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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur socialsekreterare arbetar och upplever 

utredningsarbetet av barn som har varit utsatta för våld och om de anser att de kan leva upp 

till målet att skydda barnen. För att uppnå syftet svarar vi på de här frågeställningarna: Hur 

beskriver socialsekreterarna utredningsprocessen? Vilka utmaningar beskriver 

socialsekreterarna? Hur hanteras utmaningarna? En kvalitativ metod har tillämpats och sju 

socialsekreterare har intervjuats. Empiriskt material består av transkriberade intervjuer, 

analyserade utifrån en fenomenologisk metodansats för att fånga intervjupersonernas 

beskrivningar av det studerade. Resultatet visar att socialsekreterarna upplever hög 

arbetsbelastning, stress, svåra möten med föräldrar, osäkerhet i bedömningar, att hantera sina 

känslor och att samverkan med polisen är utmanande. Resultatet har analyserats med hjälp av 

teorier om coping och gräsrotsbyråkrater. Socialsekreterarna beskriver att utmaningarna kan 

hanteras genom bland annat kollegialt stöd och att lära känna sina triggers. Analysen visar att 

erfarenhet och personlighet påverkar de utmaningar som socialsekreterarna upplever och 

deras strategier för att hantera dessa. En slutsats vi drar är att det finns utmaningar som 

begränsar socialsekreterares handlingsutrymme, försvårar utredningsarbetet och möjligheten 

att skydda barn. För att hantera utmaningarna utvecklar och tillämpar socialsekreterare olika 

strategier. 

 

Titel: ”Mellan hopp och förtvivlan – att skydda barn mot våld” - En kvalitativ studie om 

socialsekreterares upplevelser av utredningsarbetet av barn som har varit utsatta för våld. 
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Abstract 

The purpose of this essay has been to study how social workers work and experience the 

investigation of children who have been exposed to violence and if they believe that they can 

live up to protecting the children. To reach this purpose the following questions have been 

answered: How do the social workers describe the investigation process? What challenges do 

the social workers describe? How do they adress these challenges? A qualitative method has 

been applied and seven social workers have been interviewed. The essays empirical material 

consists of transcribed interviews analyzed with a phenomelogical methodology. This method 

has been used to collect the interviewees portrayals of the studied subject. The essays results 

show that the social workers experience challenges such as high work load, stress, difficult 

meetings with parents, to harbor one’s feelings, interaction with the police and insecurity in 

making assessments. The result has been analyzed using theories about coping and street-

level bureaucracies. The social workers describe that the challenges can be managed by, 

amongst other things, peer support and learning to identify one’s triggers. Our analysis shows 

that experience and personality traits affect the challenges the social workers experience and 

their strategies to handle these. One conclusion we have made is that there are challenges that 

limit the social workers’discretion, makes the investigations more difficult and the 

opportunity to protect the children. To manage these challenges the social workers develop 

and utilize different strategies. 
 

Title: ”Between hope and despair – to protect children from violence” – A qualitative study 

about social workers’ experiences of the investigation process of children who have been 

subjected to violence. 
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Förord  
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Inledning 

Vuxnas våld mot barn kan beskrivas som ett stort samhällsproblem i Sverige i dag. Tusentals 

barn utsätts varje år för våld av sina föräldrar. Siffrorna tycks fortsätta att stiga kraftigt 

(Unicef 2018; Polisen 2018). 23 600 fall av våld mot barn polisanmäldes år 2017, vilket 

motsvarar 28 procent av samtliga anmälda misshandelsbrott i landet. Den egentliga siffran går 

bara att gissa sig till eftersom mörkertalet är stort. Speciellt våld mot små barn polisanmäls 

sällan (Brå 2018).  

  

Unicef har kritiserat Sverige och den svenska polis- och åklagarmyndigheten för att 

lågprioritera våld mot barn. Det råder stora brister i hanteringen av ärenden som gäller våld 

mot barn, trots Sveriges starka betoning på barnets bästa och barns rättigheter. Det visar en 

jämförelse som gjorts mellan Sverige och andra europeiska länder (Unicef 2018). I juni 2018 

gick regeringen ut med ett pressmeddelande som handlar om att svenska myndigheter måste 

bli bättre på att tidigt fånga upp signaler om våld i nära relationer och att arbeta förebyggande. 

Därför har Socialstyrelsen fått i uppdrag att se till att bland annat socialtjänsten utvecklar mer 

kunskap om våld i nära relationer, där våld mot barn ofta sker (Regeringen 2018).  

Mot den bakgrunden finns det anledning att befara att socialtjänstens ansvar för och arbete 

med barn och unga som utsatts för våld kan stöta på problem. Det finns med andra ord en risk 

för att socialtjänsten inte lyckas leva upp till socialtjänstlagens (SoL:s) intentioner. Enligt SoL 

5 kap. 1 §, punkt 1 och 2 står det att ”socialnämnden ska verka för att barn och unga växer 

upp under goda förhållanden, i nära samarbete med hemmen, främja en allsidig 

personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga”.  

Även om alla berörda myndigheters arbete är viktigt för att skydda barn, anser vi att 

socialsekreterare på socialtjänstens enheter för barn och unga har en central roll när det gäller 

att skydda barn från föräldrars och andra vuxnas våld. Det leder oss till frågan hur 

socialsekreterare arbetar med våldsutsatta barn. Vår ambition med den här uppsatsen är att 

närma oss ett svar på det.   

Forskning visar att socialsekreterare som arbetar med barn och unga är en extra utsatt 

yrkesgrupp, med högre arbetsbelastning och större krav på sig jämfört med andra 

socialsekreterare (Astvik & Melin 2013). Ofta måste de fatta snabba beslut och göra 
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bedömningar som kan vara direkt avgörande för barns liv och säkerhet. Det kan i värsta fall 

leda till stress, depression och utbrändhet (Truter, Fouché & Theron 2017). Arbetsrelaterad 

stress hos socialsekreterare är också något som ökar (Socionomkraft 2018). Vad kan det ha 

för konsekvenser för utredningsprocessen av och arbetet med våldsutsatta barn? Tanken med 

den här uppsatsen är att också närma oss ett svar på den frågan.  

  

Den här uppsatsen handlar till viss del om våld mot barn, men inte utifrån barns eller deras 

föräldrars perspektiv. I stället är fokus riktat mot de som arbetar med att utreda 

konsekvenserna av våld mot barn och barns behov av stöd och skydd. Empirin består av 

intervjuer med sju socialsekreterare. Vi använder genomgående barnkonventionens definition 

av barn, vilken innefattar alla under 18 år (Barnkonventionen 2009). Insamlad empiri 

analyseras med hjälp av Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater, Brattbergs beskrivning av 

copingteori samt med stöd av tidigare forskning. Uppsatsen kan ses som ett försöka att fånga 

socialtjänstens arbete med våldsutsatta barn utifrån socialsekreterares perspektiv. Uppsatsen 

handlar om deras upplevelser av de utmaningar arbetet kan innebära och hur dessa kan 

påverka arbetet och barnen. Exempel på utmaningar är hög arbetsbelastning, samverkan med 

polisen och osäkerhet gällande vilka beslut som är bäst för barnen. Den handlar också om 

vilka strategier socialsekreterare anammar och har för att hantera svårigheter, där exempelvis 

de positiva delarna av socialsekreterarens arbete bidrar till att göra de tuffa delarna lättare att 

hantera.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur socialsekreterare arbetar och upplever sitt 

arbete med barn som har varit utsatta för våld. En målsättning med uppsatsen är även att 

undersöka om de anser att de kan leva upp till målet att skydda barnen. Studiens syfte har 

mynnat ut i de här frågeställningarna: 

• Hur beskriver socialsekreterarna utredningsprocessen? 

• Vilka utmaningar upplever socialsekreterare i utredningsarbetet av barn som har varit 

utsatta för våld? 

• Hur hanterar socialsekreterarna de här utmaningarna?  
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Uppsatsens disposition 

Uppsatsens inledande kapitel består av problemformulering, bakgrund, syfte och 

frågeställningar. Efter det följer ett avsnitt som beskriver barns rättigheter och barns bästa. 

Därefter kommer ett kapitel om tidigare forskning som har vi tagit del av inom socialt arbete i 

allmänhet och med inriktning på barn i synnerhet. Sedan följer ett avsnitt med de teorier som 

vi anser är relevanta att tillämpa i den här studien. Detta kapitel följs av en presentation av 

metod, datainsamling, urval, tillvägagångssätt samt vilka etiska överväganden vi har tagit 

hänsyn till i genomförandet av studien. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet samt en metoddiskussion. Därefter följer ett kapitel där vi 

presenterar vårt resultat och vår analys. Uppsatsen avslutas med ett kapitel där vi presenterar 

våra sammanfattande slutsatser, vår diskussion och våra ställningstaganden samt förslag på 

vidare studier som kan göras inom ämnet som den här uppsatsen avhandlar.  

 

Allmänt om barns rättigheter och bästa 

För att förtydliga vad den här uppsatsen kommer att studera och fokusera på, följer en kort 

beskrivning av barns rättigheter, principer om barns bästa och socialtjänstens arbete med barn.  

Sverige var det första landet i världen att förbjuda barnaga år 1979 och är ett av många länder 

som har ratificerat FN:s konvention om barns rättigheter (Unicef 2018). Den syftar till att 

barn ska vara skyddade, behandlas med respekt, ha egna rättigheter och få komma till tals. I 

enlighet med Barnkonventionen ska, vid alla åtgärder som rör barn, barnets bästa alltid 

beaktas och komma i första rummet (FN:s konvention om barnets rättigheter, 2009). Det här 

gäller också för socialtjänstens arbete, och Barnkonventionen har gjort avtryck i 

socialtjänstlagen. I SoL:s 1 kapitel som definierar socialtjänstens mål står det i 2 § att ”Vid 

åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas”.  

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska socialnämnden, när den får 

kännedom om att ett barn kan ha utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående, utan 

dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp. Socialnämnden ska bedöma 

risken för om barnet kan komma att utsättas för ytterligare våld och utreda behov av vård, 

boende i ett annat hem och våldets karaktär och omfattning. I det arbetet ingår att ta reda på 

hur våldet har påverkat barnet och barnets relation till sina föräldrar, liksom att utreda barnets 

och föräldrarnas uppfattning om våldet och dess konsekvenser för barnet (SOFSF 2014:4).  
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Socialtjänstens arbete kan sägas gå ut på att förebygga våld genom olika stödinsatser till 

familjer, utreda våldets konsekvenser och rent fysiskt gripa in och flytta barnet från sin familj 

när riskerna för barnets hälsa och utveckling är stora.  

Tidigare forskning  

Vald tidigare forskning 

Flera av de forskningsartiklar som vi har tagit del av handlar om olika svårigheter med socialt 

arbete, både generellt och specifikt för de som arbetar med barn och unga. Vissa forskare 

menar att de som arbetar med barn har högre krav på sig och tyngre arbetsbörda än andra 

socialarbetare (Truter, Fouché & Theron 2017). En forskningsstudie som gjorts visar att det är 

en arbetsgrupp som därför är i extra behov av vägledning och stöd i sitt arbete (Tham & 

Meaghers 2009). Andra forskningsstudier som handlar om socialt arbete med inriktning på 

barn visar att en av svårigheterna är fysiska samtal och möten med barn som syftar till att 

barnet ska vilja och våga berätta om vad det upplevt (Winter et al. 2017).  

  

Andra forskningsstudier som vi har tagit del av visar på vikten av att socialarbetare ska ha rätt 

verktyg i form av kompetens och utbildning. Utbildning i juridik och i att göra rätt 

bedömningar var något socialsekreterare i Italien upplevde att de hade mer behov av (Cabiati 

2017).  

 

I den tidigare forskningen som vi har tagit del av, och som vi kort har sammanfattat ovan, har 

vi identifierat några centrala teman som vi presenterar närmare nedan. Dessa teman är: 

• Handlingsutrymme och främjande faktorer i arbetsmiljön.  

• Svårigheter i det sociala arbetet. 

• Organisationens betydelse för socialarbetare.  

• Hur socialarbetare tar sig an jobbet.  

 

Handlingsutrymme och främjande faktorer i arbetsmiljön 

Tham & Meaghers (2009) studie belyser de svårigheter som finns när det gäller att rekrytera 

och behålla socialsekreterare inom socialt arbete med barn i Sverige. En jämförelse kring 

uppfattningen av arbetsuppgifter och andra organisatoriska faktorer har genomförts mellan 

socialarbetare som arbetar med barn och andra professioner inom den offentliga sektorn. 

Studiens resultat visar att socialt arbete med barn är särskilt krävande för den enskilda 
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socialarbetaren. Detta grundas i hög grad på arbetsbelastning, komplexa och svåra 

arbetsuppgifter samt negativa upplevelser av ledningens syn på de anställda. En slutsats som 

dras i Tham & Meaghers studie är att socialarbetare som arbetar med barn är i behov av mer 

stöd och vägledning i sitt arbete och av att få mer uppskattning av ledning och chefer.  

  

En annan studie gjord i Sverige belyser en annan synvinkel av den arbetsmiljö och de 

handlingsvillkor socialarbetare har att förhålla sig till i organisationen. Studien visar att den 

största faktorn som gjorde att socialarbetarna ville lämna sina jobb var frånvaron av chefer 

som har insikt och förståelse för deras arbetssituation. Vidare påverkades socialarbetarna av i 

vilken grad de fick belöning för det arbete de genomförde, och i vilken grad ledningen var 

intresserad av de anställdas hälsa och välbefinnande. I studien framkommer även att 

organisationskulturen är mer avgörande än enskilda arbetsuppgifters omfattning när det 

handlar om huruvida socialarbetare har för avsikt att lämna sitt arbete eller inte (Tham 2007). 

  

Precis som Tham & Meaghers (2009) och Tham (2007) belyser även Wörléns (2010) studie 

socialarbetares arbetsmiljö och hur handlingsutrymmet är beroende av organisationen som 

socialarbetaren befinner sig i. Studiens resultat visar att socialarbetare som arbetar med 

myndighetsutövning som rör barn och unga, är en av de grupper av tjänstemän inom den 

offentliga sektorn som är viktigast att satsa resurser på, på grund av det angelägna arbetet som 

handlar om att skydda barn (Wörlén 2010). Studien visar att det handlingsutrymme som 

socialarbetare har är avgörande för de beslut som fattas i enskilda ärenden. Vikten av 

lagstiftning och riktlinjer är generellt sätt avgörande när det gäller beslutsfattning inom 

socialtjänsten och i synnerhet i arbetet med barn och unga. Socialarbetare har i regel många 

och komplexa ärenden som kräver att de måste prioritera sin tid rätt. Många krav kombinerat 

med tidsbrist är exempel på andra aspekter som Wörléns (2010) studie visar att socialt arbete 

med myndighetsutövning kan innebära för den enskilda socialsekreteraren.   

 

Utmaningar och svårigheter i det sociala arbetet 

Socialsekreterare som arbetar på barn- och ungdomsenheter är en av de mest utsatta 

yrkesgrupperna med högre arbetsbörda och större krav på sig än många andra yrkesgrupper, 

visar en svensk forskningsstudie (Astvik & Melin 2013:61–62). I en annan studie beskriver 

Truter, Fouché & Theron (2017) hur socialt arbete med barn och unga innebär risker som kan 

hota socialsekreterares välbefinnande och arbetsförmåga. Snabba beslut och bedömningar 
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som kan vara direkt avgörande för ett barns säkerhet, kan i värsta fall leda till depression, 

stress, utbrändhet och trötthet för den enskilde socialsekreteraren.  

  

En konkret utmaning i det sociala arbetet med barn är de fysiska möten där kommunikationen 

är central, visar en engelsk forskningsstudie. Det är en kommunikation som syftar till att 

skapa kontakt med barnet, något som sker både verbalt och icke verbalt. Det kan handla om 

att anpassa sig till och efter barnet genom tal och lek för att skapa mening, sammanhang och 

trygghet (Winter et al. 2017:1432). Där spelar bland annat socialsekreterarens genuina 

intresse för barnets känslor och tankar in (Winter et al. 2017:1438).  

  

En kvantitativ studie genomförd i Italien visar på vikten av en gedigen utbildning för 

socialarbetare som ligger i framkant, eftersom det sociala arbetet med utsatta barn och 

familjer är komplext och svårt. I studien framkommer att många av deltagarna inte upplever 

att deras utbildning i tillräcklig utsträckning förberett dem för det kommande arbetet. Vidare 

efterlyste de mer utbildning inom exempelvis juridik och i att göra bedömningar (Cabiati 

2017).  

  

Också Schiller (2017), vars undersökning är gjord i Afrika, visar på utbildningens centrala 

roll. Studien fokuserar på socialarbetare som arbetar inom barnskyddsorganisationer och som 

möter barn som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Att inte ha rätt utbildning i det 

arbetet, kombinerat med en svår byråkratisk process, kan skapa osäkerhet för socialarbetare 

och leda till svårigheter i arbetet med att hjälpa utsatta barn.  

  

Att arbeta med barn som har varit med om sexuella övergrepp innebär att möta personer som 

varit med om ett trauma (Schiller 2017). När det gäller psykiska utmaningar som 

socialsekreterare kan möta i sin vardag visar amerikansk forskning att i mötet med klienter 

som har varit suicidala påverkades socialarbetarna på kort men inte lång sikt. På kort sikt är 

det en så kallad ”stressor” då vi människor påverkas av att möta andra som upplevt ett trauma 

(Ting et al. 2011:327).  

 

Organisationens betydelse för socialarbetare  

Utöver utbildning och fortbildning, har organisationen en stor betydelse för det sociala arbetet 

med barn och unga. Organisationen definierar arbetets ramar och dess struktur. I Sverige har 

införandet av nya styrningssätt som New Public Management (NPM) inom bland annat 
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socialtjänsten bidragit till nya utmaningar. Ökade krav på administration och dokumentation 

är exempel på konsekvenser av NPM (Falkenström & Hjärpe 2017:178).  

  

Hoods beskriver NPM som en förändringsvåg som sköljt över den offentliga sektorn i olika 

OECD-länder under 80-talet och framåt, med avsikten att standardisera och kvalitetssäkra 

arbetet och öka transparensen (Hoods 1995:93). NPM kan sammanfattas som ett 

”företagsifierat” styrningssätt av välfärdssektorn och dess tjänster, ett driftsätt av välfärden 

som är starkt influerat av den privata, vinstdrivande sektorn. I Sverige kan NPM sägas ha 

startat på 80-talet. Tanken har varit att som i näringslivet ha tydliga mål, resultatmätning och 

krav på effektivitet. Medborgarna ska ses som kunder på den privata marknaden där 

betalningen sker med skattemedel – det talas om ett slags “utförar- och beställarsystem” 

(Sandberg 2014:5–9).  

  

För socialsekreterare på barn- och ungdomsenheter kan NPM bland annat sägas ha resulterat i 

nya dokumentationsverktyg som BBIC – barns behov i centrum (Falkenström & Hjärpe 

2017:178). Det har visat sig att det både upplevs som ett värdefullt verktyg och något som 

minskar möjligheten att vara anpassningsbar (Falkenström & Hjärpe 2017:191). 

  

Att en stor del av de möten socialsekreteraren har med sina klienter sker bakom stängda 

dörrar gör att den enskilda socialsekreteraren också har ett stort eget ansvar. Det visar en 

svensk, kvalitativ forskningsstudie som har undersökt hur olika standardiserade och 

evidensbaserade bedömningsmodeller- och instrument påverkar det sociala arbetet. Under de 

senaste åren har standardiserade metoder och evidensbaserade metoder inom det sociala 

arbetet blivit allt vanligare. Målet har bland annat varit att arbetet ska gå att mäta, följa upp 

och vara rättssäkert (Martinell Barfoed 2014:4–5). Det kan sägas stämma överens med målen 

med NPM. I forskningsstudien är det ASI-intervjuer som studerats – en metod som används 

inom bland annat socialtjänsten. Att intervjumodellen tenderade att begränsa samtalet och att 

”formuläret regisserar interaktionen” var exempel på en slutsats som presenteras i studien, 

tillika med något som intervjumodellen bidragit till inom det sociala fältet (Martinell Barfoed 

2014:19).  

  

Ovan nämnda exempel kan jämföras med Winters (2017) slutsats om att strukturella- och 

organisatoriska faktorer som hög arbetsbelastning kan försvåra mötet med barn (Winter et al. 

2017:1436). Införandet av NPM i Sverige har visat sig bidra till högre krav på 
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socialsekreterarna och en ökad arbetsbelastning. De här ökade kraven på produktivitet har 

dock inte sin motsvarighet i form av ökade resurser. Detta kan leda till stress och kan även 

vara en av orsakerna till att många socialsekreterare väljer att lämna sina arbeten på 

socialtjänsten (Astvik & Melin 2013:61–62). I en annan svensk, kvalitativ forskningsstudie 

framkommer det att tidsbrist på jobbet blivit både accepterat och normaliserat inom 

socialtjänsten. Det har bland annat resulterat i krav på att vara duktig och produktiv; man ska 

helst komma tidigt till jobbet och gå hem sent även om arbetsuppgifterna skulle kunna klaras 

på kortare tid (Olsson & Sundh 2018:5–7). 

Hur socialarbetare tar sig an arbetet  

Socialsekreterare har olika sätt att hantera stress och höga krav. Astvik & Melins (2013) 

forskning visar att det kan handla om att varva övertidsarbete och uteblivna fikapauser med 

perioder då man sjukanmäler sig för att få återhämtning (Astvik & Melin 2013:64). Andra sätt 

kan vara att sänka kraven på sig själv enligt mottot ”good enough”, att tala om de svårigheter 

som finns på arbetsplatsen eller att välja att sluta arbeta (Astvik & Melin 2013:66–68).  

  

Olsson & Sund (2018) beskriver i sin forskning olika strategier som socialsekreterare har för 

att hantera tidsbrist och stress. Det handlar bland annat om ”mikropauser” som att gå och 

hämta en kopp kaffe eller gå på toaletten, men även om att uträtta privata ärenden på jobbtid. 

På grund av ett arbetsklimat genomsyrat av stress och tidsbrist är det också vanligt att 

socialarbetaren kommer något sen till möten. Även det beskrivs som ett sätt att hantera 

tidsbrist och få en ”mikropaus” (Olsson & Sundh 2018:8, 10).  

  

Anderson (2000) har i sin undersökning tittat på hur socialarbetare som arbetar med barn gör 

för att hantera arbetsrelaterad stress kopplat till känslomässig utmattning, depression och 

känslor av minskad prestationsförmåga. Undersökningen visar att socialarbetare ändrar sitt 

beteende och sina tankar för att hantera stressen de möter i sitt arbete (Anderson 2000:839–

846).  

  

Graham & L. Shier (2009) har studerat socialarbetares subjektiva välbefinnande och hur 

socialarbetare värdesätter sin arbetssituation på arbetsplatsen, något som kan ses som viktiga 

parametrar för att hantera motgångar och stress i arbetet. Studien visar att socialarbetare som 

angett en hög grad av subjektivt välbefinnande på arbetsplatsen, påpekat att bland annat gott 

kamratskap och mentorstöd på arbetsplatsen varit bidragande faktorer. Detta välbefinnande 



 

 9 

 

 

kunde i sin tur göra det lättare att hantera motgångar och stress. Andra faktorer som ökar 

socialarbetares subjektiva välbefinnande på arbetsplatsen beskrivs som den enskilde 

socialarbetarens förmåga att sätta gränser mellan yrke och privatliv (Graham & L. Shier 

2009).  

  

Trots de många utmaningar socialarbetare dagligen ställs inför finns det många som klarar av 

arbetet och anpassar sig till de dagliga hindren i arbetet. Det visar bland annat Truter, Fouché 

& Therons (2017) studie. Författarna benämner det som socialarbetares resiliens eller 

motståndskraft. Det kan beskrivas som en process av anpassning utifrån riskerna det innebär 

att arbeta med utsatta barn. Resultatet av studien visade att kunskap om socialarbetares 

motståndskraft till risker är bristfälliga och bör utvecklas. Författarna menar att det är centralt 

att få kunskap om och utveckla socialarbetares motståndskraft med tanke på deras viktiga 

uppgift att skydda mycket utsatta barn (Truter, Fouché & Theron 2017:846–863). 

 

Forskningslucka  

En stor del av den tidigare forskning som vi har tagit del av belyser utmaningar som 

socialarbetare inom olika områden kan uppleva i det sociala arbetet generellt. Forskningen 

visar att socialarbetare som arbetar med barn är den grupp bland socialsekreterarna som har 

det svårast och som är mest utsatt för stress. Vår uppsats handlar om socialsekreterares 

upplevelser av utredningsarbetet med barn som har varit utsatta för våld. Socialsekreterarnas 

upplevelser kan exempelvis handla om utmaningar i arbetet. Det kan också handla om 

strategier för att hantera dessa utmaningar, ett fält inom det sociala arbetet som Truter, Fouché 

& Therons studie pekar på behöver utforskas mer.  

  

Det som vår studie kan bidra med till den forskning som redan finns är fokus på arbetet med 

barn som varit utsatta för våld. Vårt mål är att undersöka hur utredningsprocessen av barn 

utsatta för våld påverkar enskilda socialsekreterare, deras upplevelser av processen samt hur 

upplevelserna kan påverka utredningsarbetet. Det här är ett område som fått liten 

uppmärksamhet inom forskningen. Vår studie belyser både den praktiska och den 

känslomässiga påverkan som utredningsarbetet kan innebära för den enskilda socialarbetaren. 

Därmed ringar den in hela processen med våldsutsatta barn, utifrån socialsekreterares 

perspektiv, något som tidigare forskning inte har uppmärksammat tillräckligt. 
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Teori 

Val av teori 

Nedan följer en presentation av uppsatsens teoretiska utgångspunkter; Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrater och Brattbergs beskrivning av teorin om coping. Teorin om 

gräsrotsbyråkrater har använts för att förstå den byråkratiska kontexten socialsekreteraren 

befinner sig i utifrån ett politiskt och organisatoriskt perspektiv. Den är även användbar för att 

förstå de dilemman och svårigheter yrkesrollen kan medföra och innebära för den enskilde 

socialsekreteraren. Teorin om coping har bland annat tillämpats för att fånga upp 

socialsekreterarnas inre känsloliv. Med det menar vi till exempel deras upplevelser av de 

utmaningar de stöter på i sin vardag och i sitt arbete, samt hur de hanterar dessa känslomässigt 

och konkret genom handling.  

 

Gräsrotsbyråkrater 

Lipskys teori om street-level bureaucracy (på svenska gräsrotsbyråkrati) handlar om 

människor som arbetar på ”gatunivå”, gräsrotsnivå inom den offentliga sektorn. Med 

gräsrotsnivå menas det plan där medborgarna i samhället befinner sig. I sitt arbete möter 

gräsrotsbyråkraterna människor i samhället och interagerar med dem. Kännetecknande för 

dessa möten är att de ofta är svåra och komplexa (Lipsky 2010:11).  

  

Mot bakgrund av tidigare forskning kan detta sägas stämma överens med socialtjänstens 

arbete med barn och unga. Just komplexiteten i ärendena samt att det är människor som 

socialsekreterarna arbetar med, innebär oundvikligen en relativt hög grad av osäkerhet i de 

beslut som fattas. I arbetet ingår även att ofta tvingas fatta snabba beslut, något som 

karaktäriserar gräsrotsbyråkratens arbete och kan förstärka osäkerheten i besluten (Lipsky 

2010:29). Inom socialtjänstens arbete med barn och unga, kan det handla om att göra 

omedelbara omhändertaganden enligt 6 § LVU.   

  

Gräsrotsnivån, där gräsrotsbyråkratens arbete sker, innebär ett slags distansering från makten. 

Samtidigt står byråkratin för regler, riktlinjer och en samhällsstruktur som till stor del är en 

politisk skapelse. Detta är något gräsrotsbyråkraten måste arbeta efter och förhålla sig till 

(Lipsky 2010:12) Gräsrotsbyråkratens arbete går till stor del ut på att realisera förvaltningens 

mål, det vill säga arbeta med dem i praktiken (Lipsky 2010:11). Enligt Johansson et al (2015) 
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är det där gräsrotsbyråkrater arbetar och möter medborgarna, som politiken och dess mål 

utförs på riktigt. Politiken ”görs” i mötet mellan gräsrotsbyråkrater och medborgarna 

(2015:32).  

  

Syftet med gräsrotsbyråkratens arbete är bland annat att besluta om sanktioner eller fördelar 

och insatser för medborgarna (Lipsky 2010:11). På så vis innefattar arbetet en viss 

maktutövning. Enligt Lipsky kännetecknas arbetet av att det i regel inte är ideellt, att staten 

kan ha monopol på tjänsterna och att de är livsnödvändiga för människor (Lipsky 2010:54). 

Socialarbetare är, enligt Lipsky (2010), ett exempel på en sådan yrkesgrupp tillsammans med 

exempelvis poliser och lärare (2010:11).  

  

Att göra utredningar och bedömningar för att sedan hitta olika åtgärder för människor, ingår 

således i gräsrotsbyråkratens arbete (Johansson et al 2015:32). En av utmaningarna som 

socialarbetare ställs inför är den ständiga avvägningen mellan att hjälpa människor och att 

kontrollera dem (Svensson et al. 2008:23). Detta är något som också kan sägas stämma 

överens med socialsekreterares utredningsarbete av våldsutsatta barn. De ska bland annat 

utreda om barn eller föräldrar behöver stöd, alltså en insats i form av en fördel enligt Lipskys 

teori. Samtidigt går deras arbete ut på att utreda föräldraförmågan och om ett barn kan stanna 

kvar i hemmet eller om oron är så stor att barnet bör flyttas därifrån. Det sistnämnda skulle 

utifrån Lipskys teori kunna ses som en sanktion.  

  

Samtidigt som gräsrotsbyråkratens arbete vilar på riktlinjer och regler, kräver det en unik 

anpassning utifrån varje person och situation. Det leder till Lipskys resonemang om 

gräsrotsbyråkratens paradoxala verklighet; alla ska behandlas lika samtidigt som vissa 

människor ibland behöver mer eller något annat (Lipsky 2010:12). I arbetet ingår således både 

att följa lagar och riktlinjer samt att kunna vara flexibel och anpassningsbar. Vid vilket 

tillfälle flexibilitet och anpassning krävs är något gräsrotsbyråkrater behöver ha en 

fingertoppskänsla för.  

  

Det här leder till en annan central aspekt av gräsrotsbyråkraternas arbete: deras relativt stora 

handlingsutrymme. Som tidigare nämnts interagerar socialsekreterarna med medborgarna och 

har ett visst utrymme att utöva makt gentemot dem (Lipsky 2010:17). På så sätt är de till viss 

del själva ansvariga för utfallet av sitt arbete. Att omedelbart omhänderta ett barn från dess 
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föräldrar kan ses som ett exempel på maktutövning och ett beslut som strider mot föräldrarnas 

vilja.  

  

Sammanfattningsvis kan Lipskys tre kriterier för vad som karaktäriserar en gräsrotsbyråkrats 

arbete nämnas: dagliga möten med medborgare, en byråkratisk struktur i vilken de ingår och 

ett stort handlingsutrymme där enskilda beslut kan ha stor inverkan på människors liv (Lipsky 

1969:2).  

  

Då gräsrotsbyråkratens arbete innebär svåra beslut som ofta rör komplexa ärenden, kan det 

leda till svårigheter kopplat till förväntningar på bland annat yrkesrollen. Detta kan i sin tur 

leda till arbetsrelaterad stress. Lipsky refererar till en studie som visar på ett samband mellan 

dålig mental hälsa och tre faktorer som kännetecknar gräsrotsbyråkratens arbete. Dessa tre 

kännetecken är överbelastning, förväntningar och en tvetydighet kopplat till yrkesrollen samt 

otillräckligt med resurser (Lipsky 2010:32) För att klara av de svårigheter jobbet innebär 

utvecklar gräsrotsbyråkrater därför olika copingstrategier. Det gäller inte minst strategier för 

att hantera svårigheten att behandla alla lika samtidigt som arbetet går ut på att identifiera 

skillnader mellan klienter i avsikt att utröna vilka som exempelvis behöver mer stöd än andra 

(Lipsky 2010:151). Detta leder till nästa teoretiska utgångspunkt, coping.  

 

Coping – förmåga att hantera stress 

Brattberg (2008) beskriver att begreppet coping handlar om människors beteendemässiga och 

kognitiva förmågor att hantera psykisk stress. Dessa förmågor används för att hantera yttre 

eller inre krav. Coping kan med andra ord ses som människors inre verktygslåda för att 

hantera vardagliga akutfall. Coping kan ses som både förutsättningar och val i stressade 

situationer och kan ibland vara ett sökande efter ett slags mening eller hoppfullhet när dessa 

situationer uppstår (Brattberg 2008:57, 63).  

  

Coping sker bland annat när människor påverkar, anpassar eller på andra sätt förändrar 

omgivningen i situationer som upplevs stressande. Vidare kan coping ske genom att 

människor som utsätts för stress eller har att hantera påfrestande situationer påverkar, 

anpassar eller förändrar sitt eget sätt att reagera på saker som har hänt eller händer för 

ögonblicket. Individen ”arbetar” med sin upplevelse av stressen som kan komma utifrån eller 

inifrån. Den som klarar av att hantera en stress-situation på något av de här sätten, har lyckats 
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med vad som kallas för en copingprocess. En lyckad copingprocess ökar chansen att stressiga 

situationer på grund av yttre eller inre faktorer kan hanteras liknande även framöver. En 

lyckad copingprocess ökar en individs självtillit och självförtroende när det gäller att klara av 

framtida risker. Copingprocessen syftar till att stabilisera och minska fysisk, emotionell och 

psykisk stress som kan uppstå i vardagliga situationer och som individen uppfattar som 

svårhanterliga. Coping belyser de ansträngningar och krafter en människa besitter och tar till 

för att kunna hantera inre och yttre krav, samt de inre konflikter som kan uppstå mellan dessa 

krav (Brattberg 2008:57–61).  

  

Vilka resurser har människor att hantera stressade situationer?  

Copingresurser är de resurser människor tillämpar för att hantera stressande situationer eller 

händelser. Människor har olika orienteringssystem genom vilka ser de på, bedömer och 

hanterar svåra situationer i livet. Det finns olika typer av copingresurser som människor 

använder: inre- och yttre- och sociala copingresurser. Inre copingresurser kännetecknas av en 

individs personlighetsfaktorer som självkänsla, tillit, känsla av sammanhang, energi, personlig 

kontroll, förmåga att hantera problem och relationer. Yttre- och sociala copingresurser 

kännetecknas av människors materiella och ekonomiska tillgångar, sociala nätverk men 

främst människors tid. Omgivningsresurser är en typ av yttre copingresurs, som domineras av 

människors arbetskamrater (Brattberg 2008:66–69).  

 

Aktiv och passiv coping 

Brattberg beskriver två varianter av coping: aktiv och passiv coping (Brattberg 2008:66). 

Aktiv coping är när en person bemöter en stress-situation genom att aktivt och medvetet 

försöka hantera och bemästra den. Aktiv coping kan liknas vid målorienterad coping som 

handlar om att avlägsna och målinriktat minska och hantera stressorer. Aktiv och 

målorienterad coping kan även ske genom att man rådgör med någon för att på så sätt kunna 

hantera stressen. En socialsekreterare kan exempelvis välja att prata med sin chef och sina 

kollegor för att söka råd i situationer när arbetet känns övermäktigt. 

  

Passiv coping är motsatsen till aktiv coping. Här är strategin för individen som utsätts för 

stress att dämpa mängden ansträngningar och stressorer för att hantera situationen. Passiv 

coping kan handla om att låtsas att stressen inte finns, att dagdrömma eller att anklaga sig 

själv för den stressande händelsens uppkomst (Brattberg 2008:61–62). Ett exempel på passiv 
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coping i socialt arbete kan vara att man behåller de tankar och känslor för sig själv som kan 

uppstå i arbetet, och inte pratar med någon om dessa.  

  

Individer med en effektiv copingförmåga kännetecknas av att ha bra självförtroende, en god 

bild av sig själv och omgivningen. Individer med en effektiv copingförmåga är ofta 

problemlösningsfokuserade och positiva (Brattberg 2008:66).  

 

Strategier – på individnivå 

Problemfokusering, känslofokusering, emotionsfokusering och undvikandestrategier är 

strategier som används i samband med påfrestande och stressande situationer. 

 

Problemfokusering kan liknas vid uppgiftsfokusering och fokuserar på yttre problem. Den här 

strategin är målorienterad och konkret och inriktar sig på att samla information, fatta beslut, 

planera och lösa konflikter. Syftet med problemfokuserad coping är att lösa problem som 

hindrar individen från att nå tänkta mål (Brattberg 2008:69–71).  

  

Om det inte går att se någon konkret lösning på ett problem är det vanligt att fokus istället 

läggs på att hantera de egna känslorna, det vill säga man jobbar med den inre stressen som 

kan ha skapats av yttre faktorer. Detta är ett exempel på känslofokuserad coping.  

  

Exempel på emotionsfokusering kan vara att ta ansvar och planera för hur ett problem ska 

lösas. Det kan exempelvis göras genom att söka socialt stöd, försöka se på problemen 

optimistiskt eller acceptera dem och försöka gå vidare. Att i stället undvika eller förneka 

problemen är exempel på undvikandestrategier (Brattberg 2008:69–71).  

  

Vilka strategier en människa använder sig av är beroende av personligheten. Men även olika 

skeden av påfrestande och stressande situationer som en människa stöter på i sin vardag spelar 

in. Således är valet av strategi beroende av personliga resurser, hälsorelaterade faktorer, fysisk 

omgivning, individens kognitiva förståelse och stämningsläge samt sociala omgivning. Den 

sociala omgivningen och det sociala nätverket, dess resurser och förväntningar på den 

enskilde, har visat sig ha stor påverkan på copingförmågan. Relationer till andra minskar 

stressen samtidigt som ett stödjande nätverk ökar självtilliten (Brattberg 2008:72–74).  
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Metod 

Val av metod 

I den här studien har vi tillämpat en kvalitativ metod. Intervjuer som datainsamlingsmetod 

lämpar sig väl eftersom studiens syfte är att nå en fördjupad förståelse för människors sätt att 

resonera kring och beskriva sina upplevelser av olika fenomen (Trost 2010:32). Nedan följer 

en beskrivning av metoden som vi har använt oss av för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Avsnittet inleds med en beskrivning av vår förförståelse, litteratursökning, 

urval och avgränsning. Sedan följer en redovisning av tillvägagångssätt, metodansats, 

analysmetod, etiska överväganden vi har gjort och studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

Avsnittet avslutas med en metoddiskussion.  

 

Förförståelse 

Creswell & Poth (2018) beskriver att det inför genomförandet av en studie är viktigt att ta 

reda på och framför allt göra sig medveten om sin egen förförståelse av ämnet som ska 

studeras (2018:80). Innan vi påbörjade studien diskuterade vi att vi båda har erfarenhet från 

socialtjänstens arbete. Vi har båda praktiserat på socialtjänsten och arbetat extra vid sidan av 

studierna. Vi var överens om att det valda ämnet skulle vara intressant att undersöka och 

skriva om. En av oss har praktiserat och arbetat extra med barn och unga, den andra på 

mottagningsenheten för ekonomiskt bistånd. I samband med praktik och arbete har många 

utomstående frågat oss om vilka utmaningar arbetet kan innebära. Många har uttryckt att 

socialtjänstens arbete verkar vara psykiskt påfrestande och svårt. Därför väcktes intresset hos 

oss att ta reda på vilka utmaningar som socialsekreterare upplever att de ställs inför i arbetet 

med barn som har varit utsatta för våld, och hur de hanterat utmaningarna. Vi är medvetna om 

vår förförståelse och att den kan ha påverkat hur vi valt att undersöka och angripa ämnet samt 

hur vi formulerat vår forskningsfråga och våra intervjufrågor. 

 

Litteratursökning 

För att hitta relevant tidigare forskning har vi använt oss av flera databaser. Vi har använt 

databaserna Söderscholar, Google Scholar, Libris och Social Services Abstracts. De 

forskningsartiklar vi har valt att presentera i den här studien är publicerade i European Journal 

of Social Work, The British Journal of Social Work, Social Work Education, Accounting, 

Organizations and Society och Socialvetenskaplig tidskrift. De svenska sökord vi har använt 
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oss av i olika kombinationer för att hitta tidigare forskning är: socialarbetare, socialt arbete, 

barn och unga, social barnavård, utmaningar, svårigheter, handlingsutrymme och 

gräsrotsbyråkrat. Engelska sökord vi har använt är: social workers, social work, children and 

youth, out-of-home-care, challenges, difficulties, discretion, street-level-bureaucracy. Vidare 

har vi tagit del av andra uppsatser med liknande ämne som vår och fått tips om ytterligare 

referenser.  

  

Urval 

Vi började med att leta efter personer som kunde tänkas delta i studien. Via e-post skickade vi 

sedan ut ett informationsbrev till personerna som ville delta. Informationsbrevet (se bilaga 2) 

beskrev syftet med studien och att varje intervju skulle ta högst fyrtiofem minuter. Creswell & 

Poth (2018) beskriver att urvalet till en fenomenologisk studie bör bestå av personer som har 

upplevt fenomenet som studeras (2018:77). I den här studien har vi valt socialsekreterare som 

arbetar inom socialtjänsten på utredningsenheter med barn och unga i åldrarna 0-20 år. Sju 

socialsekreterare har intervjuats, av vilka en av dem arbetar som gruppledare. 

Intervjupersonerna är yrkesverksamma inom socialtjänsten i två olika delar av Stockholms 

län. Valet av de här intervjupersonerna motiveras med att de kan ge oss mer kunskap om och 

förståelse för utredningsarbetet av barn som har varit utsatta för våld.  

  

För att hitta de här intervjupersonerna har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval, och även 

till viss del “snöbollsmetoden”. Ett bekvämlighetsurval innebär enligt Trost (2010) att man 

“tar vad man finner” (2010:140–141). I det här fallet kände vi till några av dem som vi 

tillfrågade om att delta i studien. Snöbollsmetoden tillämpades när en av intervjupersonerna i 

sin tur frågade kollegor på sin arbetsplats om de kunde ställa upp på en intervju.  

 

Tillvägagångssätt 

Intervjuerna med socialsekreterarna kan liknas vid det Trost (2010) beskriver som 

semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuerna är strukturerade 

såtillvida att de har ett tydligt syfte och förberedda intervjufrågor. Frågorna som ställs är 

öppna vilket möjliggör för intervjupersonerna att kunna svara fritt på dem (Trost 2010:42), 

det finns således inga fasta svarsalternativ. Svaren som ges kan leda till följdfrågor under 

intervjuernas gång. Semistrukturerade intervjuer rekommenderas i samband med en 

fenomenologisk ansats (Back & Berterö 2015:151). Enligt fenomenologisk tradition ska en 
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intervjuguide innehålla en rad olika teman som ska ställas till varje informant och frågorna 

ska vara så pass många att fenomenet blir rättvist belyst. I enlighet med studiens syfte och 

frågeställningar har övergripande teman för intervjuerna utformats. Intervjuguiden inleds med 

en allmän fråga, som sedan fortsätter med specifika följdfrågor (se bilaga 1).  

När vi genomförde intervjuerna deltog vi båda två. Trost (2010) beskriver att det i vissa 

situationer kan vara en fördel för personen som intervjuas att det är två personer som 

genomför intervjun, framför allt när personer intervjuas som positionsinnehavare och inte om 

sitt privatliv. Att vara två intervjuare kan dessutom förbättra intervjun genom att de som 

intervjuar kan komplettera varandra. I den här studien var personerna som intervjuades 

socialsekreterare. Dessa kan ses som representanter för socialtjänsten som organisation och 

som positionsinnehavare (2010:67). Samtliga intervjuer genomfördes på socialsekreterarnas 

arbetsplats. Vi har sedan transkriberat, kodat och bildat teman av det insamlade materialet, 

som presenteras i avsnittet Resultat och analys. Tillvägagångssättet för kodning, tematisering 

och analys beskrivs i kommande avsnitt, Metodansats och Analysmetod.  

 

Metodansats 

Metodansatsen som använts är fenomenologisk. Creswell & Poth (2018) beskriver att en 

fenomenologisk ansats lämpar sig väl när man har för avsikt att undersöka flera individers 

uppfattningar av samma fenomen. En fenomenologisk ansats fokuserar på att beskriva 

samtliga intervjupersoners gemensamma uppfattning om fenomenet (Creswell & Poth 

2018:75). En fenomenologisk ansats är tillämpbar eftersom den här studien syftar till att 

undersöka socialsekreterares uppfattning om att arbeta på socialtjänstens utredningsenhet, 

med barn som har varit utsatta för våld.  

 

Analysmetod 

Analysen av insamlat och transkriberat material har vi genomfört med hjälp av en 

fenomenologisk analysmetod. Metoden går ut på att en analys görs av intervjupersonens 

beskrivning av vad denne har upplevt, och hur fenomenet upplevs (Creswell & Poth 

2018:77). I vår analys började vi med att koda våra intervjuer som då bestod av transkriberad 

text. Kodning gjorde vi genom att markera relevanta och intressanta citat i olika färger. Citat 

och utsagor som kunde beskriva hur intervjupersonerna har uppfattat och upplevt fenomenet 

vi valt att studera markerade vi med olika färger för att sedan bilda olika teman. Genom det 

som framkom i denna process genom kodning och tematisering av vår empiri, fann vi det 
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praktiskt att bryta ner studien i två teman. Dessa teman är: Utmaningar och Strategier för att 

hantera arbetet.  

 

Under uppdelningen i två teman valde vi att markera alla citat vi tolkat som utmaningar med 

gul färg. Strategier för att hantera arbetet markerade vi med grön färg. Dessa två teman 

identifierade vi efter att vi tagit del av tidigare forskning och satt oss in i de teorier som vi 

analyserat studiens resultat med. Dessa teman presenteras närmare och analyseras under 

avsnittet Resultat och analys.  

 

Som ytterligare ett led i kodningsprocessen identifierade vi under varje tema centrala 

underkategorier. Dessa presenteras under respektive tema. Meningen med det har varit att 

skapa en lättöverskådlig bild där dessa underkategorier ringar in varje tema. Även dessa 

underkategorier gavs olika färgkoder under kodningsprocessen. I empirin använder vi vissa 

utplockade citat som kan ses som essensen av en viss beskrivning eller ett visst resonemang. I 

andra sammanhang används de för att nyansera intervjupersonernas berättelse av sina 

upplevelser (Creswell & Poth 2018:79–80). Hela den här processen har hjälpt oss att fånga 

upp och förstå men också återge intervjupersonernas upplevelser, vilka kan ses som svar på 

studiens syfte och frågeställningar. En fenomenologisk analysmetod syftar just till att uppnå 

en förståelse för hur deltagarna har upplevt ett visst fenomen, som i det här fallet är 

utredningsprocessen och arbetet med barn som har eller misstänks har varit utsatta för våld 

(Creswell & Poth 2018:79).  

 

Etiska överväganden  

I den här studien har vi tagit hänsyn till etiska ställningstaganden inför, under och efter 

studiens genomförande. Inför studien har vi tagit hänsyn till informationskravet (se bilaga 2) 

och samtyckeskravet (se bilaga 3). Efter varje intervju har inspelat material raderats 

(Vetenskapsrådet 2011:13–14). Därmed har hänsyn tagits till de grundläggande 

individskyddskrav som beskrivs enligt fyra allmänna huvudkrav som forskning ska ta hänsyn 

till. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6).  

  

Informationskravet innebär att personen som intervjuas ska informeras om studiens syfte och 

de villkor som gäller för deltagandet, skriftligt och muntligt. Intervjupersonen ska upplysas 
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om att deltagandet är frivilligt och att intervjupersonen har rätt att avbryta sin medverkan när 

som helst. Information ska ges om inslag i studien som kan tänkas påverka intervjupersonens 

villighet att delta. I informationen som ges ska den ansvarige för studiens namn och 

institutionsanknytning framgå för att underlätta kontakten med den ansvarige 

(Vetenskapsrådet 2002:7). Inför varje intervju har vi skickat ut ett informationsbrev där det 

framkommer vad deltagandet för den enskilde innebär, samt att denna har rätt att avbryta sitt 

deltagande när som helst (se bilaga 2). Intervjupersonerna har även fått informationen 

muntligt inför varje intervju. 

  

Samtyckeskravet innebär att deltagaren i förväg måste ha samtyckt till studien och har rätt att 

själv bestämma över sin medverkan. Deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan när som 

helst, utan att det medföljer några negativa följder för dem (Vetenskapsrådet 2002:9–10). För 

att inhämta samtycke har vi formulerat ett samtyckesbrev, utifrån ovan nämnda principer. 

Innan vi samlat in information har deltagarna undertecknat denna blankett (se bilaga 3). 

  

Konfidentialitetskravet innebär att personer som deltar i en studie ska ges största möjliga 

konfidentialitet. Personuppgifter ska förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del 

av dem (Vetenskapsrådet 2002:12). I vår studie har alla deltagare fingerade namn, och inga 

detaljer som ålder och geografisk plats anges. Detta för att ingen utomstående i efterhand ska 

kunna identifiera personerna som deltagit i studien. 

  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningens ändamål. Personuppgifter som är insamlade får inte användas för beslut eller 

åtgärder som direkt påverkar den enskilde förutom efter medgivande av den berörda 

(Vetenskapsrådet 2002:14). I den här studien har information om nyttjandekravet formulerats 

i informationsbrevet som intervjupersonerna tagit del av. 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

I all forskning ställs krav på att forskningen är genomförd och presenterad på ett sätt som 

visar på god kompetens och hög kvalitet (Fejes & Thornberg 2015:256). Begreppet validitet 

används för att belysa i vilken utsträckning forskningen, och de metoder som har använts, 

undersöker vad som är tänkt att undersökas. Trovärdighet och tillförlitlighet beskriver hur 

noggrann och systematisk forskaren har varit under forskningsprocessen. Det är ett mått av 
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hur trovärdiga och tillförlitliga resultaten är, som en följd av tillvägagångssätt gällande 

datainsamling och analys (Fejes & Thornberg 2015:258–259).  

  

För att mäta studiens trovärdighet och tillförlitlighet har vi utgått ifrån Larssons lista över 

kvalitetskriterier för kvalitativ forskning, beskriven av Fejes & Thornberg (2015). Listan 

utgår från tre huvudkriterier: kvaliteter hos framställningarna i sin helhet, kvaliteter hos 

resultaten och validitetskriterier (2015:268). 

  

Den här studien har två teoretiska perspektiv som utgångspunkt som vi redovisar under 

rubriken Teori. Vi har noga övervägt de teoretiska perspektiven, vilket har lett till att vi även 

har tagit bort andra tänkta perspektiv och teoretiska utgångspunkter. Vi har varit noggranna 

med att alla delar i uppsatsen ska hålla ihop och bilda en logisk enhet. Vi har också efterlevt 

god forskningsetik enligt Vetenskapsrådet (2002) och (2011) rekommendationer för 

samhällsvetenskaplig forskning, vilket vi redovisar under Etiska överväganden. Kriterierna 

”kvaliteter hos framställningarna i sin helhet” som Fejes & Thornberg (2015) beskriver anser 

vi att vi har efterlevt. Vi anser också att framställningen i den här uppsatsen i sin helhet håller 

god kvalitet. 

  

Resultatet som vi har presenterat innehåller god innebördsrikedom, anser vi. Utifrån den 

information vi har fått av intervjupersonerna har vi fångat det mest väsentliga, essensen av 

deras beskrivningar av arbetet. Resultatet är presenterat på ett tydligt sätt med rubriker och 

underrubriker – detta för att ge en god översikt av resultatet och den analysen vi kommit fram 

till. Texten har en tydlig struktur och fokuserar på resonemang som ska vara enkla att följa. 

Resultatet kan ses som ett tillskott till studiens teoretiska utgångspunkter: coping och 

gräsrotsbyråkrater. Det kan också, anser vi, ge en fördjupad bild av hur copingstrategier 

tillämpas av socialsekreterare och framför allt vikten av det sociala stöd som är nödvändigt 

inom socialtjänsten. Teorin om gräsrotsbyråkrater kan ge en ytterligare förståelse kring 

socialsekreterares komplexa och svåra arbete med fokus på att skapa allians med föräldrar 

som anklagas för att utöva våld på sina barn – och samtidigt följa organisatoriska och 

politiska riktlinjer. Ovan beskrivna kvaliteter anser vi uppfyller Larssons beskrivning av 

kriterier hos en studies resultat (Fejes & Thornberg 2015:268).  

  

Studien är baserad på empiriskt material som vi har inhämtat genom intervjuer. 

Presentationen av resultatet understöds av citat tagna direkt från intervjuerna, vilket visar på 



 

 21 

 

 

att resultatet är förankrat i studiens empiriska material. Det vi har kommit fram till ger en 

tydlig bild av det vi funnit i det empiriska materialet och motsägs inte av några av 

intervjupersonernas påståenden.  

  

Den här studien skulle kunna användas av socionomer som i framtiden vill arbeta inom 

socialtjänsten med barn som varit utsatta för våld. Den kan också vara intressant att ta del av 

för den som funderar på att studera till socionom och som är intresserad av socionomyrket i 

sin helhet och vad det kan innebära praktiskt och känslomässigt. Studien ger en god bild av 

och förståelse för vad socialt arbete med barn kan innebära. Därmed uppfyller studien de 

pragmatiska kriterier som handlar om hur användbart resultatet är i praktiken (Fejes & 

Thornberg 2015:269). 

 

Metoddiskussion  

Våra kvalitativa intervjuer med socialsekreterare, som är verksamma inom socialtjänstens 

utredningsenheter av barn och unga, har gett oss en ökad förståelse för socialsekreterarnas 

upplevelser av utredningsprocessen, liksom för deras arbete med barn som varit utsatta för 

våld. Genom semistrukturerade frågor har våra informanter getts utrymme att svara öppet och 

fritt. Varje intervju har lett till följdfrågor kopplade till informanternas svar. Detta kan ha 

bidragit till en bredd och en nyansering i vår empiri. 

  

Nackdelen med en kvalitativ metod är att den är tidskrävande. Det har varit nödvändigt för 

oss att begränsa antalet intervjupersoner, vilket i sin tur har begränsat omfattningen av 

empirin. En kvantitativ metod hade möjliggjort fler deltaganden i studien, men hade inte gett 

samma djup och bredd i svaren.  

  

Urvalet till studien är ett bekvämlighetsurval och kan till viss del ses som snävt och avgränsat. 

Dock har syftet varit att fånga upp socialsekreterares enskilda upplevelser av det studerade 

fenomenet och vårt urval har gjort det möjligt för oss att studera fenomenet utifrån 

socialsekreterares personliga upplevelser. 

  

I de svar vi har fått i våra intervjuer finns ingenting som talar för att socialsekreterarna inte 

har varit ärliga. Vi har dock förståelse för att deras svar till en del kan vara färgade av 

kontexten, socialsekreterarnas arbetsplats, där intervjuerna genomförts. Vi är även medvetna 
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om att det är naturligt att man i en intervjusituation många gånger vill ge ett positivt intryck. 

Att vi deltagit båda två vid samtliga intervjuer har gjort att vi lättare har kunnat ställa 

följdfrågor. På så sätt har vi kunnat fånga upp intressanta och för studien relevanta 

resonemang. Detta kan sägas ha ökat studiens kvalitet (Trost 2010:144).  

  

Genom att vi har tillämpat en fenomenologisk analysmetod, har vi haft möjlighet att i vårt 

material finna socialsekreterarnas beskrivningar och uppfattningar, och därmed essensen av 

fenomenet vi studerar. Som tidigare nämnt är vi medvetna om att vår förförståelse i ämnet kan 

ha påverkat hur vi angripit det. Vår förförståelse har sannolikt lett oss att fokusera kring vilka 

utmaningar just socialsekreterare beskriver, men även vilka positiva aspekter som arbetet kan 

innebära. Vi kan således ha påverkats i hur vi har formulerat vår forskningsfråga och även 

våra intervjufrågor, liksom vår förmåga till distansering från ämnet och förmåga att tänka 

kritiskt och fördomsfritt. Vi upplever ändå att vi har varit medvetna om detta och vi har 

arbetat med att distansera oss och ställa oss kritiska till vår forskningsfråga och vårt insamlade 

material.  

  

I nästkommande avsnitt presenteras studiens resultat och analys. Analysen är utförd med hjälp 

av tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

Resultat och analys 

Nedan följer en presentation av empirin som vi har samlat in genom våra intervjuer. Den 

består av beskrivningar av utredningsarbetet, gällande barn som varit utsatta för våld, utifrån 

socialsekreterares perspektiv. Efter att vi har tematiserat och kodat vår empiri, har vi valt att 

dela in resultatet i två teman. Dessa är utmaningar och strategier för att hantera arbetet. Varje 

tema har delats upp i underkategorier för att få en bättre överblick av studiens resultat och 

analys. 

 

Från anmälan till första skyddsbedömning och beslut  

Innan vi presenterar studiens resultat och analys, kommer vi att redogöra för hur 

utredningsprocessen hos socialtjänsten kan se ut i allmänhet och utredningsarbetet av barn 

som varit utsatta för våld i synnerhet. Även om varje ärende är unikt, har vi genom våra 

intervjuer funnit gemensamma nämnare i processen. Dessa har vi valt att använda för att 

beskriva hela förloppet från det att en anmälan kommer in till det att ett beslut fattas.  
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I våra intervjuer framkom att socialtjänstens utredningsenheter oftast får kännedom om 

våldsärenden via mottagningsenheten inom samma socialtjänst. Till mottagningsenheten 

kommer orosanmälningar från exempelvis skola och förskola, men även privatpersoner kan 

göra anonyma orosanmälningar. Mottagningsenheterna gör en förhandsbedömning och en 

första skyddsbedömning som syftar till att ta reda på om barnet är i behov av omedelbart 

skydd.  

 

Det är således mottagningsenheterna som utifrån en första bedömning, som kan ha föregåtts 

av möten med barn och föräldrar, avgör vilka ärenden som ska inleda utredning enligt 11:1 

SoL. De här ärendena lämnas sedan till utredare på utredningsenheten.   

 

När det är fråga om våld mot barn inleds alltid omedelbart en utredning (enligt 11:1 SoL). 

Mottagningsenheten gör i dessa fall också alltid en första skyddsbedömning. Om oron för 

barnet är mycket hög kan ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU (Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga) bli aktuellt. Ett omedelbart omhändertagande innebär att 

socialnämnden beslutar om att genast omhänderta barnet för att sedan placera det tillfälligt i 

ett externt jourhem eller i barnets nätverk. Det här sker när barnet riskerar att utsättas för 

upprepat våld. När det här är fallet, lämnas ärendet direkt över till socialsekreterare på 

utredningsenheten. Där utreds om barnet har vidare behov av skydd och stöd.  

 

Om den enskilda socialsekreteraren gör bedömningen och tillsammans med sin chef fattar 

beslut om att barnet är i behov av vård och stöd, beviljas insats enligt 4 kap 1 § SoL. Det görs 

efter inhämtat samtycke från föräldrarna. En insats enligt 4 kap 1§ SoL kan också bli aktuell 

om föräldrarna är i behov av stöd i sin föräldraroll. Görs bedömningen att barnet är i behov av 

vård och stöd, men behovet inte kan tillgodoses eftersom föräldrarna inte samtycker, ansöker 

socialtjänsten till förvaltningsrätten om att barnet ska ges vård enligt tvångslagstiftningen 

LVU. Det är då upp till förvaltningsrätten att bifalla eller avslå nämndens ansökan om vård 

enligt LVU. Efter att beslut har fattats om huruvida barnet är i behov av vård och stöd 

avslutas utredning hos socialtjänsten. 

 

Beslut som kan fattas i enlighet med SoL görs i de fall när föräldrarna ger sitt samtycke till 

vård. LVU är lagen som används i de fall när det inte finns samtycke från föräldrar, men då 



 

 24 

 

 

socialnämnden anser att vårdbehovet är stort och inte kan tillgodoses på annat sätt än genom 

tvång.  

 

Vi kommer nu att presentera vårt resultat och den analys vi gjort baserat på sju intervjuer med 

socialsekreterare på utredningsenheter för barn och unga i Stockholms län. Vi börjar med att 

presentera temat som handlar om de utmaningar vi identifierat. Utmaningarna presenteras 

under olika underkategorier. Därefter följer en presentation och analys av temat strategier för 

att klara av arbetet, också presenterat med hjälp av underkategorier som identifierats efter att 

intervjuerna transkriberats och kodats. Vi har analyserat resultatet med hjälp av studiens 

teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning.  

 

Utmaningar 

Under intervjuerna talades det om en rad utmaningar som utredningsarbetet med våldsutsatta 

barn kan innebära. Efter vår bearbetning av intervjuerna till transkriberad text, har vi plockat 

ut de mest centrala och återkommande utmaningar som vi sedan brutit ner i underkategorier. 

Dessa är:  

• hög arbetsbelastning 

• möten med föräldrar 

• samverkan mellan socialtjänst och polismyndighet 

• känslor av osäkerhet – vad är bäst för barnet? 

• att lämna jobbet på jobbet.  

 

Hög arbetsbelastning  

Gräsrotsbyråkratens arbete kännetecknas av möten med människor och komplexa ärenden 

(Lipsky 2010). Det här vittnar också övrig forskning vi tagit del av om. En stor del av 

forskningen pekar på att socialt arbete med barn och unga är ett av de yrkesområden inom 

socialtjänsten med högst arbetsbelastning. En anledning till det är att socialsekreterarna, 

ovanpå det faktum att deras ärenden är mycket komplexa, måste fatta snabba beslut som kan 

leda till att andra ärenden bortprioriteras. Hög arbetsbelastning till följd av många och 

komplexa ärenden är också något som nästan alla socialsekreterare vi intervjuat berättar om. 

En av intervjupersonerna gör beskrivningen att det handlar om att många riskfaktorer i 

barnens familj och närmiljö ska utredas samtidigt. Samma intervjuperson upplever att 
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komplexiteten och svårighetsgraden har ökat de senaste åren. Socialsekreterare som arbetat i 

två år eller mindre berättar att de upplever hög arbetsbelastning.  

  

De intervjupersoner med mångårig yrkeserfarenhet upplever däremot inte hög 

arbetsbelastning som ett problem i lika hög utsträckning som de som arbetat i två år eller 

mindre. Det kan jämföras med en del av den tidigare forskning vi tagit del av, som handlar 

om vikten av att ha rätt “verktyg” i form av bland annat utbildning i det sociala arbetet. 

Längre arbetslivserfarenhet kan innebära en högre grad av vidareutbildning och även större 

erfarenhet baserad på praktiskt arbete.  

  

Här följer ett citat som visar hur en socialsekreterare, med mindre än två års erfarenhet av 

yrket, upplever arbetet med barn och unga. Citatet handlar om arbetsbelastning och ärendenas 

omfattning:  

 

Det är svåra och komplexa ärenden, kanske särskilt i socioekonomiskt utsatta 

stadsdelar, som den här stadsdelen till stor del är. Det är inte bara att inom 

citattecken, man blivit så arg på sitt barn att man har gett den en örfil i 

uppfostringssyfte, utan då är det också psykisk ohälsa, inga pengar, du är fattig, du 

har andra barn som har jättestora svårigheter, ingen fungerande sysselsättning 

själv, du har inte kommit in i samhället med språket. Det är tunga ärenden ofta. 

(Kim) 

Något annat som en del av socialsekreterarna berättar om i intervjuerna är att de ofta upplever 

att de hamnar efter i arbetet, vilket går i linje med tidigare forskning vi tagit del av. Bland 

annat framkom att mer akuta ärenden, exempelvis vid omedelbara omhändertaganden enligt 6 

§ LVU, kan leda till bortprioritering av andra, mindre akuta ärenden. En socialsekreterare 

beskriver hur vissa saker blir liggande på hög och att nästan allting blir försenat. Det här är ett 

exempel på en stressfaktor och därmed en utmaning i arbetet:  

 

Man är alltid lite efter. Det känns som att man alltid ligger efter och att det inte 

finns förutsättningar för att ligga i tid i det här jobbet. Sen vissa stunder kan jag 

vara jättestressad över det. Det är så svårt för det är ett jobb som ofta kan bli 

akutstyrt, med placeringar, omplaceringar, det händer saker i ärenden som gör att 

man måste strukturera om sin tid, som kanske då var skrivtid.  
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(Kim) 

 

Enligt Brattberg (2010) handlar aktiv coping om ett aktivt görande och agerande i situationer 

som människor uppfattar som stressiga. Aktiv coping är således medvetna handlingar som 

syftar till att minska stressen eller försök att överleva den. Det Kim beskriver om att 

strukturera om sin tid är ett uttryck för en aktiv coping. Kim berättar att det kan bli 

nödvändigt att ta av tid som egentligen är avsedd för annat för att kunna hantera akuta 

omplaceringar. Det är ett exempel på ett aktivt görande.  

  

Som tidigare nämnts delar inte alla intervjupersoner upplevelsen av hög arbetsbelastning. En 

gruppledare menar att stora delar av hela socialtjänsten, i synnerhet på enheter som handhar 

barn och unga, genomgått positiva förändringar under de senaste fem åren. På hennes 

arbetsplats har det skett en omorganisering i form av fler chefer och mindre grupper. Enligt 

henne har det också under de senaste åren varit en medial uppmärksamhet kring 

socialsekreterares stressiga arbetsmiljö och brister inom socialtjänsten. Det här har, enligt 

henne, bidragit till att socialsekreterare idag inte har lika mycket på sina bord. På hennes 

arbetsplats har det utvecklats en handlingsplan för att förbättra socialsekreterarnas villkor. 

Hon har därför svårt att förstå de socialsekreterare som ”gnäller” över att de har mycket att 

göra. 

 

Många av våra handläggare har aldrig upplevt hur det var innan (refererar till innan 

handlingsplanen). Och då kan jag bli lite, men du, så mycket har du inte att göra. 

Att sitta och gnälla över att man har 12 ärenden, det är inte rimligt. Ja men att 

stresströskeln kanske är lite lägre eller vad man ska säga, nu, på den nya 

generationen.  

(Lena) 

 Även om arbetssituationen för socialsekreterare enligt Lena har blivit bättre de senaste åren, 

talar hon och ytterligare en av intervjupersonerna om sjukskrivningar. En socialsekreterare 

berättar att de i hennes arbetsgrupp i flera år varit underbemannade med nästan halva 

personalstyrkan. Hon tror att det främst beror på stress och hög arbetsbelastning. Hon 

beskriver det som att arbetets bränsle är känslor av panik:  
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Jag tror att det (refererar till antalet sjukskrivningar) är stress och arbetsbelastning. 

Det är mer än vad en människa kan klara av. Det är tunga ärenden och det tar 

liksom aldrig slut. Och blir det till slut lugnt kan det nästan bli värre. Det är som att 

man är lite driven av panik, det är det som driver arbetet framåt när det kanske 

borde vara nyfikenhet eller arbetslust.  

(Fatima) 

Det Fatima berättar kan sägas vara en konsekvens av gräsrotsbyråkratens komplexa och svåra 

arbete som handlar om att möta och fatta beslut som rör människor. Tidigare forskning vi 

tagit del av handlar också om införande av NPM som bland annat lett till ökade krav på 

administration och dokumentation (Falkenström & Hjärpe 2017). Att Fatima upplever stress 

som aldrig tar slut skulle kunna vara resultatet av NPM med ökade krav på bland annat 

effektivitet och produktivitet, i kombination med ett arbete som redan är svårt som det är. 

Lenas citat och tankar om de förbättringar som skett skulle också kunna handla om NPM som 

syftat till att ha tydligare struktur. Kanske ser vi två exempel på olika upplevelser av NPM:s 

effekter, den ena positiv, den andra negativ. Det Fatima tar upp kan också vara ett uttryck för 

en person som inte har utvecklat en aktiv copingförmåga, något som gör det svårt att möta 

och hantera stress och hög arbetsbelastning. En person som har utvecklat en aktiv 

copingförmåga skulle möjligtvis ha kunnat bemöta och hantera stressen på ett annat sätt. 

Exempelvis genom att aktivt göra någonting för att minska stressen och den panik Fatima 

beskriver att hon känner. 

  

I en av intervjuerna berättar Johan om att socialtjänsten enligt lagstiftningen har fyra månader 

på sig att göra en utredning av barn och unga. Han upplever att det finns en önskan från 

chefshåll att göra utredningar på halva den tiden för att effektivisera arbetet och spara pengar. 

Han berättar att för varje så kallad kortutredning som en socialsekreterare gör så placeras en 

ny pingisboll i personalrummet. Det här är enligt Johan en idé som uppfunnits på hans 

arbetsplats. Varje pingisboll är en symbol för en utredning som är utförd på mindre tid än två 

månader. Syftet är att trigga socialsekreterarna att göra många kortutredningar och därmed 

effektivisera arbetet. 

  

Det här kan rimligtvis också hänga ihop med, eller vara resultatet av, NPM som har inneburit 

att offentliga verksamheter ska drivas på liknande sätt som privata, vinstdrivande företag med 

tydligt mål- och resultatfokus. I det här fallet kan svårigheten bli balansgången mellan att 

utreda och tänka på barnets bästa – och samtidigt ha mål- och resultatkrav. Å ena sidan ska 
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socialsekreteraren utreda och bedöma barnets bästa, samtidigt som det finns krav på att 

arbetet ska göras så snabbt som möjligt å den andra. Det kan ibland vara en svår ekvation att 

få ihop.  

 

Ja det finns en önskan från cheferna att vi avslutar utredningarna inom två 

månader. Har man inga LVU eller så, kan det vara en fördel för klienterna. Då 

slipper de att socialtjänsten finns kvar i deras liv. Men har man en helhetsbild och 

ser till alla 15-20 ärenden. Då tycker jag inte att man ska stressa sig igenom 

utredningar. Då ska man verkligen fokusera på 4 månader och jag som utredare 

kan själv bestämma hur jag utnyttjar det.  

(Johan) 

Gruppchefen som menar att läget för socialsekreterare förbättrats de senaste åren, upplever att 

hennes arbetsgrupp har få sjukskrivningar. De sjukskrivningar som ändå finns och funnits 

genom åren tror hon beror på känslomässig stress snarare än att socialsekreterarna har för 

många ärenden.  

  

Jag är tror att den (refererar till den känslomässiga biten) är en större bov när det 

kommer till stress i det här yrket. Det är det som gör att folk blir sjukskrivna. Inte 

att man har för många utredningar eller får för lite stöd från chefen. Utan det 

handlar om en känslomässig stress.  

(Lena) 

 Det som Lena berättar kan vara ett uttryck för att människor hanterar, bemöter och ser på 

stress på olika sätt. Det kan bland annat bero på olika personliga egenskaper vilket även 

Brattberg (2008) beskriver. En aktiv copingstrategi kan vara att söka socialt stöd av sina 

sociala- och yttre copingresurser, till exempel arbetskamrater. Därför skulle den 

känslomässiga stressen Lena beskriver kunna hänga ihop med för lite socialt stöd från såväl 

kollegor som chefer. Den känslomässiga stressen kan utifrån Brattbergs teori sägas vara svår 

att helt distansera från exempelvis kollegialt stöd.  

 

Möten med föräldrar  

En del av den forskning vi har tagit del av handlar om kommunikation inom socialt arbete. 

Där beskrivs att samtal och möten med barn utgör en stor del av arbetet och är en utmaning 

för socialarbetarna. I våra intervjuer talar intervjupersonerna om samtal och möten som en av 
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de största svårigheterna, och att den största utmaningen när det gäller kommunikation är 

möten med föräldrar. Det här var ett återkommande tema vi identifierade i samtliga intervjuer.  

  

Många socialsekreterare berättar att föräldrar som förnekar att de utsatt sina barn för våld är 

en av de största våndorna i arbetet. Våndan består bland annat i att det är till föräldrar, som 

förnekar våld, som det är viktigt att nå fram eftersom det är här en förändring är nödvändig 

och att den måste ske fort. Det här gäller i de fall när läget inte är så akut att barnet 

omedelbart måste omhändertas och flyttas.  

  

Många av socialsekreterarna beskriver det här som ett svårhanterligt dilemma. Å ena sidan 

arbetets uppgift som går ut på att föra barnets talan och tro på dem när de berättar att de 

utsatts för våld. Å andra sidan vikten av att bygga en allians och skapa ett samarbete med 

föräldrarna, även med dem som anklagas för att ha utsatt sina barn för våld men förnekar det. 

  

Här kan en koppling till Lipskys teori (2010) om gräsrotsbyråkrater och yrkesrollens 

svårigheter göras. Gräsrotsbyråkraten har riktlinjer och lagar att förhålla sig till. Enligt svensk 

lag är förbjudet att aga sitt barn bara det allra minsta. Socialsekreterarna vi intervjuat arbetar 

inom den offentliga sektorn och möter föräldrar som i bland misstänks ha agat sina barn. 

Socialsekreterarna ska besluta om insatser och eventuella sanktioner samtidigt som de ska 

försöka skapa allianser med föräldrar som kan ha gjort sig skyldiga till misshandel av de egna 

barnen. Flera intervjupersoner beskriver dilemmat som går att koppla till Svensson et als 

(2008) beskrivning av en av gräsrotsbyråkratens utmaningar: avvägningen mellan att vara en 

hjälpare och kontrollant. Citatet nedan belyser detta:  

 

Det väcker mycket känslor kring, hur skapar jag en allians med de här föräldrarna? 

Att jag tänker att nästa steg är att hitta ännu mer allians för att också få fullgott 

skydd för barnet.  

(Kim) 

Ett annat dilemma som kan uppstå i mötet med föräldrar beskrivs av Johan. För honom är den 

största utmaningen i samband med kommunikation och möten med klienter att hantera sina 

känslor, framförallt gentemot föräldrar som anklagas för att ha utövat våld mot sina barn. Han 

beskriver att det är något han ofta kämpar med i mötet med dessa föräldrar. 
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Däremot när det gäller föräldrarna kan det vara svårt att härbärgera sina egna 

känslor och man känner lite att vad håller de på med egentligen? Men det bästa är 

att ganska vasst signalera att vi inte har någon anledning att tvivla på vad barnet 

har sagt.  

(Johan) 

 

Samverkan mellan socialtjänst och polismyndighet 

En annan återkommande utmaning som framkom i vårt material är bristen på samverkan 

mellan socialtjänst och polismyndighet. Många intervjupersoner vittnar om att socialtjänsten 

har svårt att utföra sitt arbete när det gäller våld mot barn, samtidigt som polisen gör sitt 

arbete. Samtidigt som socialsekreterarna utreder barns säkerhet och behov av skydd, pågår en 

polisutredning. Polisutredningen om det våld som barnet har varit utsatt för kan både påverka 

och begränsa socialsekreterarens handlingsutrymme.  

  

Lipsky (2010) beskriver att gräsrotsbyråkrater har ett relativt stort handlingsutrymme. I de här 

fallen utmanas det utrymmet. Även tidigare forskning stämmer överens med bilden som 

intervjupersonerna ger. I den framkommer att organisationskulturen kan påverka 

handlingsutrymmet och således begränsa bedömningar som socialsekreterare kan och måste 

göra i arbetet med barn. Enligt polisens direktiv bör socialsekreterarna inte göra något som 

kan påverka barnets berättelse. Flera socialsekreterare beskriver det här som ett problem. 

Polisens förundersökning gällande brott i form av våld mot barnet, gör att socialsekreterarna 

är osäkra på om de kan fråga de berörda barnen, eller prata med dem direkt om våldet. 

Osäkerheten grundar sig i att polisen vill ha samtal med barn som inte påverkats av föräldrar 

och socialtjänst. Detsamma gäller i mötet med föräldrarna. Under pågående polisutredning 

kan socialsekreterarna inte berätta vad barnen har sagt att de upplevt. Det har lett till 

osäkerheter om vad socialsekreterarna får och inte får säga, något som kan sägas bli en del av 

organisationskulturen.  

  

Vi får inte prata öppet om det barnet har beskrivit för föräldrarna förrän polisen har 

hört både barnen och föräldrarna. Vi är väldigt beroende av deras arbete… deras 

sekretess som gör att vi måste prata väldigt mycket runt det... ibland blir det att 

barn får placeras akut efter ett polisförhör om de bekräftar våld och då kan man 

inte säga så mycket till föräldrarna.  

(Hanna) 
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Två socialsekreterare med mångårig yrkeserfarenhet berättar att det händer att de i sådana 

situationer likväl ställer frågor till barnen som behövs för att komma vidare i utredningen. Det 

kan ses som ett exempel på Lipskys (2010) teori om att utnyttja sitt handlingsutrymme på det 

sätt som krävs för att arbetet ska kunna utföras på bästa sätt.  

 

Känslor av osäkerhet - vad är bäst för barnet? 

Flera av socialsekreterarna berättar också om känslor av osäkerhet gällande bedömningen om 

vad som är bäst för barnet när det finns misstanke om våld. Också det kan sägas gå i linje med 

Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. Enligt Lipsky (2010) innebär komplexiteten i ärendena 

och de svåra mötena med människor en relativt hög grad av osäkerhet. På utredningsenheten 

för barn och unga kan det handla om känslor och frågor som ”vad är egentligen det bästa för 

barnen?” Steven beskriver i likhet med Lipskys teori att osäkerheten till viss del är 

oundviklig. Det går aldrig att vara helt säker på vad som både nu och på sikt är det bästa för 

barnet:  

  

Ibland kan man ju fatta ett beslut men man är ändå osäker på om det är rätt eller 

fel. Att man, ´ja men det här tror vi är det bästa  ́men man kan inte säga ´det här är 

det bästa .́ Det finns alltid en osäkerhet.  

(Steven) 

 Också Hanna talar om tankar av osäkerhet gällande bedömningen som Steven talar om. 

Skillnaden mellan hennes och Stevens resonemang är att Hanna ändå tror sig ha ett slags facit 

och vet vad som trots allt är den bästa lösningen för barnet (åtminstone i det fallet hon 

resonerar kring nedan). Med andra ord skulle man kunna säga att Stevens resonemang ligger 

närmare Lipskys resonemang om den oundvikliga osäkerheten än Hannas.  

  

Skulle barnet ändå vara hemma? Det kanske ändå är bättre? Sådana tankar 

snubblar man in i, även fast man vet att man trots det har gjort rätt. Det är ju ett 

arbete som bara utgår ifrån den mänskliga faktorn.  

(Hanna) 

 Osäkerheten gällande bedömning och vad som är det bästa för barnet, är något Steven menar 

mattas av med åren. Eller snarare menar han att man lär sig att leva med den och acceptera 

den, liksom det faktum att det aldrig går att vara 100 procent säker i bedömningen. Stevens 
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beskrivning kan precis som tidigare nämnts också tyda på att längre arbetslivserfarenhet och 

fortbildning leder till en större trygghet i yrkesrollen. En del av den tidigare forskning vi tagit 

del av pekar på just vikten av att ha rätt utbildning för att kunna göra rätt bedömningar 

(Cabiati 2017). Inte minst i en svår byråkratisk process som Schiller (2017) menar kan skapa 

osäkerhet och svårigheter i arbetet med utsatta barn.  

   

Du kanske med åren blir bättre på att ändå till slut komma fram till vad som blir 

det bästa för barnet, att man inte missar något eller att det går helt fel. Sen är det 

ju… man kan ju lära sig att hantera de svåra delarna med jobbet med åren.  

(Steven)  

 De socialsekreterarna vi intervjuat berättar att de alltid är två om varje ärende. Hanna ger 

ändå uttryck för att hon stundtals kan känna sig ensam med sina tankar:  

 

Även fast man ibland kan känna sig ensam. För det är dina känslor och ingen 

annan har varit där och känt dom. 

(Hanna) 

Coping kan ses som förutsättningar och val i stressade situationer och kan handla om att söka 

efter mening och hoppfullhet i arbetssituationen (Brattberg 2008). Coping sker när människor 

anpassar eller förändrar sitt sätt att reagera. Exempel på ett sådant förändrat reaktionssätt kan 

vara att söka socialt stöd genom att använda en inre, problemlösningsfokuserad 

copingstrategi. Det är en typ av aktiv coping. Men det krävs också att det finns yttre 

copingresurser som ett socialt nätverk med arbetskamrater och tid att hitta och använda dessa 

resurser. Hannas beskrivning kan vara ett tecken på brister i något av de här leden.  

  

Det blir mycket man själv går och grubblar över och tänker att, men om jag hade 

gjort så där. Hur hade det blivit?... börjar ifrågasätta sig själv och sitt agerande. 

Hade jag kunnat göra något annat och bättre?  

(Hanna) 

 Det som sägs ovan kan kopplas till Brattbergs (2008) beskrivning av passiv coping. Enligt 

Brattberg kännetecknas passiv coping av att en person anstränger sig betydligt mindre än i 

aktiv coping för att hantera situationen. Passiv coping kan handla om att anklaga sig själv för 
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den stressade händelsens uppkomst. Hannas beskrivning av att hon ifrågasätter sig själv och 

sitt agerande tycker vi stämmer överens med en passiv, självanklagande coping.  

  

Att lämna jobbet på jobbet  

Det är rimligt att anta att de utmaningar vi identifierat och beskrivit är en konsekvens av 

komplexa ärenden, ett ofta akutstyrt arbete, svåra samtal med föräldrar och brister i 

samverkan med polisen. Den stress som det här kan resultera i för socialsekreterarna, kan i sin 

tur leda till att det är svårt att koppla bort jobbet när man går därifrån. Det är något som också 

framkommer i tre av sju intervjuer, och något som kan vara ytterligare ett uttryck för en 

utmaning i arbetet. “Att lämna jobbet på jobbet” är således ytterligare en underkategori vi 

identifierat i temat utmaningar.  

  

Det tar väldigt mycket... man har med sig det på kvällarna, helgerna, dygnet runt 

hela tiden. Det går inte att värja sig från det.  

(Fatima) 

 Fatimas beskrivning av hur jobbet ständigt är med henne mentalt kan bland annat stämma in 

på det Astvik & Melin (2013) beskriver i sin forskningsstudie vilken belyser hur 

socialsekreterare som arbetar på barn- och ungdomsenheter är en extra utsatt yrkesgrupp. 

Jämfört med andra socialarbetare har socialsekreterarna här extra höga krav på sig. Det kan 

även stämma in på Truther, Fouché & Therons (2016) beskrivning av att socialt arbete med 

barn och unga kan innebära risker som hotar socialsekreterarens arbetsförmåga, något som i 

värsta fall kan leda till depression, trötthet och utbrändhet.  

  

Det Fatima beskriver i citatet ovan kan också jämföras med Brattbergs (2008) beskrivning av 

en känslofokuserad copingstrategi. En sådan strategi innebär att det är vanligt, i de fall en 

konkret lösning på ett problem saknas, att fokus istället läggs på att hantera de egna känslorna 

och att jobba med den inre stressen. Fatimas citat kan sägas handla om just det. Hon beskriver 

att hon tar med sig saker hem och tänker på dem dygnet runt.  

  

Att lämna jobbet på jobbet har vi tolkat som något många socialsekreterare upplever som 

både en utmaning och en nödvändig strategi för att kunna klara av arbetets psykiska 

påfrestningar.  
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Strategier för att klara av arbetet  

De intervjuade socialsekreterarna beskriver även sätt att klara av sitt arbete i 

utredningsprocessen. Detta har vi tolkat som olika strategier för att hantera de utmaningar 

som uppstår. I vår empiri har vi identifierat två centrala och återkommande teman. De här har 

vi valt att kalla: 

• att lära känna sina triggers 

• jobbets positiva aspekter.  

 

Att lära känna sina triggers  

I socialsekreterarnas arbete ingår många möten med föräldrar till våldsutsatta barn. Många 

gånger är det föräldrarna själva som misstänks för att ha utsatt sitt barn för våld. Många 

socialsekreterare berättar om vikten av att kunna skapa förtroende och allians med de här 

föräldrarna. Socialsekreterarna kan själva inte välja vilka ärenden och därmed klienter de ska 

få på sitt bord. För att kunna möta de här föräldrarna och ha förutsättningar att skapa ett 

samarbete beskriver många av de personer vi har intervjuat att det är viktigt att få kännedom 

om sina triggers. Med andra förstå det här om sig själv: 

 

• Vad gör mig arg eller frustrerad?  

• Vilka personer plockar fram de känslorna hos mig?  

• Vilka har jag svårt att samarbeta med?  

 

Det här var något flera socialsekreterare talade om under intervjuerna. 

 

Och liksom vad är det som triggar mig? För alla har olika triggers förmodligen och 

att få fatt i det. Vad är det man går igång på? Det behöver inte vara något specifikt 

utan kan vara, vad är det specifikt i den här pappan som gör att jag känner så här. 

Sen kan det vara att man ser ett mönster.  

(Lena) 

Just när man kan nå den här känslan av att vad triggas jag av, vad gör mig 

känslomässigt påverkad? Vad blir jag arg av? Man lär känna sig själv på ett helt 

annat sätt. Utvecklas enormt mycket.  

(Hanna) 
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Båda dessa citat går att koppla till studiens två teoretiska utgångspunkter; coping och 

gräsrotsbyråkrati. Citaten belyser gräsrotsbyråkratens position i mötet med föräldrar, vilken 

innebär att förhålla sig till lagar, riktlinjer och politiskt utformade mål, något som kan vara 

svårt när socialsekreteraren blir känslomässigt påverkad. I arbetet ingår också att tvingas 

fatta snabba beslut som kan innebära negativa konsekvenser för föräldrarna, såsom 

upplevelsen av att det handlar om sanktioner. Ett exempel kan vara när socialsekreteraren 

ansöker om LVU, vilket kan innebära att barnen tas ifrån sina föräldrar, eller när 

föräldrarnas föräldraförmåga utreds.  

Samtidigt som gräsrotsbyråkratens arbete vilar på lagar, riktlinjer och organisationsmål, krävs 

anpassning utifrån varje person och varje situation. Det kräver att socialarbetaren har 

förmågan att anta olika strategier och metoder för att kunna arbeta efter dessa ramar, 

samtidigt som det är nödvändigt att skapa allians med föräldrarna. En strategi att anta för att 

hantera arbetet både praktiskt och känslomässigt kan, som Kim beskriver, vara att alltid arbeta 

två och två. 

Sen har vi väldigt bra kollegialt stöd här också tycker jag, där vi jobbar i både 

huvud- och medhandläggarskap och jobbar väldigt tätt ihop och stöttar varandra i 

processen.  

(Kim) 

Ovan nämnda citat kan förstås utifrån uppsatsens andra teoretiska utgångspunkt coping. 

Copingresurser är de resurser vi människor tar till när stressade situationer uppkommer. Vi 

har också olika sätt att se, bedöma och hantera stressade situationer. Brattberg (2008) 

beskriver både inre- och yttre- och sociala copingresurser. Citaten om att lära känna sina 

triggers och Kims resonemang kan vara exempel på de här resurserna. Inre copingresurser 

kännetecknas av individers personlighet och förmågan att hantera problem, självkänsla och 

personlig kontroll. Genom att ta reda på vad man triggas av i arbetet med att lära känna sig 

själv kan de här resurserna belysas. Det är exempel på att aktivt hantera problem genom att ta 

personlig kontroll över dem. Yttre copingresurser kan handla om materiella-, ekonomiska och 

sociala tillgångar. Kims citat kan stämma överens med sociala tillgångar som exempelvis kan 

vara kollegialt stöd. I intervjuerna framkommer också att triggers är något socialsekreterarna 

pratar om i handledning och i samtal med chefer och kollegor.  
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Jobbets positiva aspekter   

Den forskning vi har tagit del av och presenterat belyser främst många av de utmaningar 

arbetet som socialsekreterare innebär. Strukturella och organisatoriska faktorer kan försvåra 

möten med barn. Det kan till exempel handla om standardiserade modeller och krav på 

dokumentation. Svårigheterna kan också handla om att tidsbrist och övertidsarbete är 

normaliserat och accepterat inom socialtjänsten (Astvik & Melin 2013). Annan forskning 

visar att enskilda socialsekreterare har ett stort ansvar över arbetet och över mötena eftersom 

många av dem sker bakom stängda dörrar (Olsson & Sund 2018). Att det finns svårigheter i 

att rekrytera och behålla socialsekreterare visar annan forskning (Tham & Meaghers 2009).  

  

I våra intervjuer talades det om många positiva aspekter i arbetet med våldsutsatta barn. Ett 

återkommande samtalsämne i alla sju intervjuer var att gemenskap och lagarbete genomsyrar 

arbetet. Socialsekreterarna upplever också att de har nära till sin närmsta chef:  

 

Är det i min grupp som vi har en sån situation (refererar till LVU) är jag med tills 

det är över. Och vi pratar igenom hela processen. Om jag inte är med i rummet 

sitter jag utanför så att de (refererar till socialsekreterarna) kan komma ut om de 

behöver lufta. Och sen när det är över pratar vi efteråt. Det är ju en process, och vi 

jobbar som ett team även om vi har olika roller.  

(Lena) 

Det här citatet kan ses som en kontrast till tidigare forskning vi tagit del av. Där framkommer 

att socialarbetare som arbetar med barn är i behov av mer stöd och vägledning i sitt arbete 

(Tham & Meaghers 2009). Annan forskning belyser vilka faktorer som gör att socialarbetare 

väljer att lämna sina jobb, där den största anledningen som nämns är bristande stöd från 

chefen (Tham 2007).  

  

Lena, som arbetar som gruppchef, beskriver att det finns en ambition från hennes sida att 

finnas där för medarbetarna vid svåra beslut och situationer. Även om det kan se olika ut 

beroende på organisation och upplevas olika från socialsekreterare till socialsekreterare, har 

de vi talat med berättat att de upplever gemenskap och teamarbete. Att få stöd från chefen kan 

vara ett exempel på det. Andra exempel socialsekreterarna nämnde är att de alltid är två 

handläggare i varje ärende:  
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Jag tycker att det är bra dels för samtalsdynamiken och dels för rättssäkerheten. 

För att det ska bli en bra bedömning och att man inte ska sitta själv med knepiga 

och kluriga saker... efter ett avslutat möte kan man få fatt i olika saker. Och det blir 

jätteviktigt.  

(Fatima) 

Att vara två i varje ärende skulle kunna vara ett sätt att hantera gräsrotsbyråkratens dilemman. 

På så sätt avlastar och hjälper socialsekreterare och chefer varandra i svåra bedömningar och 

beslut i komplexa ärenden. Precis som Lipsky (2010) beskriver är en viss grad av osäkerhet i 

gräsrotsbyråkratens arbete oundviklig eftersom det handlar om människor. Kanske kan det 

ändå vara lättare att hantera och bära den osäkerheten om man är två. Att kunna samtala om 

svåra beslut med sina kollegor och utbyta tankar och erfarenheter med dem kan också, utifrån 

teorin om coping, ses som aktiv coping och ett exempel på hur yttre copingresurser används 

som en strategi. Det här är något som också Hanna talar om:  

 

Bara för att en person är huvudhandläggare betyder inte det att den personen måste 

ta allt lass, utan då gör man det tillsammans. Jag tänker främsta, hjälpen är av 

gruppledaren och när det inte går längre och man känner att man behöver mer 

vägledning och stöd.  

(Hanna) 

Truter, Fouché & Theron (2016) konstaterar i sin studie att det sociala arbetet med barn 

innebär snabba beslut och bedömningar som kan vara helt avgörande för barnens säkerhet och 

trygghet. Hannas beskrivning ovan visar på vikten och behovet av att vara två i varje ärende. 

Graham & L. Shier (2009) menar att gemenskap ökar välbefinnandet hos medarbetarna på 

arbetsplatsen, liksom god kamratskap och mentorskap. Att arbeta två tillsammans i varje 

ärende kan vara ytterligare ett exempel på något som kan öka välbefinnandet hos de enskilda 

socialsekreterarna. I det svåra utredningsarbetet kan de använda varandra som stöd och 

bollplank. 

  

Anderson (2000) beskriver att ett sätt att hantera arbetsrelaterad stress kan vara att ändra sitt 

beteende och sina tankar. Kanske kan det vara lättare att göra det när regeln är att alltid vara 

två i utredningsprocessen, som bland annat innebär dokumentation och möten med barn och 

föräldrar, istället för att arbete ensam och bära allt på sina egna axlar.  
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Samtliga intervjuer avslutades med frågan om vad det bästa med arbetet är. Många av svaren 

genomsyrades av beskrivningar vi tolkat som känslan av att arbeta med något meningsfullt, 

att göra skillnad för barn och att arbetet är viktigt. De här citaten tycker vi ringar in det:  

  

Barn är Europas framtid, de ska styra politiken i framtiden. De måste ha det bra. 

Annars kraschar samhället. Jag tycker att det är viktigt att de, trots hemska 

omständigheter, har det bra. Så är det.  

(Johan) 

Så är det också saker som man liksom kan bli varm i själen av. Och att hjärtat kan 

ta ett extra skutt. Barn är så förståndiga och så fina. De har ett sådant rättspatos. 

Barn är bara helt otroliga och det finns också en väldig återhämtningspotential hos 

barn… när barn berättar med sina ord om saker som har hänt, det kan verkligen 

vara hjärtskärande och samtidigt otroligt imponerande och hoppfullt.  

(Fatima) 

 Brattberg (2008) beskriver att copingstrategi på individnivå kan vara uppgiftsfokusering. Det 

är en form av aktiv coping som innebär att man är målorienterad och målfokuserad. Fatima 

och Johans beskrivningar, som handlar om vikten av att barnen ska ha det så bra som möjligt 

och vad arbetet ger dem, skulle kunna tolkas som detta. När målet är så viktigt kan kanske 

arbetets våndor vara lättare att hantera och koppla bort. 

  

Brattberg (2008) menar att copingprocessen är beroende av både graden av stress och en 

individs personlighet. Alla har olika möjligheter och förutsättningar att hantera, “copa”, 

stress, något som också vår empiri visar.  

Slutsatser och diskussion  

Som författare till den här uppsatsen anser vi att studiens syfte och frågeställningar har kunnat 

besvaras genom vår empiri. Studiens teoretiska utgångspunkter om gräsrotsbyråkrater och 

copingteori anser vi har lämpat sig väl för att analysera insamlad empiri. Syftet med studien 

har varit att undersöka hur socialsekreterare upplever och beskriver arbetet med barn som 

varit utsatta för våld. Ett annat syfte har varit att undersöka vilka utmaningar arbetet kan 

innebära och hur socialsekreterarna hanterar dessa. Våra frågeställningar preciserar och ringar 

in syftet: 
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•      Hur beskriver socialsekreterarna utredningsprocessen? 

•      Vilka utmaningar upplever socialsekreterare i utredningsarbetet av barn som 

har varit utsatta för våld? 

•      Hur hanterar socialsekreterarna dessa utmaningar?  

  

Vår analys visar att de utmaningar en socialsekreterare kan uppleva i sitt arbete bland annat är 

hög arbetsbelastning och stress, svåra möten med föräldrar och svårigheter att hantera sina 

känslor i möten med främst föräldrar. När det gäller möten med föräldrar och de känslor som 

uppstår i dessa möten, trodde vi innan genomförandet av studien att socialsekreterarna främst 

skulle peka på svårigheter i samtal med barnen, vilket skulle ligga i linje med tidigare 

forskning (Winter et al. 2017). Vi hade även tankar om att socialsekreterarna skulle nämna det 

faktum att de arbetar med personer som upplevt trauma som en stressor (Ting et al. 2011). De 

utmaningar vår empiri pekar på, förutom ovan nämnda, är svårigheten att samverka med 

polisen vars pågående utredning och sekretess upplevs försvåra arbetet. Ytterligare 

utmaningar är osäkerhet kring bedömningar gällande hur barnen bäst skyddas från våld och 

att kunna koppla bort jobbet mentalt när man går därifrån. 

  

I vår analys framkom att hög arbetsbelastning, vilket kunde leda till stress, upplevs främst hos 

de som är relativt nya i yrkesrollen. De med mångårig erfarenhet upplever inte hög 

arbetsbelastning som ett problem i samma utsträckning. Att kunna koppla bort jobbet när man 

går därifrån är också något vår analys visar är svårare för de som bara har arbetat i några år. 

De med mångårig erfarenhet har lättare att mentalt kunna lämna jobbet på jobbet, och de få 

jobbrelaterade tankar som kommer efter arbetstid upplevs inte som betungande.  

  

Att kunna acceptera och inte bli negativt påverkad av osäkerheten i bedömningar är 

ytterligare ett exempel på något vår analys visar är lättare för de med mångårig erfarenhet. Att 

helt reducera osäkerheten gällande vad som är de bästa besluten för barnen är också svårt, då 

socialsekreterarens yrke är komplext och besluten rör människor som alla är olika (Lipsky 

2010). Att lära sig att leva med osäkerheten är något vi tänker kan hänga ihop med förmågan 

att kunna lämna jobbet på jobbet mentalt.  
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Ovan nämnda utmaningar har gått att förstå utifrån teorin om gräsrotsbyråkrater som ringar in 

yrkesrollens dilemman och dess komplexitet, men också med hjälp av teorin om coping. 

Copingteorin kan bland annat öka förståelsen för de upplevda svårigheterna utifrån ett 

psykologiskt perspektiv på individnivå. Hur socialsekreterarna hanterar och upplever 

arbetsrelaterad stress kan delvis bero på deras personlighet. Inom copingteorin ses stress som 

något högst individuellt. Alla stressas av olika saker och påverkas av stress på olika sätt och i 

olika grad (Brattberg 2008).  

  

När det gäller vår tredje frågeställning, hur arbetsrelaterade utmaningar hanteras, visar vårt 

resultat att socialsekreterare inte bara upplever olika stressorer utan även anammar och har 

olika strategier för att möta dem. Strategierna har gått att förstå utifrån främst copingteorin. 

De strategier vi identifierat och presenterat i empirin är att lära känna sina triggers samt de 

positiva aspekter jobbet kan innebära för den enskilde socialsekreteraren. Det sistnämnda kan 

innebära att jobbets utmaningar är lättare att hantera och stå ut med, i likhet med en 

målorienterad coping (Brattberg 2008). Att lära känna sina triggers handlar om att veta vad 

och vilka människor som väcker ilska och frustration, något också kan underlätta mötet med 

föräldrar och för att skapa allians med dem. Det kan också vara ett sätt att skapa sig en 

förståelse för varför man reagerar på ett visst sätt i vissa situationer. På så vis kan det hänga 

ihop med att lära sig att hantera sina känslor och utgöra ett exempel på en aktiv copingstrategi 

(Brattberg 2008).  

  

I vårt resultat framkom även att bra chefer och kollegialt stöd kan underlätta arbetets 

svårigheter och att det är en del av de positiva aspekterna med jobbet som socialsekreterarna 

kan uppleva. Det kan minska känslan av stress om socialsekreterarna kan ventilera sina 

känslor och dela osäkerhet kring exempelvis bedömningar med andra på arbetsplatsen. Att 

arbeta två-och-två i varje ärende är ett annat exempel på en av de positiva aspekterna som 

arbetet kan innebära och som många lyfte fram. Det är också något som kan sägas hänga ihop 

med och vara ett slags svar på utmaningen att lära sig att leva med osäkerheten i besluten. Det 

kan ses som en strategi att hantera den utmaningen som är skapad på organisationsnivå.  

  

I vår analys kom vi fram till att en aktiv copingstrategi, enligt Brattberg (2008), främst har 

utvecklats hos socialsekreterare med mångårig erfarenhet. Vår analys visar även att en passiv 

copingstrategi främst tillämpas av de socialsekreterare som har arbetat kortast tid. 

Sammantaget visar vår analys att både erfarenhet, det vill säga tid i yrket, och personlighet 



 

 41 

 

 

kan påverka både de utmaningar socialsekreterarna upplever och vilka strategier de tillämpar 

och har utvecklat för att hantera dessa. Gärsrotsbyråkratens komplexa arbete kan sägas bli 

lättare att hantera med åren, bland annat i takt med utvecklandet av aktiva copingstrategier.  

  

När det gäller de konsekvenser som utmaningarna kan ha för utredningsprocessen och 

huruvida socialsekreterarna lever upp till att skydda barnen, utgör bortprioriteringar av mindre 

akuta ärenden ett exempel. Det innebär att utredning av våldsärenden av mindre akut karaktär 

eller misstankar om våld kan bli liggande på hög.  

  

Svårigheten i att samverka med polisen är ett annat exempel på något vi menar inte bara 

påverkar enskilda socialsekreterares upplevelser av arbetet utan hela utredningsprocessen och 

därmed också barnen och deras skydd. Socialsekreterarna nämnde att samverkan med polisen 

kan leda till osäkerhet i mötet med barnen och på vilket sätt de kan och vågar tala om våldet. I 

värsta fall skulle osäkerheten kunna leda till att våldets konsekvenser och barnens behov av 

stöd och skydd inte utreds tillräckligt. Dock nämnde ett par av socialsekreterarna med 

mångårig erfarenhet att de utnyttjar sitt handlingsutrymme genom att ställa de frågor om 

våldet de behöver för att kunna fullfölja sin utredning.  

  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att hög arbetsbelastning som leder till bortprioritering 

av ärenden samt svårigheter att tala om våldet på grund av dålig samverkan med polisen, leder 

till att socialtjänsten inte helt kan sägas leva upp till att skydda barnen. Däremot sker det inte 

av illvilja. Samtliga socialsekreterare vi har talat med har uttryckt ambitionen och intentionen 

att göra gott. Det tycks finnas en genuin vilja att skydda barnen, men deras handlingsutrymme 

begränsas av främst hög arbetsbelastning och svårigheter kopplat till deras samverkan med 

polisen. Det i sin tur gör att socialsekreterarna utvecklar olika strategier, både för att hantera 

sin egen inre stress men också i syfte att fullfölja sitt uppdrag som handlar om att skydda 

barnen.  

 

 

Förslag på vidare studier 

Efter att vi har genomfört den här studien, har nya frågor och tankar väckts hos oss. Det första 

vi tänker på är hur anställda på andra myndigheter eller inom annan offentlig sektor som 

arbetar med barn som har varit utsatta för våld, upplever sitt arbete. Det skulle exempelvis 

kunna vara polis- eller åklagarmyndigheten. Vilka villkor arbetar de efter i våldsärenden, 
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vilka svårigheter upplever de i sitt arbete och i yrkesrollen, och vilka strategier har de för att 

hantera dessa?  

 

Ett annat område vi har funderat kring och som också vore intressant att undersöka vidare är 

hur barn och föräldrar, som är de som främst berörs av utredningsprocessen som vi har 

undersökt, upplever den och mötet med socialsekreterare. Det skulle både ha varit intressant 

att addera också den utgångspunkten till den här studien eller för en kommande studie.  

 

Ytterligare tankar som väckts hos oss är att i kommande studier intervjua personer som är 

vuxna idag och som varit utsatta för våld som barn. I en sådan studie hade det varit möjligt att 

fånga barnets perspektiv och bild av processen men med den vuxnes förmåga att sätta ord på 

upplevelserna efter att ha reflekterat över dem.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Info: Vi har tänkt att den här intervjun ska fokusera på utredningsarbetet av barn som utsatts 

för våld. Och fokus ligger på DIN upplevelse av den processen. Vi kommer att ställa öppna 

frågor till dig, och säkerligen kommer din berättelse att leda till olika följdfrågor under 

intervjuns gång. Tidsmässigt tänker vi oss att det här ska ta cirka 45 minuter.  

 

1. Organisationen 

- Berätta vad du arbetar med? 

- Berätta hur många är ni som arbetar på enheten? Vad tycker du om det antalet? 

- Berätta om hur många antal ärenden du brukar ha samtidigt? - Hur fungerar det? 

- Hur ser du på tidsgränsen ni har på er att utreda? 

- Berätta om vilken vägledning och vilket stöd du får i ditt arbete?  

- Hur upplever du organisationskulturen på din arbetsplats? 

 

2. Utredningen   

- Berätta om hur ni får kännedom om att barn är utsatt för våld?  

- Vad gör ni då? 

- Berätta om det finns någonting som du känner kan vara extra svårt och utmanande i själva 

utredningsprocessen kring barn som varit utsatta för våld? I så fall vad? 

- Är det någonting som du tycker skulle kunna bli bättre, eller förändras i 

utredningsprocessen? Berätta om vad. 

- Vilka insatser och vilket stöd finns för barn som upplevt våld? Anser du att dessa är 

tillräckliga i alla fall, och om inte, hur påverkar den känslan dig? 

- Hur brukar du känna inför de beslut som fattas av chefer och i förhållande till din egen 

bedömning?  

 

3. Kommunikation och möten  

- Hur förbereder du dig inför ett möte som kan kännas tungt och svårt? Exempelvis att möta 

ett barn som upplevt våld, eller en våldsutövare 

- Berätta om du upplever några svårigheter med dessa möten? 

- Vilka positiva aspekter kan ett sådant möte tillföra? 

- Hur hanterar du de svårigheterna?  

- Upplever du att du har rätt stöd och verktyg att använda dig av, när det kommer till att 

samtala och möta barn och föräldrar kopplat till våld?  

- Om inte, vad mer tänker du skulle behövas?  

- Har du fått utbildning i samtal med barn/personer som upplevt våld/trauma?  

 

4. Känslomässig hantering av arbetet 

- Påverkas du känslomässigt av ditt arbete? I så fall, på vilket sätt och hur hanterar du det? 

- Brukar du kunna koppla bort jobbet när du går hem? 

- Berätta om det finns situationer när det är svårt att koppla bort jobbet? I så fall, vilka är 

dessa, och hur hanterar du det? 

- Berätta om du kan känna dig stressad på jobbet? När, varför? - hur hanterar du det?  

- Hur återhämtar du dig efter en arbetsdag?  

- Berätta vad det bästa är med ditt jobb? 

- Har du någonting du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Information till dig som ska delta i en undersökning som genomförs av en student 

under utbildning. 

”Utredningsarbetet av barn som har varit utsatta för våld” 
  

Information om studien:  

Vi är två socionomstudenter som skriver vår C-uppsats. Vi är intresserade av att 

intervjua dig, för att få ökad kunskap och förståelse kring utredningsarbete av 

barn som har varit utsatta för våld. Inhämtat material kommer endast att användas 

som empiri i vår studie och du som intervjuas kommer att vara helt anonym i resultatet 

som presenteras. Efter det att uppsatsen är godkänd, kommer inhämtat material från 

intervjun att raderas. Vi räknar med att intervjun kommer att ta max 45 minuter. 

Kontaktuppgifter till studenterna och handledaren: Studien bedrivs inom ramen 

för kursen ”Examensarbete i socialt arbete” och institutionen för samhällsvetenskaper.  

Nedan följer kontaktuppgifter till vår handledare, Welat Songur, och oss studenter, 

Daniela Wenström och Amanda Jakobsson. 

Handledare: Welat Songur, lektor.  

Mail: xxxx@sh.se 

Studenter: Daniela Wenström. Mail: xxxx@student.sh.se & Amanda Jakobsson. 

Mail: xxxx@student.sh.se  

Personuppgiftsansvarig: Vår undersökning genomförs som en del av vår 
socionomutbildning vid Södertörns högskola som är juridiskt ansvarig för studenternas 

personuppgiftsbehandlingar. Du kan alltid nå Södertörns högskola via e-post 

registrator@sh.se eller telefon 08 608 40 00. 

Dataskyddsombud: Har du funderingar eller klagomål kring hur dina personuppgifter 

behandlas kan du alltid vända dig till Södertörns högskolas dataskyddsombud via 
dataskydd@sh.se. Dataskyddsombudet är expert på reglerna för personuppgifter och 

har rätt att granska hur högskolans studenter och personal behandlar personuppgifter. 

Lagliggrund: Personuppgifterna i vår studie, behandlas enligt ditt informerade 

samtycke. Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt 

samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett 

innan återkallandet. 

Mottagare av personuppgifter: Alla uppgifter som kommer oss till del kommer 

behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Intervjuerna kommer att spelas in, 
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men kommer inte att föras vidare och ditt namn kommer inte att presenteras i det 

slutgiltiga arbetet och inte heller i inspelningen. 

Lagringstid: Personuppgifterna kommer bevaras tills dess att uppsatsen är godkänd 

och kommer därefter att förstöras. 

Överföring utanför EU: Uppgifterna kommer inte att överföras till någon annan eller 

något annat land. 

Rättigheter: Enligt EUs dataskyddsförordning har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har 

även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 

personuppgifter. 

Klagomål: Du har alltid rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Du når dem via 

e-post: datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00. 

 

Med vänlig hälsning, 

Daniela Wenström och Amanda Jakobsson  

Studenter på kursen ”Examensarbete i socialt arbete” - vid institutionen för 

samhällsvetenskap på Södertörns högskola 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett  

Härmed lämnar jag samtycke till att delta i studien: Utredningsarbetet av barn som 

har varit utsatta för våld  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten 

om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien 

utan att ange något skäl. Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien 

och godkänner att Södertörns högskola behandlar mina personuppgifter i enlighet med 

gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

 

................................................  

Underskrift  

 

 

................................................  

Namnförtydligande 

 

 

 

........................................................................  

Ort och datum  

 

☐ Jag väljer att delta i studien och godkänner att Södertörns högskola behandlar mina 

personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad 

information.  

 

Om du vill komma i kontakt med vår handledare, är kontaktuppgifterna till Welat 

Songur: xxxx@sh.se eller till oss studenter: xxxx@student.sh.se och 
xxxx@student.sh.se  

 

Stort tack för ditt deltagande! 

 
Daniela Wenström & Amanda Jakobsson  
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