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Sammanfattning 

Tvångsvård är ett omdiskuterat ämne i dagens samhälle och Sverige. Många debatter 

råder där betoningen ligger på de tvivelaktiga omhändertaganden där barn och unga 

far illa. I denna studie undersöker vi hur socialsekreterare resonerar kring LVU med 

fokus på handlingsutrymme, makt samt överväganden och osäkerheter i LVU-

handläggning i syfte att undersöka socialsekreterarnas egna tankar och upplevelser 

vilket är ett perspektiv som i nuvarande forskningsfält är svagt behandlat. Med 

utgångspunkt i Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati har vi utfört semistrukturerade 

intervjuer med åtta socialsekreterare vid fyra barnenheter och två ungdomsenheter. Vi 

fann att socialsekreterarna i vår studie beskrev en komplex bild av deras arbete. 

Stundom upplever de att de har makt och handlingsutrymme, och stundom inte. Detta 

kunde bero på LVU-handläggningens utformande, samt hur mycket ansvar den 

enskilde socialsekreteraren fick från sin organisation. Deras arbete genomsyras även av 

flera genomgående osäkerheter som uppstår i svåra överväganden i LVU-

handläggning. Vi såg även att makt hade en stor roll i socialsekreterarnas arbete, 

framför allt när det kommer till samarbete med familj och hur mötet med barn och 

unga struktureras. Samtidigt beskrev socialsekreterarna hur LVU-handläggning ibland 

följs av en känsla av maktlöshet när det inte går som planerat.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Att arbeta som socialarbetare och socialsekreterare kan innebära mycket. Det kan innebära 

alltifrån arbete med äldre till missbruk samt ekonomiskt bistånd. Socialt arbete är även komplext 

och innefattar olika samhälleliga dimensioner. Den svenska Socialtjänstens arbete innefattar en 

politisk dimension och de insatser socialtjänsten utför och beslutar om grundar sig således inte 

bara i kunskap och forskning utan även politik (Socialstyrelsen 2004:10). Ett område som har 

ackompanjerat det sociala arbetet och socialtjänstens arbete under en lång tid är arbetet med barn 

och unga. Detta arbete utgör en viktig del av det sociala arbetet eftersom barn och unga som 

befinner sig i utsatta situationer faller inom Socialtjänstens ansvarsområde, således innefattar det 

även arbetsgruppen socialsekreterare. Socialstyrelsen (ibidem:18) påstår att den sociala 

barnavården är en reflektion av samhällets moraluppfattning om vad som kännetecknar en god 

uppväxt, goda familjeförhållanden och andra områden som berör barn och ungas liv. Arbetet 

med barn och unga är ett komplext arbete med mycket varierande arbetsuppgifter och 

överväganden som måste beaktas. I detta spektrum mellan politik, samhälle och utförande 

befinner sig socialsekreteraren. Denne handskas med barnavårdsärenden som varierar mellan 

lätthanterliga arbeten med frivilliga insatser, till ärenden med stor komplexitet som innefattar 

tvångsvård och tvångsomhändertaganden (ibidem). 

I Sveriges sker tvångsomhändertagandet av barn och unga enligt Lagen om särskilda 

bestämmelser om vård av unga [LVU] (SFS 1990:52). LVU är en tvångslag, detta innebär att vård 

enligt denna lag kan ges utan samtycke av barnet, den unge och dennes föräldrar. Lagen är främst 

ett sista alternativ när frivillig vård enligt Socialtjänstlagen (SoL SFS 2001:453) inte kan ges. Detta 

kan ske när barn eller unga är i direkt fara, samt när en förälder eller barn och unga inte 

samtycker till vård eller på något annat sätt visar att de inte kan tillgodose sig frivillig vård. När 

vård enligt LVU skall ges kan det ske genom paragraferna: 2,3 och 6. Dessa paragrafer syftar till 

olika grunder för LVU-omhändertagandet. Paragraf 2 står för LVU på grund av förhållanden i 

hemmet. Detta kan innefatta misshandel, omsorgsbrist och sexuella övergrepp. Paragraf 3 står för 

vård på grund av eget beteende. Med eget beteende avses kriminalitet, missbruk, eller något annat 

beteende barnet eller den unge ägnar sig åt som kan skada denne allvarligt. Paragraf 6 är 

annorlunda då det kallas för ett omedelbart omhändertagande, där kan socialtjänsten ansöka om 

att omedelbart omhänderta barnet eller den unge. Denna ansökan framförs till socialnämnden 

som fattar ett beslut, när beslutet har godkänts börjar omhändertagandet att gälla direkt. Vid 

tillämpning av samtliga paragrafer måste det finnas en “påtaglig risk” för barnet eller den unges 

utveckling och hälsa (Socialstyrelsen 2020:35) 

Tvångsomhändertaganden av barn är som sagt ett komplext arbete. Men det är även ett 

kontroversiellt ämne då det är statens yttersta maktingripande i familjer samt barn och ungas liv. I 

vissa fall har barn och unga farit illa när tvångsomhändertaganden hanterats på ett tvivelaktigt 

sätt. Ett av de kändaste fallen är ”lilla hjärtat” när en mycket ung flicka dog efter att ha 
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återförenats med sin familj efter ett LVU-omhändertagande (Holmqvist 2020). När ett 

tvångsomhändertagande misslyckas leder det ofta till att kritik riktas mot socialtjänsten och även 

socialsekreterare då de utgör socialtjänstens förlängda arm som myndighetsutövare (Sveriges 

Radio 2020). Således är det intressant att undersöka det beslutsfattande och de resonemang 

socialsekreterare för kring sitt arbete med LVU. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

I denna studie undersöker vi hur socialsekreterare resonerar kring beslutsfattande och 

handläggning av LVU-ärenden och hur de hanterar överväganden i detta beslutsfattande. 

Frågeställningar: 

• Hur resonerar socialsekreterare kring handlingsutrymme i LVU-handläggning? 

• Hur resonerar socialsekreterare kring makt i förhållande till deras arbete med LVU? 

• Hur resonerar socialsekreterare kring överväganden och ovisshet kopplat till LVU-handläggning? 

Avgränsningar 

Studiens syfte är att undersöka socialarbetarnas personliga reflektioner kring arbetet med LVU, 

och LVU-handläggning. Således faller vissa områden utanför ramen för denna studie. Studien 

undersöker inte vården som ges på institutioner som SIS eller HVB-hem. Vi kommer inte att 

undersöka aspekter av LVU-lagen som relaterar till juridik, exempelvis rekvisit för paragrafer eller 

förarbeten. Vi kommer likaså inte att diskutera alla de beslutsfattande instanserna i LVU-mål. 

Detta hade krävt undersökningar bland medlemmar i såväl socialnämnd som domstol. Något 

denna studie inte kan behandla inom ramen för studiens tid eller resurser. I stället kommer vi 

studera socialsekreterares roll och deras beslutsfattande. 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Nedan förklaras grundläggande begrepp som är av vikt för studien. Dessa begrepp är dels 

begrepp som behandlas i studiens tidigare forskning och kan te sig främmande för läsaren. 

Begrepp som handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrati tillhör dock studiens teoretiska ramverk 

och förklaras kort här för att sedan behandlas mer utförligt i studiens teorikapitell.  

Autonomi: Beskrivs lättast som självstyre, självständighet eller frihet (Autonomi 2021). 

Barn och unga: I denna uppsats definieras barn och unga enligt socialtjänstens handbok för LVU 

(Socialstyrelsen 2020:17). Socialstyrelsen definierar barn som alla individer under 18 då vissa delar 

av LVU-lagen endast gäller individer i åldrarna 0–18. Vi använder barn när vi pratar om individer 

specifikt i åldrarna 0–18, och barn och unga när vi pratar om individer i åldern 0–21 vilket är 

åldrarna då en individ kan vara aktuell för LVU-omhändertaganden. 
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Gräsrotsbyråkrat: En professionell som arbetar nära klienter på myndighetens vägnar. Exempelvis 

socialarbetare, poliser, eller lärare (Lipsky 1980:3) 

Handlingsutrymme: Kan beskrivas som det utrymme socialarbetaren har att handla mellan lagar, 

regler och överenskommelser samt friheten i arbetet som gräsrotsbyråkrat (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008:16–17). 

Klient: I denna studie använder vi främst begreppet klient i en teoretisk mening när vi skriver om 

Lipskys (1980) teori då han använder begreppet. Vi använder även begreppet när vi pratar om 

tidigare studier som inte behandlar barn och unga som ett samlingsord för de personer som är 

föremål för den professionellas vård (Klient 2021).  

Paternalism: Avser staten och/eller myndigheters inskränkande i individers rättigheter i syfte att 

gagna deras välfärd. Exempelvis en socialsekreterare som omhändertar ett barn för dennes bästa 

(Paternalism 2021). 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition ser ut som följande: Först presenteras tidigare forskning under fyra 

tematiska rubriker. Den tidigare forskningen avslutas sedan med en reflektion över 

forskningsfältet. Därefter redogör vi för studiens teoretiska ramverk i form av gräsrotsbyråkrati, 

och två teoretiska begrepp handlingsutrymme och makt. Efter teoriavsnittet följer ett 

metodavsnitt där vi redogör för studiens metodologi samt etiska reflektioner och studiens 

vetenskapsfilosofiska utgångspunkt. Vi avslutar uppsatsen med presentation och analys av 

resultat, samt ett avslutande diskussionsavsnitt där studiens analys och resultat kontextualiseras 

och diskuteras. Nedan presenteras således studiens första del, tidigare forskning. 

2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt behandlas den tidigare forskning som främst berör forskningsområdet socialt 

arbete med barn och unga. Vissa artiklar har även inhämtats från det psykologiska fältet samt 

forskning från det medicinska fältet då dessa kompletterar och vidareutvecklar den kunskap vi är 

ute efter och som vi inte kunde finna i det sociala arbetets forskningsfält. Vi har även inkluderat 

forskning om handlingsutrymme i arbetet med människor och välfärdsstaten. Avsnittet påbörjas 

med en redovisning av tillvägagångssättet i sökprocessen. Forskningsfältet presenteras sedan 

utifrån fyra forskningsområden. Därefter avslutas kapitlet med en reflektion över kunskapsläget 

där vi diskuterar och problematiserar tidigare forskning och även diskuterar vår studies relevans i 

det redan utarbetade fältet. 



Bergqvist, Anton. Farsiani, Leo. 

8 (56) 

2.1 Sökprocess 

För att hitta artiklar och tidigare forskning har vi främst använt oss av Uppsala 

universitetsbibliotek. På bibliotekets hemsida har vi sökt efter artiklar med begränsningen “peer 

rewieved” (kollegial granskning) ikryssad. Vid de tillfällen vi har fått för många träffar, samt när 

artiklarna har saknat relevans för vår studie har vi använt oss av databaserna Social Services 

Abstracts och Applied Social Sciences Index and Abstracts - ASSIA. Vi har gått vidare med 

litteratursökningen genom att granska referenslistan i de relevanta artiklar och vetenskapliga 

arbeten vi har hittat, särskilt de avhandlingar som behandlar samma problemområde som vår 

uppsats. Ett flertal olika begrepp har användes i olika sammansättningar för att söka efter tidigare 

forskning. Dessa sökord är framtagna för att svara till studiens syfte. Eftersom vi ville undersöka 

överväganden och beslutsfattanden försökte vi att inkludera begrepp som skulle behandla dessa 

områden, eller andra begrepp som används i samma kontext. Detta för att få en så bred och 

djupgående förståelse av ämnet som möjligt. Sökorden vi använde inkluderade bland annat: 

Compulsory treatment, Paternalism, Ethics, Coercion, social work, jurisdiction, LVU, autonomy, discretion, 

social work, social work with children och decision making med mera. Vi har ofta sammanslagit dessa 

sökord för att minska antalet träffar och utesluta icke relevanta artiklar. Ordkombinationer som 

använts är bland annat: Social work AND youth AND children, Paternalism AND Ethics AND 

Autonomy, Coercion AND Paternalism AND Ethics och LVU AND Etik AND Tvångsvård, Discretion 

AND Social work. För att sedan välja vilka texter som är relevanta för vår uppsats kontrollerades 

tidskriftens huvudsakliga område samt vilka sökord vi fick träffar på och hur de används i texten, 

detta kan handla om artiklar som innehåller relevanta sökord, men vars ämne är utanför syftet 

med vår studie. Vi har inkluderat både svenska och internationella studier.  

2.2 Fyra områden av tidigare forskning  

Nedan presenterar vi studiens tidigare forskning i fyra områden: socialsekreterares arbete med barn och 

unga, Osäkerheter, överväganden och dilemman i tvångsomhändertaganden, professionellas motivation om beslut av 

tvångsvård samt Den professionellas handlingsutrymme i beslutsfattanden. Det första området behandlar 

socialarbetares arbete med barn och unga. Detta inledande område ämnar mer att introducera 

läsaren till kunskap om socialsekreterares arbete med barn och unga generellt då det är en central 

del av denna studie. Det andra forskningsområdet berör dock osäkerheter, överväganden och 

dilemman i arbetet med människor. Området berör dels det sociala arbetet, men inkluderar även 

forskning om psykologer och sjukvårdares arbete. I det tredje forskningsområdet berör vi främst 

forskning som undersöker hur socialarbetare fattar beslut om tvångsvård och 

tvångsomhändertaganden. Vi avslutar sedan med det fjärde området vilket berör 

handlingsutrymme i arbetet med människor och välfärdsstaten. Dessa områden ansågs relevanta 

för vår studie då de svarar mot en eller flera av våra frågeställningar.  

2.3 Socialsekreterares arbete med barn och unga 

Ett ämne som specifikt berör socialsekreterare och deras arbete med barn och unga kan kännas 

främmande för en läsare som inte är insatt i ämnet. Med detta inledande forskningsområde avser 



Bergqvist, Anton. Farsiani, Leo. 

9 (56) 

vi därför att förklara och bidra med generell information om studiens syfte och vad 

socialsekreterares arbete med barn och unga kan innebära Studierna berör dels hur barn och unga 

ser på socialsekreterare, dels det arbete socialsekreterare bedriver med barn och unga samt vad 

arbetet innebär. Detta ger oss en fördjupad information om vilka utmaningar och överväganden 

en socialarbetare står inför i arbetet med placerade barn och unga, således är forskningen i detta 

avsnitt nära kopplat med studiens syfte. Många av artiklarna nedan berör den relationella 

aspekten av socialarbetares arbete med barn och unga. Detta beror på att det var ett framträdande 

ämne som genomsyrar många av artiklarna i vår sökning. Något som även kan vara av vikt att 

påpeka är användandet av ordet socialsekreterare kontra socialarbetare. I de artiklarna som 

diskuterar socialsekreterare specifikt och använder den befattningen har vi valt att använda 

samma ord, dock finns inte den befattningen i alla länder, liknande Sverige. Därmed använder vi 

socialarbetare när socialsekreterare inte benämns explicit. 

Socialsekreterare arbetar med flera områden samt inom flera enheter med varierande 

arbetsuppgifter, således låter sig arbetet inte förklaras på ett enkelt sätt. Inledande vänder vi oss 

till en svensk studie som Lindahl och Bruhns (2017:1416) har skrivit, studien baseras på en 

omläsning och bearbetning av en tidigare artikel. Studien baseras på frågeställningar som berör 

relationen mellan socialsekreterare och barn och unga, med fokus på hur socialsekreterare arbetar 

med yngre barn samt hur detta uppfattas av de. Lindahl och Bruhn (ibidem:1419) beskriver att 

många barn och unga har en negativ bild av socialsekreterare, samtidigt betonar Lindahl och 

Bruhn (ibidem:1419) att detta kan bero på att många av barnen får byta socialsekreterare flera 

gånger under ett ärende. Många barn i artikeln beskriver även att deras förståelse av relationen 

med socialsekreteraren är att den ska vara formell, samt att socialsekreteraren har en administrativ 

och kontrollerande roll i kontrast mot en vänlig och personlig (ibidem). Däremot lyfts även 

positiva synpunkter från barnets håll, de anser att en socialarbetare ska vara pålitlig och tillgänglig. 

När en socialsekreterare besatt dessa förmågor skapade vissa av barnen positiva och emotionella 

band till dem (ibidem:1420). Det kan vara viktigt att beakta att många av barnen vars röster lyfts i 

studien är placerade enligt SoL. Detta är då inte fullt relevant för vår studie då vi vill undersöka 

LVU-omhändertaganden, däremot kan studien bidra med generell information om vilka känslor 

och tankar placerade barn har gentemot sina socialsekreterare. Vi hittade ingen forskning om 

socialsekreterares arbete med barn och unga som behandlade LVU-lagen i vår sökning. De 

studier som behandlade LVU fokuserade i stället på andra aspekter av socialsekreterares arbete. 

De presenteras således i de kommande avsnitten. 

För att bygga vidare på den information som presenterats ovan kan vi vända oss till Ruch (2014) 

som har bedrivit en studie i Storbritannien där socialarbetare samlades och utförde reflekterande 

diskussioner kring olika fallstudier. I rapporten beskriver Ruch (ibidem) att när socialarbetare och 

andra anställda inom barnomsorg kommunicerar med barn finns det vissa kvaliteter som är 

viktigare än mycket annat, dessa är humana kvaliteter såsom till exempel pålitlighet och ärlighet. 

Utöver detta finns flera olika synsätt på hur kommunikation med barn bör utföras. Det finns de 

som argumenterar för att barn är utsatta och sårbara vilket gör att de behöver någon som kan 

hjälpa och skydda dem. Detta betyder att socialarbetare bör använda ett mer terapeutiskt, 

professionellt eller behandlande tillvägagångssätt i kommunikationen med barn. På andra sidan 

spektret finns de som i stället menar att mer makt ska ges till barnen för att lyfta deras rättigheter 
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och låta barnen uttrycka sin vilja och åsikt (Ruch 2014:3,4). Utmaningen som är mötet mellan 

barn och socialarbetare försvåras på grund av svårigheter i att försöka använda sig av båda 

synsätten. Där man försöker lyfta barnets rättigheter och åsikter samtidigt som socialarbetare ska 

ha ett professionellt och terapeutiskt arbetssätt. Den diskrepans avseende makt mellan barnet och 

socialarbetaren bidrar även till att försvåra mötet med barnet (Ruch ibidem:4). Winter, Hallet, 

Hadfield, Ruch, Morrison, och Holland (2017) presenterar resultat från en projektstudie som 

utförts i Storbritannien som kallades The Talking and Listening to Children. Där visade det sig att de 

tillfällen det finns problem i relationen mellan barn och socialarbetare inte sällan kunde härledas 

till att de träffades för sällan samt att socialarbetaren lagt för mycket fokus på barnets föräldrar 

och inte på barnet och dennes åsikter (ibidem:1). 

Ovan har vissa svårigheter i arbetet med barn lyfts. En aspekt som kan anses vara av vikt för 

förståelsen av socialarbetares arbete med barn och unga är hur socialarbetare resonerar kring sitt 

eget arbete och de svårigheter och erfarenheter de beskriver. Cook (2020;2019) har bedrivit två 

fokusgruppsintervjuer med team bestående av arton socialarbetare i England. Sedan har en 

narrativ analys gjorts på materialet. Cook (ibidem:983) beskriver åtta “spänningsområden” som 

socialarbetare beaktar i sitt arbete med barn och ungas välfärd. Dessa berör bland annat behovet 

av att ventilera jobbig information med sina kollegor utan att skapa en dysfunktionell 

“ventileringskultur” där endast upplevda problem är samtalsämnet. Socialarbetare beskrev även 

modet som krävs för att utföra ett arbete där barn riskerar fara illa (ibidem:981). Ytterligare en 

annan viktig aspekt av socialarbetarnas arbete var förmågan att vara motståndskraftig både med 

föräldrar och barnen, särskilt i situationer där dessa parter blir upprörda och eventuellt kränkande 

mot socialarbetaren (ibidem:980). 

Cooks studie, samt andra studier i denna tematisering som helhet ger oss en djupare förståelse 

över vad arbetet med barn och unga kan innebära samt vilka utmaningar det kan föra med sig. 

Svårigheterna kan vara en del av arbetet och dilemman kan bli en del av vardagen, särskilt i 

arbetet med tvångsomhändertaganden. Nedan kommer vi således att diskutera överväganden, 

ovisshet och dilemman i tvångsomhändertagande. 

2.4 Osäkerheter, överväganden och dilemman i 

tvångsomhändertaganden 

Denna studies syfte är att undersöka socialsekreterares resonerande i beslutsfattanden och 

handläggningen av LVU-omhändertaganden. Osäkerhet och dilemman är en del av 

socialsekreterares arbete och präglar stora delar av det, särskilt när det gäller 

tvångsomhändertaganden. Studierna under denna tematisering beskriver reflektioner och 

dilemman kring omhändertaganden samt vikten av att värna om klientens frihet och 

självbestämmande. I detta avsnitt behandlar vi även andra yrkesgrupper till skillnad från avsnittet 

ovan som endast behandlade socialsekreterare. När vi läste Ponnerts (2007) studie beskrevs det 

att tvångsomhändertaganden var ett svårhanterligt ämne för socialsekreterare, vi ville därför 

undersöka hur andra yrkesgrupper hanterar osäkerheter och dilemman i tvångsvård och 

tvångsomhändertaganden. Många av studierna har bedrivits inom det psykologiska fältet och har 
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reflektioner kring etik, men resonemangen kring klientens autonomi och självbestämmande har 

bedömts vara relevanta för studiens syfte då det är något vi förväntar oss se i studiens empiriska 

material. Samt för att studierna behandlar osäkerheter och ovisshet i arbetet med människor. 

Inledningsvis kan vi redogöra för och behandla en studie vars syfte och frågeställningar ligger 

nära vår, vilket är Lina Ponnerts (ibidem) avhandling Mellan klient och rättssystem. Ponnert 

(ibidem:12) har skrivit en avhandling med fokus på tvångsomhändertaganden och LVU i Sverige 

utifrån socialsekreterarnas perspektiv. Ponnert (ibidem:13–17) utgår ifrån teoretiska begrepp som 

handlingsutrymme, gräsrotsbyråkrati, makt och diskurs. Utifrån dessa teorier och perspektiv har 

Ponnert gjort en studie av barnavårdsakter samt fokusgruppsintervjuer med socialsekreterare. 

Ponnert (ibidem:177) diskuterar dilemman och osäkerheter som kan uppstå i socialarbetares 

arbete med LVU. Ponnert (ibidem) lyfter att socialsekreterarna i studien beskriver att det är 

omöjligt att veta om tvångsomhändertagandet kommer att hjälpa eller innebära större skada för 

barnet än om den hade fortsatt att bo i hemmet. Alltså ligger det ett dilemma i huruvida 

tvångsomhändertagandet eller missförhållanden i barnets liv gör mest skada. Socialsekreterarna 

beskrev själva att själva LVU:t i sig kan medföra trauma för barnet. Tvångsvården beskrivs även 

av socialsekreterarna som ett av de svåraste beslut en socialsekreterare kan ta. Det ligger mycket 

ansvar på den enskilde socialsekreteraren som måste göra svåra överväganden samt avgöra om 

underlaget för tvångsvård är stort nog (Ponnert:167–173). 

Ponnert (ibidem:43) har även ett avsnitt i sin avhandling som heter skydd eller kontroll som 

behandlar framväxten av tvångsomhändertagandet av unga. Där pekar Ponnert (ibidem) på att 

framväxten av tvångsomhändertagandet av barn grundar sig i ett synsätt som inte är helt 

oproblematiskt, mycket fokus har historiskt legat på kontrollaspekten av 

tvångsomhändertaganden i stället för vård och omsorg. Ponnet (ibidem:43) refererar till Tove 

Stang Dahl (1978) i sin avhandling som menar att den norska barnavården växte fram som ett 

skydd för samhället från barn med problematik. Ponnert (2007:44) beskriver ytterligare hur den 

negativa aspekten av tvångsvård av barn kan gömmas bakom och ursäktas med hjälp av att 

hänvisa till vård aspekten och socialarbetarens avsikt att hjälpa barnet. Ponnerts (ibidem) 

avhandling är av särskild relevans för vår studie då den har ett liknande syfte och har bedrivits 

genom intervjuer med socialsekreterare, vilket även vi ämnar att göra. Dessutom har 

avhandlingen gjorts i Sverige och den behandlar även LVU-lagen specifikt. Avhandlingen har 

däremot ett mer rättsligt perspektiv än vår studie. 

Andra forskare som beskriver dilemman som kan uppstå i arbetet med människor och tvångsvård 

är Hem, Gjeberg, Husum och Pedersen (2018). Hem et al (ibidem:93) har gjort en litteraturstudie 

i Norge med fokus på studier där olika etiska dilemman kopplade till tvångsomhändertaganden 

undersökts. De beskriver principen om individuell frihet genom att referera till filosoferna Kant 

och Mills samt deras resonemang om frihet och autonomi. Begreppet autonomi behandlas i 

studien som synonym för klientens självbestämmande och rättighet att vara fri utan att bli tvingad 

till vård (Hem et al 2018:93) De menar att tvångsvård och tvångsomhändertaganden går emot det 

filosofiska idealet av människors rätt till självbestämmande. Således är tvångsvård och 

tvångsomhändertaganden kopplade till svåra överväganden och diskussioner då den 

professionella måste värna om individens frihet, samtidigt som tvångsvård kan vara nödvändigt 
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för att hjälpa en klient. I dessa situationer uppstår dilemman som de professionella kan ha 

svårigheter att handskas med (ibidem:106). Sjöstrand, Sandman, Karlsson, Helgesson, Eriksson, 

och Juth (2015:1) har genom en kvalitativ intervjustudie med svenska psykologer belyst 

snarliknande problem i relation till hur lagen och principen om autonomi ska ses i kontexten av 

mentalt sjuka. Sjöstrand et al (ibidem:4) beskriver att det finns både positiva och negativa sidor av 

tvångsomhändertagandet vilket kan försvåra beslutet för psykologerna. En viktig del av 

tvångsomhändertaganden och tvångsvård var att psykologerna kunde undvika att patienten 

begick självmord eller på något annat sätt satte sitt liv i fara. Psykologerna beskrev även att de 

kunde värna om patientens autonomi genom tvångsvård, detta eftersom tvångsvården kunde 

förbättra patientens hälsotillstånd till den nivå där de blir kapabla att ta hand om sig själva 

(ibidem). Däremot måste psykologerna även överväga de negativa sidorna med 

tvångsomhändertagande vilket innefattar kränkandet av en klientens självbestämmande och 

svårigheter att applicera lagens kriterier i situationer där tvångsvård kan bli nödvändigt. 

Vi kan följa liknande resonemang om tvångsvård hos Hem, Molewijk och Pedersen (2014:4) som 

beskriver den tunna linjen mellan paternalism och autonomi i gruppintervjuer med 

multidisciplinära professionella i Sverige som ansvarar för tvångsvård. Begreppet paternalism 

avser den professionellas begränsande av en persons frihet för dennes eget bästa (ibidem). Hem 

et al (ibidem:4) lyfter hur den professionella balanserar mellan tvång och risken att patienten 

försummas och råkar illa ut, det är en svår balansgång då båda alternativet kan bli etiskt 

tvivelaktiga och detta skapar svåra överväganden för de professionella. Även Alexius, Ajnefors, 

Berg, och Aberg-Wistedt (2002:109) som har bedrivit en kvantitativ studie om tvångsvård vid 

karolinska institutet beskriver gränsen mellan autonomi och tvång. Alexius et al (ibidem:110,116) 

menar att den professionellas vilja att hjälpa en klient stundom går emot klientens vilja och 

självbestämmande. I dessa situationer kan det enligt Alexius et al (ibidem) vara fördelaktigt att 

bortse från klientens autonomi i stunden för att ge denne behövlig vård. Clark, Preto, Everett, 

Young och Virani (2019:1) för ett liknande resonemang ur en amerikansk kontext där de 

argumenterar specifikt för att tvångsomhändertagandet måste bidra till mer gott än ont och vara 

motiverat utifrån patientens problematik då tvångsomhändertaganden är en inskränkning i en 

individs frihet. 

Många av de studier vi har presenterat ovan förhåller sig svagt till ett teoretiskt ramverk avseende 

den empiri de undersöker. Kendall och Hugmans (2016) studie utmärker sig i denna aspekt då 

den förhåller sig till socialkonstruktionismen som genomsyrar hela studien. I den etnografiska 

studien av socialarbetare i en behandlingsenhet för individer med anorexia nervosa i England 

beskriver Kendall och Hugman (ibidem:698) hur socialarbetare i en arbetsgrupp konstruerar 

individens autonomi och vad den innebär. Genom att uppehålla sin professionella status som 

socialarbetare kan arbetsgruppen ofta ta ifrån klienten och klientens familj deras makt då de 

professionella har tolkningsföreträde vad angår den vård som är mest lämplig. Detta synsätt på 

hur klienten “konstrueras” ligger i linje med några av Lipskys resonemang som presenteras senare 

i studiens teorikapitel. Dessutom är denna studie av hög relevans för vår studie då vi får kunskap 

om socialarbetares handlande i kontexter av tvångsomhändertaganden.  
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Sammanfattningsvis argumenterar många av forskarna för att professionella befinner sig i 

svårlösta och mångfacetterade dilemman, tvång ses ofta som icke önskvärt, dock är det stundom 

det enda instrumentet till foga för den professionella för att kunna hjälpa klienten. Många 

forskare pekar på att det krävs mer vägledning för den professionella som utövar tvångsvård. Vi 

kommer i denna studie att diskutera överväganden och dilemman likt det Ponnert (2007) har 

gjort. Många av studierna i detta avsnitt har även behandlat olika etiska principer vilket vi inte 

ämnar att göra. Vi förhåller oss i stället till överväganden och dilemman som en del av 

socialsekreterarnas arbete och ämnar då att undersöka det närmare. Nedan presenteras i stället 

professionellas beslutsfattande och handläggning av tvångsomhändertagande och tvångsvård för 

att ge läsaren en inblick hur professionella resonerar kring sina beslut. 

2.5 Professionellas beslutsfattande & handläggning av 

tvångsomhändertaganden och tvångsvård 

En stor del av socialsekreterarnas arbete med LVU-omhändertaganden berör deras 

beslutsfattande. Socialsekreteraren fattar inte det slutliga beslutet om ett LVU-omhändertagande, 

dock är det deras ansvar att avgöra om barnet och den unges situation är allvarlig nog för att ett 

tvångsomhändertagande ska vara motiverat. Beslutsfattandet innefattar även handlingsutrymme, 

makt samt överväganden och osäkerheter vilket relaterar till studiens frågeställningar. Det är 

således intressant att undersöka studier som fokuserar på hur socialarbetare fattar beslut om 

tvångsomhändertaganden. Samt vad som ligger bakom deras beslutsfattanden. I detta avsnitt 

presenterar vi fem studier som behandlar socialarbetares beslutsfattande i 

tvångsomhändertaganden specifikt.  

Beslutsfattandet i tvångsomhändertaganden kan vara en komplex process som innefattar många 

olika delar som ska beaktas från socialarbetarens sida. Socialarbetaren ska då ta ställning till 

huruvida ett tvångsomhändertagande är motiverat och skall göras. Fyra artiklar som vi fann 

studerar beslutsfattanden i tvångsomhändertaganden specifikt i socialt arbete, dessa är: Ayre 

(1998), Beckett, McKeigue och Taylor (2007), Jones (1993) och Ponnert (2007), alla av dessa 

studier utom Ponnerts är genomförda i England. Detta ger kunskapen som artiklarna förmedlar 

mer nyans då internationell forskning är viktig att beakta, å andra sidan skiljer sig lagar i Sverige 

och England avsevärt i många avseenden vilket är viktigt att lyfta. Jones (1993:253) argumenterar 

för att beslut om tvångsomhändertaganden av barn ofta baseras på socialarbetare, jurister och 

domstolarnas egna “ideologier” och åsikter, detta i stället för att fokus ligger på om barnet rent 

faktamässigt är i fara på grund av exempelvis omsorgsbrist. Detta kan exempelvis handla om att 

en socialarbetares ideologi går i linje med att bevara familjen intakt till varje pris och således 

argumenterar för att barnet inte ska omhändertas, å andra sidan kan andra socialarbetare 

argumentera för att barnet ska omhändertas permanent och inte återvända till familjen på grund 

av föräldrarnas omsorgsbrist (Jones 1993:253). Ponnert (2007:187) behandlar ett mycket liknande 

ämne när hon pratar om en “moralisk övertygelse” om att tvångsvård är rätt. Hon argumenterar 

dock för att detta inte är fel i sig, men att ett beslut om tvångsvård ska vara en blandning av en 

moralisk övertygelse, övergripande samhällsmoral och professionella bedömningar utifrån lagar 

och riktlinjer. Däremot lyfter även Jones (1993:258) och Ponnert (2007:187) svårigheterna med 
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att överväga fakta i omhändertaganden och att det är avsaknaden av konkreta fakta och riktlinjer 

som leder socialarbetaren till att fatta beslut utifrån moraliska övertygelser. Detta är intressant 

eftersom studierna dels pekar på en problematisk aspekt av socialarbetares beslutsfattanden då de 

baseras på subjektiva uppfattningar om när ett barn bör bli omhändertaget. Men studierna pekar 

även på att socialarbetare behöver mer verktyg för att handskas med beslutsfattanden och hantera 

svåra överväganden.   

Vidare diskuterar Beckett et al (2007:61) ett annat problem i socialarbetares handläggning av 

tvångsvård, de menar att det finns en tävlingsliknande aspekt av tvångsomhändertaganden av 

barn där socialarbetarna och andra inblandade parter vill vinna domstolsförhandlingen, detta tar 

då fokus från barnets bästa. Becket et al (ibidem) liknar detta vid ett “legal game” där olika parter 

försöker att få poäng genom att tävla med varandra. Detta kan handla om socialarbetare mot 

föräldrarna och deras advokater, vissa av socialarbetarna i studien beskrev även att de gillade 

“spelet” som uppstod i domstolsförhandlingarna (Beckett et al 2007:61). Utöver detta pekar 

Beckett et al (ibidem) på att socialarbetare inte lär känna barnen bra nog för att ge de ett 

tillräckligt underlag för sina beslutsfattanden, detta berodde delvis på tidsbrist i 

barnavårdsärenden. Man kan rimligtvis anta att detta även kan vara fallet för svenska 

socialsekreterare då de jobbar under hårda arbetsvillkor och har hög personalomsättning (Skr 

2013:10) Även detta kan relatera till det som Jones (1993) och Ponnert (2007) beskriver angående 

svårigheter i beslutsfattandet. När en socialarbetare inte får tillräckligt mycket tid för att lära 

känna barnet blir det svårt att fatta ett adekvat beslut om ett tvångsomhändertagande. Vilket 

resulterar i att socialarbetarna fattar beslut efter sina egna uppfattningar (Beckett et al 2007:58). 

Ayre (1998:337) förstärker ovan nämnda forskares argument med att presentera intervjuer med 

socialarbetare där det framkommer att socialarbetarna är oregelbundna i hur de fattar beslut, i 

vissa fall ingriper inte socialarbetarna snabbt nog trots att barnet kan vara i fara. Ayre 

(ibidem:337) påstår att detta främst sker när flera anmälningar inkommer om att ett barn far illa, 

men de isolerade fallen ses inte som allvarliga nog av socialarbetaren. Å andra sidan pekar Ayre 

(ibidem) på att en familj som tidigare gjort sig skyldiga till en allvarlig försummelse av sitt barn 

kan bli ”stämplade” som en dålig familj och därmed bli föremål för omhändertaganden oftare. 

Ytligare fokuserade socialarbetarna i studien övergripande på svagheter i familjer som är föremål 

för tvångsomhändertaganden, Ayre (ibidem) beskriver att även i de fall där barnet inte ansågs 

vara i fara fanns det alltjämt ett negativt synsätt på familjen. 

Studierna i denna tematisering berör främst socialarbetares beslutsfattande av tvångsvård. Många 

av artiklarna pekar på att beslutsfattandet är en svår process samt att det finns problematiska 

aspekter av tvångsomhändertaganden där socialarbetare tappar fokus på barnet. Denna kunskap 

som artiklarna ger oss kan medföra att vi får en bättre förståelse för hur socialsekreterarna i vår 

studie resonerar kring sina beslut. Samt vilka utmaningar de står inför i LVU-omhändertaganden. 

Men även hur de kan använda sin makt och handlingsutrymme i beslutsfattanden. Den forskning 

som presenteras nedan berör specifikt handlingsutrymme och hur det ter sig i arbetet med 

människor.  
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2.6 Den professionellas handlingsutrymme 

Professionellas arbete med tvångsomhändertaganden kan belysas från flera vinklar, ovan har 

forskning om beslutsfattande och handläggning i tvångsomhändertaganden i intervjuer och 

dokument presenterats. Följande forskning undersöker en liknande aspekt som har en roll i den 

professionellas arbete i övrigt, handlingsutrymme. 

I mötet med en välfärdsstat och dess myndigheter kommer en samhällsmedborgare i kontakt med 

de professionella som ofta benämns som gräsrotsbyråkrater. Dessa fungerar som ”gatekeepers” 

som bestämmer vad en individ kan kräva av staten och myndigheten. Samt vad individen har rätt 

till och när (Molander, Grimen och Eriksen 2012:214). En socialsekreterare har exempelvis 

makten över att bestämma när en individ ska beredas frivillig vård, samt när tvångsvård är 

aktuellt. Valmöjligheten som detta skapar för gräsrotsbyråkraten brukar benämnas som 

handlingsutrymme. Handlingsutrymmet stärks ofta av att gräsrotsbyråkraten befinner sig inom en 

myndighet eller organisation där regler och riktlinjer kan kringgås och anpassas (ibidem: 215). Det 

finns därför många diskussioner om hur handlingsutrymmet som professionella har bäst ska 

utformas och regleras. Molander, Grimen och Eriksen (ibidem) menar att de professionella som 

träffar klienter kan ses som det sista ledet i vallfärdens myndigheter. Där de representerar vår 

demokrati och folkets röst, samtidigt som de måste göra egna bedömningar vilket skapar vissa 

svårigheter. Detta kan bli desto mer problematiskt när det berör ämnen som tvångsvård och 

tvångsomhändertaganden. 

Evans (2020:1) menar att handlingsutrymme ofta ses som något negativt samt något som visar på 

att de lagar som finns inte är klara nog eller att de på något sätt inte räcker till. Denna otydlighet 

leder till att socialarbetarna i stället måste avgöra vad som ska ske i olika fall på egen hand 

(ibdem:1). Samtidigt kan vi beakta handlingsutrymmet på ett annat sätt. När professionella får lite 

frihet i sina beslut kan de behöva använda kreativitet för att hitta en lösning. Detta gör det lättare 

att möta klienten och arbeta för att fylla dennes behov vilket kan beaktas som positivt. Värdet 

med möjligheten för kreativitet diskuteras och det finns både för och nackdelar (ibidem:2). Evans 

(ibidem:6) diskuterar exempelvis huruvida de positiva effekterna av handlingsutrymme väger upp 

för de negativa. En av de negativa aspekterna av handlingsutrymme är exempelvis att 

socialarbetares kreativa beslutsfattanden kan skapa skillnader i beslut mellan olika fall. Detta 

riskerar att klienter får olika behandling. Denna skillnad i behandling mellan klienter riskerar att 

vissa av klienterna inte får den hjälp de behöver. Således behövs riktlinjer för att säkerställa att 

alla klienter får lika behandling av socialarbetarna.  

Evans och Harris (2004:891) argumenterar vidare för att handlingsutrymme ska ses inom den 

kontext där den används. Stundom är den nödvändig för att fatta beslut på ett adekvat sätt. Lagar 

och riktlinjer är i vissa fall inte specifika nog, och det är då upp till den professionella att avgöra 

hur lagen eller riktlinjer ska appliceras. Vidare argumenterar Evan och Harris (ibidem:890) för att 

explicita och tydliga riktlinjer tidvis resulterar i att de professionella använder sitt 

handlingsutrymme i större utsträckning, Evan och Harris (2004) menar att detta är resultatet av 

att många lagar, riktlinjer och verksamhetsregler förvirrar den professionella i större utsträckning 

och således uppmanar denne till att göra sin egen tolkning av en situation eller beslut. 
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Evans (2013:746) har bedrivit en fallstudie där två grupper av socialarbetare samt deras chefer 

ingår. Han argumenterar först för att det finns en skillnad mellan lagar och organisatoriska regler, 

studien visar att socialarbetarna har en tendens att följa lagen och använda sitt handlingsutrymme 

för att tänja på, och ibland bryta organisatoriska regler (Ibidem:748). Vidare argumenterar Evans 

(ibidem) för att de två grupperna i studien hade olika inställningar till handlingsutrymme, den 

första gruppen såg regler som ett sätt att säkerställa objektiva bedömningar för klienter, i den 

andra gruppen var resultatet av bedömningen av störst vikt, de bröt mot regler för att gagna 

klienten i slutändan. Även Ponnert (2007:41) beskriver handlingsutrymme genomgående i sin 

avhandling. En specifik aspekt som hon diskuterar specifikt är handlingsutrymmet som en form 

av ”coopingstrategi” för socialarbetare att handskas med komplexa situationer och motstridiga 

krav (Evans 2013; Evans & Harris 2004; Ponnert 2007:41). 

Sammanfattningsvis har vi i detta avsnitt beskrivit hur handlingsutrymme kan te sig i 

professionellas arbete med människor. Samt vad handlingsutrymmet innebär. Vi rör nu vidare 

mot den avslutande delen av avsnittet tidigare forskning, där vi diskuterar kunskapsluckor och 

kritik mot den forskning vi har behandlat. 

2.7 Kunskapsluckorna i forskningsfältet och kritik mot tidigare forskning 

Det finns en avsaknad av relevanta artiklar som studerar tvångsvård enligt LVU-handläggning 

specifikt. En stor del av de studier som behandlar tvångsvård som har genomförts i det 

psykologiska och medicinska fältet. Eftersom vår studie är riktad mot beslutsfattandet och 

handläggning av LVU med fokus på socialsekreterare kan det vara svårt att relatera vår studies 

syfte till forskning som inte berör det fält vi vill undersöka specifikt. Vi fann dock att några av 

studierna som hade fokus på psykologi och medicin behandlade aspekter som låg nära det sociala 

arbetet, exempelvis överväganden och osäkerheter i arbetet med tvångsomhändertaganden. Vi 

kunde således fina relevanta delar av studierna och dra paralleller mellan de och studier som 

Ponnert (2007) vars syfte ligger närmare vårt. Hem et al (2018), Hem at al (2014) och Sjöstrand et 

al (2015) var exempel på studier som diskuterade ovisshet och dilemman på ett sätt som är 

relevant för denna studie. Mycket av studiernas fokus låg på dem komplexitet och osäkerhet som 

en professionell står inför när denne ska fatta beslut om en människas liv. Vi fann att detta var ett 

ämne som även Ponnert (2007) och Beckett et al (2007) behandlade. Det finns även en skillnad i 

själva beslutsfattandet och handläggningen av tvångsvård, många av artiklarna vi hittade berör 

beslut. Trots att socialsekreteraren är en del i beslutsprocessen är de inte den beslutsfattande 

instansen. Samtidigt tyder detta på att det finns ett eventuellt behov av studier som studerar 

LVU- handläggning specifikt. 

Ponnert (2007) är det vetenskapliga verk som berör vår uppsats allra närmast. Avhandlingen 

berör gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme, och beslutsfattande. Studien gör även detta utifrån 

socialsekreterarens perspektiv liknande vår studie. Vi argumenterar dock för att vår studie kan 

bidra till den information om som Ponnert har utformat. Ponnert argumenterar stundvis för den 

komplexitet och svårighet som socialsekreteraren står inför. Vi som författare ämnar att 

undersöka något liknande detta. Dock avser vi att utforska socialsekreterarna handlande och 

resonerande, vi tar därför större distans till lagen än Ponnert gör. Detta görs främst genom vår 
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metodologi eftersom den skiljer sig Ponnerts avhandling som har fokuserat på aktstudier av lagar 

och förarbeten samt fokusgruppsintervjuer, medan denna studie utgår ifrån semistrukturerade 

intervjuer med socialsekreterare. Således finner vår studie andrum i ett till synes redan väl 

utforskat ämne. Vi menar att semistrukturerade intervjuer och ett fokus som endast utgår från 

socialsekreterarnas egna upplevelser kan ge en ny förståelse för socialsekreterarnas arbete med 

LVU. Men även med barn och unga som helhet. 

Vi menar även att det finns brister i de engelska studierna som undersöker det sociala arbetet 

specifikt kopplat till beslutsfattande i tvångsomhändertaganden. Vi fann att vissa av de studier 

som berörde socialt arbete i England missar att diskutera socialsekreterarnas egna resonemang 

och tankar i beslutsfattande av tvångsomhändertaganden. Ayre (1998:331) och Beckett et al 

(2007:56) undersöker aspekter som närmar sig detta, exempelvis hur socialarbetare avgör när ett 

barn måste omhändertas, eller vad som är barnets bästa i en given situation. Men ingen av 

studierna analyserar sin empiri med begrepp som makt, handlingsutrymme och olika ovisshet 

kopplat till socialsekreterarnas beslutsfattande specifikt. Detta medför att studierna endast berör 

beslutsfattandet och utelämnar en mer fruktbar analys om vad som kännetecknar beslutsfattandet 

och hur det kan analyseras mer djupgående. Studier uttalar sig exempelvis inte om 

gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme och makt vilket kan anses vara en väsentlig del av 

beslutsfattande. Dessutom har Beckett et al (ibidem) använts sig av fokusgruppsintervju vilket 

eventuellt kan hämma socialarbetarnas vilja att prata om tvivelaktiga omhändertaganden och 

problematiska aspekter av praktiken (jämför Padgett 2008:102). Detta är något som vi har valt 

inte göra då vi anser att en studie som utforskar osäkerheter och ovissheten i en praktik likt vår 

kan tjäna på att inte bedriva fokusgruppsintervjuer, utan i stället låta socialarbetare tala enskilt 

med oss och således öka chansen att de vågar berätta om problematiska aspekter av LVU- 

handläggning. Vi vill även lämna större rum för socialarbetare att reflektera fritt kring aspekter 

som berör mer än deras beslutsfattande. Vi vill veta hur de ser på sin makt, handlingsutrymme 

samt hur de hanterar osäkerheter i arbetet med LVU. 

Sammanfattningsvis finns det brister och tomrum i tidigare forskning som låter sig utforskas 

vidare. Det finns studier som exempelvis Ponnert (2007) har undersökt delar av våra individuella 

frågeställningar. Vi anser däremot att vår samt vårt studies teoretiska ramverk möjliggör 

insamlandet av ny och färsk empiri. Vi förväntar oss att kunna bidra med mer information kring 

vad arbetet som socialsekreterare i LVU-ärenden innebär, något som vi finner kan vara 

välbehövligt i det sociala arbetets forskningsfält. Men även i forskningsfältet som berör barn och 

unga. 

2.8 Sammanfattning av forskningsfältet 

Den tidigare forskning som finns i fältet har tematiserats i detta kapitel med fokus på fyra centrala 

teman som vi har observerat: Socialsekreterares arbete med barn och unga, överväganden, ovisshet och 

dilemman i tvångsomhändertaganden, professionellas beslutsfattande och handläggning av tvångsvård samt Den 

professionellas handlingsutrymme i beslutsfattanden. Många av studierna i dem första två tematiseringarna 

är inriktade på psykologi eller medicin med ett fåtal studier och en avhandling av Ponnert som 

fokuserar på socialt arbete. Studierna pekar på att mer vägledning krävs för professionella att 
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navigera sig igenom dilemman, samt att beslutsfattandet av tvångsvård ofta missar att prioritera 

barnets bästa, i vissa fall har de professionella även en negativ syn på klienten som ger sig 

tillkänna i olika dokument om beslutad tvångsvård. Under tematiseringen om handlingsutrymme 

lyfter olika forskare upp diverse aspekter av tvångsvård, ett genomgående tema var att 

gräsrotsbyråkrater såsom socialarbetare besitter en hög nivå av handlingsutrymme trots att deras 

åsikter angående hur den ska användas är olika. Vår studies bidrag till forskningsfältet har även 

redogjorts och argumenteras för och vi anser att vi genom vår metodologi och teoretiska ansats 

kan bidra med ny empiri till forskningsfältet. Således avslutar vi kapitlet tidigare forskning och rör 

oss vidare mot studiens teoretiska utgångspunkt. 

3. TEORETISKT RAMVERK OCH TEORETISKA BEGREPP 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska perspektiv. Vårt teoretiska ramverk utgår från 

Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. Denna teori kompletteras med begreppen makt och 

handlingsutrymme. Vi avslutar sedan kapitlet med en sammanfattning där vi argumenterar för hur 

dessa teoretiska utgångspunkter kan användas tillsammans i analys av studiens empiri. 

3.1 Gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme och makt 

Socialsekreterare arbetar som myndighetspersoner och representerar sina myndigheter som en 

länk mellan de och medborgarna som söker myndighetens hjälp. Myndigheterna som 

socialsekreterarna arbetar inom är lagstyrda samtidigt som de lämnar en viss öppenhet för 

socialsekreterarnas egna beslutsfattanden. Således definieras ofta socialsekreterare som 

gräsrotsbyråkrater. Vi som författare ämnar att utgå från Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater som 

vårt huvudsakliga teoretiska ramverk och vi anser att detta kan sammanvävas väll med 

socialsekreterares arbete. För att teorierna ska framstå som mer sammanhängande för läsaren och 

bli tydligare i relation till studiens syfte kommer vi att presentera vårt teoretiska ramverk 

tillsammans med de teoretiska begreppen under en rubrik nedan.  

Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater utgår från vad en gräsrotsbyråkrat definieras som, 

samt vad arbetet som gräsrotsbyråkrat innebär. Lipsky (ibidem:3) definierar gräsrotsbyråkrater 

som den grupp av professionella som möter medborgaren på myndighetens vägnar. Gruppen 

innefattar jurister, poliser, lärare och socialarbetare vilket är den målgrupp som ingår i studiens 

syfte. Dessa professioner är en förlängning av statens myndigheter, deras regler samt policy. De 

bestämmer huruvida en individ har rätt till statens resurser, exempelvis när socialsekreterare 

beviljar ekonomiskt bistånd. Gräsrotsbyråkrater bestämmer även om en individs beteende ska 

bestraffas, exempelvis vid ett polisingripande. En stor del av gräsrotsbyråkratens arbete berör 

således att fatta beslut. Gräsrotsbyråkraterna har ett stort handlingsutrymme i sitt beslutsfattande. 

Detta begrepp syftar till det spelrum som gräsrotsbyråkrater har mellan regler och riktlinjer. Det 

vill säga, hur mycket kan gräsrotsbyråkraten frångå och böja regler samt riktlinjer i sitt arbete. 

Gräsrotsbyråkrater omges ofta av lagar och riktlinjer som är mångtydiga, föränderliga och rigida, 

vilket lägger stor vikt på gräsrotsbyråkratens egen tolkning och hantering av en situation. Detta 

ökar gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme då det ger mer rum för eget beslutsfattande (Lipsky 
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1980:13–15; Svensson et al 2008:16). Ett exempel som ligger nära vår studies syfte är hur en 

socialsekreterare hanterar osäkerheter i ett LVU-omhändertagande. Hur ska denne göra när 

reglerna är otydliga och det inte finns något explicit rätt eller fel? Socialsekreteraren måste då 

handskas med situationen genom att använda sitt handlingsutrymme och göra en egen 

bedömning. 

Handlingsutrymmet kan anses bidra till en maktobalans i klientrelationen, det är inte vem som 

helst som kan tolka och arbeta sig omkring reglerna. Som klient kan det exempelvis vara svårt att 

påverka ett beslut som en socialsekreterare har tagit, eller göra en egen tolkning av hur en 

situation ska bedömas. Gräsrotsbyråkrater kan använda sig av makten som handlingsutrymmet 

medför till att hjälpa klienten, men även för att utöva makt och kontroll på ett sätt som kan skada 

klienten eller få denne att känna sig maktlös (Lipsky 1980:60–70; Svensson et al 

2008:69). Beslutsfattandet är oftast upp till socialsekreteraren, därmed har denne makt över 

klienten i många aspekter (Svensson et al 2008:24–25). När Svensson et al (ibidem:69) pratar om 

makt i klientrelationer refererar de till Foucault (1987) och redogör för hans förståelse av 

maktbegreppet. Foucault (ibidem:36–37) ser inte makt som något som låter sig isoleras eller 

förklaras enkelt genom att referera till en person eller grupp som besitter makt. Makten är något 

som omsluter alla samhällets lager och finns i alla relationer och handlingar. Makten är även 

kopplad till kunskap och det finns enligt Foucault (ibidem:38) inget medvetande som inte ger 

upphov till maktförhållanden. Makten ger sig sedan till känna i olika institutioner och relationer 

genom strategiska handlingar och maktuttryck och det är då makten låter sig analyseras och 

begripliggöras (ibidem:37). Kopplat till denna studie är det således inte bara socialsekreteraren 

som kan besitta makt i LVU-ärenden, makten omsluter även socialsekreteraren och dennes 

myndighet såväl som klienten. Därmed är det även viktigt att inse att klienten kan utöva makt 

över socialsekreteraren, eller att socialsekreteraren är underordnad en myndighet, chefer, eller 

andra professioner som denne måste förhålla sig till. Det kan även finnas situationer där 

socialsekreteraren själv känner sig maktlös (Alvesson & Sköldberg 2017:361; Fournier 1999:227). 

Men makten som gräsrotsbyråkrater besitter handlar inte bara om handlingsutrymme, 

gräsrotsbyråkratens arbete med klienten är ett maktutövande i sig. Lipsky (1980:59) beskriver att 

beslutsfattandet och makten i en klientrelation nästintill exklusivt ligger på gräsrotsbyråkratens 

sida. Det är denne som fattar beslut, fördelar resurser, och bestämmer vad som ska prioriteras i 

mötet. Således är hela gräsrotsbyråkratens arbete en form av maktutövande gentemot klienter, 

trots att gäsrotsbyråkraternas främsta syfte är att ge stöd och hjälpa samhällsmedborgare.  

Lipsky (1980:60–70) beskriver fyra sätt som gräsrotsbyråkrater kontrollerar klienten som bär 

specifik relevans för denna studie. Dessa är: makten att belöna eller bestraffa klienten, kontrollen över 

mötet med klienten, att lära ut klientrollen, den psykologiska makten gräsrotsbyråkraten besitter. Vi gå nu kort 

in på varje sätt och beskriver dem. Lipsky (ibidem:61, 74) beskriver hur gräsrotsbyråkrater har 

makten att straffa eller belöna en klient utifrån hur denne bedömer klienten, exempelvis om 

klienten bedöms som pålitlig eller inte. Lipsky (ibidem) pratar även om gräsrotsbyråkratens 

förfogande över resurser och distributionen av dessa. Det är upp till den enskilde 

gräsrotsbyråkraten att avgöra om en klient ska få en insats tillgodosedd eller inte. I mötet mellan 

en klent och gräsrotsbyråkrat är det gräsrotsbyråkraten den som bestämmer Lipsky (ibidem:61). 
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Detta eftersom gräsrotsbyråkraten bestämmer var mötet ska ta plats, hur mötet ska struktureras. 

Samt vilka krav som mötet innefattar. Det vill säga, ska klienten uppfylla specifika krav inför 

mötet? Att strukturera mötet är även ett sätt för gräsrotsbyråkraten att lära ut klientrollen. Det 

handlar om att omforma klienten till att passa myndigheten och gräsrotsbyråkraten krav 

(ibidem:61–62). Det handlar även om att dra en skiljelinje mellan vem som är gräsrotsbyråkrat 

och klient. Det sista sättet som Lipsky (ibidem:66) beskriver att gräsrotsbyråkrater kontrollerar 

sina klienter på handlar om den ”psykologiska makten” som gräsrotsbyråkrater utövar. Detta kan 

exempelvis avse hur en polis bemöter någon med respekt eller respektlöshet beroende på hur 

individen uppfattas av polisen vilket fungerar som ett belönings- och straffsystem (ibidem:66).  

I kontrast mot de ”kontrollmetoder” som har beskrivits ovan är det även viktigt att nämna att 

gräsrotsbyråkratens arbete inte uteslutande handlar om maktutövande. Det finns även komplexa 

sidor och svåra av deras arbete med klienten som kan vara intressant att beakta i koppling till 

denna studie. Lipsky (ibidem:18) beskriver hur gräsrotsbyråkrater till skillnad från chefer och 

högre uppsatta måste arbeta med sitt handlingsutrymme och hitta genvägar för att kunna 

handskas med en hög arbetsbelastning och knappa resurser. Samtidigt som gräsrotsbyråkraterna 

förväntas att behandla varje fall och klient annorlunda och med lika mycket tid, detta medför att 

gräsrotsbyråkrater stundom handskas med problem som utbrändhet. Gräsrotsbyråkrater som 

socialsekreterare är även i spetsen av deras myndighet och bär därför det yttersta ansvaret i mötet 

mellan myndigheten och klienten, därmed är kritiken mot en organisation och deras policy främst 

riktad mot dem i första hand. Detta kan medföra att även socialsekreterare är maktlösa i vissa 

sammanhang och att makt även påverkar gräsrotsbyråkrater, vilket som tidigare nämnt går ihop 

med Foucaults förståelse av makt (Foucault 1987:36-37; Fournier 1999:289; Lipsky ibidem:XII, 

4). 

3.2 Sammanfattning av teoretiska begrepp & perspektiv 

För att sammanfatta det teoretiska avsnittet har vi först beskrivit studiens teoretiska ramverk som 

är Gräsrotsbyråkrati. Sedan har vi behandlat två mycket närliggande begrepp som kan anses vara 

en del av gräsrotsbyråkratens arbete, nämligen makt och handlingsutrymme. Vi argumenterar 

således för att dessa teoretiska utgångspunkter går att använda tillsammans med varandra för att 

analysera studiens empiriska material. 

Dock finns det inga teorier eller begrepp utan sina brister. Vi menar dock att de olika teoretiska 

begreppen fungerar som pusselbitar som var och en förklarar sin del av den verklighet vi 

undersöker, och tillsammans kan de visa en tydligare bild av helheten. Ibland överlappar dessa 

teorier och begrepp, exempelvis gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme och maktbegreppet. Och 

ibland fördjupar de sig i sina respektive områden, exempelvis Foucault som ger oss en fördjupad 

kunskap om makt. Teorierna hänger även samman väl med studiens syfte då socialsekreterare är 

ett skolexempel på vad en gräsrotsbyråkrat är. Stora delar av en socialsekreterarnas handläggning 

av LVU-ärenden kan således analyseras på ett naturligt sätt med studiens teoretiska perspektiv. 
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4. METOD 

Denna studie har bedrivits med semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare som arbetar 

med LVU-handläggning. I detta kapitel redogör vi för och diskuterar studiens metodologiska 

utgångspunkter. Vi inleder detta kapitel med ett avsnitt där vi redogör för det materialet som vi 

har insamlat och hur det har gått till, samt en diskussion kring studiens urval och bortfall, Följt av 

studiens analysmetod som även innehåller en redogörelse av studiens abduktiva förståelseansats. 

Vi avslutar sedan kapitlet genom att diskutera studiens validitet och reliabilitet samt etiska 

överväganden som vi har beaktat i genomförandet av studien. 

4.1 Material 

I detta avsnitt kommer vi att förklara och redogöra för studiens datainsamling som i detta fall har 

bestått av kvalitativa intervjuer med socialsekreterare på olika enheter inom socialtjänsten på en 

av Sveriges kommuner.  

4.2 Tillvägagångssätt för att hitta intervjupersoner 

Vi har i denna studie intervjuat åtta socialsekreterare inom så kallade barn samt ungdomsenheten 

i en kommun i Mellansverige. Nedan redogör vi mer precist för hur datainsamlingen gick till. 

Först påbörjades en initial sökning av intervjupersoner. Då undersöktes intresse och huruvida det 

var möjligt att samla tillräckligt många personer att intervjua för studien. Detta gjordes genom att 

först kontakta tre kommuners socialtjänst via mejl. Vi kontaktade även en fjärde kommun genom 

en före detta socialsekreterare samt en nuvarande socialsekreterare i denna kommun via mejl då 

dessa personer var bekanta med oss som uppsatsförfattare sedan innan. Efter denna initiala 

sondering skrevs en intervjuguide (se bilaga 1), samt ett informationsbrev (se bilaga 2). Vid detta 

stadie hade vi inte fått svar från två av kommunerna och en kommun hade tackat nej till 

intervjun. Vi hade dock börjat att få svar från socialsekreterare i den sista kommunen som hade 

fått information om vår studie genom de två socialsekreterare vi tillfrågade i början, detta är en 

stor kommun i Mellansverige. Därmed skickade vi endast informationsbrevet via mejl till de 

socialsekreterare som vi hade fått kontaktuppgifter till. Dessa arbetade inom kommunens 

barnenheter, samt två ungdomsenheter. Några av dessa tackade nej då de själva beskrev att de 

inte hade tagit handlagt ett LVU-ärende, eller hade för lite kunskap för att delta i studien. Resten 

av socialsekreterarna som svarade ”ja” på deltagande i studien fick en samtyckesblankett via mejl 

som de skrev under och mejlade till oss (se bilaga 3). 

I detta stadie frågade vi även om de socialsekreterare vi skulle intervjua var bekanta med andra 

personer som de kunde referera oss till. Detta visade sig vara fallet och vi fick ytterligare två 

intervjupersoner. Dessa hörde av sig via mejl till oss och vi stämde sedan av en tid för intervju. 

Första intervjun skede den 12-04-2021 med en av socialsekreterarna på ungdomsenheterna och 

sedan fortlöpte intervjuerna när intervjupersonerna hade tid att utföra dem inom de kommande 
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tre veckorna, den sista intervju genomfördes 12-20-2021. Vi valde att begränsa oss till åtta 

intervjupersoner då vi ansåg att det fanns ett etiskt övervägande i att samla in mer empiri än vi 

hade tid att bearbeta. 

4.3 Datainsamlingsteknik 

Frågorna i intervjuerna baserades på studiens tre frågeställningar. Däremot har vi försökt att inte 

vara ledande genom att inte inkluderar varken teoretiska termer eller starkt värderande begrepp i 

frågorna. Vi har vi exkluderat begrepp som handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrati från 

intervjuguiden. Vi har i stället valt att operationalisera frågorna på ett sådant sätt att det vi frågar 

efter är relevant för studiens syfte och frågeställningar, men samtidigt behåller en objektivitet 

(Padgett 2008:114). Frågorna var relativt öppna till sin karaktär, men behöll fortfarande en viss 

struktur. Att ha alltför öppna frågor kunde ha lett till att intervjupersonerna gav alltför breda och 

irrelevanta svar, samt att intervjuerna blir alltför långa. Dock begränsade vi inte 

intervjupersonernas svar och många av dem blev längre än fyrtiofem minuter, stundvis tjugo och 

trettio minuter längre. 

När det kommer till själva intervjuerna hölls dessa via Zoom, eller Teams de gånger 

intervjupersonerna inte hade tillgång till Zoom. Själva inspelningen av intervjuerna har skett via 

mobiltelefon. Vad angår Zoom som verktyg för intervjuer finns det dels fördelar, dels nackdelar 

med programvaran. Archibald, Ambagtsheer, Casey, Lawless (2019) har bedrivit kvalitativa 

intervjuer med sjuksköterskor i via Zoom och reflekterar över programmets styrkor och 

svagheter. Enligt Archibald et al (ibidem:4) är Zoom relativt enkelt att använda, samt bekvämt för 

intervjupersonen. Detta var av särskild vikt för vår studie då spridningen av Covid-19 resulterade 

i att inga fysiska intervjuer kunde eller fick bedrivas. Archibald et al (ibidem:4–5) diskuterar även 

nackdelar med Zoom. Dessa inkluderar instabila uppkopplingar samt svårigheter för individer att 

ansluta sig till samtalet. Vi upplevde alla dessa, vilket var en av anledningarna till att två av våra 

intervjuer bedrevs via Teams. Även etiska aspekter av tjänsten bör beaktas. Zoom lagrar 

information och IP adresser bland de som använder tjänsten. Vi försökte att öka säkerheten 

genom att använda Zoom end to end encryption i videosamtalen, detta förhindrar Zoom och andra 

parter att ta del av informationen i Zoommötet då vi som uppsatsförfattaren får en 

krypteringsnyckel som endast vi har tillgång till. En annan nackdel att använda digitala 

plattformar över lag är att vissa av intervjupersonernas subtila gester, ansiktsuttryck eller andra 

interpersonella interaktioner kan gå förlorade (Ibidem: 2). 

Urval och urvalskriterier 

Vi har utgick från ett antal krav när vi sökte intervjupersoner, dessa krav var att de måste ha 

jobbat med LVU-handläggning samt att de har utfört LVU-omhändertaganden. Dock krävde vi 

inte att personerna skulle vara mycket erfarna med LVU-omhändertaganden eftersom dessa görs 

relativt sällan, vilket eventuellt kunde medföra att vi skulle få för lite intervjupersoner. Således var 

intervjupersonernas erfarenhet med LVU inget vi frågade efter. Detta kan kritiseras då det kunde 

ha medfört att vi fick intervjupersoner som hade mycket begränsad erfarenhet, vi övervägde detta 
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mot att få ett erforderligt antal intervjupersoner. De intervjupersoner som hörde av sig till oss 

hade arbetat i socialtjänsten under relativt lång tid, och den person som själv sade att hen inte 

hade många LVU-omhändertaganden under en intervju hade gjort tre omhändertaganden och 

närvarat vid några andra. Vissa av socialsekreterarna sade vid ett inledande stadie själva att de inte 

hade gjort några LVU-omhändertaganden eller väldigt få. Vid dessa tillfällen kom vi överens med 

dessa individer om att de inte skulle medverka i studien. Vissa av de tackade även nej till studien 

av samma anledning.  Detta kan kopplas till en urvalsstrategi som Padgett (2008:54) kallar för 

“criterion sampling”. Det vill säga att vi utgick ifrån vissa kriterier och sållade vårt urval utifrån 

dessa. Samtidigt kan vår urvalsmetod inte fullt ut kopplas till criterion sampling då vi inte hade 

fastställda krav vad gäller erfarenhet. Våra krav handlade mer om att intervjupersonerna skulle ha 

en viss befattning och arbetade med en viss lag. I stället rekryterade vi intervjupersoner utifrån 

vårt syfte rent generellt, detta kallar Padgett (2008:53) för purposive sampling vilket syftar till hur 

kvalitativa studier väljer intervjupersoner som kan ge de mest information i syfte att nå 

informationsmättnad. 

Det finns nackdelar med vårt urval då det endast vi endast har utgått från en kommun, samt 

individer från samma socialtjänst inom den kommunen. Vi försökte att ta kontakt med 

socialsekreterare från andra kommuner utan framgång. Vårt urval kan därmed inte representera 

någon större grupp individer eller socialsekreterare. Vi som uppsatsförfattare argumenterar dock 

för att detta inte var studiens syfte till en början då den är kvalitativ och baserad på intervjuer 

(Sohlberg & Sohlberg 2013:150). Likväl hade det varit intressant att få ett bredare urval, det hade 

även kunnat bidra till studiens kvalitet då det hade skapat en bredd i uppsatsen som den inte har i 

skrivande stund. Däremot varnar Padget (2008:56) för att djupet är det viktigaste vid en kvalitativ 

studie och att man inte ska fokusera alltför mycket på ett brett urval. 

Bortfall 

Ingen större mängd bortfall skedde under insamlingen av empiri. Inga intervjupersoner drog in 

sitt samtycker, eller meddelade att de inte längre ville delta i studien. Däremot var det cirka tre 

personer som tillsammans med oss som uppsatsförfattare kommer överens om att inte delta i 

studien då de ansåg att de inte hade tillräckligt mycket erfarenhet för att bidra med värdefull 

information. 

4.4 Tematisk analys och den abduktiva förståelseansatsen 

I denna studie har vi bearbetat vår insamlade empiri med tematisk analys. Vi har gjort detta i linje 

med det som Braun och Clarke (2006) samt Graneheim och Lundman (2004) redogör för. I ett 

första skede transkriberade vi intervjuerna som vi har bedrivit, detta gjorde varje enskild 

författare med dem intervjuer som denne hade bedrivit då vi avgjorde att man känner sig mest 

insatt i sina egna intervjuer. 

Braun och Clarke (2006:88) har skrivit en artikel om kvalitativ innehållsanalys som metod kopplat 

till psykologin specifikt. De menar att den tematiska analysen inte har samma krav på att detaljer 
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ska följa med i transkriberingen som en narrativ analys eller diskursanalys har. Däremot menar 

Braun och Clarke (ibidem) att transkriberingen måste vara tillräckligt noggrann för att kunna 

säkerställa att relevant information inte ses över. Vidare menar Graneheim och Lundman 

(2004:11) som har skrivit en artikel om tematisk analys i Umeå att observationer av suckar, gester, 

och ansiktsuttryck i transkriberingen av intervjuer är viktigt då dessa kan bära på en 

underliggande mening. Vi har beaktat detta i vår studie då vi under intervjuernas gång 

observerade hur noggrant vi måste transkribera intervjuerna för att säkerställa att viktig 

information inte går förlorad. Vi kom sedan fram till att alltför noggrann transkribering blir svårt 

att tematisera och följa, däremot har relevanta gester och kroppsspråk beaktats under 

transkriberingen och tagits med där vi har ansett att det behövdes. 

Under transkriberingen rättade vi även vissa intervjupersoners meningsföljder och grammatiska 

fel. Detta gjordes då vi ansåg att citaten skulle bli svåra för läsaren att förstå. Vi har beaktat 

problematiken med att ändra intervjupersonernas citat då det kan ses som oetiskt, trots att det 

handlar om grammatiska fel och inte själva innebörden av citaten (Padgett 2008:135; Trost 

2014:57). Däremot gjorde vi en avvägning vad gäller studiens klarhet och läsbarhet och kom fram 

till att vissa intervjupersoners grammatiska fel och meningar ska rättas för att kunna presenteras 

senare i resultatdelen. Vi har däremot inte ändrat innebörden av citaten, och vid de tillfällen då vi 

inte kunde höra vad intervjupersonen sade markerade vi meningen med (oklart). Vi har även 

markerat alla citat som är ändrade med (sic1!) i fotnot för att uppmärksamma ett bearbetat citat i 

linje med det som Trost (2014:57) beskriver i sin bok om akribi i uppsatsskrivande. Vi har även 

valt att inte transkribera inledande frågor eller delar av intervjuer som inte relaterar direkt till 

studiens syfte och frågeställningar. Detta eftersom vi ansåg att vi behövde tid att bearbeta det 

relevanta materialet. 

När transkriberingen var gjord gick vi vidare till att göra en första förutsättningslös genomläsning 

av vårt material, detta kan anses vara viktigt för att skapa en bild av hur materialet ser ut samt om 

man kan se mönster i materialet i ett inledande skede. Vi gick sedan vidare till att koda och 

tematisera våra respektive intervjuer. Själva kodningen gjordes med fokus på den tematiska analys 

som Graneheim och Lundman (2004:108) redogör för, vilket utgår ifrån olika steg där man tar ut 

meningar ur texten och sedan successivt bearbetar och smalnar av dem tills att de blir till koder 

som kan användas för att skapa kategorier och sedan teman. I ett inledande skede skapade vi 

koder som baserades på meningar i texten, så kallade meningsenheter. Detta gjordes utan att 

lägga eller ta bort något i meningarnas innehåll (se bilaga 4). När vi skapade dessa inledande 

koder kondenserade vi meningarnas innehåll tills dess att de blev koder. Att kondensera förklarar 

Graneheim och Lundam (ibidem:107) som att man behåller meningen som den är, samtidigt som 

man reducerar antalet ord, eller meningens längd för att skapa en kortare mer koncis mening. 

När detta var gjort gick vi vidare till att behandla koderna för att leta efter en mer underliggande 

mening utifrån våra teorier och teoretiska begrepp.  Dessa kodningar slogs sedan samman i olika 

kategorier. Kategorierna baserades på en mängd koder som vi ansåg hade samma innebörd eller 

behandlade samma tema. Koderna färglades och vi placerade alla koder som ingick i kategorin 

 
1 Sic! 
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och färgade dem för att lättare se vilka koder som ingår i respektive kategori (se bilaga 4). Efter 

att vi hade bearbetat och kodat våra två första intervjuer insåg vi att intervjuerna har koder som 

passar in i samma kategorier. Således finns det många kategorier som återfinns i samtliga 

intervjuer, i andra fall fanns det även kategorier som endast återfanns i en eller två intervjuer. Vi 

försökte att inte tvinga fram en kategori, vi lät i stället empirin leda oss. Kategorierna sågs sedan 

över och placerades in i olika teman, dessa teman kan förstås som sammanfattningar av koderna 

och kategoriernas latenta eller underliggande meningar, det är således en samling av information 

som relaterar särskilt till studiens teoretiska ramverk och begrepp (Graneheim & Lundman 

ibidem:107). Ett tema innehöll exempelvis kategorier som behandlade makt, medan ett annat 

tema innehöll kategorier som berörde handlingsutrymme. Efter att alla teman hade fastställts gick 

vi igenom våra teman och kategorier tillsammans och analyserade om dessa verkar vara rimliga, 

samtidigt som vi skrev texten. Detta skapade ett pendlande mellan text och tematisk analys. Våra 

teman omarbetades flera gånger för att skapa en tydligare avgränsning mellan dem. Således 

omarbetades texten i analys och resultatavsnittet flera gånger. (Braun & Clarke 2006:91). 

När den tematiska analysen var gjord och det var dags att dra en slutsats kring studiens material 

utgick vi från en abduktiv slutledning. Den abduktiva förståelseansatsen pendlar mellan induktion 

och deduktion. Deduktion utgår ifrån teorier för att tolka empiri och på så sätt generalisera och 

deducera för att se mönster, deduktionen skapar sedan regler för en viss händelse, exempelvis hur 

förstår vi oss på en person som har sociala problem utifrån en viss teoretisk förförståelse? 

Induktion fokuserar i stället på att observera en händelse eller ett fenomen för att se om detta kan 

generaliseras. Ett exempel kan vara att vi ser solen gå upp varje morgon och vi antar således att 

de kommer att fortsätta göra det framöver (Alvesson & Sköldberg 2017:14; Sohlberg & Sohlberg 

2013:143). Abduktionen utgår från empiri liknande induktion, men avvisar inte den teoretiska 

förståelsen deduktionen bidrar med. Således bidrar abduktionen till en mer flexibel tolkning och 

bearbetning av studiens empiri där vi varken tvingar fram en alltför empirisk eller teoretisk 

inramad förståelse. Vi beaktade exempelvis att vår teoretiska analys inte ska förändra den empirin 

vi har insamlat, den ska i stället bidra med förståelse. Detta är en av anledningarna till att 

tematiseringarna i analys och resultatdelen inte är nämnda efter teorier eller teoretiska begrepp 

(Alvesson & Sköldberg 2017:14; Sohlberg & Sohlberg 2019:155,268,309). 

4.5 Studiens giltighet och tillförlitlighet  

Det är av intresse att diskutera vår studies tillförlitlighet och giltighet. Nedan diskuterar vi hur vi 

förhåller oss till dessa begrepp samt hur de har påverkat vår studies utformning.  

När man utför en kvalitativ studie med intervjuer så kan det upplevas svårt att bedöma eller mäta 

tillförlitlighet och giltighet eftersom det är intervjupersonernas subjektiva åsikter vi studerar. Vad 

som läggs fokus på är därför uppsatsförfattarna som utför studien då de värderingar och åsikter 

som lyfts fram i intervjuerna tolkas av författarna när de utför tematiseringen och analysen av 

materialet (Aspers 2011:33; Ruth 1991:283–284). Eftersom denna studie är kvalitativ har vi som 

uppsatsförfattare en betydande roll då vi måste tematisera, tolka och se mönster i de olika 

intervjuerna vi utför. Därför har det varit av vikt att vi inte påbörjade vår analys med några 

förutfattade meningar som sedan skulle färga det vi ser och det vi valde att lägga fokus på. Trots 
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att vi är medvetna om detta är det svårt att inte bli påverkad av tidigare erfarenheter eller 

förkunskaper. Således är det även svårt att vara utan förutfattade meningar i analys och 

bearbetning av materialet. Ruth (1991:283–284) menar dessutom att det krävs förförståelse och 

förkunskap från forskarens sida när de bedriver kvalitativa studier. Vi har beaktat detta genom att 

läsa relevanta studier och fördjupat oss i ämnet vi ämnade att studera. 

Vår studie har ett syfte och frågeställningar att utgå ifrån, men vid en kvalitativ studie vet man 

inte redan i förtid exakt vad man kommer få svar på. Huruvida våra ursprungliga frågeställningar 

skulle kunna besvaras var inte helt säkert. Vi ändrade exempelvis våra frågeställningar i två 

omgångar eftersom intervjupersonernas utsagor skapade nya funderingar och tankar hos oss som 

uppsatsförfattare. Denna osäkerhet finns i kvalitativa studier eftersom teman och begrepp 

kommer framträda när allt resultat är samlat (Ruth 1991:287). Det är därför av större intresse att 

diskutera uppsatsförfattarnas intention med att utföra studien samt relevansen av studien i 

forskningsfältet eftersom det är intentionen som formar studien och hur vi analyserar de resultat 

vi studerar samt relevansen som visar på om studien är värd att utföra (ibidem:285,287). Vår 

studie ämnade att studera hur en socialsekreterare resonerar kring LVU-omhändertaganden. För 

att öka validiteten kopplade vi våra frågor i intervjun till de olika frågeställningarna vi hade, på så 

sätt blev de mer relevanta till vårt syfte och frågeställningar. När vi planerade studien började vi 

med ett syfte för att sedan arbeta fram frågeställningar och en metod som skulle kunna hjälpa oss 

att uppfylla detta syfte. Detta arbetssätt används eftersom metoden då på bästa sätt inkorporeras 

med syftet. 

4.6 Etiska överväganden 

Vi har inom ramen för denna studie inte bedrivit intervjuer eller forskning där en grupp som kan 

anses vara utsatt medverkat. Dock finns det rum för etiska reflektioner. Vi har i denna studie 

särskilt beaktat och följt de etiska riktlinjerna som Vetenskapsrådet redogör för (Vetenskapsrådet 

2002) Dessa inkluderar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Vi har försäkrat oss om att alla intervjupersoner har fått information om oss som studenter, vår 

handledare samt vår studie. Alla intervjupersoner har fått en samtyckesblankett som dessa har 

skrivit under, fotograferat, och sedan skickat till oss, där framgår det även att samtycket kan dras 

tillbaka närsomhelst utan motivering (se bilaga 3). Vi har även gjort vårt yttersta för att 

intervjupersoner ska anonymiseras samt att ingen information ska framgå som kan röja 

personernas identitet. Slutligen har vi inte använt någon information om intervjupersonerna på 

något sätt som kan kränka dem. Vi har beaktat att alla citat och utdrag ur intervjuernas utsagor 

ska representera det som intervjupersonerna sa med noggrannhet. Vi är även medvetna om risken 

att böja intervjupersonernas svar och åsikter när vi presenterar dem. Detta har setts över då vi har 

ändrat grammatiska fel i intervjupersonernas utsagor vid transkriberingen. Vi avgjorde då att vi 

endast ska rätta de delar som kan rättas utan att innebörden av utsagan blir förändrad. 

Vi ställer oss även kritiskt till vår uppsats som helhet för att försäkra oss om en genomgående 

transparens i uppsatsen. Vi har vägt för- och nackdelar med vår metodologi mot varandra. I 

forskningsöversikten ägnades även ett avsnitt åt att kritiskt granska den tidigare forskning som 

denna studie baseras på. Vi har i tidigare forskning presenterat vetenskapliga artiklar med god 
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pålitlighet utan att plagiera eller framställa någon av dessa idéer som våra egna (Eldén 2020:85–

97). Således är en god forskningsetik ett genomgående tema som har beaktats i alla studiens delar. 

Denna etiska reflektion avslutar studiens metodologiska kapitel. I nästkommande kapitel 

presenteras studiens empiri och vår analys. 

5. ANALYS OCH RESULTAT 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av den empiri som har insamlats genom 

intervjuer samt den analys och bearbetning som vi har gjort. Dessa kommer att presenteras 

tillsammans under samma avsnitt med fyra tematiserade rubriker som vi har identifierat när vi 

letade efter övergripande teman i den tematiska analysen. Dessa fyra teman är: Överväganden och 

ovisshet i LVU, makt i socialsekreterarens arbete, samarbete med barnet och den unge samt dennes nätverk och 

familj. Nedan presenterar vi först studiens teoretiska ramverk som en repetition för läsaren. 

Därefter går vi in på den första tematiseringen. 

5.1 Socialsekreterare som gräsrotsbyråkrater  

Som läsaren kanske minns utgår denna studies teoretiska ramverk från Lipskys (1980) teori om 

gräsrotsbyråkrater. Teorin utgår ifrån vad en gräsrotsbyråkrat är samt hur arbetet för en 

gräsrotsbyråkrat ter sig. Makt, handlingsutrymme, ovisshet, och svåra avvägningar är områden 

som Lipsky (ibidem) behandlar. I vår tematisering av studiens empiriska material har vi således 

identifierat teman som faller under gräsrotsbyråkrati, men som samtidigt behandlar studiens 

teoretiska begrepp: Handlingsutrymme och makt. Nedan presenteras fyra tematiseringar som 

utarbetades under den tematiska analysen. Dessa kopplas sedan till olika teoretiska begrepp som 

faller under gräsrotsbyråkrati, exempelvis handlingsutrymme, makt, och ovisshet i överväganden. 

5.2 Överväganden och ovisshet  

Under denna tematisering behandlar vi överväganden och ovisshet som socialsekreterarna 

beskrev kopplat till sitt arbete. Denna tematisering har delats in i två rubriker: Överväganden kopplat 

till LVU-handläggning och beslut, och Övervägande kopplat till barnets bästa. 

Överväganden och ovisshet kopplat till LVU-handläggning och beslut 

Att fatta ett beslut angående ett omhändertagande, eller relaterade insatser faller ofta på 

socialsekreteraren. Detta medför ofta att det kan skapas ett handlingsutrymme, men även 

ovisshet och osäkerhet. Det finns överväganden som socialsekreterare måste göra, exempelvis: är 

det rätt att ansöka om LVU? Hur kan vi lösa denna situation på bästa sätt genom kreativa 

lösningar? Dessa överväganden sker i relation till människor och det finns emellertid inget 
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konkret svar då varje individ och situation kan te sig unikt (Lipsky 1980:15; Svensson et al 

2008:16,89). 

Många av socialsekreterarna i vår studie beskrev dilemmat mellan frivillighet och tvång. Detta 

dilemma handlar om övervägandet mellan att omhänderta barnet eller den unge, kontra att 

erbjuda frivilliga insatser. Intervjuperson 2 som jobbar på en enhet för barn i åldrarna 0–12 

beskriver övervägandet som handlar om frivillighet kontra tvång. Hen beskriver att det kan 

uppstå svårigheter och frågor kring om ett LVU-omhändertagande bör göras, eller om frivilliga 

insatser är att föredra. “ja det är ju alltid väldigt svårt, det kan ju (…) vi ska ju alltid göra en avvägning om 

vi kan bedriva vården via SoL, alltså frivilligt. Eller om det måste till tvång via LVU “. Här står valet 

mellan SoL (frivillig insats) och LVU (tvång). Det är upp till socialsekreteraren att göra denna 

bedömning initialt, innan någon annan instans. Även intervjuperson 7 som arbetar på en enhet 

för barn i åldrarna 0–12 beskriver dilemmat mellan frivillighet och tvång. Hen beskriver att det 

kan pendla mellan frivilliga insatser och behovet av ett tvångsomhändertagande, och att det är 

svårt att avgöra vad som är rätt. 

Ja men ena dagen kan man vara såhär. Den här infon har vi, det finns ingen annan utväg vi 

behöver rädda det här, genom att omhänderta barnet. Så kan man dagen efter bara fast skulle vi 

inte kunna testa det här i alla fall? 

Intervjuperson 7 beskrev även kopplat till detta att hen hade avgjort att ett barn inte skulle 

omhändertas, och sedan insåg hen kort därefter att ett omhändertagande var aktuellt och att en 

ansökan om LVU behövde göras igen. 

Dessa svåra avvägningar i socialsekreterarna arbete kan anses komma av deras position inom 

socialtjänsten som myndighet. Socialsekreterarna sitter i en beslutsfattande position, samtidigt 

som reglerna kring deras beslutsfattande och arbete i övrigt inte är heltäckande. Dock har 

socialsekreterarna samtidigt en möjlighet att navigera de svåra avvägningarna med hjälp av sitt 

handlingsutrymme. När det står mellan tvång kontra frivillighet är det socialsekreterarens beslut 

att ansöka om LVU eller försöka erbjuda en frivillig insats. Socialsekreteraren måste även beakta 

vad som väger tyngst. Frivilligheten eller barnets säkerhet. Detta kan i sin tur anses skapa en 

moralisk och etisk aspekt av övervägandet. Socialsekreterarens handlingsutrymme kan i dessa 

situationer skapa både möjligheter och osäkerhet då det i slutändan är socialsekreteraren som 

måste överväga sina egna beslut (Lipsky 1980:15; Svensson et al 2008:25). 

Det kan även vara svårt att avgöra hur en situation ska hanteras när informationen kring ett 

LVU- omhändertagande är tvetydigt, samt när känslor är involverade. Intervjuperson 1 som 

arbetar på en enhet för ungdomar beskriver exempelvis hur både våld och kärlek kan förekomma 

i ett hushåll. Samt hur detta skapar en svårnavigerad komplexitet. 
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Men när det är familjeproblematik tillsammans med våld i hemmet eller något liknande. Är det 

inte så enkelt eftersom det blir så ömsesidiga känslor. Det finns både våld och kärlek, det är inte 

så enkelt. Och då måste man hitta fakta. Hur mycket väger det för det ena eller andra?2 

Intervjuperson 1 beskriver hur våld i hemmet är en svårhanterlig situation som kan bidra till att 

det blir svårt att avgöra om ett LVU-omhändertagande ska beslutas eller inte. Intervjuperson 1 

beskriver då att hen måste försöka att hitta fakta, och sedan försöka granska om det väger för 

eller emot ett LVU-omhändertagande. Ett liknande citat finns beskrivet av intervjuperson 6 som 

arbetar på en enhet för ungdomar. Hen talar dock om socialsekreterarnas känslor i ett 

beslutsfattande. Specifikt att socialsekreterare måste vara försiktiga med sina egna känslor och 

fokusera på vilka faktiska omständigheter som råder i situationen. “Men till exempel jag skulle inte 

vilja att mina barn lever som dessa ungdomar, men det är inte skäl nog att göra ett omedelbart 

omhändertagande.”. Dessa citat kan anses belysa två sidor av samma problematik. Nämligen att 

osäkerheten av ett ärende skapar svårhanterliga situationer för socialsekreteraren. Det kan även i 

vissa fall råda motstridiga känslomässiga omständigheter. En socialsekreterare kanske vill 

omhänderta ett barn, men det finns ingen information som kan stödja ett sådant 

omhändertagande. Även dessa citat kan kopplas till gräsrotsbyråkratens arbete med människor 

och ovissheten i ett sådant arbete. Det händer att socialsekreteraren kan komma i kontakt med 

känsloladdade och osäkra situationer där fakta, regler, och riktlinjer är tvetydiga (Lipsky 1980:14). 

Det är även en naturlig del av gräsrotsbyråkratens arbete att komma i kontakt med moraliska 

dilemman eftersom gräsrotsbyråkrater ska möta klientens behov och avgöra vad som är bäst för 

denne. I dessa fall kan socialsekreterare handskas med osäkerheten olika. Intervjupersonerna i 

denna studie beskrev att de ofta lutar sig tillbaka på organisationen och tar hjälp av experter som 

specialisthandläggare. Men även där kan osäkerheten kvarstå. Detta kan ses som är även en 

naturlig del av socialsekreterarens arbete då emotionella, moraliska och etiska aspekter är en del 

av att arbeta med, och bestämma över människor i egenskap av gräsrotsbyråkrat (Lipsky 1980:15; 

Svensson et al 2008:16,89). 

Våra intervjupersoner menar dock inte att överväganden endast handlar om svåra dilemman eller 

ovisshet i handlingsutrymmet. De beskrev även att de även kunde använda sitt handlingsutrymme 

och sina positioner som gräsrotsbyråkrater för att vara kreativa i sina överväganden. Vissa av våra 

intervjupersoner beskrev att de använde kreativa lösningar i form av omfattande insatser för att 

exempelvis undvika LVU. Ett exempel på detta är intervjuperson 3 som arbetar på en enhet för 

barn i åldrarna 0–12 som beskrev att hen utformade en kreativ lösning genom samverkan med 

andra kommuner och professioner. Genom samverkan ansåg intervjuperson 3 att hen kunde 

undvika ett LVU-omhändertagande då de frivilliga insatserna var tillräckligt omfattande. 

Vi var lite grann i vågskålen om vi skulle ta ett LVU eller inte men vi kunde komma runt det. Och 

det var en kreativ lösning i samråd med [annan kommun] och [kommunen som IP arbetar inom] 

men de var ju för att inte ta LVU det var inte under själva LVU:t liksom 

Trots att intervjuperson 3 beskriver att hen utformade en kreativ lösning för undvika ett LVU-

omhändertagande kan man anse att det är av relevans att även beakta sådana lösningar. Dels för 

 
2 Sic! 
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att hen beskriver hur socialsekreterare kan tänkas använda sitt handlingsutrymme för att hjälpa 

klienten. Men även för att det visar vilket sorts handlingsutrymme och makt som 

socialsekreterare säger sig besitta. Socialsekreterarna är de som bestämmer över resurserna och 

således är det de som bestämmer vilka resurser som skall tillsättas, samt vilka sorts lösningar som 

ska tillämpas i en situation. En socialsekreterare distribuerar dessa resurser efter de bedömningar 

som denne gör. Om socialsekreteraren själv anser att en familj inte ska få en insats tillgodosedd 

har denne makt att neka familjen insatsen. Således visar även intervjuperson 3 citat hur 

handlingsutrymme och makt kan gå hand i hand. Även när intervjupersonen hjälper familjen så är 

det hen som har makt i egenskap av socialsekreterare eftersom hen förfogar över resurserna 

(Foucault 1987:36; Lipsky 1980:60–70; Svensson et al 2008:69). Intervjuperson 3 ansåg att andra 

socialsekreterare förmodligen hade ansökt om ett LVU i stället för att gå in med en omfattande 

insats. Vid en första anblick kan LVU verka som det bästa alternativet för att skydda ett barn, 

men stundom kan det socialsekreteraren avvakta och se andra lösningar som hjälper familjen och 

barnet långsiktigt. 

Sammanfattningsvis har vi i detta avsnitt beskrivit överväganden och ovisshet som kan uppstå i 

socialsekreterarnas arbete med LVU. Socialsekreterarna kan använda sitt handlingsutrymme för 

att navigera dessa osäkerheter och det är upp till de hur detta ska göras, stundom kan 

socialsekreteraren även bli kreativa i sina lösningar. Socialsekreteraren kan även anses komma i 

kontakt med diverse etiska överväganden som även de kräver handlingsutrymme för att handskas 

med. En annan form av övervägande som är viktigt i socialsekreterarnas arbete är de som berör 

barnet och den unges bästa. Detta för oss således den andra halvan vår sista tematisering i analys 

och resultatdelen. 

Överväganden och ovisshet kopplat till barnet och den unges bästa 

I våra intervjuer med socialsekreterarna var även överväganden och ovisshet kopplat till barnet 

och den unges bästa något som vi fann genomgående. Socialsekreterarna pratade om barnet och 

den unges bästa som en princip som går före allt annat, men som samtidigt kan skapa dilemman 

och svårigheter i arbetet. Att barnet och den unges bästa måste tillgodoses nämnde alla 

socialsekreterare, men det blev ofta en fråga om vad socialsekreterarna ansåg var barnet och den 

unges bästa i vissa situationer, samt hur de menade att barnet och den unges bästa ska tillgodoses. 

I detta avsnitt kommer vi diskutera och behandla citat och utsagor som berör dessa ämnen. 

När vi intervjuade intervjuperson 1 så frågade vi om vilka överväganden hen gör kopplat till ett 

LVU-omhändertagande och barnet och den unges bästa. Hen ansåg att säkerheten kommer först, 

och att den principen gäller i alla lägen 

Först och främst pratar man om säkerhet, säkerheten är A och O för ett omedelbart 

omhändertagande, vad finns det för säkerhet? Finns det till exempel någon i nätverket? Någon 

som barnet kan bo hos?3 

 
3 Sic! 
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Här pratar intervjuperson 1 om omedelbara omhändertaganden. Och säkerheten beskrivs som 

“A och O”, det kan ses som vid en genomgående princip som ska gälla i alla lägen. Detta var det 

vanligaste resonemanget vi fann kopplat till barn och unga i LVU. Nästan alla intervjupersoner 

pratade om barnet och den unges säkerhet som det första som skall försäkras i ett LVU-ärende. 

Ett annat exempel på barnet och den unges bästa som en genomgående princip är att barnet och 

den unges bästa går före eventuella organisatoriska och ekonomiska hinder. Det vill säga, om 

barnet och den unges bästa ska tillgodoses genom dyra och omfattande insatser under ett LVU- 

omhändertagande går detta oftast att göra. Intervjuperson 3 beskriver detta. 

För att barnets behov är så viktigt att tillgodose, det är så allvarlig oro så att då… då upplever jag 

att man kan få igenom att barnets bästa prioriteras, och det är inte svårt att få igenom insatser, 

eller det man tycker är viktigt för att tillgodose barnets behov 

Dessa citat kan kopplas till socialsekreterarnas förfogande över resurser samt hur de distribuerar 

dessa resurser kopplat till organisationens önskemål, regler och riktlinjer. I dessa fall måste 

socialsekreteraren dock överväga hur detta ska göras (Lipsky 1980:15). Det är även inom 

socialsekreterarens handlingsutrymme att avgöra hur nätverkslösningen ska utformas för att 

tillhandahålla barnet och den unges säkerhet. Eller vilken typ av resurs som krävs för att 

tillgodose barnet och den unges bästa (Svensson et al 2008:16). 

En annan del som framkom som är viktig när det kommer till barnet och den unges bästa är att 

socialsekreterarna ansåg att barnets och den unges behov av skydd kommer före andra faktorer 

som barnets och den unges vilja, eller barnets och den unges egen inställning till ett LVU- 

omhändertagande. Barnet och den unges bästa är en princip och riktlinje som socialsekreterarna 

ansåg att de måste arbeta efter, dock beskriver de att de själva bestämmer hur detta ska göras. Ett 

ungt barn kan exempelvis sakna sina föräldrar, här måste socialsekreterarna avgöra om det är i 

barnets bästa intresse att ha den kontakten. Därmed måste socialsekreterare själv avgöra hur en 

komplex situation kan te sig för att avgöra vad utfallet ska bli. Detta är dels en del av den makt 

och handlingsutrymme som socialsekreteraren besitter, då socialsekreteraren har möjligheten att 

praktiskt sätt bortse från ett barns känslor (Lipsky 1980:62; Foucault 1987:36; Svensson et al 

2008:69). Men det är även en del av den komplexitet som arbetet som myndighetsperson innebär, 

att fatta svåra beslut är en del av handlingsutrymmet och även en anledning till att 

handlingsutrymmet finns (Lipsky 1980:15; Svensson et al 2008:25).  Intervjuperson 3 beskrev 

detta när hen pratade om överväganden vid ett LVU-omhändertagande, intervjuperson 3 beskrev 

att barn som är omhändertagna ofta kan sakna sina föräldrar, men att det inte alltid ligger i 

barnets bästa att ha kontakt med föräldern. “Ett barn kan ju sakna sina föräldrar väldigt mycket, då 

behöver man på något sätt väga barnets bästa där, om det verkligen är bra att ha kontakt med föräldrarna”. 

Detta kan skapa ett svårt övervägande då socialsekreteraren bestämmer något som går emot 

barnets vilja eller gör barnet ledset. Sådana svåra överväganden kan anses komma av att 

gräsrotsbyråkratens arbete berör människor, således är arbetsuppgifterna sällan enkla till sin natur. 

De kan innefatta gråzoner där den mellanmänskliga aspekten kräver noggrant övervägda 

lösningar från socialsekreterarens sida vilket skapar en komplexitet som gräsrotsbyråkraten måste 

navigera igenom dels genom sitt handlingsutrymme (Lipsky 1980:15,59). 
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Kopplat till det som finns beskrivet ovan kan vi gå närmare in på överväganden som sker när 

socialsekreteraren anser att barnet måste skyddas, men osäkerheter uppstår kring vilka 

konsekvenser ett omhändertagande kan medföra. Intervjuperson 5 som arbetar på en enhet för 

barn i åldrarna 0–12 och intervjuperson 6 beskriver detta. Intervjuperson 5 säger “man överväger ju 

absolut noggrant att det är så att barnet inte kan bo hemma för att det är ju…man vet ju att det bästa är att 

barnet bor hemma men med stöd då, eventuellt.” medan intervjuperson 6 menar att “Den här hemmiljön 

som barnet har den har vi kommit fram till är skadlig, men är den så skadlig…asså gör den lika mycket skada 

som en placering gör? Eller skulle placering göra mer skada?” 

Socialsekreterarna beskriver att de i dessa situationer måste förutse vilka konsekvenser ett visst 

beslut kan innebära, och om konsekvenserna gynnar barnet eller inte. Vad händer om 

tvångsomhändertagandet som ämnar att skydda barnet gör större skada än det barnet går igenom 

vid tillfället? Frågor som dessa belyser den komplexitet som socialsekreterarna beskriver i deras 

överväganden angående barnet och den unges bästa. Detta är en av anledningarna till att 

gräsrotsbyråkrater som socialsekreterare inte har tydliga riktlinjer kring sitt arbete, det skulle skapa 

svårigheter i dilemman där människor är inblandade, varje fall måste beaktas annorlunda och 

hanteras på ett speciellt sätt (Lipsky 1980:15; Svensson et al 2008:16). Dock kan 

socialsekreteraren fortfarande bestämma över barnet och dennes unges umgänge med sina 

föräldrar, vart barnet eller den unge ska bo samt hur mycket man ska lyssna till barnet eller den 

unges vilja. Detta tyder på att socialsekreteraren samtidigt har en makt över barnets bästa. 

Socialsekreteraren kan påverka hur barnet bästa ska tolkas och utifrån det fatta beslut som kan gå 

emot barnet eller familjens vilja. Således kan man även belysa att socialsekreteraren även har makt 

när denne befinner sig i dilemman som beskrivs i citaten ovan (Lipsky 1980:59; Svensson et al 

2008:69) 

Sammanfattningsvis fann vi att socialsekreterarna ofta beskrev situationer där överväganden 

kopplat till barnet och den unges bästa behövde göras. Dessa överväganden kan vara svåra, och 

stundom finns det känslomässiga aspekter inblandade som socialsekreteraren måste beakta. Dessa 

dilemman lämnar mycket rum till socialsekreterarens beslutsfattande eftersom det inte finns 

konkreta svar vad angår dilemman med människor inblandade. Således måste socialsekreteraren 

som gräsrotsbyråkrat stå för avvägningen och fatta ett beslut. Vi går nu över att titta på hur 

socialsekreterare resonerar kring makt. 

5.3 Makt i socialsekreterarens arbete 

Makt är ett ämne som vi intresserade oss för i denna uppsats. Intervjupersonerna beskrev makt 

på olika sätt och i olika situationer. I vissa situationer beskrev intervjupersonerna makten de 

själva besatt, och i andra fall beskrev de sig själva som maktlösa. Detta beskrev 

intervjupersonerna kopplat till vilken befogenhet de hade i en viss situation. I ett ärende där 

socialsekreterarna var fria i sitt handlingsutrymme beskrev de ofta sin egen makt. Medan de i 

andra ärenden upplevde sig som begränsade av chefer eller andra inblandade parter vilket fick de 

att känna sig maktlösa. Inledningsvis kan vi vända oss till Intervjuperson 2. Hen sammanfattar 

makt kopplat till LVU i denna mening “Det är ju det yttersta maktmedlet eller vad man säger, den yttersta 

makten som socialtjänsten har det är ju LVU.”. 
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Socialsekreterarna vi intervjuade beskrev hur de använde sig av makt på olika sätt. Intervjuperson 

5 som arbetar vid en enhet med unga barn beskrev exempelvis hens förhållande till föräldrar i 

LVU-ärenden. Intervjuperson 5 beskriver hur hen talar om för familjen att frivillighet endast 

gäller när föräldrarna samtycker. “Föräldrarna säger ‘jag har inget annat val’ och då säger vi ’joo men du 

kan alltid välja att inte samtycka, men då kommer det behöva bli LVU’”. Detta kan ses som ett exempel 

på hur makten som LVU ger socialsekreterarna kan användas och visa sig i klientrelationen utan 

att ett faktiskt LVU-beslut fattas. Intervjuperson 5 beskriver att familjen har ett val i att inte 

samtycka, men om familjen väljer att inte göra det kommer intervjuperson 5 ansöka om LVU. 

Detta kan förstås i relation till Lipsky (1980:61) när han pratar om hur gräsrotsbyråkrater kan 

belöna eller bestraffa en klient. Här kan socialsekreteraren bestraffa en förälder som inte 

samtycker genom att ansöka om LVU. Genom denna handling kan man även anse att 

socialsekreterarens existerande makt kommer till uttryck, vilket ligger i linje med Foucault 

(1987:36) förståelse av begreppet makt i relationer och handlingar (Alvesson & Sköldberg 

2017:361). 

Makten som LVU ger socialsekreterarna kan även påverka barnet och den unge samt deras familj 

på ett subtilt och dolt sätt. Det framkommer i intervjuerna att familjen kan ge samtycke till vård 

av rädsla för att alternativet är ett LVU-beslut utan att det är uttalat. Denna typ av maktutövande 

beskrivs framför allt på två olika sätt av socialsekreterarna. Det beskrivs dels som ett sätt att få 

barnet och den unge eller familjen att fylla de krav som socialsekreterarna har, eller gå med på 

frivillig vård. Intervjuperson 7 beskriver detta särskilt ingående. Hen förklarar hur familjers rädsla 

för LVU kan få de att gå med på vissa bestämmelser, och att familjerna inte ifrågasätter 

socialsekreteraren då de är rädda för LVU. 

Ibland kan jag uppleva att folk är rädd för min makt och att man då kanske inte ifrågasätter 

säger emot utan att om jag säger något så går man med på det för att man är rädd för ett 

LVU 

Lipsky (1980:66) pratar om den psykologiska makten som gräsrotsbyråkrater kan ha över sina 

klienter. Gräsrotsbyråkrater har makten att fatta viktiga beslut, något som klienter ofta är 

medvetna om och visar försiktighet i relation till. Klienterna vet exempelvis vilken makt en 

socialsekreterare besitter. Samt att denne kan fatta beslut som påverkar klientens liv avsevärt. 

Detta kan leda till att klientens handlande reflekterar en viss rädsla och försiktighet (Ibidem:65). 

Man kan anse att maktutövande i intervjuperson 7:s berättelse innefattar en sådan psykologisk 

aspekt. Hen har inte sagt att hen ska ansöka om ett LVU-omhändertagande, men familjen 

upplever det som en underliggande möjlighet och eventuellt hot. Intervjuperson 5 är en av de 

intervjupersoner som problematiserar denna typ av makt. Hon kallar det för “mellantvång” och 

ser det som ett dolt sätt att inofficiellt tvinga familjen till att samtycka till något de egentligen inte 

samtycker till. Tvånget är inte reglerat av lag då det inte utgör en formell tvångsåtgärd. Men 

familjen känner sig fortfarande tvingade till en viss handling då hotet om LVU är underliggande. 

Intervjuperson 5 upplever det som problematiskt att hen kan utöva ett sådant tvång utan att den 

granskas av andra myndighetspersoner eller domstolar. “och då förstår jag att folk kan välja att göra 

saker de kanske samtycker till för att…det andra alternativet känns värre”. Med “det andra alternativet” 

menar intervjuperson 5 LVU. Att intervjuperson 5 beskriver tvånget som “mellantvång” och ett 
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tvång som är diffust och svårförståeligt påminner om Foucaults (1987:40) förklaring av maktens 

utformning. Foucault (ibidem) ser makten som ständigt föränderlig och flytande. 

Ett ”mellantvång” kan ses som ett tydligt exempel på hur makten inte låter sig isoleras till en 

konkret form, utan att den i stället är ständigt närvarande och finns i allt från frivilliga insatser till 

tvångsåtgärder.  

Ytterligare ett sätt som makt kan påverka ett LVU-ärende förklaras av socialsekreterarna som att 

familjen samt barn och unga kan gå med på insatser och vård enbart ut av rädsla trots att det inte 

är säkert att det göras ett LVU-omhändertagande. Detta är något som intervjuperson 5 beskriver 

som något negativt där hen menar att ibland när hen är osäker om de i ett ärende behöver ingripa 

med LVU önskar hen att föräldrarna inte ska samtycka i rädsla för LVU eftersom beslutet inte 

prövas i förvaltningsrätten vid en frivillig insats med samtycke. Det skapar en osäkerhet vad gäller 

rättssäkerhet enligt intervjuperson 5.  Detta belyses i denna mening: “ibland…ibland önskar jag 

nästan att föräldrarna inte skulle samtycka så att vi kunde få det prövat.”. Även om den makt som 

beskrivs här inte alltid utövas finns den närvarande i mötet då den härstammar från att 

socialsekreterarna kan göra beslut om barnet. Denna typ av makt som är dold och något 

svårbegriplig till sin natur då den inte utövas explicit. Socialsekreteraren tvingar inte familjen till 

ett samtycke genom ord eller handling. Dock upplever fortfarande familjen en rädsla för 

socialsekreterarens makt vilket gör att dem samtycker. Denna typ av underliggande makt är något 

som både Foucault (1987:36) och Svensson et al (2008:69) beskriver. Den rädsla som beskrivs 

kan även kopplas till det tolkningsföreträde och den symboliska makten som gräsrotsbyråkraterna 

har i mötet med klienten. Som vi har nämnt tidigare är det socialsekreterarnas ställningstagande 

bestämmer om huruvida barnet eller den unge behöver stöd i form av LVU. Detta medför att 

deras åsikter per automatik väger tyngre än familjens (Lipsky 1980:69,66). Lipsky (ibidem:61,62) 

beskriver även hur en gräsrotsbyråkrat kan lära ut klientrollen till sina klienter. Genom olika 

metoder. En av dessa är att få klienten att förstå att det är gräsrotsbyråkrater som fattar besluten, 

och att avsteg från sådana beslut kan resultera i straff. Detta kan kopplas till föräldrarnas 

uppfattning om vad som kan hända om de inte samtycker, nämligen att deras barn blir 

omhändertaget. Under intervjun beskriver intervjuperson 5 ett tydligt exempel på detta när vi 

diskuterar samarbete med barn och familj. 

Men det kan ju varit som en längre väg fram till LVU:t. Att vi har sagt såhär ‘Nämen hörru det 

här funkar inte’, vi måste se förändringar på dem här och dem här sätten för att barnen ska kunna 

bo kvar för att det ska räknas som att det är tillräckligt bra hemma, om du inte gör dem då kanske 

vi måste ansöka om LVU. 

Detta kan ses i form av belöningar och straff. Belöningar i den formen att om socialsekreteraren 

är nöjd kan barnet fortsätta bo hemma med mindre kontroll från socialtjänsten, och straffet 

innebär mer insatser eller ett LVU-omhändertagande (Lipsky ibidem:60). 

Intervjupersonerna beskriver även vid flera separata tillfällen att de personligen inte besitter all 

den makt som LVU innebär utan att den i stället besitts av socialtjänsten som helhet där 

socialsekreterarna har möjlighet att påverka, men inte kan göra helt egna bedömningar och beslut. 

Något som intervjuperson 1 beskriver är känslan av maktlöshet som kan komma ibland under 
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arbetet med LVU “Det finns inte någon makt, man simmar! Försöker att överleva! [skrattar högt] Nej, men 

man känner ingen makt över det där.”. Den här känslan av maktlöshet beskrivs av flera av våra 

intervjupersoner. Intervjuperson 3 beskriver en situation där hen känner sig maktlös. 

Förvaltningsrätten har fattat ett beslut och sen har kammarrätten ändrat beslutet. Att barnet ska 

hem igen. Och då blir ju allt det som den socialsekreteraren har jobbat för och byggt upp… 

raseras ju liksom på sätt och vis då 

Trots att socialsekreterare ofta beskrivs som beslutsfattande är verkligheten att de endast utreder 

och rekommenderar åtgärder, beslutet ligger i slutändan inte i deras händer. Gräsrotsbyråkrater 

befinner sig sällan i chefspositioner trots att de besitter myndighetsposter. Således måste 

gräsrotsbyråkraten handskas med en tung arbetsbörda och samtidigt förhålla sig till högre 

instanser som chefer (eller i detta fall en domstol). Således är inte gräsrotsbyråkraten alltid den 

som innehar mest makt (Lipsky ibidem:18). Detta är något som flera av intervjupersonerna 

beskriver skapar en känsla av maktlöshet. Som vi har beskrivit tidigare är Foucaults förståelse av 

makt inte ensidig. Även Socialsekreterarna kan uppleva sig som maktlösa och finna sig i 

situationer där de inte har makt (Foucault 1987:40; Fournier 1999:293) 

Socialsekreterarna beskriver vidare hur de känner sig bundna till de lagar och riktlinjer som finns. 

Men socialsekreterarna berättar även hur de har möjlighet att bestämma kring möten och vård 

utifrån vad de anser är bäst. När vi pratar om hens möjlighet att påverka kring ett LVU säger 

intervjuperson 1 att “för mig. Tycker jag att LVU är väldigt, väldigt strikt faktiskt”. Hen beskriver hur 

det finns olika riktlinjer och lagar som måste följas och att det inte går att frångå dessa. Samtidigt 

finns det de tillfällen intervjupersonerna säger att de har större handlingsutrymme. Intervjuperson 

7 säger till exempel “Jag kan inte riktigt…för att när vi har ett LVU då är det ganska...vi kan ju göra 

ganska mycket vad vi vill höll jag på att säga. Men, men vi kan liksom bestämma ganska mycket kring barnet.”. 

Samtidigt som hen är medveten om alla begränsningar som hen måste anpassa sig efter beskriver 

hen att det fortfarande finns mycket som hen kan bestämma över och påverka. 

Socialsekreterare vi intervjuade beskrev makt som något komplext som ständigt finns närvarande, 

och påverkar olika situationer. När det talades om att besitta makt var det många av 

socialsekreterarna som beskrev både den makten de besitter och den makt som barnet eller den 

unge har. På samma sätt som socialsekreteraren ställer krav på familj, barn och unga kan även de 

ställa krav på socialsekreteraren. Intervjuperson 6 pratar om detta under sin intervju, hen 

beskriver att hen kan ha krav på familjen samt barnet och den unge. Men samtidigt kan även 

klienten och familjen ställa krav på socialsekreterarna. Intervjuperson 6 beskriver 

Det är kul när föräldrar och barnen ställer krav tillbaka. Ibland är det jobbigt men om jag inte kan 

svara på deras frågor och hantera när de tar sina rättigheter så är det jag som får skärpa mig. 

Hen beskriver vidare att hen ser positivt på de krav som ställs och den makt som de utövar mot 

hen då detta indikerar att familj samt barn och unga är engagerade och att detta även håller hen 

till en hög standard, något som hen uppskattar. 
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Detta kan anses belysa hur makten i ett möte inte nödvändigtvis behöver vara ensidig på så sätt 

att socialsekreterarna är de som utövar makt. Familjerna kan även värna om sin egen situation 

genom att utöva makt över socialsekreteraren. Detta skapar en maktdynamik där båda parter 

besitter makt samtidigt som mötet är omslutet av en inneboende maktdynamik eftersom det ofta 

gäller beslut som kan påverka en familjs liv. Detta går i linje med den makt som Foucault 

(1987:37) beskriver eftersom makten inte går att bortse ifrån. Den är ständigt närvarande i mötet 

eftersom Foucault förståelse av makt är att inget medvetande eller relation existerar utan makt. Å 

andra sidan kan man även se det som att socialsekreteraren fortfarande har ett maktövertag 

eftersom familjen och klientens åsikter fortfarande är sekundära. Oavsett vilka invändningar en 

familj eller klient har så är det i slutändan socialsekreteraren som i sin position som 

gräsrotsbyråkrat besitter makten och tolkningsföreträdet (Lipsky 1980:59).  

För att sammanfatta detta avsnitt presenteras här en kort sammanfattning av de idéer och tankar 

från våra intervjupersoner angående makt och maktlöshet som framförts. Makt är något som vi 

som uppsatsförfattare anser är starkt kopplat till LVU. Socialsekreterarna beskrev själva att de 

upplever en viss makt i förhållande till LVU-handläggning då ett tvångsomhändertagande innebär 

en stor maktutövning. Samtidigt är det inte i slutändan socialsekreterarna som beslutar huruvida 

de ska bli ett LVU-omhändertagande, samt att det finns många lagar och regler att följa vilket kan 

ge en känsla av maktlöshet för socialsekreterarna. I nästa avsnitt presenteras socialsekreterarna 

utsagor om samarbete med familj, barnet och den unge samt nätverket runt dem. 

5.4 Samarbete med barnet och den unge samt dennes nätverk och familj 

Mycket av arbetet med LVU-handläggning innebär att socialsekreteraren måste arbeta med barnet 

och den unge och deras familj samt deras övriga nätverk. I detta avsnitt presenterar vi och 

analyserar de utsagor som berör dessa ämnen. 

Som gräsrotsbyråkrater har socialsekreteraren kontroll över vilka premisser de möten de har med 

klienterna ska ske på. I arbetet med barnet och den unge och dennes familj kan detta handla om 

att göra klart för familjen vilken typ av möte det är. Intervjuperson 2 beskriver hur hen är tydlig 

när hen pratar med föräldrar till barn som är aktuella för LVU då de måste förstå att mötet sker 

på premissen att föräldern har blivit anmäld: 

Jag känner att det är viktigt att sätta ord på, att man vet vad det är för typ av möten. Varför 

klienten träffar mig. Vi träffas inte för att fika, de träffas oftast med mig eftersom du som förälder 

är anmäld till socialtjänsten. 

Intervjuperson 2 förklarar att hen ser detta som ett sätt att vara tydlig mot föräldrar och barn, 

samt att det hjälpte familjen att förstå varför ett möte med socialtjänsten är aktuellt. Detta 

beskrivs som ett sätt att kontrollera de premisser som mötet sker under. Men som 

gräsrotsbyråkrat är det även upp till socialsekreteraren att bestämma hur mötet ska ske, vart det 

ska ske, samt vilka krav som ställs. Utöver detta är det upp till gräsrotsbyråkrater att lära ut 

klientrollen, man kan anse att detta förtydligande av mötets karaktär även kan ses som ett sätt att 
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tydliggöra för klienten vad dennes roll som klient innebär. I det tidigare citatet beskriver 

intervjupersonen detta kopplat till tydlighet och en god mötes stämning, dock menar vi att det 

fortfarande visar på hur socialsekreteraren kan kontrollera mötet. Det kan även vara av vikt att 

beakta vad grösrotbyråkratens kontroll över ett möte och klienten innebär eftersom det kan anses 

innefatta en del av den makt och det handlingsutrymme som en gräsrotsbyråkrat besitter. Makten 

kan dels koppla till den roll som gräsrotsbyråkraten skapar för klienten, i detta fall en förälder 

som har blivit föremål för socialtjänstens utredningar (Foucault 1879:37; Lipsky 1980:61). Men 

makten innefattar även hur gräsrotsbyråkraten bestämmer över mötet vilket även innefattar 

dennes handlingsutrymme. Intervjuperson 2 kan bestämma vilken karaktär mötet ska innefatta, 

hen kan exempelvis bestämma att mötet ska vara mer informellt vilket andra intervjupersoner har 

beskrivit att de gör. Men hen kan även bestämma att mötet ska vara mer strikt. Att kunna välja 

mellan dessa alternativ kan anses komma från den makt som gräsrotsbyråkraten besitter som dels 

beror på denne handlingsutrymme (Lipsky 1980:61, 62; Svensson et al 2008:24).  

Samtidigt beskriver flera intervjupersoner att om möjligt brukar de anpassa mötet och kontakten 

enligt familjen samt barnet och den unges önskemål. Detta beskriver de är för att skapa en god 

relation och på så sätt få ett bättre samarbete vilket de beskriver som något viktigt i arbetet med 

barnet och den unge samt deras familj. Detta är ett exempel på hur socialsekreterarna använder 

sitt handlingsutrymme för att hjälpa sig själv genom att anpassa sig till barnet och den unge samt 

deras familj. Genom att göra familjen delaktig i hur kontakten och vården ser ut beskriver 

socialsekreterarna att detta bidrar till att göra barnet och den unge mer motiverad att ta vården på 

allvar och arbeta tillsammans med socialsekreterarna i stället för emot. 

Ett tydligt ämne som socialsekreterarna vi intervjuat beskriver är deras samarbete med familjer 

samt barn och unga genom att skapa vad de ofta kallar en allians med de. Detta underlättar 

samarbetet för att hjälpa barnet och den unge. Flera personer vi intervjuade är av åsikten att 

samarbete med familjen och frivillig vård är det bästa alternativet till ett LVU-omhändertagande. 

När vård enligt LVU diskuteras är det på grund av att riskerna i barnet eller den ungas liv är stora 

och för att kunna avstå från att göra detta intrång krävs att familjen eller det nätverk som finns 

runt barnet eller den unge kan utlova en viss säkerhet eller att det finns samtycke till frivilliga 

insatser. Frivilligt samtycke till insatser eller vård beskrivs av intervjupersonerna som att det 

kräver en viss trovärdighet för att kunna accepteras av socialsekreterarna. Intervjuperson 3 

berättar hur hen varit med om detta och beskriver det så här: 

Men… i det skedet så var det så genomskinligt att hon bara försökte undvika…en LVU-placering 

och att hon ville vara hos…med sitt barn, men inte för att göra någon förändring utan bara för att 

hon inte gillade vårt beslut om LVU så att jaa… 

I detta fall beskriver intervjuperson 3 vidare hur hen fick ett samtycke som hen inte kan lita på 

eftersom det är tydligt att inga förändringar kommer att ske från förälderns sida. Detta kan 

innebära att barnet försätts i risk. Ett samtycke som inte är trovärdigt beskrivs kunna grunda sig i 

olika anledningar. Men den vanligaste anledningen som beskrivs av våra intervjupersoner är då 

barn och unga eller föräldrar har gett flertalet samtycken till att genomföra öppenvård men inte 

närvarar vid möten, eller medverkar i vården som de utlovat. När socialsekreterarna har gjort 
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flera försök att tillgodose familjen frivillig vård och de bryter sina löften eller inte levererar det 

som utlovats blir det svårt att lita på familjen, och våra intervjupersoner förklarar att om det då 

inte syns någon förändring behöver andra metoder användas för att skydda barnet. Att avgöra 

om en klient är trovärdigt eller ej beskrivs av Lipsky (1980:66) som en central del i 

gräsrotsbyråkratens beslutsfattande. För att klienten ska få tillgång till välfärdsstatens resurser 

måste gräsrotsbyråkraten först avgöra om klienten är genuin och trovärdig. I detta fall handlar det 

om socialsekreterarnas bedömning av samtyckets trovärdighet. Att göra ett sådant bedömande är 

en handling som kan ses innehålla både makt och handlingsutrymme. Dels genom det 

tolkningsföreträde som gräsrotsbyråkraten har när det angår att bedöma vad som är trovärdigt. 

En klients tolkning av sina historier kommer inte att bära samma tyngd som gräsrotsbyråkratens. 

Således är det gräsrotsbyråkraten bestämmer vad som är sant eller inte (Lipsky 1980:60–61).  

Socialsekreterarens valfrihet i att avgöra om en person talar sanning eller inte skapar även ett 

handlingsutrymme i mötet som endast socialsekreteraren har möjlighet att använda. Det skulle 

eventuellt vara svårt att tänka sig en situation där en klient anser att en socialsekreterare är 

opålitlig och att denne ljuger. Men när socialsekreteraren gör samma sak gentemot klienten är gör 

denne det som en del av sin arbetsuppgift och beslutsfattande vilket skapar en maktobalans 

(Svensson et al 2008:69)  

Ytterligare ett ämne som återkom i intervjuerna med socialsekreterarna var hur socialsekreterarna 

arbetar med att använda det nätverk som finns kring de barn och unga som behöver hjälp. 

Nätverket beskrivs innefatta både släktingar nära vänner och skola. Intervjupersonerna förklarar 

hur man kan använda sig utav nätverket runt barn eller den unga för att hitta en alternativ 

lösning. De som beskrivs är att nätverket kan stödja upp de riskområden man ser i barnets eller 

den unges liv, samt att de kan varna för om barnet eller den unge är i fara så att socialtjänsten blir 

uppdaterade. På detta sätt kan föräldrar fortfarande ha fortsatt ansvar för att ta hand om sitt barn 

med stöd av en nätverkslösning. Intervjuperson 2 beskriver nätverkets roll i att skydda barnet. 

Nätverket är ju jätteviktigt om det finns ett stöd i nätverket så är det en stor skyddsfaktor och 

något man absolut ska bygga på. För de är de som kommer finnas och har funnits i barnets liv 

under hela dess uppväckts 

Detta kan ses som ett exempel på när socialsekreterare använder sig av sitt handlingsutrymme för 

att komma på alternativa lösningar för att undvika ett LVU-omhändertagande och tillåta barnet 

att bo kvar hemma. (Svensson et al 2008:16). Det kan även kopplas till den makt som 

socialsekreteraren har. En gräsrotsbyråkrat befinner sig ofta i situationer där riktlinjerna är 

otydliga. Det finns inte instruktioner på hur en nätverkslösning ska göras. Det är upp till 

socialsekreteraren att utforma insatsen som denne finner lämpligt, vilken kan innebära både makt 

och handlingsutrymme (Lipsky 1980:14; Svensson et al 2008:70). 

Sammanfattningsvis har vi i detta avsnitt presenterat hur socialsekreterarna vi intervjuat 

diskuterar kring samarbetet med barn och unga samt deras familj där vi har sett att 

intervjupersonerna lägger vikt i tydlighet och möjligheten till att anpassa vården och kontakten 

för att bygga en allians med familjen. Samtidigt som intervjupersonerna beskriver ett samtycke 

som ofta kan ses som något positivt. Kan det stundom vara framtvingat eller icke trovärdigt. 
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Härnäst kommer vi presentera göra en avslutande diskussion om hur resultatet relaterar till olika 

delar av uppsatsen. 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

6.1 Summering 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur socialsekreterare resonerar kring beslutsfattande 

och handläggning av LVU-ärenden och hur de hanterar överväganden i detta beslutsfattande. 

Detta studerades sedan genom semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare på fyra 

barnenheter och fyra ungdomsenheter. Resultaten från dessa intervjuer bearbetades sedan med 

hjälp av en tematisk analys där fyra teman utarbetades: Överväganden och ovisshet i LVU, makt och 

socialsekreterarens arbete, samt samarbete med barnet och den unge samt deras familj, dennes nätverk och familj. 

Dessa resultat svarar till studiens tre frågeställningar: 

• Hur resonerar socialsekreterare kring handlingsutrymme i LVU-mål?  

• Hur reflekterar socialsekreterare över makt i förhållande till LVU? 

• Hur resonerar socialsekreterare kring osäkerheter och ovisshet i LVU-handläggning? 

Vi fann att socialarbetare ofta beskrev att de hade ett genomgående handlingsutrymme, dels i hur 

de utformade en LVU-utredning, dels i deras beslutsfattande kring hur barnet och den unges vård 

skall utformas. Det fanns också stunder då socialsekreterarens handlingsutrymme var begränsat. 

Dessa situationer innefattar ofta själva LVU-beslutet då socialsekreterarna inte fattar ett LVU-

beslut själva. Detta görs i förvaltningsrätten, och stundom i socialnämnden vid akuta 

omhändertaganden. Utöver detta fanns det stunder då socialsekreterarnas överordnade bestämde 

en viss utgång för ett ärende, socialsekreterarna var då tvungna att följa deras beslut. 

Komplexiteten och svårigheterna i ett LVU-ärende kunde också medverka i att socialsekreterare 

kände sig begränsade i sitt handlingsutrymme. 

Många av socialsekreterarna ansåg även att makt påverkade deras arbete med LVU. I vissa fall 

handlade det om socialarbetarnas egna maktstrategier. Stundom beskrev socialsekreterarna att de 

kunde använda individens samtycke till en frivillig insats som ett maktmedel då de informerade 

barnet eller den unga om att de kommer att ansöka om LVU om barnet eller den unge drar in sitt 

samtycke. Socialsekreterarna kunde även bestämma mycket kring utformandet av ett LVU-

omhändertagande och hur en placering efter ett LVU-beslut skulle se ut. Men i vissa fall ansåg 

socialsekreterarna sig själva som maktlösa. Vissa av intervjupersonerna beskrev denna maktlöshet 

i förhållande till situationer där de inte hade någon makt att påverka utfallet av en situation. Och i 

andra fall upplevde de LVU-handläggningen som komplicerad och svår vilket fick de att känna 

sig maktlösa. I dessa situationer beskrev socialsekreterarna att de ofta tog hjälp av sina 

arbetskamrater, chefer, eller specialister. 
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Socialsekreterarna i studien beskrev även att de ofta känner att det uppstår ovisshet och 

osäkerheter i förhållande till LVU-handläggning. Detta medför ofta att socialsekreteraren måste 

göra svåra beslut. I dessa fall hamnade socialsekreterarna ofta i situationer där de antingen tog 

beslutet själva utifrån sina beslutsfattande befogenheter. Eller bestämde sig för att rådgöra med 

specialister, chefer eller jurister. 

Det som har beskrivits ovan är våra huvudsakliga resultat och vår analys av dem. I följande 

avsnitt kommer dessa resultat att ställas i relation till tidigare forskning, teori, metod och 

implikationer för forskning och praktik. 

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare 

forskning 

Som läsaren kanske minns delade vi upp vår tidigare forskning i fyra teman:   socialsekreterares 

arbete med barn och unga, Mellan autonomi och tvång, professionellas motivation om beslut av 

tvångsvård samt Den professionellas handlingsutrymme i beslutsfattanden. Vi presenterade 

studier med fokus på varje individuellt tema, sedan identifierade vi en avhandling av Ponnert 

(2007) som närliggande vår studie och av särskild relevans. Hur bidrar då vår studies resultat och 

analys till forskningsfältet, och de studier som redan har presenterats? 

Vi har i denna studie fått fram resultat som behandlar socialsekreterarnas sida av 

tvångsomhändertaganden. Vi har fått ta del av hur de resonerar och reflekterar kring sina egna 

handlingar och arbetssituationer och även osäkerheter och ovisshet som socialsekreterarna kan 

påträffa i arbetet med LVU. Dessa resultat kan kopplas till en studie som vi presenterade i vår 

tidigare forskning av Ponnert (2007). Vi beskrev att Ponnerts avhandling studerade något som 

var likt vår studie och att avhandlingen därför var av betydelse för oss. Vår studie skiljer sig dock 

från studier som Ponnert då vi inte har samma fokus på LVU som lag, eller faktiska 

omständigheter i socialarbetarnas praktik. Om vi ser till Ponnerts resultat ser vi dels resultat som 

liknar våra. Speciellt de resultat där Ponnert beskriver handlingsutrymme och gränsen mellan 

frivillighet och tvång i LVU-omhändertaganden. Samt när hon beskriver LVU från 

socialsekreterarens perspektiv, då socialsekreterarna i hennes studie argumenterar liknande 

resultatet i vår studie kring barnet och den unge samt deras familj. Och även familjens samtycke 

samt osäkerheter vid LVU (ibidem:162–200). Men Ponnert presenterar även resultat som 

behandlar hur socialsekreterarna skriver sina utredningar, samt hur den rättsliga prövningen i ett 

LVU-ärende ser ut angående rättssäkerhet i domstolar samt domare och nämndemännens 

inblandning i LVU (ibidem:210). Man kan således anse att vår studie mer utförligt fördjupar sig i 

socialsekreterarnas egna åsikter, uppfattningar och beskrivningar än vad Ponnerts gör i sin studie. 

Ponnert har också utgått från gräsrotsbyråkrati i sin avhandling, och även i viss mån 

socialsekreterarna i LVU-processen. Vi har dock endast sökt socialsekreterarnas tankar och 

resonemang och sedan analyserat detta i förhållande till gräsrotsbyråkrati, makt och 

handlingsutrymme. Således behandlar inte våra resultat lagen, eller domstolsprocesser. Utan 

fördjupar sig i stället i socialsekreterarnas erfarenheter, känslor, och utsagor. 
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Våra resultat relaterar även till studier som Ayre (1998), Beckett et al (2007) och Jones (1993) som 

presenterades i den tidigare forskningen. Studierna presenterar resultat som framför allt berör hur 

socialsekreterarna fattar beslut. Beckett et al (2007:61) beskriver exempelvis hur socialsekreterare 

tappar fokus från barnets bästa i domstolsförhandlingar och i stället fokuserar på att vinna 

förhandlingarna. Sedan argumenterar Jones (1993:253) exempelvis för hur socialsekreterare fattar 

beslut baserat på sina egna ideologier i stället för fakta. Vi fann dock att våra resultat behandlade 

mer än endast beslutsfattandet. Detta beror dels på hur vi har utformat våra frågeställningar. Men 

även då vår studie behandlar LVU vilket är en lag där socialsekreterarna inte är de primära 

beslutsfattarna. I våra resultat ser vi i stället argument kring socialsekreterarnas arbete med LVU 

generellt och hur de arbetar inför en ansökan om LVU. Detta innefattar möten med barnet och 

den unge samt deras familj, överväganden inom organisationer och annat som går utöver 

beslutsfattandet. Vi diskuterar hur socialsekreterarna fattar beslut. Men vi belyser beslutsfattandet 

i en större kontext än Ayre (1998), Beckett et al (2007) och Jones (1993). Vi gör detta genom att 

exempelvis belysa beslutsfattandet utifrån våra teoretiska förståelser i form av makt och 

handlingsutrymme. Vi har även fått fram resultat där socialsekreterarna resonerar mer fritt i 

relation till sina egna upplevelser. Våra resultat visar inte vad som hände under ett 

beslutsfattande, utan hur socialsekreterarna tänkte och resonerade kring ett beslutsfattande. 

Vi har även funnit att forskning kring socialsekreterares ovisshet och övervägande kopplat till 

LVU saknas. Ponnert (2007) var den enda studie vi hittade som diskuterar dilemman och 

osäkerhet i LVU kopplat till socialsekreterare specifikt. Vi använde således studier som Hem et al 

(2014) och Sjöstrand et al (2015) som diskuterar dilemman och osäkerheter kopplat till psykologi 

i den tidigare forskningen. Att diskutera och fördjupa oss i samma tema i förhållande till 

socialsekreterare har visat snarliknande resultat. Liknande det som Hem et al (2014) och 

Sjöstrand et al (2015) beskriver angående frivillighet kontra tvång, samt beaktandet av individens 

självbestämmande. Detta är något som även socialsekreterarna i vår studie diskuterade omgående. 

Detta visar att resultaten mellan vår studie och andra studier som diskuterar en annan tvångslag 

och profession inte är helt olika. Vår studie bidrar således med en ny insyn i ett tema som har 

diskuterats ofta i andra fält, men kopplat till LVU och socialsekreterare specifikt. 

Sammanfattningsvis har vi under denna del diskuterat relationen mellan våra resultat och analys 

samt tidigare forskning. Vi har funnit likheter mellan vår studie och tidigare forskning på fältet, 

men vi finner även områden där vår studie bidrar med ny kunskap och insikt. Vi rör oss vidare 

mot att diskutera relationen mellan våra resultat och analys, samt vår teori. 

6.3 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori 

I denna studie valde vi att utgå från Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater som ett teoretiskt 

ramverk. Och sedan handlingsutrymme (Svensson et al 2008) och makt Foucault (1978) som 

teoretiska perspektiv och begrepp som kan integreras i gräsrotsbyråkratens arbete. Således har 

detta medfört att vi har intresserat oss för viss empiri, medan andra empiriska fynd har hamnat 

utanför ramen för uppsatsen. I detta avsnitt förs en diskussion kring detta.  
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Vi har fått möjligheten att genom vår teori uttala oss om hur socialsekreterarnas resonerar kring 

sitt arbete som gräsrotsbyråkrater, hur de anser sig använda handlingsutrymme. Samt hur de 

anser att makt påverkar deras arbete med LVU. Detta har medfört att vi har sett mycket 

intressanta resonemang i våra resultat som går att koppla i sin helhet till gräsrotsbyråkrati. Sedan 

går det att koppla socialsekreterarnas utsagor till exempel Foucaults maktbegrepp eller 

handlingsutrymme. Sättet vi har analyserat makt är även i någon mening annorlunda eftersom vi 

inte går i linje med den traditionella bilden där man endast analyserar hur socialsekreterare utövar 

makt över klienten. Vi har i stället analyserat situationer där socialsekreteraren både besitter makt 

och upplever sig som maktlös. Vi fann att denna förståelse av maktbegreppet gav en mer fruktbar 

analys än maktbegrepp som endast innefattar de professionellas makt över klienter. 

Inom ramen för denna uppsats och dess frågeställningar har vi primärt behandlat praktiska 

aspekter av socialsekreterarnas arbete. Det vore dock intressant att analysera det material vi har 

insamlat för att sedan analysera det ur en konstruktivistisk förståelse. Vi har kort benämnt hur 

klientrollen konstrueras av en gräsrotsbyråkrat (Lipsky 1980:61). Men att utföra en analys baserat 

på hur socialsekreterarnas makt konstrueras samt hur mötet mellan en klient och socialsekreterare 

sker som social konstruktion hade eventuellt varit intressant. Vi hade då kunnat analysera hur 

språkbruk, mötesformer, och olika sociala handlingar kan beaktas utifrån konstruktionistiskt 

perspektiv. Detta kan göras av en uppföljande studie som vill studera liknande frågeställningar 

som vår. 

Sammanfattningsvis har vår studie funnit resultat som är relevant för det sociala arbetets fält då 

många studier inte hade undersökt socialsekreterares upplevelser kopplat till LVU. Komplexa 

resultat vilket har gett en mångsidig analys, stundom var resultaten dock svårarbetade. Vårt val av 

teori har även medfört att vi inte analyserade exempelvis socialkonstruktivistiska aspekter av vår 

empiri då våra teoretiska perspektiv var mer förknippade med praktiskt handlande i socialt arbete. 

6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

I detta avsnitt diskuteras hur våra metodval har påverkat och format det resultatet som vi tidigare 

presenterat. Vi kommer att diskutera vårt insamlande av empiri. Samt den tematiska analysen som 

vi använde för att behandla och analysera det material vi inhämtade. 

Eftersom detta är en kvalitativ studie där vi har använt intervjuer för att samla in data har vi inte 

undersökt huruvida det som intervjupersonerna berättar kan generaliseras över en stor befolkning 

eller inte. Vi har exempelvis inte kunnat uttala oss om att ett visst antal socialsekreterare känner 

sig maktlösa i förhållande till LVU i procentuella andelar eller genom kvantitativa 

generaliseringar. Detta tillhör naturen av kvalitativa intervjuer då de inte lämpar sig för 

generaliseringar (Sohlberg & Sohlberg 2013:151). Men det beror även på studiens urval då 

studiens intervjupersoner kommer från samma kommun och socialtjänst. En annan aspekt av 

kvalitativa intervjuer som bör beaktas är att vi som uppsatsförfattare har varit en del i att skapa 

kunskapen som studien innehåller (Ruth 1991:283–284). Det hade eventuellt varit intressant att 

bedriva en kvantitativ studie för att se hur stor andel av våra intervjupersoner som hade en viss 
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åsikt eller upplevde en viss sak. Det som vår studie har fokuserat på är i stället de åsikter och 

känslor som intervjupersonerna har, vilket är relevant i sig. Om vi hade gjort en kvantitativ studie 

hade vi eventuellt inte fått samma förståelse för socialsekreterarnas känslor, tankar, och 

resonemang däremot hade vi kunnat uttala oss om våra frågeställningar på ett annat sätt. Det 

hade exempelvis varit intressant att se hur många socialsekreterare i en grupp som upplevde att 

makt påverkar deras arbete. Det hade även varit intressant att kunna dra kvantitativa slutsatser 

om andra delar av våra frågeställningar. Vi hade exempelvis kunnat undersöka om osäkerhet och 

ovisshet är ett tema som kan generaliseras på en hel kommuns socialtjänst. Eller hur ofta 

socialsekreterare upplever att LVU-omhändertaganden görs på ett tvivelaktigt sätt. Således har 

intervjuer och kvalitativ metod sina för- och nackdelar då vi har funnit en viss information och 

exkluderat en annan typ av förståelse utifrån vår metod. Vi menar dock att en kvalitativ ansats har 

varit förtjänstfull för denna studie, och detta utesluter inte att en liknande studie kan bedrivas 

kvantitativt (Padgett 2008:114; Sohlberg & Sohlberg 2013:151). 

Den tematiska analysen som vi utförde är även en process har som har utfört ett flertal gånger 

under studiens gång. Detta har hjälp oss att studera de olika teman som vi utarbetar i relation till 

varandra, varje gång som materialet omarbetades fick vi en ny förståelse för det och detta ledde 

oss till att både omarbeta text såväl som tidigare forskning då vi fann att vissa delar i 

intervjupersonernas utsagor belyste information som inte fanns i studien i sådan stor 

utsträckning. Med en abduktiv förståelseansats som grund har vi därefter analyserat materialet i 

förhållande till både teori och empiri, där vi förhåller oss både deduktivt och induktivt (Alvesson 

& Sköldberg 2017:14). En annan del som är viktigt att vara medveten om i förhållande till vår 

analys är att materialet i vår studie är tolkat ur författarnas perspektiv. Detta gör att det vi hör, 

ser, och känner när vi tolkar intervjuerna kommer att kunna påverka resultatet vi presenterar 

(Aspers 2011:33). 

Sammanfattningsvis har vi under denna del diskuterat hur vår metod har påverkat studiens 

resultat. Samt vad vi har kunnat åstadkomma med vår metod och vad som faller utanför ramen 

för en kvalitativ studie. Vi rör oss vidare mot studiens avslutande rubrik där vi diskuterar hur 

studien kan lägga grund för framtida forskning. 

6.5 Implikationer för forskning och praktik 

Här kommer studiens betydelse och applicerbarhet för det sociala arbetets praktik och teori att 

diskuteras. En tvångsåtgärd är som vi nu har påpekat flertalet gånger en insats som har stor 

påverkan på barn och unga samt deras familjers liv. Det är ett stort intrång i en individs liv från 

socialtjänsten. Det är därför av intresse att studera denna process för att se huruvida den 

information som presenteras kan gagna framtida forskning och socialsekreterare som arbetar med 

LVU i praktiken. 

Vi har i denna studie fokuserat på socialsekreterare som arbetar direkt med familj samt barnet 

och den unge för att skapa en förståelse av hur de tänker och resonerar när de utför sitt jobb 

kopplat till LVU. Vår förhoppning är att resultatet av vår studie går att använda för nyanställda 
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eller av andra professioner som också jobbar med LVU. Genom att skapa kunskap om de olika 

situationer som socialsekreterare stöter på och arbetar med samt vilka olika tankar och 

funderingar de har i dessa situationer hoppas vi att man kan få en djupare förståelse för deras 

resonemang och agerande. För andra professioner utöver socialsekreterare är aspirationen även 

att studien kan användas för att utöka kunskap om yrket och arbetet som utförs, samt en 

förståelse för vilka övervägandena och resonemang som görs och på så sätt förbättra samarbetet 

mellan andra professioner och socialsekreterare. För nyanställda eller redan befintlig personal tror 

vi att resultatet kan belysa ämnen som är bra att vara medveten om för att på ett bättre sätt arbeta 

med både familjer och barn när det kommer till utredningar och LVU-handläggningar och på ett 

bättre sätt vara medveten om sitt eget handlande. Genom att skapa kunskap om hur arbetet som 

gräsrotsbyråkrat och socialsekreterare i LVU-omhändertaganden kan man eventuellt handskas 

med praktiska situationer på ett bättre sätt och med mer kunskap som grund. Vi menar även att 

vår studie kan placeras i ett större sammanhang då den bidrar med kunskap som kan vara viktigt 

att beakta i arbetet med barn och unga generellt. Socialsekreterares arbete med LVU säger inte 

endast något om tvångsomhändertaganden, men även om hur arbetet med barn och unga sker 

inom socialtjänsten. Hur ser mötet med barnet ut? Hur förhåller sig professionellt till relation 

mellan små barn och familj? Dessa frågor och snarliknande funderingar har belysts och 

behandlats i denna studie och kan således utgöra en grund för framtida forskning som inte 

undersöker LVU specifikt. 

Således är det ämne som vi har lyft upp i denna studie ett relevant ämne att forska om. Det berör 

även mycket av samhällets arbete med utsatta familjer och barn. En eventuell praktisk idé för 

kommande studier är att undersöka våra frågeställningar med vinjetter där socialsekreterarna får 

olika “case” och ska resonera kring dessa. Detta kan eventuellt göras i både fokusgruppsintervjuer 

och enskilt. Förhoppningsvis kan vår studie vara en del av en diskussion kring ämnet, där vår 

studie lägger en grund för tankar och idéer på vidare studier i detta ämne. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 intervjuguide 

Inledande frågor 

-          Hälsa och tacka för att de för att de ville vara med i studien. Informera om vad 

konfidentialitet innebär samt att samtycket kan dras in utan motivering närsomhelst 

innan 24/5 

1)      Hej kan du inledande beskriva vad du jobbar med och vad din befattning är? 

2)       Hur länge har du jobbat med din nuvarande befattning? 

3)      Vilka arbetsuppgifter har du? 

Frågor om tvångsomhändertaganden 

1)   Kan du inledande beskriva hur arbetet med ett LVU ärende ser ut? 

2)   Vilka dilemman och osäkerheter upplever du i LVU omhändertaganden? 

3)   Är det några speciella överväganden som du beaktar kopplat till barnet eller ungdomen 

innan ett LVU omhändertagande? 

a)   Beskriv gärna vilka, varför beaktar du just detta? 

4)   Hur hanterar du eventuella osäkerheter och svårigheter kopplade till överväganden av 

LVU handläggning? 

a)   Beskriv gärna 

5)   Beskriv gärna om du upplever att det uppstår funderingar kring när man ska avstå från 

ett omhändertagande och när man ska ingripa? 

a)   Beskriv gärna varför du resonerar så, finns det något särskilt som gör att 

denna typ av fundering blir aktuell? 

6)   Vad är det som gör att du avstår från att besluta om ett LVU omhändertagande? 

7)   Vad är det som du upplever indikerar att ett LVU omhändertagande ska göras? 

Ytterligare Följdfrågor 
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●       Vad är det som du som socialsekreterare behöver för att hantera svårigheter i 

tvångsvården av unga? 

Frågor om makt i kopplat till LVU[JF1]  

1)      Upplever du att makt påverkar arbetet med LVU? Kan du resonera kring vilka sätt 

makt påverkar ditt arbete med LVU? 

2)      Upplever du som socialsekreterare dig någon gång maktlös kopplat till LVU 

omhändertaganden? Beskriv gärna hur och varför, hanterar du detta på något sätt? 

3)      Hur hanterar du svårigheter där klienten kan upplevas som utsatt i mötet? 

a)      Utveckla beskriv gärna några av dina strategier 

4)      Hur hanterar du ifall en klient eller dennes familj motsätter sig LVU 

omhändertagandet? 

a)      Utveckla beskriv gärna några av dina strategier 

5)      I vilken grad upplever du att klienten och dennes familj kan påverka ett beslut om 

LVU omhändertagande? Utveckla gärna 

Ytligare följdfrågor: 

·         Beskriv gärna svårigheterna med en i mötet med klienten ytligare, vad är dina strategier i ett 

sådant möte? 

·         I vilka fall kan klienten och dennes familj mest inverkan på beslutet om ett LVU 

omhändertagande? 

Frågor om handlingsutrymme kopplat till LVU 

1)       Hur upplever du att dina valmöjligheter ser ut i LVU handläggning? Hur reflekterar 

du kring eventuella valmöjligheter? 

2)      Beskriv gärna om du upplever att det finns situationer där du har mer eller mindre 

möjlighet att påverka en LVU handläggning? 

a)      Varför just dessa situationer? 

3)      Upplever du någonsin att du använder kreativa lösningar i arbetet med LVU 

omhändertaganden? 

a)      Varför just dessa situationer? Hur ser dessa kreativa lösningar ut? Vad är det 

som gör att du inte använder kreativa lösningar? 

4)      Beskriv om du upplever att det finns svårigheter med att representera en organisation i 

mötet med en individ i LVU omhändertaganden? Utveckla, vad är det som gör det 

svårt/inte? 

Ytterligare följdfrågor: 

●       Känner du att du har en påverkan på beslut om LVU omhändertaganden utöver 

bestämda riktlinjer? 
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●       Hur uppfattar du att din position som socialsekreterare påverkar dina valmöjligheter i 

ett LVU omhändertagande? 

Avslutande frågor 

●       Finns det något du vill tillägga/ta bort och ändra? Eller något du inte fått chansen att 

säga? 

Tacka intervjupersonen för dennes tid och beskrivs sedan att samtycket går att dra in 

närsomhelst utan motivering en gång till, ge dem även information om när uppsatsen 

förväntas bli klar och vart dem kan läsa den.  
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Bilaga 2 informationsbrev 

Informationsbrev 

Uppsala universitet, 

Sociologiska institutionen/Centrum för socialt arbete (CESAR) 

Socionomprogrammet 

Till xx-xx 

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 

vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I 

examensarbetet undersöker vi hur socialsekreterare resonerar kring handläggningen av LVU-

omhändertaganden och hur de resonerar kring svårigheter som kan uppstå i samband med 

beslutsfattande av LVU, exempelvis kopplat till etiska dilemman, makt och 

handlingsutrymme. Detta gör vi genom att bedriva intervjuer med socialsekreterare som 

beslutar om tvångsvård vid LVU ärenden. Observera att alla intervjuer genomförs via zoom, 

intervjuerna tar cirka 45 minuter. 

Du tillfrågas därför som socialsekreterare vid xxxx i xxxx kommun att delta i denna studie i 

form av en intervju. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst utan särskild förklaring avbryta 

deltagandet. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare 

kommer åt det under arbetets gång. De inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och 

presenteras på ett sådant sätt att de inte går att härleda till intervjupersonerna. 

Uppsala den xxxx-xx-xx 

Med vänliga hälsningar 

  

Bergqvist Anton,                                                      Farsiani Leo, 

Socionomstudent                                                        Socionomstudent 

Handledare: 

Fagerberg Johan,  
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Bilaga 3 samtyckesblankett  
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Bilaga 4 exempel på analysmetod 

Meningsenhet  kondenserad mening  kod 

Jag kan uppleva mig maktlös om ehh dem 

personer som ska jobba med barnet inte vill till 

exempel fortsätta 

maktlös när de som jobbar 

med barnet inte fortsätter 

Maktlös 

Ett exempel på en meningsenhet som kondenseras och görs till en kod som heter “maktlös” 

 

Kategori 

Socialsekreterarens maktlöshet 

Maktlös 

Beslut från förvaltningsrätten 

skilda åsikter kring oro 

Ett exempel på hur koden ovan (maktlös) ingår i kategorin “socialsekreterarens maktlöshet”, 

tillsammans med två andra koder. Kategorin färgas grönt i förtydligande syfte.  
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Bilaga 5 deklaration om arbetsfördelning 
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