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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka om, och i sådana fall hur, socialsekreterare upplever 

gråzonen mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser med stöd av 2§ lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), samt hur socialsekreterare resonerar kring ett 

utvidgat mellantvång och dess betydelse för socialsekreterarens handlingsutrymme. Då 

forskningsfrågan berör och eftersträvar förståelse för upplevelser och resonemang har 

hermeneutik använts som vetenskapsteoretisk ansats. Tio socialsekreterare med erfarenhet av 

barnavårdsutredningar intervjuades där fokus för intervjuerna var två vinjetter. I uppsatsen 

används Lipsky´s (2010) teori om gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme, och materialet har 

kodats och analyserats med hjälp av tematisk analys. Studiens resultat visar att socialsekreterare 

upplever gråzonen mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser som ofta återkommande och 

svårnavigerad. För socialsekreterarna innebär gråzonen att de inte kan ge barnet eller familjen 

stöd, då samtycke inte finns och inte heller grunder för tvångsvård. Detta innebär att ärenden 

måste avslutas utan insats, trots hög oro. Resultatet visar även att det råder delade meningar 

kring ett utvidgat mellantvång. Detta utifrån att det mellantvång som finns för 3§ LVU inte 

används i stor utsträckning. Resultatet belyser även att ett utvidgat mellantvång kan ha en 

betydelse för handlingsutrymmet. Detta dels utifrån att socialsekreteraren får ökade möjligheter 

att bevilja insatser trots att samtycke ej finns, men det kan även verka begränsande i och med 

att alliansen mellan socialsekreterare och klient riskeras. 
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1. INLEDNING 
Att tvångsomhänderta barn och unga är en av de mest ingripande åtgärder som staten genom 

sociala myndigheter kan vidta. Det är således ett komplext område, inte minst juridiskt. Den 

rättsliga regleringen uppställer en tydlig skillnad mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser. 

Detta är däremot inte fallet i praktiken då gränsdragningen inte ter sig lika tydlig. Gränsen för 

vad någon vill, förmår, förstår och vad som är möjligt att genomföra på frivillig väg är inte 

alltid helt skarp (Leviner & Lundström, 2017, s. 19ff; Alexius, 2013, s. 197ff). Sedan 

barnkonventionen tillkom har den juridiska uppdelningen mellan frivillighet och tvång 

problematiserats (Socialstyrelsen, 2021, s. 49). En målgrupp som specifikt har lyfts är yngre 

barn som far illa i sin hemmiljö, det vill säga miljöfall (2§ LVU). I de ärenden där kriterier för 

vård med stöd av 2§ LVU inte är uppfyllda erbjuds frivilliga insatser, men om vårdnadshavare 

inte samtycker till dessa tenderar barnen att falla mellan stolarna och inte erhålla någon hjälp 

trots att socialtjänsten identifierat ett behov grundat på oro (Leviner, 2014, s. 215f). 

Socialsekreterare vittnar om hur de tvingas stå passiva och avvakta till dess att kriterier för 

tvångsinsatser enligt LVU uppfylls (SOU 2015:71, s. 252ff). Det är först då barnen juridiskt 

kan hjälpas, däremot riskerar barnen då hunnit ta stor skada (Linell, 2017, s. 238f; Alexius, 

2013, s. 190).  

 

Det ovan beskrivna har benämnts som ett “glapp mellan frivillighet och tvång” och 

lagstiftningen har ansetts vara bristfällig då det inte finns något steg mellan frivilliga insatser 

och tvångsinsatser (Socialstyrelsen, 2021, s. 49; SOU 2000:77, s. 18). “Gråzon” är en annan 

benämning som används för att belysa problematiken rörande otydliga gränser mellan 

frivillighet och tvång. Detta leder till ett brett spektrum av tolkningar där socialsekreterarens 

handlingsutrymme blir påtagligt centralt (Östlund et al., 2021, s. 917; Leviner, 2014, s. 216f). 

Det utrymme som finns mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser benämns och beskrivs olika 

och kommer i denna studie benämnas som en gråzon. Trots att benämningen gråzon utifrån 

tidigare studier har en värderande innebörd, menar vi att det är den mest relevanta benämningen 

då ordet gråzon syftar till gränsområdet mellan två företeelser (Svenska Akademiens ordlista, 

2022).  

 

En viktig fråga kopplat till gråzonen är socialtjänstens möjlighet att ge barn skydd och stöd trots 

att vårdnadshavare inte samtycker till insatser (Socialstyrelsen, 2021). Ett förslag som har 
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diskuterats under flera år, i synnerhet sedan barnkonventionen tillkom, är ett mellantvång för 

miljöfallen (2§ LVU) (Socialstyrelsen, 2021, s. 49). Med mellantvång menas bestämmelsen i 

22§ LVU som möjliggör för socialsekreteraren att bevilja särskilda insatser för den unge utan 

vårdnadshavares samtycke. Det handlar således om ett utvidgat mellantvång då mellantvång 

redan finns för beteendefallen (3§ LVU), som alltså bestäms i 22§ LVU. Förslaget för ett 

utvidgat mellantvång har dock inte lett till någon lagstiftning på grund av det bristande 

kunskapsläget (SOU 2015:71, s. 43, 261ff; Socialstyrelsen, 2021, s. 56f). Med detta som 

utgångspunkt ämnar vi studera om, och i sådana fall, hur socialsekreterare upplever gråzonen 

mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser med stöd av 2§ LVU, hur socialsekreterare 

resonerar kring ett utvidgat mellantvång, samt dess betydelse för handlingsutrymme. Studien 

kommer således avgränsas till att endast behandla miljöfall och därmed utesluta beteendefallen. 

Detta utifrån att det redan finns ett lagstadgat mellantvång (22§ LVU) för beteendefallen.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka om, och i sådana fall hur, socialsekreterare upplever 

gråzonen mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser med stöd av 2§ LVU, samt hur 

socialsekreterare resonerar kring ett utvidgat mellantvång och dess betydelse för 

handlingsutrymmet. 

 

Frågeställningarna för studien är följande;  

● På vilka sätt upplever socialsekreterare gråzonen mellan frivilliga insatser och 

tvångsinsatser med stöd av 2§ LVU? 

● På vilket sätt resonerar socialsekreterare kring ett utvidgat mellantvång för miljöfall (2§ 

LVU)? 

● Vilken betydelse kan ett utvidgat mellantvång få för socialsekreterarens 

handlingsutrymme? 

Centrala Begrepp  
I detta avsnitt presenteras och definieras centrala begrepp som studien kommer att använda. 

Detta under rubrikerna; gråzonen mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser, relevanta 

lagrum samt mellantvång.   
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Gråzonen mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser 

Gråzon är den benämning som används i studien för att belysa det utrymme som finns mellan 

frivilliga insatser och tvångsinsatser. Vi anser att denna benämning kan användas neutralt då 

ordet gråzon innefattar gränsområdet mellan två företeelser (Svenska Akademiens ordlista, 

2022).  

Relevanta lagrum  

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), SoL, utgör grunden för socialtjänstens arbete i Sverige. Det 

är en ramlag och ses som det yttersta skyddsnätet i samhället (Staaf & Corter 2019, s.  27f). 

Detta bestäms i SoL 1. kap 1§ som är en så kallad portalparagraf:  

 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människorna 

       - ekonomiska och sociala trygghet, 

       - jämlikhet i levnadsvillkor, 

        - aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 

sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 

resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 

integritet. 

 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52), LVU, är en 

tvångsvårdslagstiftning. Det är socialnämnden som ansöker om vård för barnet eller ungdomen 

hos förvaltningsrätten, utifrån socialsekreterarens utredning. Det är alltså förvaltningsrätten 

som till sist beslutar om det finns grunder för LVU vård eller inte (Staaf & Corter, 2019, s. 

110f).  

 

Miljöfall är det begrepp som används i studien för att benämna personkretsen i 2§ LVU: 

 

2§ LVU  

Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 

utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig 

risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Lag (2003:406) 
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Den påtagliga risken som nämns i paragrafen måste vara allvarlig och inte obetydlig, oklar eller 

avlägsen, det krävs därför konkreta omständigheter som styrker detta. Den påtagliga risken 

måste även påverka barnets hälsa och utveckling på ett sådant sätt att det föreligger ett tydligt 

vårdbehov (prop. 1989/90:28, s. 63f & 107). Vidare måste frivilliga insatser visat sig 

otillräckliga eller ogenomförbara, detta enligt 1§ LVU. I vissa fall kan dock 

tvångsomhändertagande ske trots att samtycke till frivilliga insatser uttalats, detta då 

socialtjänsten gör bedömningen att det finns en risk att samtycke återkallas, att familjen ingriper 

i vården på ett störande sätt eller gör anspråk på barnets trygghet (SOU 1979/80:44, s. 100). 

Om de redovisade rekvisiten är uppfyllda ska socialtjänsten slutligen göra en prövning vad 

gäller huruvida vård med stöd av LVU och den konkreta föreslagna vårdplaneringen är förenlig 

med barnets bästa, detta enligt 1§ LVU. 

 

Beteendefall är det begrepp som används i studien för att benämna personkretsen i 3§ LVU. 

Som tidigare nämnt har studien avgränsats till att endast behandla miljöfall, men beteendefall 

bör definieras för en ökad förståelse för mellantvång och ett utvidgat mellantvång.  

 

3§ LVU  

Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig 

risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet 

eller något annat socialt nedbrytande beteende. 

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § 

brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård 

för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket. Lag (2006:896).  

Mellantvång 

Mellantvång är den bestämmelse som regleras i 22§ LVU. Mellantvånget gör det möjligt för 

socialsekreteraren att bevilja insatser med stöd i 22§ LVU för barnet trots att samtycke saknas 

från vårdnadshavare. Nedan presenteras paragrafen där det definieras vilka insatser som kan 

erbjudas den unge:  

 

22§ LVU, första stycket 

Om det kan antas att den som är under 20 år till följd av ett beteende som avses i 3 § 

kommer att behöva beredas vård enligt denna lag om beteendet fortsätter och det stöd 
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eller den behandling som den unge behöver inte kan ges med samtycke av den unge 

själv, om han eller hon har fyllt 15 år, och av den unges vårdnadshavare, får 

socialnämnden besluta 

   1. att den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad 

kontaktperson som socialnämnden utsett, eller 

   2. att den unge ska delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten. Lag 

(2016:518) 

 

Bakgrunden till lagrummet ovan var den konflikt som tenderar att uppstå när socialtjänsten 

tvingas acceptera den unges vägran till frivilliga insatser trots ett konstaterat behov. Paragrafen 

möjliggör ett större utbud av insatser som gör att socialtjänsten inte behöver vänta på att 

situationen blir så allvarlig för den unge att kriterierna för tvångsvård till slut uppfylls. 

Socialnämnder har däremot inga medel för att med tvång genomföra de insatser som beslutas 

enligt 22§ LVU (SOU 2015:71, s. 241ff).  

 

Utvidgat mellantvång är det begrepp som används i studien för att benämna det förslag som rör 

ett mellantvång för miljöfall, det vill säga ett utvidgat mellantvång. Det handlar således om en 

hypotetisk bestämmelse som vi medvetet definierat vagt vad gäller vilka öppna insatser som 

hade kunnat beviljas med stöd av paragrafen. Detta gjordes med syftet att inte begränsa studiens 

deltagare i sitt resonemang rörande ett utvidgat mellantvång. Utifrån SOU 2015:71 har vi dock 

haft som utgångspunkt att det utvidgade mellantvånget skulle fungera på samma eller liknande 

sätt som det mellantvång som redan finns och tillika insatserna. 

Uppsatsens disposition 
Nedan presenteras tidigare forskning i relation till studiens forskningsfråga, där avsnittet 

avslutas med en reflektion över kunskapsläget och vår positionering inom forskningsfältet 

utifrån studiens syfte. Därefter presenteras studiens teoretiska ramverk som senare ligger till 

grund för analysen. Efter presentationen om studiens teorival redogörs det för studiens val av 

metod. I metodavsnittet innefattas en redogörelse för studiens vetenskapsteoretiska ansats, 

sökprocess av tidigare studier, datainsamlingsmetod samt analysmetod och avslutas med 

studiens tillförlitlighet och etiska överväganden. Därefter presenteras studiens resultat, som 

även analyserats med hjälp av tematisk analys och de teoretiska begreppen. Studien avslutas 

med en diskussion kring studiens resultat i relation till tidigare forskning och teori, där 
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metodvalet diskuteras och även implikationer för vidare forskning och det sociala arbetets 

praktik.  

2. TIDIGARE FORSKNING 
I följande avsnitt redogör vi för tidigare forskning utifrån studiens syfte att undersöka om, och 

i sådana fall hur, socialsekreterare upplever gråzonen mellan frivilliga insatser och 

tvångsinsatser med stöd av 2§ LVU, samt hur socialsekreterare resonerar kring ett utvidgat 

mellantvång och dess betydelse för handlingsutrymmet. Avsnittet inleds med sökprocessen av 

tidigare studier. Sedan presenteras den tidigare forskningen utifrån fyra teman vi har identifierat 

i bearbetningen av materialet. Dessa teman är: rättssystemets uppbyggnad och 

utredningsprocessen där LVU processen behandlas, mer specifikt LVU:s tillämplighet i 

praktiken, frivilliga insatser och tvångsinsatser där gråzonen i sig behandlas och 

problematiseras, likaså berörda lagrum, utvidgat mellantvång där den begränsade forskningen 

inom ämnet uppmärksammas och slutligen handlingsutrymme inom det sociala arbetet där 

handlingsutrymmet som verktyg behandlas samt de faktorer som tenderar att påverka 

handlingsutrymmet. Till sist reflekterar vi över forskningsfältet utifrån vår egen studie och vår 

positionering inom det. 

Sökprocess av tidigare studier  
I sökprocess av tidigare studier användes Uppsala Universitetsbiblioteks söktjänst samt andra 

relevanta databaser; Applied Social Sciences Index and Abstracts - ASSIA, International 

Bibliography of the Social Sciences - IBSS, Social Services Abstracts, SwePub. Till att börja 

med användes svenska sökord vilka var “tvångsinsatser”, “vanvård”, “handlingsutrymme” och 

“mellantvång”. Detta gav mycket sökresultat, men för att bredda och fördjupa sökningen 

ytterligare och hitta internationell forskning användes även engelska sökord. Vi använde då oss 

av sökord såsom “social services”, “compulsory care” och “discretion”. För att vidare utforska 

forskningsfältet användes kedjesökningar genom att söka igenom referenslistor på de studier 

som berörde vårt ämne.  Ett krav var att artiklarna skulle vara kollegiegranskade och initialt 

avgränsade vi oss även till studier som genomförts under det senaste decenniet. Vi kom dock 

att inse att utbudet av relevanta studier var begränsat och valde därför att även inkludra enstaka 

äldre studier som vi ansåg bidrog till förståelse för de kontexter som omger studiens 

forskningsfråga.  

 



Almström & Larsson 

11 (65) 

Rättssystemets uppbyggnad och utredningsprocessen 
I detta avsnitt behandlas och diskuteras rättssystemets uppbyggnad samt utredningsprocessen 

utifrån tidigare studier. Flera studier belyser de dilemman Sveriges barnskyddssystem möter. 

Leviner (2014) har i sin studie undersökt detta och konstaterar att det föreligger en rättslig 

otydlighet vad gäller när och hur myndigheter ska ingripa utifrån 2§ LVU, alltså miljöfallen. 

Det är exempelvis oklart utifrån praxis och förarbeten vad som ska ligga till grund för utredning 

och tvångsomhändertagande (Leviner, 2014, s. 215f). Att LVU lagstiftningen präglas av 

otydlighet är något som även uppmärksammas av Gustafsson, Wejedal och Östlund (2021) som 

undersökt och problematiserat LVU processens upphörande. Otydligheten leder till 

oförutsägbarhet vad gäller utredningsansvarets omfattning, bevisbördan och hur höga 

beviskraven ska vara, vilket i slutändan leder till att LVU tillämpas rättsosäkert (Gustafsson et 

al., 2021, s. 81f). 

 

Vikten av praxis inom barnrätt är ett område som i likhet med Leviner (2014), även behandlats 

av Adolphson et al. (2019) som undersökt Sveriges utveckling i barnrätt. I studien konstateras 

att otydlighet vad gäller tillämpningen av LVU kan härledas till bristande praxis, samtidigt 

poängteras att detta är något som riskerar att öka 2020 när barnkonventionen blir svensk lag. 

Rättsutvecklingen utifrån barnkonventionen ska ske genom praxis men en del av problematiken 

handlar om hur denna praxis ska erhållas, mer specifikt hur barnärenden överhuvudtaget ska 

bli ett ärende för domstolar. En förutsättning för att praxis ska skapas är att ett beslut överklagas 

och att talan i domstol väcks. Vad gäller yngre barn krävs att någon uppmärksammar och 

företräder barnet men möjligheterna för att någon annan än vårdnadshavarna företräder ett barn 

är begränsade. Detta blir problematiskt i de fall vårdnadshavare inte utgår från sina barns 

intressen och inte agerar i enlighet med dessa. Om dessa barn inte får möjlighet att utkräva sina 

rättigheter kommer inte ärenden komma vidare till domstol, och därmed kommer inte heller 

den rättsutveckling som förutsätts att ske (Adolphson et al., 2019, s. 21). 

 

Ett annat påtagligt juridiskt dilemma är det faktum att barnskyddssystemet i Sverige har 

frivillighet som grund, vilket i vissa fall leder till en konflikt mellan familjens rätt till privatliv 

och barns rätt till skydd (Leviner, 2014, s. 215f). Otydligheten i lagen är något även Alexius 

(2013) berör i sin studie där innehållet i utredningar och domar gällande tvångsvård med stöd 

av 2§ LVU från två regioner i Sverige har studerats. I studien framkommer att det ur ett 

barnskyddsperspektiv råder ett allvarligt glapp mellan lagstiftningens rättsdogmatiska 

föreställningsinnehåll och hur detta sedan används i praktiken (Alexius, 2013, s. 197ff). Studien 
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berör även innehållet i ansökningar om tvångsvård och konstaterar att det i majoriteten av 

utredningar och domar inte framgår hur allvarliga barnets framtida skador kan antas bli, vidare 

fastslås att två tredjedelar av fallen är otillräckligt beskrivna i utredningar och domar (Alexius, 

2013, s. 190ff). De otillräckligt beskrivna utredningarna riskerar att leda till att LVU ärenden 

avslås av domstol, detta även på grund av att förvaltningsdomstolar sällan efterfrågar 

kompletterande information trots att de har mandat (Leviner, 2014, s. 217).  

 

Förvaltningsdomstolars roll i LVU ärenden problematiseras av Leviner (2012) i studien rörande 

huruvida det finns ett behov av specialiserade domstolar på barnskyddsområdet i Sverige. I 

studien beskrivs hur socialtjänsten återkommande kritiseras för felaktiga bedömningar gällande 

ingripande och omhändertagande av barn men mer sällan diskuteras förvaltningsdomstolars roll 

i frågan. Detta trots att det är där beslut tas som sedan blir praxis, som i sin tur ska vara 

vägledande i liknande frågor. Med anledning av barnärendens komplexitet konstateras att 

förtydligande behövs rörande domstolens utredningsansvar, mer specifikt vad som krävs för ett 

fullgott beslutsunderlag i förhållande till bedömningar om barns bästa (Leviner, 2012, s. 86ff 

& 123ff). Detta är även något som problematiseras av Wejedal, Östlund och Gustafsson (2022) 

som undersökt huruvida föräldrars bristande insikt är ett oskrivet rekvisit i LVU. I studien lyfts 

att en bristande insikt kan leda till omsorgsbrister som motiverar insatser från socialtjänsten. I 

detta skede kan en bristande insikt även få betydelse för bedömningen om insatser kan ges 

frivilligt eller ej, detta då en förutsättning för att samtycka till frivillig vård är en förståelse för 

det bakomliggande behovet av vård. I studien framgår även att många föräldrar har svårigheter 

att nå upp till de krav på insikt som ställs, däremot är det inte entydigt vad kravet innebär, hur 

insikt kommer till uttryck eller hur föräldrar ska anpassa sig. (Wejedal et al., 2022, s. 126f). 

Frivilliga insatser och tvångsinsatser  
En aspekt som berör studiens syfte är gränsdragningen mellan frivilliga insatser och 

tvångsinsatser som socialsekreterare måste navigera mellan och detta kommer således vara 

fokus i detta avsnitt. En relevant kontext för forskningsfrågan är tvångsinsatsers utbredning.  

Linell (2017) undersöker i sin studie domar rörande ansökningar om vård enligt 2§ LVU, med 

syfte att undersöka våldsutsatthetens omfång och vad som karaktäriserar våldet. I studien 

framgår att ansökningar om vård enligt 2§ LVU är ovanliga och ofta görs när det är tal om grov 

försummelse, vanvård och systematiskt våld som pågått länge. Detta styrker det faktum att 

majoriteten av miljöfall som blir tvångsomhändertagna redan hunnit ta stor skada (Linell, 2017, 

s. 238f). Detta innebär att socialnämnden, trots proportionalitetsprincipen, avvaktar påtagligt 
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länge innan en ansökan om tvångsvård görs (Alexius, 2013, s. 197ff). Healy, Lundström och 

Sallnäs (2011) har i likhet med Linell (2017) undersökt andelen barn som blir 

tvångsomhändertagna med stöd av 2§ LVU. Studien har dock undersökt saken med Australien 

som kontext, detta då Australien, till skillnad från Sverige har barndomstolar. I studien 

konstateras att Australien och Sverige placerar en lika stor andel barn, däremot är det 

åldersspannet som skiljer sig. I Australien är det främst yngre barn som placeras och i Sverige 

är det främst tonåringar. Utifrån detta lyfts i studien frågan huruvida Sveriges höga antal 

placeringar av tonåringar kan vara en direkt konsekvens av det låga antalet placeringar av yngre 

barn. I studien föreslås att dessa yngre barn inte placeras utan i stället blir föremål för 

socialtjänstens frivilliga insatser, som i vissa fall inte är tillräckliga vilket leder till att barnen 

på sikt utsätts för sociala problem och riskerar att placeras som tonåringar (Healy et al., 2011, 

s. 426f).  

 

Orsaker till att yngre barn mer sällan tvångsomhändertas är något som behandlas av Ponnert 

(2007). I studien beskrivs socialsekreterares osäkerhet avseende huruvida den vård som finns 

att tillgå är ett bättre eller sämre alternativ än den situation barnet har i hemmet. Tvångsvård 

och placeringar utanför hemmet anses inte som en räddning, utan snarare som det minst dåliga 

alternativet. Det eventuella traumat, vad separationen mellan barn och förälder kan komma att 

innebära, samt risken att skada föräldrarnas förtroende för socialsekreteraren är också faktorer 

som leder till att socialsekreterare anser att tvångsvård är en sista åtgärd. Detta är något som 

tenderar att påverka socialsekreterarens moraliska övertygelse vad gäller när frivillighet 

övergår till tvång (Ponnert, 2007, s. 178ff & 227). Den moraliska övertygelsen är den gräns 

socialsekreteraren måste ha passerat för att de frivilliga insatserna ska anses verkningslösa eller 

för att samtycke ska ifrågasättas. Den moraliska övertygelsen består av övergripande 

samhällsmoral, individuella etiska överväganden, samt professionella bedömningar om vad 

som anses vara barnets bästa. Tillsammans med bevisbara kriterier är den moraliska 

övertygelsen det som präglar huruvida LVU processen initieras eller ej. Miljöfall kantas ofta av 

en utdragen LVU process som karaktäriseras av att socialsekreteraren har uppnått en moralisk 

övertygelse men saknar bevisföring och måste därför avvakta i väntan på ytterligare bevis 

(ibid.:187ff & 209).  

 

Hur utrymmet mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser upplevs är något som berörts av 

Östlund, Gustafsson och Wejedal (2021) som genom sin studie problematiserat det utrymme 

som finns mellan frivillighet och tvång, detta utifrån socialtjänstens arbete. Det framkom att 
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gränsen som omger frivilliga insatser och tvångsinsatser upplevs som flytande och därför 

benämns vara en gråzon av författarna. Exempelvis kan en placering grundas på LVU, trots att 

samtycke från vårdnadshavare finns, detta då socialsekreterare gör bedömningen att samtycket 

inte är tillförlitligt. På så vis används tvångslagstiftningen i stället för frivillig insats trots att 

samtycke har inhämtats (Östlund et al., 2021, s. 917f). De otydliga gränsdragningarna rörande 

frivillighet och tvång är något som också lyfts av Leviner och Lundström (2017) som 

konstaterar att den rättsliga regleringen uppställer en tydlig skillnad mellan frivilliga insatser 

och tvångsinsatser men att detta inte är fallet i praktiken på grund av ärendenas komplexitet och 

flerdimensionalitet. Socialsekreterare får med andra ord svårt att tillämpa och tolka aktuella 

lagrum (Leviner & Lundström, 2017, s. 25). Leviner (2014) nämner även i sin studie att 

regelverket leder till en gråzon vad gäller frivillighet och tvång. Detta leder i sin tur till ett brett 

spektrum av tolkningar för socialsekreterare där handlingsutrymme blir vägledande för om, hur 

och när tvång ska övervägas (Leviner, 2014, s. 216f). 

Ett utvidgat mellantvång 
Som nämndes tidigare har förslaget gällande ett utvidgat mellantvång inte lett till några 

lagändringar på grund av bristen på forskning inom ämnet. Regeringen gav därför 

Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga kunskapsläget vilket resulterade i den rapport som 

publicerades 2021 (Socialstyrelsen, 2021, s. 7). En enkät skickades till samtliga kommuner i 

Sverige med syftet att bland annat undersöka kommunernas åsikter och ställningstagande vad 

gäller ett utvidgat mellantvång. I enkätundersökningen framkom att ett utvidgat mellantvång 

upplevs positiv i de fall en placering med stöd av 2 § LVU ska upphöra samtidigt som oro för 

barnets hemförhållande kvarstår och uppföljningstiden på två månader anses för kort för att 

kunna säkerställa att hemförhållandena är tillräckligt bra. Andra fördelar som lyftes var chansen 

att förebygga en tvångsplacering då barnet i stället får insatser i hemmiljön samtidigt som 

socialtjänsten får längre tid på sig att motivera föräldrar till frivilliga insatser men även insikt 

(Socialstyrelsen, 2021, s. 14 & 84f). Nackdelarna som lyftes var att barn riskerar att stanna i 

föräldrarnas omsorg för länge samtidigt som brist på motivation är en dålig grund för 

förändring. Ett utvidgat mellantvång riskerar även att ha en negativ inverkan på tilliten till 

myndigheter och detta kan i sin tur leda till att klienten får ännu svårare att tillgodogöra sig 

insatser (ibid: 45f & 66f). Rapporten poängterar även att flera barnrättsorganisationer ser 

fördelar med ett utvidgat mellantvång, detta med motiveringen att barn i utredningar tenderar 

att endast ses som en del i familjen och inte som en enskild individ. Det är därför föräldrarna 
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som ges mandat att formulera hela familjens problemområden och behov. Insatserna baseras 

därför sällan på barnets bästa och får således inte sina rättigheter tillgodosedda (ibid.:46f).  

 

Socialstyrelsen (2021) genomförde även gruppintervjuer med representanter från 12 olika 

socialtjänster i landet rörande insatser till vårdnadshavare utifrån ett utvidgat mellantvång. Flera 

socialsekreterare efterfrågade detta, speciellt med föräldrar som samtycker till insatser men som 

senare återkallar det eller föräldrar utan insikt som nekar till insatser. Det framkom att 

kommunerna vid dessa tillfällen använder sig av informellt tvång genom att informera föräldrar 

om risken för att barnet kan omhändertas, detta i motiverande syfte. Ett utvidgat mellantvång 

med fokus på föräldrar sågs med andra ord som ett rättssäkert alternativ till det informella 

tvånget. Det sågs även som ett verktyg för att överbrygga det faktum att LVU kriterier inte är 

uppfyllda trots att det finns en konstaterad omsorgsbrist, vårdnadshavare hade då kunnat tvingas 

att delta i barnavårdsutredningar, i samtal men även i observationsuppdrag (Socialstyrelsen, 

2021, s. 47f). Vad gäller det informella tvånget är detta något som uppmärksammats av Leviner 

(2012, s. 7) som problematiserat huruvida lösningar och överenskommelser mellan 

socialsekreteraren och föräldrar i denna typ av ärenden faktiskt är frivilliga eller om det är något 

föräldrar samtycker till under hot om mer ingripande insatser. I likhet med detta poängterar 

Ponnert (2007, s. 256) att hot om tvångsvård är ett sätt att uppnå samarbete och att familjen 

samtycker till frivilliga insatser. 

 

Utifrån Socialstyrelsens datainsamling konstateras slutligen att fördelarna med ett utvidgat 

mellantvång inte överväger nackdelarna (Socialstyrelsen, 2021, s. 56f). Det poängteras däremot 

att vissa av nackdelarna hade kunnat hanteras ifall socialtjänsten samtidigt hade haft möjlighet 

att ställa krav på vårdnadshavare genom det utvidgade mellantvånget. Dock gjordes 

bedömningen att det är osäkert om en sådan bestämmelse skulle säkerställa en varaktig och 

hållbar förändring av vårdnadshavarens föräldraförmåga, i en situation där vårdnadshavaren 

inte är motiverad till förändring. Med bakgrund av kunskapsläget inom detta område fastslog 

Socialstyrelsen därför att det inte är lämpligt att utvidga mellantvånget i dagsläget (ibid.:56f).  

Handlingsutrymme inom det sociala arbetet 
Handlingsutrymme är ett centralt begrepp inom det sociala arbetet och möjliggör för 

socialarbetaren att göra egna bedömningar inom lagens ramar (Svensson, Johansson & 

Laanemets, 2021). Evans och Harris (2004) undersöker i sin studie Lipsky´s (1980) teori om 

gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme, samt Howes (1991) kritik mot samma teori. Evans 
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och Harris (2004, s. 881) belyser att handlingsutrymme i praktiken handlar om en komplexitet 

mellan autonomi, lagar och regler, men ska inte förväxlas med avsaknad av regler. Det krävs 

mycket av den professionella för att balansera mellan handlingsutrymmet och de 

standardiserade metoder arbetsplatsen använder (Ponnert & Svensson 2015, s. 594f). En 

liknande studie av Ponnert och Svensson (2021, s. 3) gjordes med syfte att förstå det kollektiva 

handlingsutrymmet i arbetet med tvångsvård för barn samt hur emotionella aspekter påverkar 

handlingsutrymmet. Flera studier problematiserar antagandet där handlingsutrymme reduceras 

ner till ett allt eller inget fenomen där den professionella antingen har handlingsutrymme eller 

inte (Evans & Harris, 2004, s. 881; Ponnert & Svensson, 2021, s. 4). Genom att spela en roll 

som professionell och vara medveten om att en är ansiktet utåt för ett system blir det enklare 

att hantera svåra situationer i arbetet (Ponnert & Svensson, 2021, s. 11). Handlingsutrymmet 

kan, i likhet med att spela en professionell roll, vara ett verktyg för att hantera svårigheter med 

att arbeta med ungdomar i tvångsvård (ibid.:13).  

 

Ponnert (2007) belyser att socialsekreterares handlingsutrymme inte per automatik innebär att 

arbetet underlättas. Det som är begränsande i socialsekreterarens handlingsutrymme är faktorer 

utifrån, såsom lagstiftning och organisatoriska förhållanden. Socialsekreterarens 

handlingsutrymme i relation till tvångsvårdsärenden är annorlunda jämfört med ärenden utifrån 

SoL (Ponnert, 2007, s. 8f). Detta på grund av att beslutsfattandet gällande tvångsvård involverar 

fler parter, där förvaltningsrätten fattar beslutet utifrån socialsekreterarens utredning och 

bedömning. Handlingsutrymmet påverkas därmed vid tvångsvårdsärenden, utifrån att fler 

parter involveras och att ett samarbete mellan socialsekreterare och familj fortfarande förväntas 

fungera (ibid.:8f). Socialsekreteraren har till viss del ett ansvar att upprätthålla (och skapa) det 

professionella handlingsutrymmet. Det kan beskrivas som att socialsekreteraren själv bär med 

sig handlingsutrymmet i mötet med klienter, som en del i det professionella ansvaret (Ponnert 

& Svensson, 2019, s. 126f). 

Reflektioner över kunskapsläget 
Forskning om socialsekreterares upplevelse av den ovan beskrivna gråzonen finns i liten 

utsträckning, både nationellt och internationellt, likaså vad gäller ett utvidgat mellantvång. Med 

anledning av det begränsade utbudet har vi använt oss av ett brett spektrum av studier, både vad 

gäller forskningsdiscipliner och studiernas ålder. Initialt avgränsade vi oss till studier som har 

genomförts under det senaste decenniet. De studier som dock frångår detta årsintervall är Healy 

et al. (2011), Ponnert (2007) samt Evans och Harris (2004). Med tanke på studiernas ålder kan 
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delar av resultatens överförbarhet ifrågasättas och detta är något vi beaktat när vi redogjort för 

studierna, exempelvis genom att se resultaten som bidrag till denna studies kontext och då hur 

kontexter förändrats över tid. Vad gäller Evans och Harris (2004) studie bedömer vi att denna 

är relevant med anledning av att den undersökt Lipsky´s (1980) teori och kritik som riktats till 

denna, och präglas således inte lika starkt av kontexten tid. Vi menar att kritiken fortfarande är 

relevant och värd att nämna i denna studie för att möjliggöra resonemang kring olika perspektiv.  

 

Vad gäller studier rörande gråzonen konstateras att det inte är enkelt för den enskilde 

socialarbetaren att göra en bedömning om det finns grunder för tvångsinsatser eller inte 

(Ponnert, 2007; Östlund et al., 2021; Leviner, 2014). Ytterligare en aspekt den tidigare 

forskningen resonerar kring är begränsningar utifrån lagstiftningen, där gränsen mellan 

frivillighet och tvång inte sällan beskrivs som flytande och otydlig (Leviner, 2014; Alexius, 

2013). Tidigare studier som har gjorts inom området menar vi motiverar en studie där 

socialsekreterares upplevelser av gråzonen mellan frivillighet och tvång enligt 2§ LVU är i 

fokus. Vi ämnar inte göra en juridisk studie, utan snarare göra en studie med koppling till det 

sociala arbetets praktik utifrån bristande antal tidigare studier inom det fältet. Det sociala 

arbetets praktik kan vara något svårdefinierat utifrån de ständigt föränderliga gränserna som 

omringar fältet (Nygren, 2016, s. 132). Vissa aktiviteter kan dock definieras som socialt arbete, 

exempelvis behandlingsarbete eller klientnära arbete i situationer där barn far illa (ibid.:132). 

Mot denna bakgrund definierar vi det sociala arbetets praktik som ett klientnära arbete med 

syfte att förbättra klienternas livssituation, samt arbeta förebyggande mot sociala problem. 

Vidare är begreppet handlingsutrymme centralt i studien, och den tidigare forskningen belyser 

komplexiteten med det i praktiken. Handlingsutrymmet kan ses som ett hjälpande redskap, men 

kan även bidra till en osäkerhet hos den enskilda socialarbetaren (Ponnert & Svensson, 2019).  

 

Med avstamp i den tidigare forskningen menar vi att det finns en kunskapslucka gällande 

gränsdragningen mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser utifrån socialsekreterarnas 

perspektiv. Flera studier nämner en gråzon mellan frivillighet och tvång, ändock med olika 

benämningar såsom glapp eller gräns. Oavsett benämning är detta inte fokus för de tidigare 

studierna. Mot denna bakgrund är syftet med denna studie att undersöka om, och i sådana fall 

hur, socialsekreterare upplever gråzonen mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser med stöd 

av 2§ LVU, samt hur socialsekreterare resonerar kring ett utvidgat mellantvång och dess 

betydelse för handlingsutrymmet.  
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4. TEORETISKT RAMVERK 
Nedan kommer Lipsky´s teori om gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme inom det sociala 

arbetet att presenteras. Dessa teorier är användbara i analysen av materialet mot bakgrund av 

att handlingsutrymme är ett centralt begrepp i det sociala arbetets praktik, inte minst för att 

navigera inom de områden som präglas av frivillighet och/eller tvång. Genom att använda 

Lipsky´s (2010, s. 3) teori om gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme speglas förhållandet 

mellan den professionella socialarbetaren och klienten. Dessa teoretiska begrepp behövs 

således för att förstå socialsekreterares kontext och på så sätt främja en djupare förståelse för 

socialsekreterares upplevelse och resonemang av gråzonen och ett utvidgat mellantvång.  

Studien antar vidare en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats (se avsnitt 5 om Metod) då 

förståelse är centralt snarare än förklaring (Sohlberg & Sohlberg, 2019). Detta genomsyrar 

studiens syn på kunskap och reflekteras därmed även i vårt teoretiska ramverk, där fokus är på 

socialarbetarens upplevelser i den kontext de befinner sig i. Vi syftar även till att få en förståelse 

för socialarbetarens upplevelse av handlingsutrymmet, i relation till lagar, normer och regler.  

Gräsrotsbyråkrati och gräsrotsbyråkrater 
Socialarbetare kallas av Lipsky (2010) för gräsrotsbyråkrater (eng: street-level bureaucrats). Då 

socialarbetare arbetar nära och har närmast kontakt med klienter, samtidigt som de har 

handlingsutrymme i arbetet, anses de vara gräsrotsbyråkrater (Lipsky, 2010, s. 3; Swärd & 

Starrin, 2016, s. 396). Gräsrotsbyråkrater kan använda sitt handlingsutrymme dels genom att ge 

stöd till klienter, dels för att kontrollera och utöva tvång (Knutagård, 2016, s. 236). Detta genom 

att de gör bedömningar inom lagens ramverk och organisationens förutsättningar (Lipsky, 2010, 

s. 27). Något som ytterligare karaktäriserar gräsrotsbyråkratier är deras betydande inverkan på 

människor liv och livssituation (Lipsky, 2010, s. 4). Gräsrotsbyråkraten har förfogande över 

samhällets resurser och har möjligheten att inskränka på individens liv (Lipsky, 2010, s. 3f). 

Lipsky (2010, s. 140ff) menar vidare att gräsrotsbyråkraten ska se till de individuella behoven, 

men i praktiken försvåras det genom de organisatoriska förutsättningarna, lagar och rutiner. Ett 

vanligt dilemma inom gräsrotsbyråkratier är balansgången mellan att vara medmänniska och 

samtidigt representant för en organisation (Svensson et al., 2021, s. 24).  

 

Lipsky (2010) ser en diskrepans mellan teori och praktik och menar även att gräsrotsbyråkraten 

måste förhålla sig till den aktuella kontexten. Gräsrotsbyråkaraten förväntas uppnå vissa 

organisatoriska mål och därför är arbetet noga övervakat och har inslag av kontroll, där dessa 
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mål inte sällan är otydliga (Lipsky, 2010, s. 40). Det som kännetecknar gräsrotsbyråkratins 

klienter är att de är icke frivilliga (eng: nonvoluntary clients) (Lipsky, 2010, s. 54). Detta menar 

Lispky (2010) är för att gräsrotsbyråkratin tillhandahåller tjänster som ingen annan aktör kan 

tillgodose. Klienterna saknar ofta möjligheten att tillgodose behovet från annat håll, genom 

exempelvis privata aktörer (ibid.:54). I och med detta förlorar sällan gräsrotsbyråkratin något 

på att inte tillfredsställa den icke frivilliga klientens behov och verksamheten ändrar sällan sina 

riktlinjer trots klagomål. Detta för att klagomål från de icke frivilliga klienterna ses som en del 

i arbetet snarare än en del i en förändringsprocess (ibid.:54). För vår studie är Lipsky´s (2010) 

teori om gräsrotsbyråkrati och gräsrotsbyråkrater tillämpbar för att få en förståelse för 

socialsekreterarnas upplevelse av arbetet med klienter utifrån organisationens och lagens ramar.  

Handlingsutrymme inom det sociala arbetet 
Det sociala arbetet är relativt då det ofta kantas av situationer bestående av både hjälp och 

kontroll, samtidigt som definitioner och gränser ständigt är under förändring (Svensson, 

Johansson & Laanemets, 2021, s. 19ff & 60). Socialarbetaren måste således kontinuerligt pröva 

och ompröva vilket ansvar de har i olika situationer och vilka värden som ska sättas först och 

prioriteras. Att det sociala arbetet är relativt är en konsekvens av att det är en normativ praktik 

(ibid.:19ff). Vad socialt arbete är, vem som ska utföra det och vad som ska göras definieras av 

kunskap, men denna kunskap är samtidigt konstruerad utifrån ideal och intressen. Det sociala 

arbetets organisation, handlingar och uppfattningar om det sociala arbetet tenderar därför att 

skilja sig åt både utifrån tid och rum. Klienter kan exempelvis ha en annan syn på insatserna än 

socialarbetaren samtidigt som uppfattningar om socialt arbete och insatser skiljer sig åt 

beroende på arbetsplats utifrån traditioner (Svensson et al., 2021, 19ff). 

 

Socialarbetaren får sin roll utifrån organisationen och formar sedan denna roll i mötet med 

klienten. Detta innebär ett inbyggt dilemma då socialarbetaren å ena sidan möter medborgaren 

som människa men å andra sidan måste ta hänsyn till organisationens ramar (Svensson et al., 

2021, s. 16f). Även om socialarbetaren känner sig begränsad av dessa ramar, lämnar dem alltid 

ett utrymme för tolkning och tillämpning, vilket utgör handlingsutrymme. Handlingsutrymme 

ger socialarbetaren möjlighet att välja hur denne ska agera utifrån de villkor organisationens 

uppdrag sätter. Socialarbetarens frihet och ansvar ligger således i hur denne hanterar 

handlingsutrymmet (ibid.:16f). Socialsekreterarens handlingsutrymme möjliggör sociala 

mellanlägg, exempelvis extra insatser som sätts in när de ordinarie insatserna utifrån planering 

inte fungerar. Syftet med mellanlägg är att få till insatser som fungerar och det är således 
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socialarbetarens uppgift att hitta de rätta mellanläggen utifrån sitt handlingsutrymme 

(ibid.:22f). 

 

Svensson et al. (2021) lyfter Jönssons (2021) resonemang rörande de tre specifika områden som 

omger handlingsutrymmet och således påverkar socialarbetares syn på det sociala arbetet. Det 

handlar först och främst om lagar och andra juridiska aspekter. Det som vidare påverkar 

handlingsutrymmet är organisationen, exempelvis arbetsbörda och beslutsfattande. Det som 

slutligen påverkar handlingsutrymmet är professionella och kollegiala faktorer. Detta handlar 

om socialarbetarens enskilda erfarenheter, förhållningssätt, egenskaper, kunskap, 

arbetsgruppen och professionen i stort (Svensson et al., 2021, s. 16f & 25). Lipsky (2010) 

argumenterar för att gräsrotsbyråkrater förväntas använda sig av sitt omdöme i arbetet, och 

samtidigt förhålla sig till normer, lagar och regler. Beslut som tas inom det sociala arbetet är 

dock inte sällan kantade av tidspress och hög arbetsbelastning (Lipsky, 2010, s. 29). 

Gräsrotsbyråkratens arbete är i och med detta präglat av en osäkerhet, där snabba beslut måste 

tas om människors liv (ibid.:29). Socialarbetarens person, värderingar, intressen, kunskap och 

erfarenhet blir aspekter av hur handlingsutrymme används (Svensson et al., 2021, s. 16f & 25). 

Hur handlingsutrymmet används är således individuellt och situationsberoende.   

 

Dilemman kopplat till tvång är är vanligt, då området karaktäriseras av komplexitet (Svensson 

et al., 2021). Det är därför av vikt för socialarbetaren att vara medveten om att tvånget kan 

utlösa mekanismer som får följder för relationen till klienten. Tvång innebär att maktutövning 

tenderar att ställas på sin spets, vilket inte sällan påverkar handlingsutrymmet. Maktobalans 

tenderar att bli osynligt i situationer där klient och socialarbetare är överens och arbetar mot 

samma mål, men blir påtagligt tydligt när socialarbetaren och klienten inte är överens. 

Tolkningsföreträdet indikerar makt då det ger socialarbetaren möjlighet att tolka klientens 

behov och vilka insatser som bör användas för att hjälpa klienten (Svensson et al., 2021, s. 139 

& 168f). Dilemman hanteras olika utifrån de faktorer som lyfts ovan, det vill säga; relationen 

till klienten, personlighet, kunskap, erfarenheter, tvånget i sig och handlingsutrymmet. Detta 

leder till prioriteringar, exempelvis regeltrogenhet eller en god relation med klienten. 

Interaktionen mellan klient och socialarbetare kommer oavsett påverka upplevelsen och 

hanteringen av tvångsinsatser (ibid.:22f & 77). Med bakgrund av handlingsutrymmets 

betydelse för socialarbetarens arbete, inte minst i situationer präglade av tvång blir begreppet 

relevant för vår studie. Vi vill dels använda det som teori i analysen, dels som bakgrund i den 
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tidigare forskningen. Detta utifrån att handlingsutrymmet utgör en viktig kontext för 

socialarbetarens handlande och blir således en central kontext för vår studie.   

 

Vi har ovan redogjort för hur begreppen bidrar till studien och hur de ska användas för att på 

ett fördelaktigt sätt främja förståelse rörande studiens forskningsfråga. Vi har således valt att 

inkluderat begreppen efter noga överväganden. Vi är med andra ord medvetna om den kritik 

som riktats mot Lipsky´s (1980) resonemang (se diskussion). Evans och Harris (2004) 

diskuterar i sin studie handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrati utifrån Lipsky´s (1980) 

resonemang och Howes (1991) kritik mot handlingsutrymme. Artikeln resonerar kring att det 

finns olika synsätt på handlingsutrymme och dess betydelse för gräsrotsbyråkrater (Evans & 

Harris, 2004, s. 880). Det finns argument för att handlingsutrymmet har minskat utifrån ökade 

regler och rutiner, samtidigt som regler är det som kan skapa handlingsutrymme (ibid: 883). En 

kritik som Evans & Harris (2004) riktar mot både Lipsky (1980) och Howe (1991) är att 

handlingsutrymme inte endast används med goda intentioner. Handlingsutrymmet kan 

användas för att utöva makt och inte nödvändigtvis med klientens bästa intresse i åtanke (Evans 

& Harris, 2004, s. 891).  

5. METOD  
I följande avsnitt redogörs det för studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt följt av 

sökprocessen av tidigare studier. Vidare redogörs det för metodvalet för insamlandet av 

empiriskt material. Detta följt av genomförande, sedan val av analysmetod och till sist återges 

studiens etiska överväganden.  

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Studien antar en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats med bakgrund av att studien ämnade 

undersöka socialsekreterares upplevelse av gråzonen mellan frivilliga insatser och 

tvångsinsatser, samt resonemang kring ett utvidgat mellantvång. Med detta som utgångspunkt 

var fokus på det upplevande och tolkande subjektet för att förstå den sociala verkligheten 

(Lundin, 2008, s. 102). Genom att ha en hermeneutisk ansats önskade vi söka förståelse, snarare 

än förklaring, och vägen till förståelse bygger på människors attityder och föreställningar 

(Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 66, 115 & 310). Förståelse är grundläggande för människans 

existens och för att orientera sig i tillvaron (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 139). Vi menade 

därtill att sätta studieobjektet i dess kulturella och sociala kontext för att göra meningsfulla 
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beskrivningar (ibid.:124f). Detta menar vi reflekteras i både val av metod och teoretiska 

utgångspunkter där vi hade fokus på upplevelser hos socialsekreterare i den kontext de befinner 

sig i gällande lagar, normer och regler.  

 

Vi ämnade förstå socialsekreterares resonemang kring den beskrivna gråzonen i förhållande till 

ett utvidgat mellantvång och handlingsutrymme, där den hermeneutiska kunskapsprocessen tar 

hänsyn till svårigheten att förstå andra medvetanden (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 87). Då vi 

har intervjuat socialsekreterare med olika erfarenheter, från olika socialtjänster och som lever i 

olika verkligheter blir deras förförståelse utgångspunkt för tolkningar av världen (Sohlberg & 

Sohlberg, 2019, s. 87). Detta innebär att vi som tolkar socialsekreterares upplevelser, pendlar 

mellan förförståelse och förståelse (ibid.:87). Genom att ha en hermeneutisk ansats används den 

hermeneutiska cirkeln för att pendla mellan del och helhet, men även mellan förförståelse och 

förståelse, och dessa kompletterar varandra (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 141f).  

 

Då vi ämnade undersöka socialsekreterares upplevelser och resonemang, samtidigt som 

forskningsfrågan genomsyras av ett bristande kunskapsläge (SOU 2015:71, s. 43), eftersökte vi 

djup och personcentrerad data Enligt Padgett (2017) fångas detta upp bäst av en kvalitativ ansats 

vilken syftar till att studera ett inifrånperspektiv och djup genom antagande om öppet system. 

Detta innebär att allt rörande forskningssubjektet är en del av studien och subjektet ska således 

studeras utifrån sin kontext men även utifrån forskaren själv och dennes förförståelse. Detta är 

en skillnad från den kvantitativa ansatsen som strävar efter att forskningssubjektet isoleras från 

sin kontext och forskarens påverkan, detta för att resultatet ska bli generaliserbart, brett och 

variabelcentrerat (Padgett, 2017 s. 28 & 47f).  

Urval   
Utifrån studiens syfte och frågeställningar var vår målgrupp socialsekreterare som har 

erfarenhet av barnavårdsutredningar, vilket således var kriteriet för deltagande. Att utesluta 

kriterier gällande socialsekreterares år av erfarenhet var ett aktivt val, detta för att undvika att 

endast ett visst skikt av socialsekreterare inom barn och unga blev studiens målgrupp. I valet 

av antal deltagande har vi även tagit hänsyn till studiens tidsåtgång och vad som ansågs rimligt 

utifrån detta. Med dessa faktorer i åtanke uppskattade vi att tio intervjuer skulle resultera i en 

tillräckligt stor mängd data för att uppfylla syftet, vilket är det som är avgörande vad gäller 

antalet intervjupersoner (Padgett, 2017, s. 119). För att nå ut till målgruppen har vi använt oss 

av ett strategiskt urval, vilket syftar till att nå ut till intervjupersoner med rätt kompetens 
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(Padgett, 2017, s. 116). I kontakten med potentiella intervjupersoner använde vi oss även av ett 

snöbollsurval, som Padgett (2017, s. 117) menar används för att få kontakt med potentiella 

intervjupersoner som kan vara svåra att få tag på om det inte görs genom deras eget kontaktnät. 

Rekrytering av intervjupersoner  
I sökandet av intervjupersoner mejlade vi initialt de enheter som har ansvar för barnutredningar 

i närliggande län, detta då vår utgångspunkt var att genomföra fysiska intervjuer. Denna initiala 

tanke baserades främst på digitala intervjuers nackdelar, Padgett (2017, s. 191) lyfter risken för 

teknisk problematik som försvårar kommunikationen men även svårigheten att uppfatta 

exempelvis kroppsspråk och tonläge. Vi insåg däremot att det var ett alltför snävt urval 

geografiskt i och med avböjande eller utebliven respons. Detta gjorde att vi vände oss till 

enheter i övriga delar av landet och erbjöd digitala intervjuer för att underlätta deltagandet. 

Padgett (2017, s. 195) lyfter att digitala intervjuer, trots de ovan nämnda nackdelarna, kan vara 

användbara med anledning av just geografiska avstånd, samtidigt som de kan främja 

deltagandet ur ett bekvämlighets- och tidsperspektiv. Trots nackdelarna med digitala intervjuer 

menar vi att fördelarna var övervägande i och med att vi fick möjligheten att söka 

intervjupersoner i hela landet (ibid.:195). Detta främjade även en nyansering då vi fick inblick 

i hur olika socialtjänster och dess socialsekreterare upplever gråzonen samt deras syn på ett 

utvidgat mellantvång. Genom att vi spelade in via videosamtal kunde vi i efterhand se på videon 

för att inte missa kroppsspråk eller annat visuellt innehåll som kunde vara av vikt, detta var 

således en strategi för att överbrygga vissa av de ovan nämnda nackdelarna. 

 

I och med erbjudande om digitala intervjuer annonserade vi vår förfrågan i en privat grupp på 

Facebook med målgruppen socionomer och socionomstudenter (se Bilaga 4). De som visade 

intresse av deltagande fick tillgång till informationsbrevet med ytterligare information om 

studien, intervjun och deltagande (se Bilaga 1). Därefter skrev intervjupersonerna som ville 

delta i studien under en samtyckesblankett. Detta strategiska urval resulterade i sju 

intervjupersoner. I kontakten med potentiella intervjupersoner lyfte vi även att hen gärna fick 

sprida vår förfrågan vidare till andra på arbetsplatsen, eller i dennes kontaktnät. I samtliga fall 

fick vi kontaktuppgifter till dessa personer efter att de visat ett intresse. Detta snöbollsurval 

resulterade i tre intervjupersoner vilket innebar att tio intervjupersoner då deltog i studien. Alla 

tio intervjuer skedde digitalt genom olika videosamtalstjänster, detta utifrån vad 

intervjupersonerna själva föredrog (se Genomförande av intervjuer).  
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Semistrukturerade intervjuer med vinjettmetod 
Datainsamlingsmetoden som användes var semistrukturerade intervjuer med vinjettmetod. 

Valet av semistrukturerade intervjuer baserades på den flexibilitet intervjumetoden innebär, 

detta genom balansen mellan planerade frågor och spontana följdfrågor. Detta är en vanlig 

metod då den tar vara på att intervjupersonerna är enskilda individer och forskaren får således 

möjlighet att anpassa intervjusituationen därefter. Detta ger även möjlighet för forskaren att 

fokusera på sådant som kan tänkas vara av extra intresse för studien samtidigt som intervjun 

mer blir till en dialog vilket tenderar att kännas mer bekvämt och naturligt (Padgett, 2017, s. 

173). Vi hade till en början en ambition att genomföra gruppintervjuer med socialsekreterare, 

för att ge intervjupersonerna möjligheten att diskutera med varandra. På grund av uteblivna svar 

var vi dock tvungna att tänka om och i stället genomföra intervjuerna enskilt. Genom att hålla 

intervjuerna enskilt påverkades inte intervjupersonerna av varandra som de eventuellt kunde ha 

gjort om de var i grupp.  

 

Intervjuerna utgick till stor del från vinjetter som är korta fiktiva berättelser men med ett 

verklighetstroget innehåll (Kullberg & Brunnberg, 2007, s. 176). Genom denna metod får 

professionella möjlighet att berätta hur de skulle agera i det fiktiva fallet, vilket tenderar att 

avdramatisera situationen då intervjupersonerna inte behöver avslöja hur de har/skulle agerat i 

ett reellt fall (ibid.:177). På detta sätt behöver inte intervjupersonerna känna sig utpekade eller 

uppleva att det finns ett “rätt och fel” svar. Metoden används således med fördel i studier 

rörande professionellas kunskaper, föreställningar, normer och värderingar (Kullberg & 

Brunnberg, 2007, s. 176ff). Med detta som bakgrund ansågs metoden vara passande för denna 

studie som eftersträvar förståelse för socialsekreterares upplevelser och resonemang. Vi valde 

således vinjettmetoden med bakgrund mot hermeneutiken vars fokus är på förståelse snarare än 

förklaring.  

 

I konstruerandet av vinjetterna utgick vi främst från syftet med studien, vi ville således att 

vinjetterna skulle spegla gråzonen mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser med stöd av 2§ 

LVU. Gråzonen gestaltades genom något diffusa beskrivningar av barnets hemsituation, detta 

med syftet att undvika att en viss typ av handlande ansågs mer uppenbart eller självklart. Med 

andra ord lämnades inget utrymme för ett utvidgat mellantvång i själva fallen utan detta 

berördes i intervjun genom frågor i förhållande till vinjetterna. Utifrån ovannämnda ramar 

konstruerades vinjetter som av Kullberg och Brunnberg (2007, s. 181f) benämns som 

konstruktiv typologi. Detta är en typ av vinjett som bygger på faktiska förhållanden genom att 
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vinjetten innehåller koder, vilket är detaljer rörande de mest förekommande aspekterna eller de 

mest utmärkande dragen för den målgrupp som ämnas studeras. För att identifiera koder rörande 

barn som far illa i sin hemmiljö studerade vi vetenskapliga artiklar, rättsfall rörande LVU 

utredningar men även fiktiva fall från boken “Utreda barn, unga och familjer; en hoppfull bok 

om ett angeläget arbete” (2016). Utifrån dessa källor valde vi ut koder som vi upplevde som 

återkommande och relevanta för fall som rör barn som far illa i sin hemmiljö, dessa var: 

bristande hemmiljö, bristande omvårdnad, tidigare erfarenhet av socialtjänst, misstanke om 

våld och försummelse och problematik hos förälder (se Bilaga 2). 

Konstruerandet av intervjufrågor 
Padgett (2017) beskriver att intervjufrågorna i semistrukturerade intervjuer brukar utgå från 

studiens nyckeldomäner, vilka består av olika kategorier av information. Med detta som 

utgångspunkt kan flera frågor ställas, vissa som formuleras i förväg medan andra endast ställs 

som följdfrågor. För att avgöra vilka frågor som ska förberedas i förväg, det vill säga 

“huvudfrågorna” som kommer ställas till alla, måste forskaren besluta vad som är det Padgett 

(2017) benämner som “must-have information” utifrån studien (Padgett, 2017, s. 173). Denna 

studies nyckeldomäner var frågeställningarna, det vill säga uppfattningen av den beskrivna 

gråzonen, resonemang gällande ett mellantvång för 2§ LVU, samt hur handlingsutrymmet 

skulle påverkas av detta. Utifrån detta förbereddes frågor som vi bedömde var en förutsättning 

för att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna. 

 

Då vi ämnade studera upplevelser, och med bakgrund av hermeneutiken, var vi intresserade av 

kontexten kring intervjupersonernas arbete. Vi formulerade därför inledande frågor som 

berörde erfarenheter inom professionen, arbetsplatsen och handlingsutrymme. Vidare 

formulerades frågor vad gäller intervjupersonens uppfattning och erfarenhet av gråzonen. Vi 

var noga med att poängtera att detta från vår sida är en oladdad benämning av utrymmet som 

tenderar att finnas mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser utifrån 2§ LVU. Med visionen 

att beröra det utvidgade mellantvånget, som vi ansåg var “must-have information”, 

formulerades en inledande fråga rörande intervjupersonens erfarenhet av 22§ LVU. Med 

avstamp i denna fråga formulerades frågor om intervjupersonens resonemang rörande ett 

utvidgat mellantvång, främst utifrån det förslag som togs upp i SOU 2015:71. 

Intervjupersonerna fick även utgå från egna förslag på tänkbara insatser, lagrummets 

utformning och hur detta skulle kunna användas i praktiken. Vidare formulerades även frågor 

rörande handlingsutrymme, dels generellt i professionen, dels kopplat till ett utvidgat 
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mellantvång. Intervjufrågorna till vinjetterna formulerades bredare och öppnare med syftet att 

inte begränsa intervjupersoner i sitt resonemang. Den inledande frågan var övergripande med 

syftet att fånga upp intervjupersonens resonemang rörande situationen i vinjetten. Då utvidgat 

mellantvång är något hypotetiskt fick detta inget utrymme i själva vinjetterna. I stället lyftes det 

genom att intervjupersonen ombads resonera kring situationen i vinjetten men då utifrån att det 

hade funnits ett utvidgat mellantvång och hur detta hade påverkat arbetet och 

handlingsutrymmet.  

Genomförande av intervjuer  
Samtliga intervjupersoner fick innan intervjun tillgång till vinjetterna som intervjun baserades 

på. Syftet med detta var att ge intervjupersonerna möjlighet att läsa dem i lugn och ro och 

samtidigt få möjligheten att ställa frågor om innehållet innan intervjun. Samtliga intervjuer 

genomfördes digitalt via Zoom eller Google meet och spelades även in genom den digitala 

plattformen och via telefon. Intervjuerna tog ungefär 30 - 45 min, där vi inte startade 

inspelningen förens själva intervjun började. Under intervjuerna deltog båda uppsatsförfattarna, 

detta för att intervjuerna inte skulle skilja sig åt beroende på vem som höll i dem men också för 

att analysprocessen inleddes redan i intervjustadiet genom att identifiera mönster med hjälp av 

den tematiska analysen (Braun & Clarke, 2006, s. 86). Vi hade däremot olika roller under 

intervjuerna där en ledde intervjun medan den andra antecknade för att underlätta analysen, för 

att hålla koll på inspelningen av materialet och även observera samtalet (Padgett, 2017, s. 

115). Vi var noga med att förklara våra olika roller under intervjun för intervjupersonen, detta 

för att undvika missförstånd. 

 

Under intervjuerna följdes intervjuguiden (se Bilaga 3). Intervjuerna inleddes således med 

allmänt prat, presentation av oss och studien, intervjuns upplägg och praktisk information 

rörande samtycke och deltagande. Intervjupersonerna gavs även utrymme för att ställa frågor 

innan inspelningen började. När intervjupersonen kände sig beredd startades inspelningen och 

vidare ställdes de frågor som hade förberetts utifrån nyckeldomänerna (Padgett, 2017, s. 173f). 

I vissa intervjuer ställdes inte alla förberedda frågor, detta utifrån att intervjupersonen redan 

berört den aktuella frågan. Följdfrågor användes frekvent men med varierat innehåll, oftast med 

syftet att få mer detaljerad information och för att bekräfta att vi hade förstått vad 

intervjupersonen menade. Följdfrågorna användes främst i den senare delen av intervjun när 

frågor utifrån vinjetterna ställdes. Detta utifrån att vi ville skapa en diskussion kring vinjetternas 

innehåll. I vissa intervjuer fick vi även omformulera frågor i mindre delfrågor, detta efter att 
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intervjupersonen förmedlade osäkerhet kring hur frågan skulle besvaras eller vart hen “skulle 

börja”.  

Tematisk analys 
Tematisk analys är en flexibel analysmetod och oberoende av teoretiska utgångspunkter (Braun 

& Clarke, 2006, s. 78). Genom tematisk analys identifieras och analyseras mönster i data utifrån 

en forskningsfråga och det är detta som utgör teman som senare analyseras (ibid.:80). 

Genomförandet av en tematisk analys innebär en process i flera steg och studien har använt sig 

av Braun och Clarkes (2006, s. 86ff) guide. Fas ett handlar om att bekanta sig med all data. Den 

tematiska analysen initierades därför redan under intervjustadiet då mönster i form av 

återkommande resonemang identifierades och skrevs upp. Transkriberingen av den insamlade 

datan var också en viktig del av analysen då vi fick en tydligare bild av mönster. Efter 

transkriberingen lästes materialet igenom systematiskt samtidigt som ord och meningar av 

intresse markerades. I denna fas studerade vi intervjuerna enskilt, oberoende av det vi markerat 

i andra intervjuer. När vi kände att vi hade en tydlig bild av innehållet i varje intervju studerade 

vi intervjuerna som helhet, det vill säga varje intervju i förhållande till övriga intervjuer, för att 

se likheter och skillnader.  

 

Genom markeringarna och anteckningarna skapades sedan initiala koder vilket är det centrala i 

fas två. De initiala koderna utgörs enligt Braun och Clarke (2006, 88f) av grundläggande 

segment av datan som anses intressant att analysera. I detta skede strävade vi efter att formulera 

så många initiala koder som möjligt, vilket syftade till att förhindra att vi missade sådant som 

kan visa sig vara intressant senare under analysen. Vi kodade även vissa datasegment till flera 

olika koder, detta om vi upplevde att segmentet senare kunde komma att tillhöra flera teman. 

Fas tre med fokus att formulera teman initierades när samtliga data hade kodats (Braun & 

Clarke, 2006, s. 89f). Vi hade då en lång lista med varierande initiala koder och dessa sorterades 

i grupper vilket resulterade i initiala teman och dess subteman. Fas fyra, rörande att kontrollera 

temana gjordes på flera olika sätt, exempelvis jämfördes koder och teman. Detta för att kunna 

identifiera relationen dem emellan men även koderna och temana i relation till övriga datan 

(ibid.: 91f). Detta innebar att många teman ändrade karaktär och innehåll flera gånger tills vi 

upplevde att all adekvat data omslöts av ett tema. I fas fem analyserades och definierades 

slutligen varje tema och studerades som en del av helheten. De teman som slutligen hade 

identifierats i datan var balansgången mellan frivillighet och tvång, det informella tvånget, 

betydelse av motivation för att förändring ska ske samt ett relativt handlingsutrymme.  
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Studiens tillförlitlighet  
Vi har tagit del av Lincoln och Guba´s (1985) kriterier för tillförlitlighet för kvalitativa studier 

som nedan kommer redogöras för samt hur dessa har använts i studien. Begreppen credibility, 

transferability, dependability samt confirmability, är det som tillsammans utgör kriterierna för 

tillförlitlighet i kvalitativ forskning (Lincoln & Guba, 1985, s. 218f). I denna studie har vi valt 

att använda de motsvarande svenska begreppen; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

bekräftbarhet. 

 

Kriteriet trovärdighet handlar enligt Lincoln och Guba (1985, s. 296) dels om att använda en 

metod som främjar resultatens trovärdighet, dels förhållandet mellan respondentens uttalanden 

och forskarens beskrivningar och tolkningar utifrån detta. Trovärdighet främjas på flera sätt, 

exempelvis genom att studera forskningsfrågan noggrant utifrån sin kontext (Lincoln och Guba, 

1985, s. 302). I studien har detta beaktats genom en noggrann avvägning vad gäller metodens 

för- och nackdelar (se Semistrukturerade intervjuer med vinjettmetod). Vi har också noggrant 

redogjort för de kontexter och sammanhang som tenderar att omfatta socialsekreterares 

upplevelse av gråzonen, deras resonemang rörande ett utvidgat mellantvång, samt hur detta 

skulle kunna påverka handlingsutrymmet. Detta har även gjorts med bakgrund av 

hermeneutiken för att på så sätt få förståelse för helheten. Utifrån detta har konstruerandet av 

vinjetterna varit till stor hjälp, då vi fick stor inblick i LVU processen, det organisatoriska 

upplägget, juridik och handlingsutrymme. Med hjälp av vinjetterna kunde vi även sammanfatta 

kontexterna vi uppfattat och förmedla detta till intervjupersonerna då de fick vinjetterna i förväg 

med syftet att ställa frågor och diskutera innehåller. På detta sätt fick vi samtidigt en sorts 

bekräftelse på om det fanns en samstämmighet oss och intervjupersonen emellan vad gäller de 

aktuella kontexterna. 

 

Vad gäller kriteriet överförbarhet problematiserar Lincoln och Guba (1985, s. 297) det synsätt 

som dominerade tidigare, det vill säga att ett resultat ska vara applicerbart på den population 

urvalet för studien representerar oavsett övriga kontexter eller sammanhang. Lincoln och Guba 

(1985) poängterar att överförbarhet är beroende av kontexten och en förutsättning för 

överförbarhet är kontextuella likheter. Då forskare endast har kännedom om de kontexter och 

sammanhang som är aktuella för studiens urval kan ingen överförbarhet ske, detta då det fattas 

en kännedom om kontexterna för den population resultatet är tänkt att appliceras på. 

Överförbarhet handlar således om att redogöra tydligt för de sammanhang och kontexter som 

kan antas ha betydelse för urvalet och studiens resultat. Med denna information kan sedan läsare 
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själva överföra resultatet på önskad population, detta då läsaren har kännedom om den aktuella 

populationens kontext och sammanhang, vilket jämförs med studiens urval och dess kontext 

(Lincoln & Guba, 1985, s. 297). Utifrån detta har vi redogjort tydligt för de kontexter vi bedömt 

vara av värde utifrån studiens urval, det vill säga socialsekreterare med erfarenhet av 

barnavårdsutredningar samt hur intervjupersonerna ser på gråzonen och handlingsutrymme.  

 

Kriteriet pålitlighet handlar om dokumentation och redogörelse vad gäller studiens 

tillvägagångssätt, samtidigt som all information ska vara spårbar. Syftet med detta kriterium är 

att förmedla tydlighet för läsaren, vilket främjar en djupare förståelse (Lincoln & Guba, 1985, 

s. 316ff). Detta har främjats i studien genom en noggrann redogörelse vad gäller hela 

metodavsnittet för att på så sätt tydliggöra hela arbetsprocessen. Kriteriet bekräftbarhet handlar 

om att studiens resultat tydligt ska kunna härledas till den insamlade datan och motiveras. 

Kopplat till detta poängterar Lincoln och Guba (1985) risken att få felaktiga resultat på grund 

av en forskares svårigheter att bortse från egna värderingar och åsikter, vilket benämns som 

bias. Det kan vara svårt att bedöma graden av bias då detta inte alltid framgår tydligt 

(ibid.:323f). Vidare är medvetenhet vad gäller bias centralt, samtidigt som forskare tydligt 

måste redogöra för studiens resultat (ibid.:323f). Mot denna bakgrund har vi genomgående och 

konsekvent resonerat kring våra värderingar, åsikter och eventuella antaganden. Detta har varit 

extra framträdande i de moment där vi har kunnat påverka studiens utfall, vi har med andra ord 

arbetat med medvetenhet och således försiktighet vad gäller forskningsfrågans 

problematisering, gråzonens definition, konstruktionen av vinjetterna och intervjufrågorna. 

Detta har även varit centralt i den forskningsteoretiska ansatsen som används för att pendla 

mellan del och helhet och även mellan förförståelse och förståelse (Alvesson & Sköldberg, 

2017, s. 141f). 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

som vi har tagit del av (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Dessa krav har vi förhållit oss till och 

använt som vägledning i planeringen av studien men även under hela processens gång. 

Intervjupersonerna fick i ett tidigt skede informationsbrevet (Bilaga 1) med information om oss, 

studiens syfte, upplägget för intervjun och även information om vinjetterna. Detta menar vi 

uppfyller informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Vidare skrev intervjupersonerna 

under samtyckesblanketten med ytterligare information. I informationen om vinjetterna var vi 
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noga med att poängtera att fallen var fiktiva men med ett verklighetstroget innehåll. Vi påtalade 

även det faktum att fallen inte speglar den komplexitet som omger liknande verkliga fall och 

att de inte är tillräckliga för en slutgiltig bedömning. Vår mening var således inte att 

bagatellisera eller generalisera de situationer som barn som far illa i sin hemmiljö utsätts för. Vi 

var noga med att påpeka att deltagandet i studien var frivilligt och att medverkan kunde avbrytas 

när som helst. Detta är även en del av samtyckeskravet som vidare innebär att deltagarna själva 

har rätt att bestämma över sin medverkan, det vill säga hur länge och på vilka villkor de ska 

delta (ibid.:9). Vidare innebär konfidentialitetskravet att uppgifter rörande deltagare i en studie 

ska ges största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett sätt som försäkrar detta (ibid.:12). 

Detta är något som beaktades i studien främst noggrannhet vad gäller att all information 

anonymiseras. Med anledning av konfidentialitetskravet togs annonsen om förfrågan om 

deltagande i studie bort från Facebookgruppen direkt när vi ansåg att intresset var uttömt. Det 

är även av vikt att nämna att ljudfilerna sparades på ett USB och raderades från dator och mobil 

direkt efter inspelningen var klar. Ytterligare en etisk aspekt vi hade i beaktning var att vi inte 

kunde försäkra oss om att intervjupersonerna var ensamma i rummet när vi genomförde 

intervjuerna då de var via videosamtal. Detta var något vi kunde ha en dialog om med 

intervjupersonerna men inte helt säkerställa. Det viktiga i denna aspekt menar vi var att vara 

transparenta med intervjupersonerna om det och att vi önskade att de var i ett ensamt rum där 

de kände sig bekväma. Slutligen innebär nyttjandekravet att materialet endast ska användas i 

forskningsändamål (ibid.:14). Detta var något vi var tydliga med för intervjupersonerna med 

förhoppningen att göra deltagandet tryggt för dem. Informationen erhölls genom 

samtyckesblanketten men även muntligt innan intervjuns start.   

6. RESULTAT OCH ANALYS 

I kodningen av intervjumaterial identifierades fyra huvudteman: balansgången mellan 

frivillighet och tvång, det informella tvånget, betydelse av motivation för att förändring ska ske 

samt ett relativt handlingsutrymme Till dessa huvudteman skapades underteman vilka 

presenteras och analyseras under respektive rubrik.  

Balansgången mellan frivillighet och tvång 
Ett tema som identifierades i intervjuerna var gällande att socialsekreterarna vittnar om en 

balansgång mellan frivillighet och tvång. Detta har delats in i undertemana LVU:s snäva 

kriterier och socialsekreterarnas emotionella upplevelse av gråzonen.  
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LVU:s snäva kriterier 

Samtliga intervjupersoner vittnar om att det finns en gråzon mellan frivilliga insatser och 

tvångsinsatser, än dock olika definitioner av vad den innefattar och innebär. En av 

intervjupersonerna belyser att en del av gråzonen bestod av svårigheten att avgöra vad som är 

bäst för barnet, men även övriga familjen. En annan intervjuperson beskriver att “det är allt 

eller inget, det finns ingen mellanväg”, detta för att beskriva de insatser som finns för barn som 

far illa i sin hemmiljö. Ytterligare en intervjuperson beskriver gråzonen som “situationen där 

man inte riktigt vet hur man ska gå vidare”. En gemensam kärna kunde dock identifieras i 

majoriteten av intervjupersonernas beskrivning av gråzonen och bestod av ett resonemang 

gällande de bakomliggande orsakerna till gråzonen, mer specifikt de snäva kriterierna i LVU 

som måste vara uppfyllda: 

 

Det ska verkligen vara så att de här rekvisiten för LVU är uppfyllda och det har dem 

också blivit hårdare med, inte bara påtaglig skaderisk för framtiden som ska uppfyllas 

utan man ska också kunna påvisa redan påträffad skada, vilket jag kan tycka är lite synd 

ibland, att man ska vänta på att barn ska fara allvarligt illa, att man inte kan agera innan. 

(IP 3) 

 

I likhet med intervjupersonen ovan har intervjuperson 4 en liknande upplevelse av gråzonen: 

“ibland har vi inte tillräckligt för att ansöka om ett LVU och då blir det såhär att man vet att det 

här barnet inte kommer ha det bra och vi bara väntar på nästa orosanmälan”.  Intervjuperson 3 

och 4 beskriver de konsekvenser som blir utifrån att kriterierna för LVU är snäva, det vill säga 

att barn då redan hunnit ta skada vid tidpunkten för när ett tvångsomhändertagande är 

lagmässigt befogat. Socialsekreterare får således vänta på att barnet ska fara mer illa då de inte 

har någon juridisk möjlighet att agera innan, i det fall samtycke inte finns. Att socialsekreterare 

i dessa komplexa ärenden följer lagarna tenderar att ha en direkt negativ inverkan på barnen 

menar en av intervjupersonerna: “men egentligen så, lagstiftningen tillåter ju att barn får fara 

ordentligt illa”. Lagar är det första centrala området som omger socialsekreterarens 

handlingsutrymme (Svensson et al., 2021, s. 27). Föregående citatet problematiserar de ramar 

lagen innebär i socialsekreterarens arbete och hur detta kan begränsa handlingsutrymmet. Lagen 

ska vara ett ramverk för socialarbetaren att röra sig inom men intervjupersonen beskriver hur 

det snarare försvårar arbetet och är begränsande. Handlingsutrymmet begränsas genom att 

socialsekreteraren inte kan fatta det beslut som hen anser är det bästa för barnet och familjen, 

då lagen inte tillåter det.  
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Socialsekreterarnas upplevelse om höga krav för LVU och att det kan leda till att flera ärenden 

hamnar i gråzonen kan sättas i relation till Lipsky´s (2010) teori om gräsrotsbyråkrater. Lipsky 

(2010, s. 140) beskriver hur gräsrotsbyråkrater ska se till de individuella behoven men samtidigt 

måste förhålla sig till lagar och regler. Samtliga intervjupersoner vittnar om att det finns en 

gråzon som uppkommer utifrån lagens utformning som de måste följa. Som socialsekreterare 

har de ett visst handlingsutrymme som de kan röra sig inom, en intervjuperson beskriver att 

“jag har ett stort handlingsutrymme med att bevilja insatser” och en ytterligare intervjuperson 

berättar att “jag kan väl se att ur lagens mening så har jag ganska stort handlingsutrymme”. 

Intervjupersonen upplever detta samtidigt som lagens ramar kan upplevas begränsande, detta 

då socialsekreterare inte kan frångå lagen, trots en medvetenhet om att barn far illa. Som 

intervjuperson 9 beskriver “det är inte tillräckligt illa för ett LVU men dom här barnen har det 

säkert, förmodligen ganska ordentligt jävligt“. Intervjupersonerna vittnar om att de inte sällan 

befinner sig i denna situation där de har möjligheten att påverka andra människors liv, men 

stöter på hinder i form av lagens utformning när samtycke ej finns. Det visar, precis som Lipsky 

(2010) beskriver, att teori och praktik inte alltid överensstämmer. Detta just för att barnets bästa 

alltid ska vara avgörande för alla beslut som rör barn (Staaf & Corter, 2019, s. 30). Samtidigt 

som barnets bästa ska vara avgörande, finns det andra lagrum och förutsättningar som försvårar 

det för den enskilde socialsekreteraren. Detta ger konsekvenser där barn inte får den hjälp de är 

i behov av då socialsekreteraren inte har utrymme att göra mer.  

 

Vidare är ett vanligt dilemma inom gräsrotsbyråkratier, som Svensson et al. (2021, s. 24) 

diskuterar, balansgången mellan att vara medmänniska och samtidigt representant för en 

organisation. En handling som utifrån organisationen kan te sig självklar, som att avvakta när 

LVU kriterierna inte är uppfyllda, kan utifrån perspektivet att agera människa till människa vara 

svår att acceptera och försvara. Exempelvis vetskapen om att barnen fortsätter att utsättas i sin 

hemmiljö där samtycke från vårdnadshavare inte finns. En annan intervjuperson beskriver sin 

upplevelse av gråzonen konkret och vad hen upplever är orsakerna till att den inte sällan 

uppstår:  

 

…där har vi ju lagstiftningen, den är liksom basen, grunden och den yttre ramen och sen 

tillkommer det ju lagpraxis, ja men hur tolkar man dom här lagarna och den förändras 

ju över tid. Även om lagen inte förändras så kan vi ju tydligt se att praxis ser ju väldigt 

olika ut…det svåraste det här med vi kan ju ha ett samtycke till en viss nivå och så är 
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det kanske inte förens här borta som LVU kriterierna uppfylls och det är den biten 

däremellan som jag tror det flesta socialsekreterare delar min uppfattning om att det är 

ju där det är jävligt svårt och det är där barn far riktigt illa. (IP 9) 

 

Intervjuperson 9 beskriver det som att problematiken är i lagpraxis och tolkning av lagen, och 

att det är ett utrymme mellan SoL och LVU som är stort och svårnavigerat. Intervjuperson 9 

poängterar det utrymme lagstiftning har i arbetet men lägger också till en ytterligare aspekt “sen 

tillkommer det ju lagpraxis, ja men hur tolkar man dom här lagarna och den förändras ju över 

tid, även om lagen inte förändras så kan vi ju tydligt se att praxis ser ju väldigt olika ut”. Det 

intervjupersonen lyfter är en konsekvens av att socialtjänsten är en normativ praktik (Svensson 

et al, 2021, s. 24).  Detta innebär att uppfattningar om det sociala arbetet varierar, dels över tid, 

dels i samma tid men mellan människor. Detta exempelvis genom traditioner på olika 

arbetsplatser.  

Socialsekreterarnas emotionella upplevelse av gråzonen  

Samtidigt som flera intervjupersoner beskriver deras upplevelse av gråzonen och hur den ofta 

uppkommer, var några av intervjupersonerna även inne på hur de rent emotionellt upplever den. 

Samtliga intervjupersoner har erfarenhet av gråzonen, ändock i olika utsträckning. En av 

intervjupersonerna berättar att hen idag inte arbetar som barnsekreterare, detta just på grund av 

den maktlösheten och frustration som hen upplever är förenad med gråzonen. En annan 

intervjuperson beskriver gråzonen som negativ och påfrestande: 

 

Alltså jag skulle vilja säga att det är en utav de mest negativa upplevelserna eller vad 

man ska säga, när man gör en utredning på en familj eller ett barn och så kommer man 

fram till att det här barnet skulle må bra av den här insatsen och så tackar föräldrarna 

nej. Och så finns det inga skäl för LVU men man har en stor oro, det är väldigt 

påfrestande… (IP 5)  

 

Intervjuperson 5 beskriver hur hen som professionell bedömer vad som är barnets bästa men 

står maktlös inför det faktum att föräldrarna inte är villiga att ta emot stöd. Då SoL bygger på 

frivillighet kan socialsekreteraren inte göra så mycket i denna situation, då det inte föreligger 

skäl för tvångsvård. Det ligger då på den enskilde socialsekreteraren att motivera föräldrarna 

till att inse att de kan behöva hjälp för deras barns bästa, men det kan lätt leda till att föräldrar 
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upplever sig tvingade till att samtycka till insats (se Hur det informella tvånget används). 

Ytterligare en intervjuperson beskriver att de ärenden som är i gråzonen är de värsta att hantera:  

 

…känslan som socialsekreterare för mig iallafall, har jag nånstans kommit fram till att 

här är LVU kriterierna uppfyllda ja men då kan vi kliva på med som steg som lagen ger 

oss utrymme till. Det är ju dom här som är värst där det inte finns samtycke men LVU 

kriterierna inte är uppfyllda och man vet att barnen har det jävligt. (IP 9) 

 

Lipsky (2010, s. 29) beskriver hur gräsrotsbyråkrater kan känna en osäkerhet i sina beslut som 

påverkar människors liv. Mot denna bakgrund tenderar socialsekreterare att uppleva osäkerhet 

gällande sin bedömning i och med att det i flera ärenden inte blir den förbättring som 

förväntades. Alla intervjupersoner beskriver att de har möjlighet att diskutera svåra ärenden 

med kollegor och chefer, och upplever därmed att de fick vägledning när det behövdes. 

Samtidigt beskriver en intervjuperson att en del av rättssäkerheten var att de var två handläggare 

i varje ärende, just för att bedömningen måste göras utifrån varje enskild individ samtidigt som 

det “ett stort område”. Trots att arbetsbelastningen inte sällan är hög och kantas av tidspress 

finns det alltid utrymme för diskussion kring svåra och komplicerade ärenden enligt samtliga 

intervjupersoner.  

Det informella tvånget  
Ett tema som genomsyrade intervjuerna var att det i praktiken används ett informellt tvång som 

inte är lagstadgat i SoL eller LVU. Denna redogörelse för det informella tvånget har i sin tur 

delats in i underteman vilka är hur det informella tvånget används samt informellt tvång 

tenderar att ses som ett mellantvång.  

Hur det informella tvånget används  

Utifrån intervjuerna framgår att det informella tvånget används frekvent, däremot används det 

på olika sätt, där två tillvägagångssätt var påtagligt utmärkande med anledning av 

intervjupersonernas gemensamma redogörelser. De tillvägagångssätt som identifierades i 

intervjuerna är, hot om LVU respektive transparens. Dessa tillvägagångssätt skiljer sig vad 

gäller det bakomliggande syftet men leder i slutändan till att klienter tackar ja till insatser trots 

att de egentligen inte vill, detta med vetskapen om att tvångsvård annars kan bli aktuellt.  
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/…/ vi jobbar verkligen på det sättet att om vi är så pass oroliga att vi, asså hota kanske 

inte är rätt ord, men att vi liksom ger dom alternativen och vi försöker sikta på 

frivillighet för att det oftast är det bästa. (IP 6)  

 

Utdraget ovan exemplifierar hur det informella tvånget allt som oftast används i form av ett 

“hot om LVU”, i flera av intervjuerna framkommer även begreppen “hotivera” och i en enstaka 

intervju användes “SoL med knuff”. Utifrån intervjupersonernas beskrivningar framgår att 

samtliga begrepp syftar på samma sak, det vill säga att det informella tvånget används för att få 

igenom insatser, då som ett ultimatum. Tillvägagångssättet används i de situationer 

intervjupersonerna känner att de kan komma att behöva ansöka om LVU i det fall föräldrarna 

inte samtycker till insatser. Detta innebär således att socialsekreteraren behöver gå vidare med 

en ansökan om LVU om föräldrarna tackar nej till insatser trots det informella tvånget. I 

intervjuerna framgår dock att föräldrarna allt som oftast samtycker till insatserna i och med 

“hot om LVU”, detta trots att de inte vill men motiveras då av vetskapen att det andra 

alternativet (tvångsinsatser) är ännu sämre.  

 

Samtidigt beskrivs “hot om LVU” som paradoxalt då detta egentligen inte ska användas enligt 

intervjupersonerna. Flera intervjupersoner poängterar att “hot om LVU” är oetiskt då 

föräldrarna egentligen inte samtycker till insatserna. Flera intervjuperson nämner även att det 

inte är ett rättssäkert arbetssätt, just utifrån att det inte är lagstadgat. Socialsekreterare måste 

förhålla sig till lagar, normer och regler och handla inom ramarna för handlingsutrymmet, detta 

utifrån deras tolkning av lagrummen (Lipsky, 2010). Socialsekreterarna måste göra 

bedömningar utifrån SoL som bygger på frivillighet och LVU som är en 

tvångsvårdslagstiftning, detta utifrån barnets bästa. Detta visar på att socialtjänstlagen är en 

ramlag, där varje enskild socialarbetare gör sin tolkning utifrån sin personliga och 

professionella bedömning (Staaf & Corter, 2019, s. 18). Svensson et al. (2021, s. 22f) påtalar 

att handlingar i det sociala arbetet ofta används som sociala mellanlägg. Detta är handlingar, 

exempelvis extra insatser som sätts in när redan insatta insatser inte fungerar som planerat. 

Syftet med mellanläggen är med andra ord att få insatser att fungera och det är således 

socialarbetarens uppgift att hitta rätta mellanläggen utifrån sitt handlingsutrymme. Vad dessa 

handlingar består av varierar från situation till situation, det centrala är att socialarbetare 

reflekterar kring vilken handling som är mest lämplig eller i vissa fall minst olämplig. Utifrån 

detta resonemang kan det informella tvånget som hot, i jämförelse med ett 

tvångsomhändertagande, ses som det minst olämpliga alternativet. Dock lyfte flera av 
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intervjupersonerna vad resultatet av en insats som föräldrarna samtyckt till genom “hot om 

LVU” egentligen blir:  

 

När man formulerar det som att går ni inte med på det här så ansöker vi om LVU så … 

ja jag tycker sällan att resultaten blir så bra. Utan det blir ju mer att föräldrar suckar och 

sen säger dom att ni tvingade oss till det här och så gör man inte riktigt, man gör vad 

man måste för att bli av med socialtjänsten. (IP 8)  

 

Intervjuperson 8 belyser vad konsekvenserna kan bli av att “hota om LVU” där det inte alltid 

leder till en positiv förändring för barnet och familjen eftersom föräldrarna tvingas till att 

samtycka till insatser. Detta visar på att det är av stor vikt hur socialsekreterare formulerar sig, 

detta för att det socialsekreteraren förmedlar inte ska uppfattas som ett hot där föräldrarna i 

slutändan gör vad som helst för att bli av med socialtjänsten. Detta kan ses i relation till att 

förändring är starkt sammankopplat med motivation (se Betydelse av motivation för att 

förändring ska ske). 

 

Vad gäller tillvägagångssättet transparens beskrivs det informella tvånget som en direkt 

konsekvens av den transparens vissa socialsekreterare anser sig skyldiga att visa familjen. 

Syftet med denna transparens är att hålla föräldrarna informerade men också för att föräldrarna 

ska förstå “vad de tackar nej till och vad det kan innebära”, samt informera om de valmöjligheter 

som finns och samtidigt erbjuda allt stöd: 

 

/…/ vi inte bara kan släppa detta, om vi har en jättehög oro... och om alternativet är att 

vi inte gör någonting eller ansöker om LVU så kommer vi behöva ansöka om det, och 

då tänker jag att vi också har ett ansvar att vara transparenta i det. (IP 1) 

 

Trots att transparensen tenderar att leda till att föräldrar går med på insatser trots att de inte vill 

poängterar flera intervjupersoner att denna transparens inte är ett hot om tvång, som 

intervjuperson 3 belyser: “man är transparent, man hotar inte men det blir ju ändå så”. Det 

framgår att transparens och hot inte är samma sak, men då tillvägagångssätten i regel leder till 

samma sak, det vill säga att föräldrarna samtycker till insatser mot sin vilja så kan ändå 

transparens uppfattas som en typ av hot. Lipsky (2010, s. 54) belyser att klienter i 

gräsrotsbyråkratier är icke frivilliga (eng: nonvoluntary clients). Detta utifrån det faktum att 

socialtjänsten erbjuder insatser vilka klienterna inte kan få från annat håll (Lipsky, 2010, s. 54). 
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Frivilliga insatser från socialtjänsten bygger alltså inte alltid på frivillighet, eftersom föräldrarna 

är där för att de måste. Trots det faktum att SoL ska bygga på frivillighet går det att argumentera 

för att insatserna från socialtjänsten är något klienterna i vissa fall måste ta emot trots att de inte 

vill. Samma intervjuperson beskriver vidare den något otydliga gränsdragningen som råder 

mellan transparens och hot: 

 

/.../ absolut aldrig lov att hota om tvångslagstiftning men det är ju ett verktyg som man 

ibland måste använda, absolut inte att man hotar om tvång, men att man kanske behöver 

prata om “nu har det kommit in så här och så här många anmälningar och vi blir 

jätteoroliga, vi ser ingen förändring, vi behöver liksom se det och om vi inte gör det 

kommer vi behöva prata med vår chef om hur vi går vidare i ärendet”. (IP 3) 

 

Intervjuperson 3 poängterar att hen tycker att hot om tvångslagstiftning är något som inte alls 

får förekomma, men att det detta till trots ibland är något som behövs, detta i likhet med de 

intervjupersoner som vittnar om “hot om LVU”. Att intervjupersoner ändå använder informellt 

tvång på detta sätt kan med handlingsutrymme som avstamp förklaras med att socialarbetare 

kommer handla olika i arbetet med klienter, detta bland annat utifrån prioriteringar (Svensson 

et al., 2021, s. 168f). Det kan således vara så att intervjuperson 1 och 3 prioriterar transparens, 

trots att konsekvensen blir ett informellt tvång som tenderar att uppfattas som ett hot. Svensson 

et al. (2021, s. 22f & 77) belyser att socialarbetaren och klientens relation ständigt omges av en 

maktobalans. Makten tenderar dock att bli osynlig i situationer där klient och socialarbetare är 

överens och arbetar mot samma mål men blir påtagligt tydlig när socialarbetaren och klienten 

inte är överens och samtidigt för en kamp om tolkningar och vad som ska ske. Ovannämnda 

citat exemplifierar detta tydligt. I dessa situationer är inte klienten och socialarbetaren överens 

och socialarbetare tenderar då att genom transparens belysa sitt tolkningsföreträde framför 

klientens, vilket kan ses som ett direkt kvitto på makt. Tolkningsföreträdet indikerar makt då 

det ger socialarbetaren möjlighet att tolka klientens behov och vilka insatser som bör användas 

för att hjälpa klienten. Detta innebär ett dilemma då kontroll och hjälp förenas i samma 

handlingar (Svensson et al, 2021, s. 22f & 77). Detta kan även förklara komplexiteten vad gäller 

transparens och informellt tvång. 

Informellt tvång tenderar att ses som ett mellantvång  

Vissa av intervjupersonerna nämner att det informella tvånget kan ses som ett slags mellantvång 

som inte är lagstadgat. Detta beskriver intervjuperson 10: “Ibland blir det som ett hot, när man 
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säger ni behöver göra någonting, annars kanske barnet behöver placeras, så det är ju nästan som 

att man använder sig av ett mellantvång men att det inte finns i någon lag”. Detta redogör en 

intervjuperson för tydligt i anslutning till vinjett två (se Bilaga 2) om familjen B med den 

nyfödde sonen:  

 

…det mellantvång som redan finns fast inte i lagstiftningen, men att man får säga den 

här insatsen vill vi sätta in eller ett utredningshem, samtycker du inte till det kommer vi 

behöva ansöka om LVU. Det mandatet tänker jag att vi redan har. (IP 1) 

 

Utdraget ovan är svaret på den fråga intervjupersonen fick om hur ett utvidgat mellantvång 

förändrar dennes resonemang vad gäller sitt handlande rörande situationen i familjen B. 

Intervjupersonen beskriver i sitt resonemang att ett lagstadgat mellantvång inte hade förändrat 

handlandet då hen, med den lagstiftning som finns att tillgå nu, hade gett familjen ett ultimatum 

och påtalat att om ingen förändring görs kommer de behöva ansöka om LVU. Detta är således 

ett sorts mellantvång som redan används och ger samma mandat som ett lagstadgat 

mellantvång. Ytterligare en intervjuperson uttrycker att hen redan använder sig av en form av 

mellantvång i sitt arbete för att få föräldrar att samtycka till öppenvårdsinsatser:  

 

…för rent krasst så blir det ju för det bli ju nåt slags mellantvång vi redan gör ju ändå 

ibland kan jag uppleva, eftersom att vi, det blir ju så att vi säger tar du inte emot den här 

hjälpen eller gör si och så behöver vi överväga ett LVU placering för ditt barn. (IP 6) 

 

Samma intervjuperson påpekar att det var en stor del i hens arbete att använda det informella 

tvånget som ett mellantvång och att det är “naturligt”. Ytterligare en intervjuperson benämner 

det som ett “fejk mellantvång” för att visa på att det används i praktiken trots det faktum att det 

inte är lagstadgat. Att se det informella tvånget som ett mellantvång kan vara en strategi som 

används av den enskilda socialarbetaren, alternativt hela arbetsplatsen, för att påverka 

organisationens givna utrymme. Det vill säga att genom handlingsutrymmet vidga det utrymme 

som finns innanför lagens ramar (Svensson et al., 2021, s. 17 & 25).  Att vissa socialarbetare 

ser det informella tvånget som ett mellantvång kan tolkas som att det är normaliserat och 

används frekvent vilket kan ha att göra med tidigare erfarenheter, förhållningssätt men även 

den potentiella tradition som kan finnas på arbetsplatsen vad gäller informellt tvång.  
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Det var endast några få intervjupersoner som resonerar att fördelen med ett utvidgat 

mellantvång var att det skulle ersätta det informella tvånget. En av intervjupersonerna lyfter att 

ett utvidgat mellantvång skulle underlätta arbetet då det innebär ett slags hot, precis som det 

informella tvånget men då lagstadgat. En annan av intervjupersonerna uttrycker det som att hen 

förstod att man vill få bort det informella tvånget, samtidigt som hen upplever det som 

“konstigt” då det är en sådan stor del av arbetet. I en av intervjuerna framkom andra fördelar 

med ett lagstadgat mellantvång, vilka saknas hos det “fejkade mellantvånget”:  

 

Om jag säger att: jag tänker tvinga dig att ta emot den här insatsen men du kan överklaga, 

då känner jag att arbetet hade blivit mer ärligt och… jag kan ju inte säga att det hade 

blivit jämställt, då hade ju klienten åtminstone haft en chans att vägra och slippa, att få 

sin sak prövad. Och det hade känts ärligare. (IP 7) 

 

Intervjuperson 7 lyfter hur insatserna utifrån ett utvidgat mellantvång skulle kunna överklagas, 

vilket intervjupersonen ser positivt på då det känns mer ärligt. Intervjupersonen var initialt även 

inne på att ett utvidgat mellantvång skulle främja jämlikheten socialsekreteraren och klienten 

emellan men blev sedan osäker i sitt resonemang. Det som går att utläsa är att intervjupersonen 

är inne på att ett utvidgat mellantvång skulle ha en positiv inverkan på socialarbetaren och 

klientens relation. Svensson et al. (2021, s. 168) påtalar hur relationen klient och socialarbetare 

emellan kan försämras i och med tvång. Ett utvidgat mellantvång skulle därför kunna vara ett 

alternativ till tvång, men med ett annat utgångsläge vad gäller relationen.  

Betydelse av motivation för att förändring ska ske  
Ytterligare ett tema som var genomgående i intervjuerna var vikten av att föräldrarna var 

motiverade till förändring för att insatserna ska kunna vara verksamma. Detta har sedan delats 

in i underteman som är tvångsinsatser och förändring, kontrollerande insatser samt ambivalens 

huruvida mellantvång är överbryggande eller inte.  

Tvångsinsatser och förändring  

Återkommande i samtliga intervjuer var intervjupersonernas syn på motivation och 

mottaglighet, hur dessa faktorer ansågs vara en direkt förutsättning för att förändring ska kunna 

ske genom socialtjänstens frivilliga insatser. Den gemensamma synen sammanfattas genom 

intervjuperson 10 resonemang:  
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…blir ju inte verksamt om dom gör det bara för att liksom kunna visa att vi har visst 

tagit emot stöd, men om det liksom inte finns mottaglighet eller motivation så ja… då 

kommer det inte göra någon skillnad. (IP 10) 

 

I likhet med utdraget ovan poängterar intervjuperson 2 följande: “det är ju lite en förutsättning 

när man beviljar insatser, att det finns nån typ av mottaglighet och så för att det ska ge nån 

effekt”. I flera av intervjuerna lyfts att detta är centralt i arbetet då föräldrarna måste förstå 

problematiken i familjen för att kunna göra något åt den. Detta resonemang förs ofta i samband 

med frågan hur ett utvidgat mellantvång skulle vara hjälpsamt och det riktades en kritik mot 

tvångsinsatser för att de sällan främjar en förändring. Resultatet blir snarare “bara en förändring 

på pappret”, som en av intervjupersonerna yttrar. Detta blir ofta fallet då motivation och 

mottaglighet inte sällan saknas i dessa situationer. 

 

Socialarbetare, som gräsrotsbyråkrater, har handlingsutrymme att röra sig inom och kan därför 

själva avgöra vad de vill ha fokus på inom handlingsutrymmets ramar (Lipsky, 2010, s. 13). 

Därför kan det skilja sig åt från varje enskild socialsekreterare vad hen har möjlighet och vilja 

att lägga fokus på i arbetet. Flera intervjupersoner förde resonemang kring att just 

motiveringsarbete är en stor del av det sociala arbetet, varav en intervjuperson yttrade “så jobbar 

ju vi liksom mycket med motivation och motivera föräldrarna att ta emot det”. Samtidigt som 

en intervjuperson nämnde skillnader i olika kommuner och hur de jobbar med att motivera 

föräldrar genom att yttra “i vissa kommuner jobbar man med föräldrarna för att se om 

föräldrarna faktiskt är mottagliga för insats”. En viktig del i arbetet med att utreda barn och 

familjer är att motivera föräldrar att ta emot stöd. Detta är en del av socialarbetarens 

arbetsuppgifter, samtidigt tenderar arbetsbelastningen vara hög och lite tid finns till varje 

ärende, vilket leder till att det måste ske prioriteringar. Detta kan i sin tur leda till att ärenden 

avslutas utan insats då det inte funnits tillräckligt med tid för att hinna motivera en familj. Även 

kommunala skillnader spelar in, där ekonomiska resurser har en stor bidragande faktor till hur 

mycket tid som kan läggas ner på motiveringsarbete i varje enskilt ärende.  

 

En av intervjupersonerna för ett resonemang kring behandlande insatser där tonvikten låg på 

föräldrarnas motivation till förändring. Intervjupersonen yttrar “samtidigt så är det ju såhär att 

en behandlande insats i typ familjebehandling eller så, om inte föräldrarna i detta fallet då inte 

är motiverade till att göra en förändring då händer ju ingenting”. Samma intervjuperson menar 

att det finns en motivation hos föräldrarna om deras barn redan är placerat utifrån LVU, och 
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den motivationen handlar då om att få hem sitt barn. En annan intervjuperson beskriver att 

föräldrarnas motivation och mottaglighet är en del av att kunna arbeta med familjen. Insatsernas 

bristande effekt när föräldrar inte är motiverande och mottagliga är något flera av 

intervjupersonerna har erfarenhet av. Samtliga intervjupersoner beskriver att insatserna blir 

effektlösa och resultatet blir inte sällan öppenvårdsinsatser i en lång utdragen process utan 

verklig förändring. Detta leder till att socialsekreteraren ställs inför en situation där hen blir 

osäker på sin bedömning och vad som egentligen är barnets bästa:   

 

Kan vi jobba med den här föräldern eller inte, asså förstår ni vad jag menar, man kan 

komma till det i ett tidigare stadie för att man inte ska behöva ha öppenvårdsinsatser 

som är långa och vi bara ältar och man prövar och så ska man känna att liksom nej men 

vi borde placera det här barnet tidigare för vi har försökt så mycket med föräldern. (IP 

6) 

 

Intervjupersonerna menar att motivation hos föräldrarna är grunden för att förändring ska ske 

och för att kunna ha verksamma öppenvårdsinsatser. Detta påverkar socialsekreterarnas arbete 

där de upplever att deras bedömning inte är bra nog för att förändra barnets, och familjens, 

situation till det bättre. Detta kan ses i relation till Lipsky´s (2010, s. 29) resonemang kring att 

gräsrotsbyråkratens arbete är under stor press och många beslut präglas av en osäkerhet. 

Socialsekreterare tar beslut som har en stor påverkan på människors liv, detta samtidigt som 

socialsekreteraren ofta är begränsad i vad hen kan göra och måste avsluta ärenden trots oro. 

Samtidigt kan detta ses som något paradoxalt eftersom socialsekreterare även riktar kritik mot 

att tvångsinsatser skulle bidra till förändring i en familj. En intervjuperson uttrycker det som att 

“man kan ju inte tvinga fram nån motivation”. Intervjupersonen menar att tvångsinsatser därför 

inte är någon väg att gå för att motivera föräldrar till att inse att de behöver ändra situationen i 

familjen. Samma intervjuperson benämner det som “knepigt med att ha en tanke om förändring 

med tvångsinsatser”. Detta visar på att socialsekreterarna inte alltid upplever tvångsinsatser 

som en hållbar och långvarig insats för att bidra till en förändring i en familj, samtidigt som inte 

heller öppenvårdsinsatser med samtycke alltid är verksamma. En del av intervjupersonerna 

nämner dock förslag på insatser utifrån ett utvidgat mellantvång som skulle kunna vara 

verksamma, åtminstone på kort sikt i familjer där föräldrar saknar mottaglighet:  

 

/…/ inte är i ett läge där man tänker att vi kommer att ansöka om LVU utan vi kommer 

snarare behöva släppa det här och vänta på nästa orosanmälan, så skulle jag ändå säga 
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att det finns ett syfte med en sådan insats, i alla fall för observationsuppdrag för det 

förutsätter ju inte att föräldrarna är mottagliga. (IP 1) 

 

Intervjuperson 1 beskriver dels i vilka situationer ett mellantvång skulle kunna vara aktuellt, 

dels vilken typ av åtgärd som hade varit önskvärd utifrån kontexten, det vill säga brist på 

mottaglighet. Intervjupersonen föreslår således kontrollerande insatser, detta då dem inte är 

beroende av mottaglighet, vilket för oss vidare in på nästa undertema.  

Mellantvång som kontrollerande insats  

Flertalet intervjupersoner för resonemang kring utvidgat mellantvång som kontrollerande insats 

snarare än behandlande. Med behandlande insats menas här exempelvis familjebehandling, där 

syftet är att förbättra familjesituationen (Socialstyrelsen, 2019). Kontrollerande insatser syftar 

snarare till att hålla koll på familjen och ha en insyn i familjens situation, som exempelvis ett 

utredningshem (Socialstyrelsen, 2021, s. 37).  

 

I vinjett två (se Bilaga 2) om familjen B, som har en dotter placerad utifrån 2§ LVU och som 

nyligen har fått en son, föreslår många intervjupersoner utvidgat mellantvång i form av 

kontrollerande insatser i det fall föräldrarna inte skulle samtycka till de frivilliga insatserna. Det 

som främst föreslås är placering på utredningshem men intervjupersonernas resonemang 

rörande detta varierade i stor utsträckning: 

 

Till exempel kan de bli placerade tillsammans på ett utredningshem där man får kolla 

av hur föräldern tar hand om det här barnet och det kanske är mer lämpligt, en mer 

lämplig insats när föräldern inte förstår sin egen problematik. (IP 1) 

 

…om man kunde liksom tvinga dom till att vara på ett utredningshem, men hur skulle 

liksom det se ut? Låser man in dem där då? Vad innebär det? Hur bra förälder kan du 

va då när du känner att du sitter i ett fängelse? (IP 3) 

 

De två ovanstående utdragen visar på att intervjupersonerna har olika syn på hur den 

kontrollerade insatsen hade gått till rent praktiskt. Intervjuperson 1 påtalar att utredningshem 

hade varit en lämplig insats utifrån att föräldrarna saknar insikt i sin egen problematik. 

Intervjuperson 3 påtalar tillika att utredningshem hade varit bra men problematiserar samtidigt 

hur detta skulle ske rent praktiskt. Samma intervjuperson problematiserar även svårigheten med 
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sanktioner i det fall det utvidgade mellantvånget inte skulle följas, vilket hen tror skulle göra 

det utvidgade mellantvånget verkningslöst. Exempel på ett utvidgat mellantvång som 

kontrollerande insats, oberoende av vinjetternas innehåll framfördes också: 

 

 …däremot kan jag tänka att föräldrar med missbruk, att det skulle kunna vara bra om 

man kunde kräva urinprov, det kan vi ju om vi har en umgängesbegränsning utifrån 

LVU, då kan ju det ingå men jag tänker innan ett LVU… (IP 10) 

 

Intervjuperson 10 föreslår en konkret kontrollerande insats med bakgrund av den osäkerhet och 

oro som kan förekomma i klientärenden rörande barn som far illa i sin hemmiljö och där en 

eller båda föräldrarna har en känd missbruksproblematik. Ytterligare en intervjuperson menar 

att ett utvidgat mellantvång snarare skulle vara verksamt som kontrollerande och inte 

behandlande: “och där hade man ju velat haft nån möjlighet att liksom ha kvar, att tvinga kvar, 

kontakten med socialtjänsten”. Däremot för samma intervjuperson ett resonemang kring de 

insatser som finns inom socialtjänsten, där de allra flesta bygger på mottaglighet och är 

behandlande: “utan då ska det ju mera vara kontrollerande insatser och den form av insatser har 

inte socialtjänsten så mycket av utan då får man se över vad för insatser som man kan erbjuda”. 

Det blir därmed svårt att genomföra ett utvidgat mellantvång genom kontrollerande insatser 

menar intervjupersonen, eftersom socialtjänsten främst arbetar med behandlande insatser. Detta 

samtidigt som flera intervjupersoner inte ser ett syfte med ett utvidgat mellantvång som 

behandlande. Samma intervjuperson som belyser det faktum att socialtjänstens insatser inte är 

utformade för att fungera tvingande, menar också att det kan vara av värde att se över och 

komplettera de behandlande insatserna. Detta skulle i sin tur möjliggöra användandet av ett 

utvidgat mellantvång för att möjliggöra utredning och ha en insyn i familjen när 

socialsekreteraren har en hög oro.  

 

Svensson et al. (2021, s.  16ff & 150) beskriver att handlingsutrymme ger socialarbetaren 

möjlighet att agera på olika sätt inom givna ramar. Lipsky (2010) menar även att socialarbetare 

förväntas använda sitt eget omdöme i arbetet för att se till individens behov. Sett till 

socialsekreterarens handlingsutrymme finns det begränsade antal och typ av insatser att erbjuda 

som de måste förhålla sig till. En intervjuperson beskriver det som att insatserna är utformade 

som “one size fits all” vilket inte är representativt för hur verkligheten ser ut. Alltså blir 

socialsekreteraren begränsad i sitt handlingsutrymme dels i antalet insatser som finns att tillgå, 
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dels utifrån själva syftet med insatsen, då de flesta syftar till att vara behandlande snarare än 

kontrollerande. 

Ambivalens huruvida mellantvång är överbryggande eller inte 

Kopplat till gråzonen framkommer det i samtliga intervjuer resonemang rörande vad ett 

utvidgat mellantvång egentligen hade haft för inverkan på intervjupersonernas upplevelse av 

gråzonen. Samtliga intervjupersoner lyfter både skepsis och lovord, samt för- och nackdelar, 

gällande ett utvidgat mellantvång. Vad gäller skepsis var ett genomgående tema i intervjuerna 

en övergripande osäkerhet vad gäller ett utvidgat mellantvång överlag, baserat på att det 

nuvarande mellantvånget (22§ LVU) inte används i någon större utsträckning. Samtliga 

intervjupersoner lyfter även att det utvidgade mellantvångets önskvärda effekter är direkt 

beroende av hur lagrummet hade utformats. De flesta intervjupersoner har svårigheter med att 

visualisera detta och hur paragrafen hade använts i praktiken. Kopplat till detta menar en av 

intervjupersonerna: “beror helt på hur den lagstiftningen skulle vara utformad” och i likhet med 

detta yttrar ytterligare en intervjuperson: “det kan ju gå att applicera på vissa specifika insatser 

och det kommer man kanske hitta och då tänker jag att det säkert är bra”.  

 

En tänkbar anledning till den osäkerhet som förmedlas i utdragen ovan är just det faktum att ett 

utvidgat mellantvång inte finns. Med handlingsutrymme som utgångspunkt är det främst tre 

specifika områden som omger handlingsutrymme och således påverkar socialarbetares syn på 

det sociala arbetet, dessa är lagar och juridiska aspekter, organisation samt professionella och 

kollegiala faktorer (Svensson et al., 2021, s. 17 & 27). Socialsekreterarnas osäkerhet gällande 

ett utvidgat mellantvång kan kopplas till ovan nämnda faktorer. I nuläget finns inga lagar eller 

praxis gällande ett utvidgat mellantvång, vad gäller organisation och kollegiala faktorer präglas 

arbetsplatser av olika grundidéer samtidigt som det finns olika traditioner som präglar arbetet 

och handlingsutrymmet. Detta utifrån det sociala arbetets normativa praktik (Svensson et al., 

2021, s. 17, 27 & 61). Intervjupersonernas resonemang kan i stället tänkas präglas av de 

professionella faktorernas betydelse, det vill säga intervjupersonernas enskilda kunskaper, 

förhållningssätt, egenskaper och erfarenheter. Vad gäller just erfarenheter lyfter många av 

intervjupersonerna sina erfarenheter av 22§ LVU, där det finns en osäkerhet kring lagrummets 

utformning. Intervjupersonerna har alltså inte alltid möjlighet att ta hänsyn till alla de faktorer 

som oftast präglar socialarbetarens handlingsutrymme och arbete. Detta skulle kunna förklara 

intervjupersonernas osäkerhet vad gäller det utvidgade mellantvånget.  
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Flera intervjupersoner beskriver samtidigt att de kan visualisera ett utvidgat mellantvång, då i 

form av insatser för barn, exempelvis en kontaktperson med syftet att ha insyn i familjen när 

det finns en hög oro. Som behandlande insats för föräldrar upplever intervjupersonerna ett 

utvidgat mellantvång oanvändbart (se Tvångsinsatser och förändring). I anslutning till detta 

föreslår många intervjupersoner kontrollerande insatser men har dock svårigheter att se hur 

detta skulle ske rent praktiskt (se Mellantvång som kontrollerande insats). Vad gäller fördelar 

lyfts flera positiva konkreta aspekter av ett utvidgat mellantvång. En av intervjupersonerna 

resonerar kring att ett bra utformat mellantvång hade kunnat motverka tvångsplaceringar. 

Intervjupersonen poängterar att tvångsplaceringar inte sällan är traumatiskt för samtliga 

inblandade, vilket även är något som berörts av flera intervjupersoner. Samma intervjuperson 

specificerade även på vilket sätt mellantvånget hade kunnat motverka andelen 

tvångsplaceringar:  

 

Det hade varit bra för barnen för de är oftast för små för att framföra sin… liksom få sin 

vilja igenom, det är föräldrarnas ord som väger tyngst och då tror jag att ett mellantvång 

kan underlätta lite, att man anpassar och ser till barnets bästa utifrån det att vi… och kan 

tvinga. (IP 4) 

 

Intervjuperson 4 menar att socialsekreterare hade kunnat tvinga föräldrar till vissa insatser 

utifrån ett utvidgat mellantvång. Insatserna hade varit baserade på barnets bästa, vilket även i 

nuläget ska styra socialtjänstens insatser, problemet är svårigheten att identifiera barnets bästa 

i det fall det handlar om små barn där föräldrars ord inte sällan väger tyngst. Ett utvidgat 

mellantvång skulle därmed bli ett sätt att komma runt detta. I likhet med detta resonemang lyfter 

många intervjupersoner situationer då ett utvidgat mellantvång hade kunnat användas och dessa 

resonemang lyftes främst i anslutning till vinjett två med familjen B som nyligen fått en son (se 

Bilaga 2):  

 

Med ett så litet barn skulle man… om man inte är säker. Om vi inte är helt säkra på att 

det finns LVU kriterier och de inte samtycker, så skulle jag kunna tänka mig att man 

skulle kunna använda ett sånt här mellantvång då genom att ha någon form av 

observationsuppdrag. (IP 1) 

 

Med ett litet barn syftar intervjuperson 1 på ett spädbarn. Intervjuperson 1 beskriver hur ett 

utvidgat mellantvång i form av en kontrollerande insats hade varit applicerbart då det handlar 
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om ett litet barn samtidigt som det är osäkert om LVU kriterierna är uppfyllda men att det ändå 

föreligger en hög oro. En del intervjupersoner resonerar som intervjuperson 1, medan andra 

resonerar mer som intervjuperson 10: “Ja om de inte samtycker tänker jag att man hade kunnat 

använda sig av det, och prova det eller vad man ska säga, innan man går vidare med en LVU 

ansökan”. Intervjuperson 10 menar att ett utvidgat mellantvång hade kunnat användas trots att 

kriterierna för LVU är uppfyllda, detta för att undvika en traumatisk tvångsplacering. 

Intervjuperson 1 och 10 har olika resonemang vad gäller när ett utvidgat mellantvång skulle 

kunna bli aktuellt. Skillnaden i resonemang kan som tidigare nämnt ha att göra med 

socialsekreterares professionella faktor, det vill säga den enskilda synen på exempelvis 

tvångsplaceringar som i regel är präglad av erfarenheter, förhållningssätt och egenskaper. Det 

kan också handla om kollegiala faktorer, mer specifikt arbetsplatsens syn på tvångsvård och 

eventuella traditioner och grundidéer rörande detta (Svensson et al., 2021, s. 27).  

Ett relativt handlingsutrymme 
Ett tema som identifierades tydligt i anslutning till vinjetterna var handlingsutrymmets 

betydelse, även faktorer som vidgade, respektive begränsade handlingsutrymmet. Detta lyftes 

rent generellt men även utifrån det utvidgade mellantvånget och dess potentiella inverkan på 

handlingsutrymmet. Temat har delats in i underteman som är vidgande inverkan respektive 

begränsande inverkan. 

Vidgande inverkan  

Det finns en gemensam kärna i intervjupersonernas resonemang gällande de faktorer som 

generellt vidgar handlingsutrymmet. Flera intervjupersoner beskriver ett sunt arbetsklimat 

bestående av bra ledarskap och samarbete vad gäller kollegor, detta då stöttning och förtroende 

beskrevs som viktigt. Återkommande var även erfarenhet och kunskap, vilket även tenderar att 

främja förtroendet för socialsekreteraren i fråga. En intervjuperson beskriver hur kunskap och 

erfarenhet främjat handlingsutrymmet i komplexa situationer: “Det behöver ju inte vara några 

tydliga skador så länge man kan vara bra på att argumentera för det”. Intervjupersonen syftar 

på rekvisiten för LVU och hur dessa kan tolkas av den enskilde socialsekreteraren för att hantera 

den gråzon som intervjupersonen upplever. Att personliga och kollegiala faktorer kan ha en 

påverkan på handlingsutrymmet (Svensson et al., 2021, s. 16ff), är något flera intervjupersoner 

lyfter genom att påtala betydelsen av enskilda erfarenheter, kunskap och hur arbetsgruppen 

fungerar. Dessa behövs för att orientera mellan lagens ramar, vilket intervjuperson 3 gav 

exempel på ovan. I likhet med resonemangen ovan ansåg majoriteten av intervjupersoner att ett 
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utvidgat mellantvång skulle ha en positiv inverkan på handlingsutrymmet, däremot varierade 

graden av positiv inverkan: 

 

Det skulle väl öka det något kanske, i väldigt väldigt fåtal ärenden, i en liten liten procent 

hade det varit bra att ha det… men i det stora hela… eftersom att det kommer bli så 

sällsynt tänker jag… så kanske det inte kommer påverka så mycket. Men i de ärendena 

så har man kanske en ytterligare väg att gå… (IP 1) 

 

Jag hade känt mig mer lugn med att barn i alla ärenden inte far illa och att kunna 

motivera föräldrarna att “det här är bättre än att vi…annars kanske vi måste 

tvångsplacera barnet” i stället för det. Och det kan jag ändå tänka mig, att det kan lugna 

föräldrarna också. (IP 4) 

 

De ovanstående utdragen visar nyanser av det utvidgade mellantvångets vidgande effekt på 

handlingsutrymmet. Intervjuperson 1 lyfter att handlingsutrymmet hade vidgats men bara i fåtal 

av alla ärenden, detta då det utvidgade mellantvånget hade använts sällan och intervjupersonen 

gör här paralleller till hur 22§ LVU har inverkat på handlingsutrymme, det vill säga i en väldigt 

liten skala. Intervjuperson 4 resonerar i stället kring att ett utvidgat mellantvånget hade vidgat 

handlingsutrymmet i samtliga barnärenden, inte bara de ärenden där det utvidgade 

mellantvånget skulle vara aktuellt. En annan intervjuperson ger ett mer konkret exempel på hur 

ett utvidgat mellantvång skulle kunna tänkas verka ögonöppnande för familjen i fråga: 

 

Ibland är det ju såhär att folk är så himla rädda för förändring, “åh va ska hända” och 

sådär, satt de stöter bort socialtjänsten helt, låt säga att man hade kunnat bevilja 

öppenvård och de hade liksom tvingats in, så hade kanske familjerna förstått att det är 

inte så farligt, det är ingen som vill dem illa, tvärtom. (IP 7) 

 

Intervjuperson 7 beskriver hur ett utvidgat mellantvång skulle kunna vara verksamt i familjer 

där rädsla för förändring är begränsande vad gäller öppenhet att ta emot insatser. En insats 

utifrån ett utvidgat mellantvång skulle kunna främja mottaglighet. I flera intervjuer 

framkommer det att motivation och mottaglighet är en förutsättning för förändring. Utifrån 

detta kan handlingsutrymmet vidgas ytterligare då utfallet av insatser inte är lika begränsat 

eftersom föräldrarna är mer mottagliga. Svensson et al. (2021) lyfter även att relationen 

socialarbetare och klient emellan har betydelse för handlingsutrymmet. Delaktighet och 
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samarbete är viktiga komponenter i relationen och ökar också sannolikheten att insatser ska 

lyckas (Svensson et al., 2021, s. 17 & 147).  

 

Begränsande inverkan  

Centralt i intervjuerna är även de faktorer som tenderar att begränsa handlingsutrymmet och 

intervjupersonerna hade många gemensamma resonemang. Framträdande faktorer är bristen på 

insatser vilket många kopplade till knappa resurser, främst ekonomiska. Flera intervjupersoner 

redogör även för hur de knappa resurserna utmynnade i hög arbetsbelastning och stress. Att 

lagar begränsar handlingsutrymmet och att detta är en nödvändighet är något majoriteten av 

intervjupersoner lyfter, däremot porträtteras organisatoriska rutiner på ett mer varierat sätt: 

 

Väldigt mycket olika mallar och modeller som vi ska följa i alla ärenden men i vissa 

ärenden passar inte det och då måste vi ändå…det är svårt att ibland gå utanför ramen 

för att kunna göra allting som jag ser ett behov av. (IP 4) 

 

Intervjuperson 4 påtalar att arbetsplatsen har mycket mallar och modeller som ska följas i 

samtliga ärenden, detta trots att socialsekreterarna inte anser att det alltid passar utifrån ärendet. 

Intervjuperson 4 beskriver hur detta begränsar handlingsutrymmet i en sådan grad att hen inte 

har möjlighet att göra det hen ser ett behov av. Att intervjupersonerna upplever arbetsplatsens 

organisation olika kan tänkas påverkas av flera aspekter, Svensson et al. (2021, s. 16 & 27) 

lyfter faktorer som anses begränsa handlingsutrymmet, både lagar, organisation, samt 

personliga och kollegiala faktorer. Att vissa intervjupersoner ser mallar och modeller på 

arbetsplatsen som begränsande kan ha att göra med att det sociala arbetet är en normativ praktik 

vilket gör att det sociala arbetets organisation kan skilja sig arbetsplatser emellan (ibid.:19ff & 

60).  

 

En aspekt som lyfts flertalet gånger under intervjuerna var det utvidgade mellantvångets 

utformning i lagstiftningen. Mer specifikt risken för att bestämmelsen skulle utformas som det 

mellantvång som redan finns i 22§ LVU, då det lagrummet inte har använts av någon av 

intervjupersonerna. En socialsekreterare säger “ja asså jag har aldrig sett att det har använts”. 

Eftersom intervjupersonerna upplever att denna paragraf inte påverkat eller använts i deras 

arbete, berör vissa intervjupersoner det faktum att ett utvidgat mellantvång skulle vara lika 

verkningslöst. En av intervjupersonerna lyfter även att ett utvidgat mellantvång skulle kunna 
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begränsa handlingsutrymmet: “jag tror inte föräldrarna hade uppskattat det, eller att alliansen 

med föräldrarna hade blivit svår till en början eftersom de motsätter sig insats som jag ändå 

tvingar på dem”. Detta belyser även intervjuperson 10 i relation till mottaglighet och 

motivation:  

 

/…/ men jag tänker också att det skulle kunna skära sig eller vad man ska säga, att det 

hade blivit mer svårjobbat, om det är så att de hade blivit påtvingade någonting som de 

inte vill liksom, och tillbaka till det med mottaglighet och motivation liksom, har de inte 

förmåga att tillgodogöra sig det stöd man har tänkt att de behöver så gör det ju ingen 

skillnad i slutändan. (IP 10) 

 

Intervjuperson 10 framför att ett utvidgat mellantvång kan begränsa handlingsutrymmet i det 

fall insatserna inte mottas bra av föräldrarna. Detta kan i sin tur ha en inverkan på samarbetet 

med och relationen till socialsekreteraren. Intervjupersonen kopplar det sedan till den 

grundproblematik som finns från början, det vill säga brist på motivation och mottaglighet, 

vilket kan försämras ytterligare på grund av att det skurit sig i relationen mellan klient och 

socialsekreterare. Svensson et al. (2021) lyfter att relationen socialarbetare och klient emellan 

har betydelse för handlingsutrymmet. Delaktighet och samarbete är viktiga komponenter i 

relationen och ökar också sannolikheten att insatser ska lyckas (Svensson et al., 2021, s. 17 & 

147). Samtidigt påtalas att det är av stor vikt för socialarbetaren att vara medveten om att tvånget 

kan utlösa mekanismer som får följder för socialarbetaren och klientens kontakt, detta för att 

kunna beakta detta i sitt handlande och förhållningssätt till klienten (ibid:139). 

 

Flera faktorer kan spela in gällande föräldrars brist på motivation och mottaglighet, där inte 

sällan tidigare negativa upplevelser av socialtjänsten kan vara bidragande. Även tidigare 

insatser som inte har varit hjälpsamma för familjen kan leda till att de saknar en motivation att 

ta emot hjälp och stöd. En intervjuperson för ett resonemang kring ett utvidgat mellantvång och 

LVU, och att detta skulle försvåra arbetet med att ansöka om LVU:  

 

… ytterligare någonting man måste prova innan man faktiskt tar beslut om att ansöka 

om LVU, att man ser att det här kanske skulle uppfylla kriterier för LVU men vi har ju 

inte testat allt, att det blir ett ytterligare försvårande. (IP 8) 
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Intervjupersonen 8 uttrycker det som att det utvidgade mellantvånget snarare skulle bli 

ytterligare ett hinder för att kunna hjälpa barnet när föräldrarna inte samtycker. Detta utifrån att 

socialsekreteraren bör ha testat allt innan LVU blir aktuellt, alltså att frivilliga insatser ska ha 

erbjudits och anses vara uttömda. Genom att införa ett utvidgat mellantvång blir det ytterligare 

ett lagrum att förhålla sig till och verka inom. Utifrån Lipsky´s (2010) beskrivning av 

gräsrotsbyråkrater och deras handlingsutrymme är detta ovan ett exempel på när teori och 

praktik skiljer sig åt. Lipsky (2010) menar att det finns en diskrepans mellan teori och praktik, 

då socialarbetaren måste förhålla sig till den aktuella situationen. Intervjupersonen ovan 

beskriver hur hens egen bedömning av vad som är barnets bästa kantas av vad lagen ger 

utrymme till. Socialsekreteraren har ett utrymme att motivera till frivilliga insatser, men 

begränsas av att allt ska testas ifall ett utvidgat mellantvång införs. Sammanfattningsvis 

upplever intervjupersonerna alltså att det utvidgade mellantvånget både kan begränsa och vidga 

handlingsutrymmet.  

7. DISKUSSION 
I följande avsnitt summeras studien i relation till den tidigare forskningen och teori. Därefter 

diskuteras studiens metodval och slutligen implikationer för vidare forskning och det sociala 

arbetets praktik.  

Summering av studiens resultat 
Syftet med studien har varit att undersöka om, och i sådana fall hur, socialsekreterare upplever 

gråzonen mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser med stöd av 2§ LVU, samt hur 

socialsekreterare resonerar kring ett utvidgat mellantvång och dess betydelse för 

handlingsutrymme. Detta har gjorts genom kvalitativa intervjuer med vinjettmetod med tio 

socialsekreterare som har erfarenhet av barnavårdsutredningar. Materialet har i sin tur kodats 

och tematiskt analyserats, utifrån teoretiska ramverk i form av Lipsky´s (2010) teori om 

gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme. 

 

Studiens resultat tyder på att socialsekreterare har erfarenheter av gråzonen mellan frivilliga 

insatser och tvångsinsatser med stöd av 2§ LVU. Upplevelsen av gråzonen är däremot något 

varierande, bland annat lyfts osäkerhet vad gäller tolkningen av barnets bästa vara en del av 

gråzonens uppkomst. Resultatet visar även på att LVU:s snäva kriterier upplevs av 

socialsekreterare som en bakomliggande orsak till gråzonen mellan frivillighet och tvång. 
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Intervjupersonerna har en samsyn kring att detta är problematiskt och ger negativa 

konsekvenser för barnet, vilket även påverkar socialsekreterarens arbete. Intervjupersonerna 

beskriver hur de använder informellt tvång för att hantera de ärenden de upplever vara i 

gråzonen. Resultatet visar att socialsekreterare ser på det informella tvånget på olika sätt, dels 

som transparens mot föräldrarna, dels som ett medvetet hot om LVU. Det informella tvånget 

som används i arbetet tenderar även att ses som ett mellantvång, detta för att navigera i 

gråzonen. Utifrån detta visar resultatet att det råder delade meningar kring ett utvidgat 

mellantvång. Flera intervjupersoner menar att det redan finns ett informellt mellantvång och 

har således svårt att se syftet med att införa ett lagrum gällande det i lagstiftningen. Flera 

intervjupersoner har även svårt att se hur det rent praktiskt skulle fungera i arbetet då 

lagstiftningen inte sällan kan bli svår att tolka. I relation till handlingsutrymme visar studiens 

resultat att ett utvidgat mellantvång kan leda till att socialsekreterarnas handlingsutrymme 

vidgas, då det möjliggör ytterligare en till väg att gå. Däremot tyder resultatet även på att ett 

utvidgat mellantvång inte skulle ha en särskilt stor betydelse för handlingsutrymmet, detta 

eftersom möjligheten redan finns att använda det informella tvånget. Studien visar även på att 

ett utvidgat mellantvång skulle kunna begränsa handlingsutrymmet då kommunikationen och 

samarbetet socialsekreteraren och familjen emellan hade kunnat ta skada, detta då familjen 

tvingas till insatser de egentligen inte vill ha.  

Studiens resultat i relation till tidigare forskning och teori 
Att socialsekreterare har erfarenhet av gråzonen mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser 

med stöd av 2§ LVU är något som fastslås i tidigare forskning. Exempelvis konstateras det att 

frivillighet tenderar att leda till konflikter mellan familjers rätt till privatliv och barns rätt till 

skydd (Leviner, 2014; Östlund et al., 2021). Detta går i linje med studiens resultat som visar på 

att flera intervjupersoner problematiserar den situation som uppstår i det fall föräldrar inte 

samtycker till insatser. Flera studier problematiserar vidare otydligheter i lagen och poängterar 

en diskrepans mellan lagstiftningens föreställningsinnehåll och hur detta används i praktiken 

(Alexius, 2013; Leviner, 2014). Denna studies resultat styrker detta i och med att 

intervjupersoner vittnar om att den främsta bakomliggande orsaken till gråzonen är just snäva 

LVU kriterier.  

 

Något som även går i linje med tidigare forskning är intervjupersonernas beskrivning av 

gråzonens konsekvenser, som innebär att de måste avvakta tills LVU kriterierna uppfylls i det 

fall föräldrarna nekar till frivilliga insatser. Detta innebär i sin tur att många barn riskerar att 
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hinna ta stor skada innan de får den hjälp de är i behov av. Detta är något som framkommer 

frekvent i tidigare forskning, mer specifikt att ansökningar om vård med stöd av 2§ LVU ofta 

görs vid systematiskt våld som pågått länge och barnen har därför hunnit ta stor skada (Linell, 

2017; Alexius, 2013). För att hantera denna gråzon visar resultatet i denna studie på en strategi 

i form av informellt tvång vilket även återfinns i tidigare forskning (Ponnert, 2007; Leviner, 

2012; Socialstyrelsen, 2021). Studiens resultat visar på två sätt som det informella tvånget 

tenderar att användas på vilket inte är något som specificeras i de andra studierna.  

 

Tidigare forskning har belyst handlingsutrymme på ett övergripande sätt, men även utifrån 

tvångsvård. Det har resonerats kring att handlingsutrymme påverkas vid tvångsvårdsärenden, 

främst då samarbete mellan socialsekreterare och familj fortfarande förväntas fungera trots att 

tvångsvård inte sällan kan ha en negativ inverkan på relationen (Ponnert, 2007). Denna studies 

resultat inrymmer liknande slutsatser, ett utvidgat mellantvång kan begränsa 

handlingsutrymmet genom att relationen med klienten försämras. Resultatet består också av 

exempel på hur ett utvidgat mellantvång kan tänkas vidga handlingsutrymmet. Hur 

socialsekreterare resonerar kring ett utvidgat mellantvång och hur det kan vidga 

handlingsutrymmet har inte behandlats i tidigare studier inom ämnet.  

 

Slutligen var det endast en rapport (Socialstyrelsen, 2021) i den tidigare forskningen som 

berörde det utvidgade mellantvånget. Denna studie har kommit fram till liknande slutsatser som 

Socialstyrelsens (2021) rapport, detta skilda fokus till trots. Denna studie har genom intervjuer 

undersökt enskilda socialsekreterares upplevelse av gråzonen samt deras resonemang vad gäller 

ett utvidgat mellantvång med handlingsutrymme som kontext. Detta kan bidra med kunskap 

om vad socialsekreterare kan uppleva för svårigheter med dagens lagstiftning samt synpunkter 

på en eventuell lagändring. Även genom att belysa vilka faktorer som socialsekreterare 

upplever vidgande och begränsande för handlingsutrymmet, för att se hur det i praktiken 

fungerar. Detta är inte något som varit fokus för Socialstyrelsens (2021) rapport. 

 

Det teoretiska ramverket som har använts för att analysera studiens resultat består av Lipsky´s 

(2010) teori om gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme. Ambitionen var att använda de 

teoretiska begreppen för att få en djupare förståelse för att förstå socialsekreterares kontext, och 

främja en djupare förståelse för socialsekreterares upplevelse och resonemang av gråzonen och 

ett utvidgat mellantvång. Vi menade därtill att begreppen skulle komplettera varandra väl i 

analysen av resultatet. Vi gjorde val av teori under processens gång då vår tematiska kodning 
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inte var teoridriven. Mot denna bakgrund kunde vi använda de teoretiska begreppen på ett 

givande sätt vilket vi menar styrker vårt val av teoretiskt ramverk. Det är dock värt att nämna 

den kritik som har riktats mot Lipsky´s (1980) teori om handlingsutrymme av Howe (1991). Vi 

var noga med att läsa om handlingsutrymme från olika perspektiv för att få en djupare förståelse 

för begreppets innebörd. Detta hade vi i beaktning i vårt val av teori, men argumenterar för att 

vi ändå kan uppfylla studiens syfte utifrån Lipsky´s (2010) teori.  

Metoddiskussion 
Studien har haft semistrukturerade intervjuer med vinjettmetod som datainsamlingsmetod. 

Genom att ha intervjuer med just vinjettmetod ville vi skapa intervjuer med diskussionskaraktär 

och inte endast svar på förberedda frågor. Detta ville vi göra med fysiska gruppintervjuer, men 

som vi inte hade möjlighet att genomföra på grund av uteblivna svar och avböjande. 

Konsekvensen av att inte ha gruppintervjuer var att det inte blev samma typ av diskussion som 

vi först strävade efter. Resultatet av att ha vinjetter var att intervjupersonerna fick exempel de 

kunde diskutera utifrån (Kullberg & Brunnberg, 2007, s. 181), där diskussionen tog upp 

merparten av intervjuerna Det är av vikt att nämna att vi, som skapat både intervjufrågor och 

vinjetter, har påverkat vårt material (Padgett, 2017, s. 118ff). Genom att vara noga med 

utformning av frågor och vinjetter hade vi ambitionen att inte ställa ledande eller värderande 

frågor (ibid.:118f). Vi menar vidare att intervjumetoden har fungerat väl med att besvara 

uppsatsen syfte. Detta genom att vi var ute efter upplevelser hos socialsekreterare och eftersökte 

ett djup snarare än bredd, vilket tillika är syftet med den valda metoden (Padgett, 2017). Det 

som vi har reflekterat över är att vår önskan att efterlikna ärendedragningar på arbetsplatsen 

inte riktigt kunde uppfyllas i och med att vi inte genomförde gruppintervjuer. Detta kan ses som 

begränsande för studien samtidigt som vi menar att studiens syfte och frågeställningar kunde 

besvaras med enskilda intervjuer.  

Implikationer för vidare forskning och praktik 
Initialt ämnade inte studien belysa forskningsfrågan ur en juridisk synvinkel. Det kom dock att 

visa sig att detta är en central komponent vad gäller att socialsekreterares upplevelse av 

gråzonen och deras resonemang gällande ett utvidgat mellantvång. Då flera socialsekreterare 

förde resonemang kring lagens utformning och hur det kan fungera begränsande, kan det vara 

en indikation på att det är av intresse att studera vidare, detta då vi endast har skrapat på ytan. 

Även utifrån det faktum att just kunskapsbrist är den primära anledningen till att ett utvidgat 

mellantvång inte införs (SOU 2015:71; Socialstyrelsen, 2021) Det skulle även vara intressant 
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att studera gråzonen mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser utifrån barnens och 

föräldrarnas perspektiv, eftersom det är deras vardag och liv som framför allt påverkas. Då vi 

har funnit få studier om gråzonen mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser med stöd av 2§ 

LVU, visar det på en avsaknad av forskning inom detta ämne, både internationellt och 

nationellt. Gällande det sociala arbetet som praktik kan det ses som problematiskt att lagens 

utformning leder till att socialsekreterarnas arbete försvåras och att lagrum inte används (SOU 

2015:71, s. 253f). Vårt resultat visar att lagens utformning kan vara ett hinder i arbetet snarare 

än en ram att arbeta inom, vilket visar på en diskrepans mellan teori och praktik (Lipsky, 2010). 

Då tidigare forskning, och vår studie, visar att barn far illa i gråzonen mellan frivillighet och 

tvång menar vi slutligen att det skulle vara av betydelse att vidare studera detta ämne för att 

fortsätta arbeta mot att barn inte någonsin ska fara illa i sin hemmiljö.  
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BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV  
En förfrågan om deltagande i studie gällande gråzonen mellan frivilliga insatser och 

tvångsinsatser 

Hej!  

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 gråzonen mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser utifrån 2§ 

LVU. Närmare bestämt ämnar vi undersöka hur socialsekreterare hanterar gråzonen mellan 

frivilliga insatser och tvångsinsatser samt hur socialsekreterare ser på ett mellantvång gällande 

2§ LVU, samt undersöka hur ett mellantvång kan påverka socialsekreterarens 

handlingsutrymme. Detta gör vi genom intervjuer med socialsekreterare som har erfarenhet 

med barnavårdsutredningar. Intervjuerna kommer att utgå från vinjetter, som är korta, fiktiva 

berättelser.  

 

Du tillfrågas därför som enhetschef för enhet XXX i XXX kommun för tillstånd att genomföra 

intervjuer vid er enhet. Intervjuerna genomförs där det bäst passar er och beräknas ta ca 60 

minuter.  

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, 

samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet 

(ljudinspelning) 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.  

 

Vi planerar att genomföra intervjuerna under vecka 14, 15 och 16. Mejla eller ring oss gärna 

vid intresse, frågor eller funderingar! 

 

Uppsala den 24 mars 2022 

Med vänliga hälsningar,  

Tora Almström 

Socionomstudent  

Telefon: xxxxxxx 

E-post: xxxxx@student.uu.se  
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Emma Larsson 

Socionomstudent  

Telefon: xxxxxxxx  

E-post: xxxxx@student.uu.se  

Handledare: Frida Höglund, doktorand i socialt arbete, Centrum för socialt arbete vid 

Sociologiska institutionen, Uppsala universitet 

E-post: xxxxx@soc.uu.se  
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BILAGA 2 – VINJETTER  
“Vinjett 1” 

Familj A har utretts flera gånger under flera års tid hos socialtjänsten. Orosanmälningarna har 

främst kommit från skolan där de två barnen i familjen går. Barnen är 7 och 9 år gamla. Oron 

har under åren gällt, barnens hygien då de luktar illa och har för små och smutsiga kläder. De 

tidigare utredningarna har resulterat i frivillig insats i form av boendestöd som syftat till att 

föräldrarna ska få hjälp med struktur och tillgång till stöd i vardagen. Boendestödet har dock 

inte fungerat så som det var tänkt, föräldrarna upplever inte att det hjälper dem någonting. Det 

har nu inkommit ytterligare orosanmälan från skolan, där samma oro kring barnens hygien 

fortfarande kvarstår. Ytterligare information har inkommit gällande att det yngsta barnet har 

uttryckt att pappa kan bli väldigt arg hemma och att hen blir väldigt rädd för pappa då. Ett möte 

bokas in med föräldrarna för att diskutera eventuella insatser och vad föräldrarna har för 

inställning till hjälp från socialtjänsten.  

 

“Vinjett 2”  

Föräldrarna i familjen B har precis fått en son. Föräldrarna har en dotter sedan tidigare som nu 

är placerad i familjehem utifrån 2§ LVU. Detta på grund av att förhållandena i hemmet som 

ansågs vara en fara för barnets hälsa och utveckling. Det var smutsigt hemma, barnet hade för 

lite kläder med tanke på det kalla vädret och de var smutsiga, föräldrarna tog inte med henne 

på några BVC kontroller och de levde mycket isolerade. Pappan hade också visat aggressiva 

tendenser mot både mamma och barn. Föräldrarna samtyckte inte till insatser från socialtjänsten 

och det fanns grund för LVU. Föräldrarna har ett fungerande umgänge med dottern och de 

träffas regelbundet tillsammans med familjehemsföräldrarna. Efter sonens födsel inkommer det 

en orosanmälan från barnmorskan, där pappan uppträtt aggressivt mot mamman under födseln. 

Utifrån orosanmälan görs ett hembesök till familjen B. I hemmet var det en liknande situation 

som med föräldrarnas nu placerade dotter, det var smutsigt, få möbler och det fanns ingen säng 

till barnet. Mamman upplevdes som ledsen och pappan var inte närvarande under besöket, utan 

vidare förklaring till det.  
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BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE  
“Introduktion till intervju” 

Vi genomför ett examensarbete där vi undersöker hur socialsekreterare upplever gråzonen 

mellan socialtjänstens frivilliga insatser och tvångsinsatser utifrån 2§ LVU, samt hur 

socialsekreterare ser på ett mellantvång gällande 2§ LVU, som idag inte finns men som ändock 

är något som uppmärksammats och efterfrågats. Vi syftar även att undersöka hur detta 

mellantvång kan komma att påverka socialsekreterarens handlingsutrymme.  

Det ovan beskrivna är huvudfokus för studien, men det bör inte begränsa dig i resonemangen. 

Prata gärna öppet vad du tänker eller funderar på.  

Vi kommer efter intervjun att transkribera det som har sagts. Materialet kommer anonymiseras 

så att det inte kan härledas till dig. Det är endast vi och vår handledare som har tillgång till 

materialet och kommer endast användas för vår studie.  

Under intervjun är det helt okej att avbryta när som helst utan vidare förklaring. Om det är 

någon fråga som inte vill besvaras, behöver du inte heller göra det.  

Känns detta okej med dig? 

“Inledande frågor” 

Du får gärna börja med att presentera dig och berätta vem du är. Exempelvis: 

- Namn? Ålder? Arbetstitel? Ålder? 

- Hur lång tid har du arbetat på socialtjänsten, barn och unga? 

- Vad har du för utbildning och bakgrund? 

- Har du någon specifik arbetsuppgift på enheten (klientgrupp eller liknande?) 

 

“Frågor om organisationen och handlingsutrymme” 

- Fattas besluten oftast ensamma, eller i grupp/två och två? 

- Finns det möjlighet för att diskutera ärenden på er arbetsplats? 

 

“Frågor om gråzonen och mellantvång och handlingsutrymme” 

- Hur upplever du den beskrivna gråzonen? 

- Har du några erfarenheter av denna gråzon? 

- Vad är din erfarenhet av 22§ LVU? 

- Hur tänker du kring ett motsvarande mellantvång för miljöfall? Vad kan ett önskvärt 

syfte vara? Hur skulle mellantvånget kunna utformas och användas för att uppfylla det 

önskvärda syftet?  
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- Vilka faktorer upplever ni begränsar och vidgar ert handlingsutrymme? 

 

“Vinjettdiskussion “ 

I denna del är vi främst ute efter diskussionen vad gäller gråzonen, handlingsutrymme och ett 

potentiellt mellantvång. Vi är vidare medvetna om att vinjetterna är förenklade och inte kan 

vara grund för ett beslut. Vi är alltså inte ute efter en slutgiltig bedömning, utan bjuder snarare 

in till att prata öppet och brett utifrån vinjetterna. 

- Vad tänker du om situationen i familjen A och familjen B? 

- Hur skulle du se på situationerna om det fanns ett mellantvång?  

- Hur skulle detta mellantvång inverka på ditt arbete och handlingsutrymme?  
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BILAGA 4 – FÖRFRÅGAN PÅ FACEBOOK  
 
Hej,  

Vi är två socionomstudenter från Uppsala universitet som i detta nu som skriver C-uppsats. I 

likhet med många andra söker vi intervjupersoner, mer specifikt socialsekreterare med 

erfarenhet av barnavårdsutredningar. Vi ämnar undersöka hur socialsekreterare upplever 

gråzonen mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser med stöd av 2§ LVU, samt hur 

socialsekreterare resonerar kring ett utvidgat mellantvång och dess betydelse för 

handlingsutrymmet. 

 

Studiens material kommer att utgöras av kvalitativa intervjuer som kan genomföras fysiskt, 

alternativt digitalt och beräknas ta mellan 30–45 minuter och spelas in för att senare 

transkriberas. I transkriberingen kommer materialet anonymiseras så att den inte kan härledas 

till någon deltagande. Ingen obehörig kommer ha tillgång till datamaterialet eller inspelningen 

och dessa kommer att raderas efter att studien slutförts.  

 

Om detta låter intressant är det bara att skicka ett PM här på Facebook, alternativt mejl eller 

telefon! Likaså vid frågor eller funderingar! Vid intresse skickas ett informationsbrev med 

ytterligare information, om ni sedan bestämmer er för att medverka kommer ni behöva fylla i 

en samtyckesblankett. Det är tillåtet att när som helst avsluta sitt deltagande utan vidare 

motivering. Detsamma gäller intervjufrågor, ni kan avstå från att besvara frågor utan 

motivering.  

 

Med vänliga hälsningar Tora Almström och Emma Larsson  

Telefonnummer: xxx 

Mejl: xxxx@student.uu.se  

 

 


