Föreningen 

Sveriges Socialchefer (FSS) (Forsblom, datum saknas) skriver att de under åren har 
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observerat att opinionen påverkat och till viss del styrt enskilda socialsekreterares beslut 

(ibid.). Förtroendet för socialtjänsten är en annan aspekt som blir lidande, eftersom det 

minskar till följd av medias uppmärksamhet, menar FSS (Forsblom, datum saknas). Även 

några uttalande i vår empiri följer denna tankegång. 

 

I Brunnbergs (2001) studie framstår media som en arena där olika aktörer kan uttrycka sitt 

missnöje gentemot socialtjänstens arbete, något som överensstämmer med hur våra 

respondenter ser på media. Vidare skriver Brunnberg (2001) att medias uppmärksamhet kan 

leda till att det sociala arbetets praktik, organisationens struktur samt yrkets status också 

påverkas. Nästan alla våra respondenter ansåg att yrkets status sänks på grund av medias 

rapportering, jämfört med de svenska socialarbetarna i Brunnbergs (2001) studie. De tyckte 

inte att statusen påverkades lika negativt medan de engelska socialarbetarna tillgav medias 

bevakning större betydelse avseende statusen. Både Juristerna (”Barn tvångsomhändertas,” 

2007) och Larsson Swärd (Bennich, 2008) menade att barn omhändertas slumpvist. Däremot 

uppgav våra respondenter att det krävs en omfattande utredning inför ett beslut om 

omhändertagande av barn, enligt dem är det förvisso inte slumpen som avgör ett sådant 

beslut.  

 

Till skillnad från Brunnbergs (2001) resultat och Claezons (1987) studie där det framkommer 

att både rutiner och arbetsmetoder förändras i och med den krisen som kan uppstå efter 

medias rapportering, uttrycker våra socialsekreterare att arbetssättet sannerligen inte påverkas. 

En faktor som hindrar, enligt några av våra respondenter, från att uttala sig i media är 

sekretesslagen. Andersson (2004) anser att sekretessen kan användas som ursäkt för att inte 

besvara frågor och att det verkar finnas en rädsla för att bryta mot lagen samt att bli jagade av 

journalister. Men några av våra respondenter visar sig var mer rädda för att det som 

framkommer i media kan förvanskas och därmed kan de framstå som inkompetenta och 

konstiga. I likhet med Stenius (Engelmark, 2008) uppgav en av våra respondenter att det är 

möjligt att uttala sig i media bara de är insatta i vad de får berätta enligt lagen.  

 

Claezon (2004) påpekar i sin studie att det sällan skrivs om framgångsrika fall eller om 

socialsekreterarens kompetens istället är omgivningen snabb på att kritisera. Nästan alla våra 

respondenter framförde en saknad av beröm när det gäller socialsekreterarens skicklighet och 

uppgav att det positiva i arbetet sällan lyfts fram. 
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6. Diskussion 

 

I det här kapitlet diskuteras vårt resultat, aspekter kring val av metod samt begränsningar. Det 

ges även förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande uppsats var att få en beskrivning av socialsekreterarnas arbete med 

barn och ungdomar, deras syn på begreppet barnets bästa samt en bild av hur de förhåller sig 

till medias uppmärksamhet kring deras arbete. Vår avsikt med att studera detta ämne 

grundade sig framför allt på ett intresse av att få höra vad socialsekreterarna tänker om hur 

media framställer deras arbete. Vi tyckte oss se en tendens av att enbart en sida av berättelsen 

kommer fram det vill säga att socialsekreterarna sällan kommer till tals. Arbetet med barn och 

ungdomar kan anses vara invecklat och komplext därför ville vi fråga några socialsekreterare 

vilka aspekter som är viktiga samt svåra i deras arbete.  

 

Det övergripande som framkom av resultatet var att socialsekreterare trots svårigheter med 

tolkning av lagen, motstånd från klienter, organisatoriska begräsningar tyckte om sitt arbete 

med denna målgrupp. Deras arbete sade de präglas främst av ett barnperspektiv där de tar 

hänsyn till barnets bästa, men som samtidigt ansågs vara ett svårdefinierat begrepp. 

Föräldraperspektivet gör sig också aktuellt eftersom arbete utifrån barnets bästa berör även 

föräldrarna, enligt respondenterna. I frågan om medias uppmärksamhet blev det tydligt, 

utifrån socialsekreterarnas utsagor, att yrkesstatusen påverkas men att de inte berörs 

personligen. De hävdar att det snarare handlar om medias inverkan på allmänheten i form utav 

rädsla från föräldrar för att ta kontakt med socialtjänsten, ökade antal anmälningar från 

exempelvis skolor, förskolor med flera.   

 

En intressant iakttagelse var socialsekreterarnas syn på sitt handlingsutrymme där de flesta 

påstod att det var stort inom ramen för lagen men vi kunde, utifrån deras svar identifiera flera 

hinder än möjligheter beträffande handlingsfriheten, vilket verkade motsägelsefullt enligt oss. 

Samma företeelse uppmärksammade vi även i Berglinds modell av handlingsteorin. Vi tycker 

oss se att han fokuserar mer på att beskriva begränsningar än möjligheter. I förhållande till det 

objektiva handlingsutrymmet kan socialsekreterarnas upplevelser av sitt handlingsutrymme 

ses som större eftersom det handlar om deras egna uppfattningar. Men hur stort är deras 
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handlingsmöjligheter egentligen? Det vi menar är att det handlar mer om ett subjektivt 

perspektiv på vad de anser sig kunna åstadkomma än på vad de i verkligheten får göra med 

tanke på lagens ramar, ekonomiska begränsningar, klientens inställning samt överordnade 

riktlinjer.  

 

Att begreppet barnets bästa är invecklat och att det ska vara utgångsläge i arbetet med barn 

och ungdomar råder ingen tvekan om. Samtliga av våra respondenter instämmer i detta 

resonemang men menar också att begreppet lätt kan missbrukas. Det verkar vara krångligt att 

sätta ord på innebörden av barnets bästa och ändå är det som ska vara vägledande i arbetet. 

Problemet som vi kan se med att få fram en tydlig definition av barnets bästa är att det inte går 

att bortse från kulturella och tidsmässiga kontexter, som varierar från land till land och över 

tid. Detta i sin tur, tror vi, leder till att socialsekreterarens arbete med barn och ungdomar 

försvåras.  

 

Socialsekreterarna säger sig inte påverkas personligt av hur de framställs av media men vi tror 

att de omedvetet gör det ändå, möjligtvis inte i den utsträckning som vi trodde från början. 

Medias kritik av socialtjänsten tänkte vi kunde påverka socialsekreterarens självbild och 

yrkesidentitet vilket visade sig inte stämma alls då de flesta respondenter uppgav att de känner 

sig trygga i sin yrkesroll. Att vi misstänker att socialsekreterare, trots deras uttalanden, 

påverkas grundas i sociala representationer tankegångar om att individers föreställningar 

formas i samspel med andra då vi är sociala varelser. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Att få samma resultat av denna studie vid nymätning anser vi skulle kunna vara 

ogenomförbart eftersom det inte handlar om en systematisk undersökning. Vår avsikt har varit 

att studera respondenternas uppfattning något som inte är bestående, utan föränderliga. 

Generalisering har inte heller varit målet med denna uppsats, dock tycker vi att det går att dra 

allmänna slutsatser utifrån faktumet att respondenternas utsagor stämmer väl överens 

med tidigare forskning. Dessutom framkom liknande svar bland våra respondenter trots 

varierande åldrar, olika arbetsplatser samt skilda livserfarenheter, något som gynnar studiens 

generaliserbarhet. Aspekter som vi tror är generella för många socialsekreterare är att arbetet 

som myndighetsutövare är långt ifrån enkelt, men spännande. 
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Vidare fördes en diskussion om vilka nackdelar som går att identifiera med att vara två vid 

intervjutillfällen och då kommit fram till att respondenterna och deras svar kan ha påverkats 

av oss även om vi inte har varit medvetna om det. Tidsaspekten gör sig också aktuell vid 

denna diskussion eftersom det kan vara tidskrävande att formulera en text tillsammans, dels 

för att det kan leda till längre samtal beträffande uppsatsen och dels för att det krävs tid att 

fatta gemensamma beslut. Det har visserligen varit en utmaning att vara två uppsatsförfattare, 

men det har också medfört fördelar då vi har sett saker som den andra inte sett eller tänkt på, 

gett varandra hopp och styrka i perioder som det inte gått riktigt bra. Ytterligare en fördel med 

att vara två uppsatsförfattare var att efter varje intervju diskuterade vi hur det hade gått och 

vad som kunde ha blivit bättre i syfte att utveckla intervjutekniken. Detta kan ses som en 

främjande aspekt i förhållande till studiens reliabilitet eftersom i kvalitativa metoder utgör 

forskaren mätinstrumentet (Kvale, 1997).  

 

Beträffande uppsatsens val av teorier är vi medvetna om att genom att välja ut några 

teoretiska perspektiv utesluts andra perspektiv och därmed kan andra eventuellt intressanta 

uppslag i materialet gå förlorade. I föreliggande uppsats har det internationella perspektivet på 

ämnet inte lyfts fram i stor utsträckning, något som begränsar vår möjlighet till jämförelse, 

dock har inte en sådan sammankoppling varit huvudsyftet. 

 

6.2.1 Förslag till vidare forskning  

Föreliggande uppsats har väckt intressanta förslag, utifrån vår synpunkt, på hur studien kan 

fördjupas och utvecklas. Uppsatsens process har fört oss in på tankebanorna om att även 

journalisternas perspektiv och deras syn på socialtjänstens arbete borde komma fram. Detta 

skulle kunna bidra till en ökad förståelse av båda parternas arbete. Genom att föra samman 

dessa bägge perspektiv, anser vi, skulle en gemensam utveckling av ett eventuellt samarbete 

mellan medias och socialtjänstens aktörer vara möjlig. 
 

6.3 Allmän diskussion  

Vår bild av socialsekretare som arbetar med barn och ungdomar har förändrats under 

uppsatsens gång, från att ha trott på det som media skriver om socialtjänsten till att ha ett mer 

kritiskt förhållningssätt. De genomförda intervjuerna med socialsekreterare har bidragit till att 

vi fått större inblick i deras arbetsuppgifter och olika faktorer som påverkar deras arbete. Vi 
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fick det intrycket att socialsekreterarna är väldigt noga och inte omhändertar barn utan sakliga 

grunder. Det är problematiskt, tycker vi, att media och socialtjänsten inte verkar ha en god 

relation då goda förhållanden skulle kunna utnyttjas för att dels öka statusen av 

socionomyrket, dels förmedla en rättvisare och tydligare bild av hur socialsekreteraren 

arbetar.  

 

Det är inte sällsynt att socialtjänstens arbete ifrågasätts och granskas av media vilket kan leda 

till att allmänheten inpräntas med en negativ och ensidig bild av socialsekreteraren. Några av 

våra respondenter angav att det är allmänheten som påverkas av medias ensidiga granskning 

vilket vi tror beror till stor del på att samhället inte är insatt i hur socialtjänsten arbetar. Det 

som vi tycker oss sakna är ett större intresse och ansvarstagande hos yrkeskåren att försöka 

förändra den ogynnsamma bilden. En intressant observation som vi vill lyfta fram är 

socialsekreterarnas svårighet i arbetet med att behöva göra en bedömning och prognos för hur 

barnets framtid kan komma att utvecklas, då ingen kan spå framtiden. Denna svåra aspekt 

bland andra, tar media sällan hänsyn till när socialsekreterarens arbete kommenteras och 

kritiseras för ”problemet är att man aldrig har facit i handen” (citat från R3). 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Informationsbrev 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter som går sista terminen på socionomutbildningen på Stockholms 

Universitet. Under sista terminen skall vi skriva ett examensarbete i form av en C-uppsats. I 

vår studie är vi intresserade av vilka uppfattningar socialsekreterare har beträffande 

omhändertagande av barn och deras behov. Avsikten är även att ta reda på hur 

socialsekreterarna förhåller sig till medias bevakande av deras arbete i barnärenden. Därför 

ber vi Er om hjälp, vi är angelägna om att få veta just vad Ni har för tankar om 

omhändertagande av barn och om Era erfarenheter angående detta ämne. 

 

Vår önskan är att vi vid överenskommen tidpunkt genomför enskilda intervjuer med 

socialsekreterare. Intervjun kommer uppskattningsvis att ta drygt en timma. Det är frivilligt 

att delta och Ni får gärna ta del av uppsatsen när den är färdig. När en undersökning skall 

utföras måste Vetenskapsrådets etiska regler tillämpas. De har formulerat fyra huvudkrav som 

är följande: Informationskravet innebär i denna undersökning att vi som forskar informerar 

de berörda om vårt syfte med forskningsuppgiften. Därefter kommer Samtyckeskravet som 

innebär att varje deltagare har rätt till att bestämma över sin medverkan och kan när som helst 

dra sig ur. Konfidentialitetskravet står för att alla uppgifter om deltagarna i undersökningen 

skall ges största möjliga konfidentialitet därmed kommer inga obehöriga att kunna ta del av 

dessa uppgifter. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som vi samlar in endast kommer att 

användas för forskningsändamål.  

 

Om Ni har några frågor eller funderingar så kan Ni höra av Er till oss 

 

Astrid Blomberg   mobil xxxx xx xx xx 

Eller 

Özden Ünal    mobil xxxx xx xx xx 

 

Eller till vår handledare 

Katarina von Greiff   mobil xxxx xx xx xx 
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8.2 Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

1. Bakgrundsinformation 

1 Ålder  

2 Utbildning 

3 Hur länge har du jobbat inom det sociala arbetet? 

4 Hur länge har du arbetat med barn- och ungdomsärenden? 

5 Kan du beskriva kort dina arbetsuppgifter på den här arbetsplatsen. 

 

2. Placering av barn 

1 Vad var det som lockade dig att arbeta med utredningar av barn/ungdomar? Hur kom 

du inte på det här området? 

2 Vilka kunskaper/egenskaper tycker du är särskilt viktiga att ha som socialsekreterare, 

när man arbetar med barn- och ungdomsfrågor?  

3 Vad anser du om att arbete med barn- och ungdomsfrågor? Är det ett svårt arbete? På 

vilket sätt? 

4 Får du den uppfattningen att det är många barn/ungdomar som omhändertas av 

socialtjänsten? 

5 Vad är mest förekommande, lång- eller korttids placeringar? 

6 Kan du ge exempel på en situation som du tyckte var extra svårt/jobbigt? Hur kändes 

det efteråt?  

7 Hur ofta ger du besked om beslut som du själv inte håller med om? 

8 Vad anser du om utredningstiden som är på fyra månader?  

9 Hur uppfattar du ditt handlingsutrymme i ditt arbete? 

 

3. Barnets bästa 

1 Hur skulle du definiera begrepp som barnets bästa med egna ord? 

2 Vad anser du om detta begrepp? 

3 Hur skulle du beskriva ditt arbete, arbetar ni utifrån ett barnperspektiv eller 

föräldraperspektiv?  

4 Anser du att barn synliggörs tillräckligt i utredningarna?  

5 Vad gör du för att synliggöra barnet i handläggningen? Hur går du tillväga när det 

gäller mindre barn? 
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       4.  Medias bevakning 

1 Du har ett jobb som innebär att du ständigt har ögonen på dig? Vad anser du om det? 

Hur känns det? 

2 Påverkas du personligen av det som media skriver? 

3 Vilka konsekvenser ser du när media uppmärksammar ett fall som det inte gått riktigt 

bra för? Hur påverkar det ditt arbete? 

4 Tror du att det blir fler omhändertaganden under sådana perioder? 

5 Hur hanterar du den massmediala bevakningen? 

6 Vad anser du om sekretessens roll i ditt arbete? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


