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SAMMANFATTNING 

Detta är en kvalitativ studie, där sex halvstrukturerade intervjuer genomförts med 

socialsekreterare i Mälardalen. Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares 

upplevelser och erfarenheter av arbetet med att ta emot orosanmälningar och göra skydds- 

och förhandsbedömningar. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har rapporter som visar 

stora brister inom ovan nämnt område, bland annat bristfälliga beslutsmotiveringar, 

skyddsbedömningar som inte dokumenteras och att barnens röst inte blir hörda i 

förhandsbedömningar. Den tidigare forskningen och IVO:s rapport visar att anledningar till 

dessa brister är hög personalomsättning, stress, tidsbrist, höga förväntningar och medias 

negativa bild av socialtjänsten. Resultaten i denna studie visar att dessa faktorer upplevs 

problematiska och visar även att organisationerna har gamla och icke uppdaterade riktlinjer 

och rutiner och mycket konsulter på arbetsplatserna. Forskning visar också vad som fungerar 

bra, vilket till stor del är de mellanmänskliga relationerna på arbetsplatsen, relationerna till 

kollegor och chefer. Resultatet visar att socialsekreterare får mycket stöttning och backning 

av sina kollegor och sina chefer. Studien har kommit fram till slutsatserna att den höga 

personalomsättningen, arbetsmiljön och tidsbristen är viktiga faktorer att förbättra för att ge 

socialsekreterare bättre förutsättningar i sitt arbete. 

 

Nyckelord: Socialtjänsten, orosanmälningar, skyddsbedömningar, förhandsbedömningar, 

barnavård  
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ABSTRACT 

 

This is a qualitative study, where six semi-structured interviews were held with social 

workers in Mälardalen. The purpose of this study is to examine social workers experiences 

with receiving notifications of concern and making security- and preliminary assessments. 

The Inspection of Health and Social Care (IHSC) has reports showing big flaws in this area, 

for instance flaws in their decision justifications, security assessments that aren’t 

documented and that children’s voices aren’t heard in the preliminary assessments. Previous 

research and the report from IHSC show that reasons for these flaws are high staff turnovers, 

stress, lack of time, high expectations and the negative image media portrays social services 

in. The results of this study show that these factors are problematic and they also show that 

the organisations have guidelines and routines that are old and not frequently updated. They 

also have a lot of consultants in the workplace. Research also shows what does work, which is 

mainly the interpersonal relationships in the workplace, the relationships with colleagues 

and managers. The results show that social workers get a lot of support from their colleagues 

and managers. The conclusions of this study are that the high turn overs, the work 

environment and lack of time are crucial factors to improve in order to give social workers 

better conditions to do their job. 

 

Keywords: Social Services, Notification of Concern, Security Assessments, Preliminary 

Assessments, Child Care 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund och problemområde 

En rapport skriven av Inspektionen för vård och omsorg (IVO, 2014) visar att kommuner i 

Sveriges brister i skydds- och förhandsbedömningar i barnavårdsärenden. Enligt 

Socialstyrelsen (2015) ska utredning inledas i alla inkomna orosanmälningar som berör barn 

och unga om det inte är uppenbart tydligt att socialtjänsten inte kan eller bör vidta åtgärder. 

Samtidigt säger 1a § i 11 kap. av Socialtjänstlagen (2001:453) att ett beslut om utredning ska 

inledas eller inte, ska fattas inom 14 dagar efter inkommen anmälan. Trots detta visar 

rapporten av IVO att många orosanmälningar som berör barn och unga inte leder till att en 

utredning inleds trots att det finns skäl för detta och att skyndsamhetskravet inte beaktas. 

IVOs rapport visar att kombinationen av ovanstående brister leder till att barns rättigheter 

inte tillgodoses. 

IVO (2014) listar hur lång tid förhandsbedömningarna i barnavårdsärenden tar i olika 

kommuner. Några kommuner visar sig hålla skyndsamhetskravet och har inga 

förhandsbedömningar som tagit mer än 14 dagar medan många andra kommuner har 

ärenden som tagit längre tid varav den längsta tid det tagit en kommun att göra en 

förhandsbedömning är fyra och en halv månad. En markant ökning av ärendemängden, 

tunga och svåra ärenden samt en hög personalomsättning ligger enligt IVOs rapport till 

grund för att skyndsamhetskravet inte uppfylls och efterlevs. I vissa kommuner beror det 

också på att ledningen uppmanat socialsekreterare att lägga de “icke akuta” fallen åt sidan 

och istället prioritera de mer akuta ärendena. 

IVO (2014) belyser att dokumentation och utförande av förhandsbedömningar i 

barnavårdsärenden också innefattar en rad brister. Bland annat saknas det datum för beslut, 

tillräckliga beslutsmotiveringar samt att socialsekreterare har inlett mindre utredningar i 

förhandsbedömningarna. Detta i form av urinprov, inhämtande av uppgifter kring hälsa, 

arbete och socioekonomisk situation samt genom kontakt med utomstående, trots att en 

förhandsbedömning enligt Socialstyrelsen (2015, s 54) inte får bestå av mindre utredningar. 

IVO skriver att det i många fall saknas dokumentation om att en skyddsbedömning har gjorts 

och/eller har bristfälliga och knapphändiga motiveringar till varför ett barn inte är i behov av 

skydd.  

När det inkommer en orosanmälan där barn misstänks vara våldsutsatta eller där 

barn misstänks bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående ska 

socialtjänsten enligt 1 § i 6 kap. av Socialstyrelsens författarsamling (SOSFS 2014:4) alltid 

inleda utredning. Trots detta finns fall där orosanmälan berört barn som misstänkts vara 

våldsutsatta där socialtjänsten valt att inte inleda utredning eller gjort en bedömning av att 

barnet inte är i behov av omedelbart skydd även om många fall visar på att barnet haft det 

behovet (IVO, 2014). Ett exempel är ett fall där barnet misstänktes vara utsatt för sexuella 

övergrepp och socialtjänsten fattat beslut om att inte inleda utredning med motiveringen ”det 

framkommer inga behov av insatser eller stöd och hjälp” (IVO, 2014, s. 13). I detta fall visade 

det sig att socialtjänsten enbart kunnat kontakta den ena vårdnadshavaren och att barnet 
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inte hade blivit informerad eller kommit till tals. Beslutsmotiveringen hade heller inte 

lämnats innan barnet hade bytt skola. IVO påtalar att många kommuner inte tillgodoser 

barnens rätt till delaktighet och information, barnen utesluts ofta helt och får inte sin röst 

hörd.  

Den 1 juni 2014 reglerades behörighetskraven på de som ska arbeta med 

förhandsbedömningar i barnavårdsärenden (Socialstyrelsen, 2014).  Behörighetskraven 

innebär enligt Socialstyrelsen att den yrkesverksamma måste ha en socionomexamen eller 

annan likvärdig utbildning som innefattar minst 90 högskolepoäng (hp) i socialt arbete, 

minst 30 hp juridik, minst 30 hp psykologi och minst 15 hp i samhällsvetenskap samt att den 

yrkesverksamma behöver minst 15 hp i examensarbete inom huvudområdet för att inneha en 

kandidatexamen. 

I vissa nämnder har det enligt IVO (2014) gjorts omorganiseringar och i en nämnd 

har de satsat på fortbildning för de anställda. Det är dock inte i alla kommuner och är det 

tillräckligt? De brister som IVO funnit har väckt intresset för denna studie och därför är det 

särskilt intressant att undersöka hur socialsekreterarna själva upplever sin arbetssituation, 

vad som behöver göras, vad som fungerar och kanske inte fungerar samt hur de vill se att 

verksamheten utvecklas. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av 

arbetet med att ta emot orosanmälningar och göra skydds- och förhandsbedömningar 

gällande barn och ungdomar i Mälardalen. Ämnesområdet är stort och vi har valt att 

undersöka detta utifrån följande frågeställningar: 

 

 Hur upplever socialsekreterare på mottagningsenheten för barn- och ungdom sina 

förutsättningar att utföra sitt arbete utifrån barnkonventionen samt de riktlinjer och 

lagrum som finns idag? 

 Vilka förslag till förbättringar har socialsekreterare på mottagningsenheten för barn- 

och ungdom? 

1.3 Centrala begrepp 

Orosanmälan – Socialstyrelsens (2014) handbok för att anmäla oro för barn beskriver en 

orosanmälan som en anmälan privatpersoner eller yrkesgrupper gör till socialtjänsten. 

Denna anmälan är vissa yrkesgrupper skyldiga att göra vid minsta misstanke om att ett barn 

far illa enligt 1§ i 14 kap. av Socialtjänstlagen (2001: 453). 

 

Skyddsbedömning – En skyddsbedömning är det första som görs när en orosanmälan 

inkommer till socialtjänsten och i denna ska behovet av ett omedelbart skydd för barnet 

utredas enligt 1a § i 11 kap. av Socialtjänstlagen (2001:453). 

 

Förhandsbedömning – En förhandsbedömning får enligt 1a § i 11 kap. av Socialtjänstlagen 

(2001:453) ta högst fjorton dagar och denna bedömning ska ligga till grund för beslut om att 

inleda eller inte inleda utredning. 
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Barn och Unga – Barn och unga definieras i denna uppsats som personer under 18år i linje 

med barnkonventionens definition av barn (United Nations Children's Fund, 1989). 

 

Socialarbetare – När begreppet socialarbetare används i uppsatsen hänvisas det till de 

personer som arbetar med socialt arbete i stort, inte bara med myndighetsutövning. Även de 

som arbetar med exempelvis familjebehandling, samtalsbehandling eller annat socialt arbete. 

 

Socialsekreterare – När begreppet socialsekreterare används i uppsatsen hänvisas det till de 

som arbetar med myndighetsutövning. 

2 TIDIGARE FORSKNING 

 

IVO (2014) uppger att bristerna i skydds- och förhandsbedömningar i socialtjänstens 

barnavårdsärenden bland annat beror på att en ökad ärendemängd, bristande kompetens, 

stress, tidsbrist samt bristande ledning. Vidare visar IVOs rapport att barnen i de aktuella 

ärendena inte fått möjlighet att vara delaktiga i processen är också en bidragande faktor till 

att förhandsbedömningarna inte gått rätt till. Detta har inneburit att utredningar som bör 

inledas inte inletts. 

I en studie av Hultman, Cederborg, & Fälth Magnusson (2014), framgår att 14 av 60 

barnavårdsärenden saknar anteckningar om barns hälsa. I de 46 barnavårdsärenden där 

barnets hälsa nämndes, beskrevs hälsan endast kortfattat och gav begränsande information 

om hur barnets hälsa kunde påverka barnets livssituation. I samma studie framkommer 

också att socialarbetare har större fokus på barns problematiska hälsa än på barns 

fungerande hälsa. Beskrivningar av barns psykiska hälsa är generellt mer informativa än 

beskrivningar av barns fysiska hälsa. Hultman m.fl. skriver att socialarbetare som beskriver 

barnets psykologiska problem ofta beskriver barnets beteende som destruktivt och tenderar 

att fokusera på två olika områden. Det första området belyser barnets beteende som tecken 

på barnets problem. Det andra fokusområdet är barnets ohälsa orsakad av föräldrarnas 

otillräcklighet. Utvärderingen av de fall där föräldrarnas otillräcklighet ligger till grund för 

barnets ohälsa visar att föräldrarnas egna konflikter, destruktiva livsstil eller psykiska ohälsa 

var grunden till deras otillräcklighet. 

Hultman m.fl. (2014) skriver att i barnavårdsärenden där den fysiska hälsan nämns 

hänvisas barnet oftast vidare till en annan instans inom sjukvården. Ett exempel kan vara 

magont. I andra fall kan fokus ligga på den fysiska hälsan, som i exemplet med magont, men 

ansvaret för göra något åt saken åligger då föräldern menar författarna till studien. 

Det framkommer i en studie av Wiklund (2006) att cirka 289 orosanmälningar 

inkommer varje år till socialtjänsten per kommun, cirka 30,5 barn per 1000 barn. Detta är en 

grov uppskattning då Wiklund påpekar att Sverige saknar ett system där alla 

orosanmälningar registreras och sparas. Både Wiklund och Cocozza, Gustafsson och Sydsjö 

(2007) rapporterar att majoriteten av orosanmälningarna inkommer från myndigheter som 

berörs av anmälningsplikt och berör till största del ungdomar. Myndigheter med 

anmälningsplikt lämnade in orosanmälningar för 1 % av kommunens barn, enligt studien av 
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Cocozza m.fl. där 22 % av dessa inte ledde till utredning. Efter en uppföljning fem år senare 

visade det sig att 53 % av barnen som berördes hade genomgått en utredning. Cocozza m.fl. 

menar att detta indikerar på att anmälningsplikten inte säkerställer en säkerhet för barn som 

är i behov av insatser från myndigheten. Wiklund lyfter att de förhållanden som återfinns i 

orosanmälningarna ofta är vaga samt att vanvård och misshandel enbart förekommer i en låg 

andel. 

2.1 Ledning, styrning och arbetsmiljö 

Tham och Meagher (2008) uppger att socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar 

beskriver den sociala arbetsmiljön som avslappnad, stöttande, uppmuntrande och bekväm 

samtidigt som de menar att arbetsplatsen inte är speciellt innovativ och att den inte är 

jämlik. Vidare visar studien av Tham och Meagher att socialsekreterare jämfört med andra 

yrkesgrupper inom socialt arbete är mer nöjda med hur de uppskattas för det arbete de gör, 

samtidigt menar de att deras arbete ofta påverkar deras privatliv negativt. Studien visar att 

stress och svårigheter att hålla en känslomässig distans till klienter kan ge en negativ effekt 

på den psykiska hälsan hos socialsekreterare. 

Rank och Hutchison (2000) menar att chefer och ledare inom socialt arbete skiljer sig 

från chefer i andra typer av organisationer och professioner i krav på egenskaper och 

arbetssätt. De menar att bra ledarskap kräver bland annat en empatisk förmåga, ett 

altruistiskt och deltagande arbetssätt och ett systematiskt perspektiv, med förmåga att se 

både mikro och makroperspektiv för att förstå olika fenomen. Författarna förklarar att 

socialarbetare ansvarar för att hjälpa människor med komplexa problem och behöver 

ledarskap som kan hjälpa dem att utföra sitt arbete. 

Både en studie av Berg, Barry och Chandler (2008) och en studie av Tham och Meagher 

(2008) visar att enhetschefer inom socialtjänsten inte ser sig själva som överordnade sina 

anställda, utan ser sina anställda som likvärdiga kollegor och ger råd hellre än order. Den 

enda skillnaden Berg m.fl. anser existerar är att enhetschefer har mer erfarenhet och kan 

därför vara till hjälp i socialsekreterarnas arbete. Vidare skriver Berg m.fl. att enhetscheferna 

ska informera om bland annat förändringar, utvecklingsarbete och budget eftersom det 

arbete socialsekreterare gör ofta är oförutsägbart och de behöver vara uppdaterade hela 

tiden. 

Socialsekreterare i Sverige upplever att de får stöttning från sina chefer menar Berg 

m.fl. (2008). Ett exempel på detta är när en socialsekreterare i studien förklarar att hon gått 

över sin budget med över en miljon kronor och hennes chef uttrycker att hon litar på hennes 

omdöme och därmed anser att utgifterna varit nödvändiga. 

Tham och Meagher (2008) menar att socialarbetare har högre krav på kvantitet och 

utbildning, upplever mer stress och har svårare att veta hur ansvarsfördelningen ser ut i 

verksamheten jämfört med andra organisationer som arbetar med människor. Trots detta 

upplever socialarbetare sin ledning och sina chefer bättre än övriga yrkesgrupper. 

Socialsekreterarna i Tham och Meaghers studie menar att cheferna ger kontinuerlig och bra 

feedback, backning och att cheferna är uppmuntrande och rättvisa. Tham och Meagher 

menar att socialarbetare jämfört med andra yrkesgrupper har otillräckliga manualer 

och/eller rutiner. En anledning till detta menar de kan vara att varje ärende är individuellt 

och ärendena ofta innehåller motsägelser som barnets och föräldrarnas behov och 

rättigheter. Att vara flexibel är viktigt i sådana fall och det kan enligt studien därför vara 

problematiskt med strikta rutiner och arbetsmetoder. 
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Vaga riktlinjer och avsaknaden av definitioner av barns hälsa och utveckling kan enligt 

Hultman m.fl. (2014) vara en orsak till bristerna i dokumentation och beslutsmotiveringar. 

Vidare menar de att detta leder till att socialarbetare begränsar sina bedömningar genom att 

beskriva hälsotillstånd med få ord utan vidare beskrivningar, hänvisa till externa instanser 

eller förändra den ursprungliga oron för barnets hälsa till något annat hälsoproblem som 

passar bättre ihop med den föreslagna insatsen. Dessa begränsningar kan i sin tur leda till att 

socialarbetare hindras från att få en fördjupad förståelse för bakomliggande orsaker och 

aktuella konsekvenser vilket innebär att socialarbetare blir begränsade i arbetet med att 

specificera de insatser det specifika barnet behöver menar Hultman m.fl. 

2.2 Personalomsättning och kompetens 

Jämfört med andra arbetsplatser som arbetar med människor, exempelvis skola och 

sjukvård, har socialtjänstens anställda enligt Tham och Meagher (2008) lägst medelvärde 

när det gäller antal år i yrket. Både IVOs rapport (2014) och en studie av Healy, Meagher och 

Cullin (2007) visar att många brister i barnavårdsärenden kan grunda sig i den stora 

personalomsättningen inom enheterna. Det anställs nyutbildade socialsekreterare utan 

tidigare erfarenhet av utredning av barnavårdsärenden när erfarna och kompetenta 

socialsekreterare slutar. IVO och Healy m.fl. skriver att dessa nyutexaminerade 

socialsekreterare inte får det stöd och den handledning de behöver i sitt arbete och får börja 

arbeta med svåra och tunga ärenden på en gång. Omsättningen leder till att enheterna 

förlorar erfaren och kompetent personal och får ersätta dem med nyutexaminerade 

socionomer. Healy m.fl. menar att de nyutbildade socialsekreterarna saknar erfarenhet och 

behöver handledning. IVO rapporterar samtidigt att anställda socialsekreterare har sagt att 

det inte finns tid och resurser för att ge dessa nyanställda ordentliga introduktioner. Vidare 

rapporterar IVO att vissa nämnder har gjort omorganiseringar och att de har börjat med så 

kallade mentorskap, då erfarna socialsekreterare agerar mentorer för de nyanställda. IVO 

menar att det är svårt att rekrytera erfaren och kompetent personal till utredningsenheten på 

grund av sjukskrivningar, stress, tidsbrist och kompetensbrist. Istället väljer erfaren personal 

att lämna arbetet med barnavårdsärenden. Healy m.fl. skriver att andra anledningar till 

varför rekryteringen och att behålla erfaren personal är så svårt är dåligt stöd från ledning 

och dåliga karriärmöjligheter inom verksamheten.  

Berg m.fl. (2008), Healy m.fl. (2007) och Rank och Hutchison (2000) skriver i sina 

studier att en annan bidragande faktor till att det är svårt att rekrytera erfarna 

socialsekreterare till att arbeta med barnavårdsärenden är att det finns en väldigt negativ bild 

av yrket i bland annat media. De kallar detta fenomen för “skuldkultur” vilket innebär att det 

blir fokus på att skuldbelägga enskilda socialarbetare snarare än att se organisatoriska 

problem eller problem på strukturell nivå. Vidare menar Rank och Hutchison att ledare inom 

socialt arbete ofta behöver försvara sin profession och förklara sitt arbete för allmänheten.  

Pengar är en annan faktor som spelar in i varför rekryteringen kan vara problematisk 

skriver Berg m.fl. (2008). Blir det underskott i budgeten kan detta leda till att personer i 

behov av hjälp får vänta tills det finns pengar att ta in mer personal eller tills den befintliga 

personalen har tid att hoppa in och arbeta extra. 
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2.3 Barns och ungas rätt till delaktighet och information 

Enligt barnkonventionen framtagen av UNICEF (1989) ska barn ha möjlighet att framföra 

sina åsikter och tankar i alla ärenden som rör barnet. Både i rättsliga och andra 

administrativa förfaranden och alla stater som undertecknat barnkonventionen ska se till att 

detta sker. I artikel 12 skriver UNICEF följande: “Konventionsstaterna ska tillförsäkra det 

barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör 

barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad” (s.18). 

Björk Eydal och Satka (2006) förklarar att barnets ålder tidigare har haft stor 

betydelse när det kommit till att höras i ärenden gällande exempelvis insatser från 

socialtjänsten. I en studie av Nybom (2005) framkommer att svenska socialsekreterare har 

en upplevelseorienterad position till barns inflytande och barns synlighet i 

barnavårdsärenden och att de i låg utsträckning uttrycker att de har en intention att träffa 

yngre barn som berörs av orosanmälningar medan äldre barn var betydligt synligare i de 

orosanmälningar som de berördes av. 

Det har enligt Björk Eydal och Satka (2006) funnits en åldersgräns på 12 år som har 

avgjort om barnet har rätt att föra sin egen talan i ärenden. Detta menar Björk Eydal och 

Satka inte längre är aktuellt, utan idag tas det även hänsyn till barnets mognad, som 

barnkonventionen säger. I Sverige finns barnombudsmannen som ska se till att barns 

rättigheter enligt barnkonventionen upprätthålls och ska hjälpa barn att få deras röster 

hörda. Ändå menar Björk Eydal och Satka att konventionen inte helt har implementerats i 

Sverige ännu. De skriver att en utveckling av ett så kallat “icke-auktoritärt” arbetssätt med 

barn är viktigt för att öka barns delaktighet och därmed få bättre resultat i utredningar bland 

annat. 

Utbildningen för socialarbetare behöver enligt Hultman m.fl. (2014) träna 

studenterna i att analysera och argumentera för hälsoaspekterna i ett barns specifika 

livssituation och för att kunna göra detta behöver även studenterna träna på att förstå barn 

utifrån deras perspektiv. Vidare menar de att barnens egna åsikter och upplevelser är 

nödvändiga för att kunna utvärdera barnens behov. Det finns enligt studien två principer 

socialarbetare behöver förstå, den ena är att barn är sociala aktörer och både kan och borde 

ha inflytande över sitt vardagsliv och den andra är att varje enskilt barn är unikt.  

Idag, jämfört med 20 år sedan, har barn i Norden enligt Björk Eydal och Satka (2006) 

mer att säga till om och mer rättigheter gällande delaktighet i förfaranden som gäller dem 

själva. Samtidigt menar de att det idag finns utmaningar och risker för barn som är svåra att 

ta itu med inom ett rättsligt och administrativt område. Globalisering och sociala medier är 

någonting som enligt Björk Eydal och Satka är ett relativt nytt riskområde som socialtjänst 

måste hantera. Om ett barn sitter i sitt rum, föräldrarna utgör ingen risk för barnets 

välmående och brister inte i omvårdnaden av sitt barn, kan hon spela datorspel eller vara ute 

på sociala medier och påverkas negativt av detta. Björk Eydal och Satka menar därmed att 

nya behov av att skydda barn har tillkommit i samband med globaliseringen och sociala 

mediers tillväxt. Den nordiska välfärdsstaten har enligt Björk Eydal och Satka inte varit 

tillräckligt förberedda på denna utveckling och har inte hunnit anpassa sig efter 

förändringen. Även den transnationella identiteten och ökad invandring ställer krav på 

socialarbetares kunskap om andra kulturer. Detta är ett utvecklingsområde som forskningen 

menar bör utvecklas för att socialtjänsten ska kunna göra ett bra arbete. 

 

*** 
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Den tidigare forskningen visar att socialtjänsten brister i många avseenden gällande skydds- 

och förhandsbedömningar och att det finns flera anledningar till detta, bland annat bristande 

kompetens på grund av hög personalomsättning, hög arbetsbelastning, tidsbrist och 

bristande struktur och ledning vilket är ämnet i vår studie också. När så många 

socialsekreterare väljer att avsluta sina anställningar och det är svårt att rekrytera ny 

personal, bidrar det till kompetensbrist i organisationen. Även medias negativa bild av 

socialtjänsten påverkar socialarbetare vilket är en av anledningarna till att personal säger 

upp sig eller inte vill arbeta inom socialtjänsten. 

Barnens delaktighet och rätt till information, vilket barnkonventionen skriver om, är 

även det någonting som socialtjänsten brister i när det kommer till förhandsbedömningarna. 

Forskningen visar att socialsekreterare kan öka barnens delaktighet genom att bland annat 

anamma ett ickeauktoritärt beteende i samtal med barnen. Den visar hur det fattas 

definitioner av barn och ungas fysiska- och psykiska hälsa och att socialsekreterare sällan 

definierar detta i sina beslutsmotiveringar och bedömningar. Socialsekreterare beskriver 

barnets fysiska hälsa i lägre utsträckning än deras psykiska och hänvisar då ofta barnet vidare 

till sjukvården. 

Någonting som forskningen genomgående tar upp är att socialarbetare upplever att de 

har god sammanhållning på arbetsplatsen, bra psykosocial arbetsmiljö och bra chefer. Chefer 

som stöttar, backar upp och informerar sina anställda och chefer som samarbetar och låter 

sina anställda vara en del i beslutsfattandet. Den visar dock även att socialsekreterare 

upplever mycket stress på grund av tidsbrist och ökad ärendemängd, vilket kan leda till att 

personal säger upp sig.  

Forskningen visar även att det finns nya riskområden som socialtjänsten idag inte är 

förberedda på. Exempelvis sociala medier och globaliseringen, vilket kan utgöra en risk för 

barn som inte gör annat än att sitta på sina rum. Globaliseringen, den transnationella 

identiteten och ökad invandring ställer även krav på socialarbetares så kallade 

kulturkompetens, där förståelsen för andra kulturer är viktig. Även detta är ett 

utvecklingsområde som forskningen menar bör utvecklas för att socialtjänsten ska kunna 

göra ett bra arbete. 

3 TEORETISKA PERSPEKTIV 

I detta avsnitt presenteras två teoretiska perspektiv vilka har kommit i åtanke under studiens 

gång. Känslan av sammanhang används för att tolka och förstå socialsekreterarnas 

upplevelse av sina personliga förutsättningar i sitt arbete medan organisationsteoretiska 

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

organisatoriskt perspektiv. 

3.1 Känslan av sammanhang – KASAM 

En människa kan utsättas för många påfrestningar under sitt liv och drabbas av psykisk 

ohälsa. Det finns dock även många människor som utsätts för sådana påfrestningar och 

vidhåller en god psykisk hälsa skriver Antonovsky (2005).  
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Aaron Antonovsky, en erkänd medicinsk sociolog från Israel studerade vad det är som 

gör människor friska och han utvecklade teorin om känslan av sammanhang (KASAM, som 

svensk förkortning). Han skriver att han på 70-talet gjorde en undersökning om hur kvinnor 

anpassat sig till klimakteriet och av en slump upptäckt att många kvinnor som hade gått 

igenom stora påfrestningar under livet fortfarande hade en god psykisk hälsa. Det verkade 

inte som att det låg i de så kallade stressorerna (det som orsakar påfrestningar) huruvida en 

människa blir sjuk eller inte, utan mer i hur en människa hanterar dessa stressorer. 

Antonovsky kom att formulera den salutogenetiska modellen som handlar om att lägga fokus 

på hälsans ursprung och titta på hur en människa hanterar spänningarna som stressorer kan 

ge (Antonovsky, 2005).  

Antonovsky (2005) har ett salutogent synsätt på hälsa och beskriver att alla befinner 

sig någonstans i en dimension av hälsa och ohälsa. Hälsan kan delas i två delar, hälsa och 

ohälsa, eller frisk och sjuk, och då ses som en dikotomi. Antonovsky menar dock att vi bör se 

detta som ett kontinuum där vi ser på hälsan som en sammanhängande helhet. Med ett 

salutogent synsätt ser vi faktorer som håller oss vid god hälsa och låter oss positioneras 

närmare kontinuumets friska pol istället för faktorer som gör oss sjuka. Exempelvis talar 

Antonovsky om stressforskning och förklarar att man med ett salutogent synsätt fokuserar på 

copingstrategier istället för vad som orsakar stressen. Med detta menar han att vi bör se på 

hälsan ur ett salutogent perspektiv för att förstå vad som håller oss vid god hälsa.  

KASAM innefattar enligt Antonovsky (2005)  tre centrala och viktiga begrepp, vilka 

ska förstås som ett samspel. Det första begreppet, meningsfullhet, handlar om att en 

människa ska känna att det är meningsfullt att möta de utmaningar hen ställs inför. 

Antonovsky definierar meningsfullheten som KASAMs motivationskomponent och menar att 

med en hög känsla av meningsfullhet blir en människa motiverad till att fortsätta kämpa. 

Han förklarar att det andra begreppet, hanterbarhet, handlar om resurser och människans 

förmåga att hantera utmaningarna. Hanterbarheten, resurserna, kan finnas hos individen 

själv eller andra människor i personens närhet som hen litar på. Han skriver att människan 

inte ser sig själv som offer eller ser utmaningarna som att livet är orättvist om hen har en hög 

känsla av hanterbarhet. Istället vet en att även om det händer olyckliga saker i livet kan en 

reda sig själv och klara av det. Det tredje och sista begreppet, begriplighet, handlar om att 

människan ska förstå omgivningen, det som händer och att det ska vara förutsägbart. 

Antonovsky menar att de stimuli en människa utsätts för kan vara begripliga även om de inte 

är önskvärda. Han ger exempel på bland annat död och misslyckanden. Dessa är inte 

önskvärda, ändå kan en människa med hög känsla av begriplighet förutsäga hur situationen 

kommer att utvecklas. Antonovsky förklarar att dessa begrepp samspelar med varandra och 

måste ses på det sättet för att kunna mäta en persons KASAM. För att en människa ska röra 

sig mot den friska polen av kontinuumet behövs en hög KASAM. Antonovsky förklarar att ett 

salutogent synsätt kan bidra till detta genom att ge förståelse och kunskap, samt att se vad 

som kan fungera som en buffert mot stressorer och kan bidra till bättre hälsa. 

Antonovsky (2005) skriver att det finns så kallade generella motståndsresurser 

(GMR) som exempelvis pengar, socialt stöd, kulturell stabilitet och liknande som kan hjälpa 

en människa att kämpa mot stressorer. Vidare skriver han att syftet med KASAM är att förstå 

hur GMR fungerar och hur de kan hjälpa människor att hålla sig närmare kontinuumets 

friska pol. Han förklarar att GMR kan hjälpa människan att begripa de utmaningar de ställs 

inför, därmed blir omgivningen mer förutsägbar och känslan av sammanhang hos människan 

kan öka. GMR kan även öka känslan av meningsfullhet och hanterbarhet hos en människa. 

Med de generella motståndsresurserna kan en människa röra sig närmare den friska polen av 

kontinuumet och öka sin KASAM. 
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En människa med hög KASAM är enligt Antonovsky (2005) närmare den friska polen 

och har lättare att ta sig igenom och möta olika utmaningar i livet. En person kan alltså gå 

igenom svårigheter och fortfarande ha en god psykisk hälsa om hen har hög KASAM. De som 

har en lägre KASAM ligger närmare kontinuumets sjuka pol och kan uppleva livets 

utmaningar som svårare än de med hög KASAM förklarar han. Antonovsky menar att en 

person kan ha högt resultat i något av de tre viktiga begreppen och lågt i en annan. Han 

skriver dock att kombinationen låg begriplighet och hög hanterbarhet är ovanlig då hög 

hanterbarhet är beroende av hög begriplighet. Om omgivningen upplevs kaotisk och icke 

förutsägbar är det svårt att tillförskaffa sig resurser för att klara av den. Är fallet tvärtom 

menar Antonovsky att riktningen i kontinuumet personen kommer att ta bestäms av känslan 

av meningsfullhet. Har en människa hög begriplighet och meningsfullhet kommer hen 

försöka hitta resurser för att öka hanterbarheten till hen hittat dem. Utan meningsfullheten 

kommer personen dock inte känna motivation nog att tillförskaffa sig dessa resurser 

förklarar Antonovsky. Vidare förklarar han att vi kan ha alla resurser i världen och kunna 

förutsäga hur en situation kommer utvecklas, men om meningsfullheten inte finns där 

kommer vi inte klara av att ta oss igenom våra utmaningar ändå. Så länge meningsfullheten 

är hög kommer det vara en press uppåt i vår känsla av sammanhang eftersom detta är vad 

som motiverar oss, därför är den viktigast för oss.  

 

3.2 Organisationsteoretiska perspektivväxlingar  

Enligt Bolman och Deal (2014) kan fyra perspektiv användas för att omdefiniera och förstå 

organisationen bättre, gör vi det kan vi förändra organisationen till det bättre. I denna studie 

används Bolman och Deals så kallade perspektivväxling mellan fyra olika perspektiv för att 

analysera och förstå resultaten. Om chefer använder sig av de olika perspektiven och har 

förmåga att omdefiniera kan de använda sin förmåga som ett förändringsverktyg av rang 

förklarar Bolman och Deal. För dessa chefer blir verkligheten inte lika stökig och full av 

misslyckanden som för de chefer som stirrar sig blinda på endast en enda teori och bild av 

verkligheten. Författarna menar att de som använder sig av perspektivväxling mellan 

perspektiven nedan istället lever i en städad verklighet full av möjligheter.  

Bolman och Deal (2014) förklarar att människor ofta försöker förändra omvärlden för 

att den ska passa in i våra föreställningar om den. Det finns inte mycket vi inte skulle göra för 

att skydda våra egna föreställningar, övertygelser och idéer om hur verkligheten ska se ut. I 

västvärlden anammas ofta en enda teori och försöker få verkligheten att anpassas efter den 

förklarar författarna. Om någonting inte skulle fungera enligt den anammade teorin avvisar 

vi och rationaliserar bort problematiken för att vidhålla vår teori. Vidare förklarar de att 

organisationsteorin kan ses ur flera perspektiv, för att på så sätt kunna ge en helhetsbild. Att 

ha flera olika perspektiv för att kunna använda sig av dem alla, fördelar från varje perspektiv 

kan användas för att nå ett optimalt resultat. Författarna jämför detta fenomen med religion i 

Japan, där människorna inte känner något behov av att välja en enda att leva efter. Istället 

använder de sig av flera religioner och deras fördelar för att förstå världen.  

Det strukturella perspektivet handlar enligt Bolman och Deal (2014) om att se förbi 

individerna i en organisation och istället se på den sociala strukturen. Det vill säga hur de 

sociala relationerna ser ut och är strukturerade på arbetsplatsen. Organisationer som bortser 

från det strukturella har svårt att komma åt de faktiska problemen och fördelar ofta resurser 

på fel sätt. Bolman och Deal skriver att det läggs enorma pengar på fortbildning och att det 
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avskedas chefer och personal som ersätts med ny arbetskraft i dessa organisationer. Att 

istället titta på de anställdas attityder och resurser är enligt författarna att se det strukturella 

och på så sätt kan organisationen förbättras. Olika roller, funktioner och enheter ska 

integreras och kunna fungera tillsammans för att nå organisationens mål lika mycket som de 

anställdas mål. Författarna menar att det inte finns en rätt väg för en lyckad integration och 

en lyckad organisation, utan att det beror på bland annat organisationens mål, strategi och 

omgivning. Vidare menar de att ett strukturellt perspektiv med fokus på den sociala 

arkitekturen kan ge en förståelse för organisationens komplexitet och variation som i 

förlängningen kan ge möjligheter till förbättring. Att vara medveten om strukturen och de 

roller som organisationen innehåller kan bidra till förbättring och vara avgörande för hur 

gruppen presterar. Bolman och Deal menar att en toppstyrning exempelvis, endast fungerar 

bra om de anställda har enkla och stabila arbetsuppgifter. I en organisation där 

arbetsuppgifterna är flexibla och komplexa kan en hierarkisk styrning alltså inte fungera. Där 

behövs en horisontell kommunikations- och samordningsform snarare än en vertikal.  

Human Resources perspektivet, eller HR-perspektivet, fokuserar på hur en 

organisation anpassas efter människors behov för att kunna påverka gruppdynamiken på ett 

positivt sätt menar Bolman och Deal (2014). Om människorna inte kan tillfredsställa 

organisationens behov eller att organisationen inte anpassas för att tillfredsställa 

människornas behov kan det ge negativa konsekvenser för bägge parter. Parterna lägger 

skuld på varandra och detta tjänar ingen på menar Bolman och Deal. De skriver att 

människorna i organisationen behöver meningsfulla och tillfredsställande arbetsuppgifter 

och att organisationen först då får anställda med kompetens och energi nog för att uppnå 

organisationens målsättningar. Vidare förklarar de att det sker många nedskärningar av 

personal för att minska kostnader och öka flexibiliteten. Detta är dock inte någon bra lösning 

förklarar de, utan de riskerar istället att förlora personalens lojalitet och kompetens. Att 

investera i människor ger högre kompetens och drivkraft, som i sin tur leder till en 

framgångsrik organisation. När personalen finns arbetet meningsfullt och tillfredsställande 

gynnar det organisationen, den kan då dra nytta av deras kompetens och energi för att öka 

effektiviteten. Någonting som enligt Bolman och Deal kan öka personalens engagemang i 

organisationen är att använda så kallade engagemangstekniker. Dessa kan vara bland annat 

bra löner och internrekrytering eller att öka personalens makt med hjälp av att öka 

medbestämmandet, teamarbete, jämlikhet och mångfald beroende på vad det är för 

organisation eller företag. Inget av ovanstående fungerar enligt författarna på egen hand, det 

krävs en helhetsstrategi.  

Det politiska perspektivet menar att policys, mål och strukturer växer fram genom 

ständiga förhandlingar mellan olika intressegrupper skriver Bolman och Deal (2014). 

Styrande politiker sitter på makten, dock måste de konkurrera med inflytelserika aktörer i 

samhället som innehar andra former av makt. Stora entreprenörer och deras företag styrs 

ofta av styrelser och aktieägare och statliga myndigheter som en kan tro styrs av politiker 

styrs oftare av ickepolitiska tjänstemän. Det politiska perspektivet talar om det så kallade 

politiska spelet, där makthavare ständigt tävlar mot varandra för att vinna spelet. Författarna 

skriver att det inte finns några garantier för att den som vinner spelen och får makten 

kommer använda den på rätt sätt. Det är inte alla makthavare som missbrukar sin makt eller 

använder den på ett destruktivt sätt. Författarna menar att en konstruktiv politik är 

nödvändig för att institutioner och samhällen ska kunna vara effektiva och rättvisa. 

“Konstruktiva politiker ser och förstår den politiska verkligheten. De behärskar uppgifter 

såsom agendasättande och kartläggning av den politiska terrängen och vet hur man bygger 

nätverk och skapar stöd för sina idéer” (Bolman & Deal, 2014, s. 274). Politisk styrning 

behöver inte vara något negativt för en organisation utan det kan även vara ett bra sätt att nå 
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sina mål. Bolman och Deal menar att en effektiv och förändringsbar organisation ofta har 

politiskt kompetenta chefer. 

 Det symboliska perspektivet handlar enligt Bolman och Deal (2014) om att betona 

symboler och dess betydelse för att kunna förmedla mening och förankra kultur i en 

organisation. Det handlar även om att fokusera på komplexiteten och mångtydigheten i 

organisationen och om vikten av bland annat värderingar och visioner för att kunna skapa ett 

sammanhang och en klarhet. Vidare skriver författarna att lek och humor kan skingra 

tankarna och leda till att människorna i en organisation kan hitta nya lösningar på gamla 

problem. Symboler och symboliska aktiviteter lägger grunden för organisationens kultur och 

kommer att forma dess identitet och karaktär. Författarna förklarar att det symboliska 

perspektivet även handlar om förståelse för att en organisations prestationer grundas i 

människornas anda och själ, inte i lämpliga strukturer och ”rätt” anställda. Chefer som vill 

bygga en stark teamanda och ge sina anställda mening och tro på sitt arbete hindras av hög 

personalomsättning och knappa resurser. Detta eftersom de då måste lägga fokus på 

ovanstående frågor istället för de mer djupa frågorna om mening och tro skriver Bolman och 

Deal. De menar dock att detta är av vikt för en organisation och att teamutveckling som leder 

till att de anställda finner en mening och tro ökar gruppens gemenskap. Denna ökade 

gemenskap ger förutsättningar för att de ska nå sin fulla potential och prestera på topp. 

4 METOD OCH MATERIAL 

Nedan presenteras hur studien har genomförts, vilka metoder och vilket material som ligger 

till grund för studiens genomförande.  

4.1 Val av metod 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie där halvstrukturerade intervjuer genomförts. 

Bryman (2008) skriver att en kvalitativ metod fokuserar på upplevelser, berättelser och 

intervjupersonernas tolkning av sin sociala verklighet, därför passar en kvalitativ metod 

syftet med denna studie. Studien är induktiv vilket Bryman förklarar som en metod där 

empiri genererar teori snarare än att utgå från en teori. Datan i denna studie har då insamlats 

innan tanken på vilka teorier vi ska tolka och förstå empirin utifrån har bestämts. 

Den halvstrukturerade intervjun som använts i denna studie är enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) inte ett strikt följt frågeformulär eller en helt öppen intervju utan frågor, 

utan en intervju där en så kallad intervjuguide används. Intervjuguiden (se bilaga A) i denna 

studie var tematiserad utifrån frågeställningarna och syftet med studien, frågorna i 

intervjuguiden fungerar som förslag till frågor och ordningsföljd förklarar Kvale och 

Brinkmann. Frågorna behöver inte ställas i den ordning de står på pappret och den 

halvstrukturerade intervjun ger utrymme till följdfrågor och intervjupersonen har möjlighet 

att välja hur hen vill svara och berätta om sina upplevelse. Detta samtidigt som 

intervjuguiden kan fungera som ett stöd för att inte tappa den röda tråden i samtalet och inte 

sväva ut för långt från ämnet och syftet med studien förklarar Bryman (2008). 

Intervjuguiden som konstruerats till denna studie har 16 frågor och fyra bakgrundsfrågor 
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gällande ålder, arbetsuppgifter, befattning och antal år i yrket. När den konstruerades tog 

hänsyn till bland annat språket och “den röda tråden” i samtalet och frågorna konstruerades 

på ett sätt så de inte skulle vara ledande.  

Ett missivbrev (se bilaga B) skrevs för att skickas till intervjupersonerna. Ett andra 

missivbrev (se bilaga C) konstruerades för att tas med till intervjuerna, detta för att 

säkerställa att alla intervjupersoner läst informationen. Muntlig information gavs på plats 

och muntligt samtycke inhämtades.  

4.2 Datainsamling och genomförande 

Studien har ett målinriktat urval som består av socialsekreterare som arbetar på 

mottagningsenheter för barn- och ungdomsärenden i Mälardalen. Ett målinriktat urval är 

enligt Bryman (2008) när intervjupersonerna väljs för att så bra som möjligt kunna besvara 

frågeställningarna. I denna studie intervjuades sex socialsekreterare, varav fem socionomer 

och en beteendevetare. Åtta verksamheter i Mälardalen kontaktades med en förfrågan och ett 

missivbrev via e-post, tre verksamheter svarade inte och fem verksamheter tackade ja. Tre 

verksamheter, två intervjupersoner i varje verksamhet, deltog i studien. Missivbrevet som 

skickades via e-post innehåller information om studien, att vilka som deltar är konfidentiellt 

samt att medverkandet i studien är frivilligt. 

Samtliga intervjuer skedde på intervjupersonernas arbetsplatser, i samtalsrum eller 

på kontor. Intervjuerna planerades ta mellan 30 och 45 minuter, vilket fyra av intervjuerna 

höll, de två andra tog 59 respektive 61 minuter. Alla intervjupersoner frågades om 

intervjuerna fick spelas in och de gav alla samtycke till det. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av inspelningsfunktionen på mobiltelefoner. Bryman (2008) förklarar vikten av att 

spela in intervjuerna vid en kvalitativ studie eftersom det är viktigt att komma ihåg vad 

intervjupersonerna säger och hur de säger det. Inspelning underlättar även eftersom de då 

kan transkriberas. Inspelning av intervjuerna underlättade för både intervjupersonerna och 

intervjuarna eftersom det inte blev några avbrott eller distraktioner som kan ske när 

intervjuarna måste skriva ned och anteckna allt som sägs.  

 Efter andra intervjun insåg vi att fråga ett och fråga två i intervjuguiden var för svåra 

att svara på. Båda intervjupersonerna uttryckte att det var en alltför breda frågor och då 

beslutades att de skulle omformuleras och förklaras bättre under intervjuerna. Frågorna togs 

inte bort. Vid den andra intervjun framkom information som väckte intresse och var relevant 

för studiens syfte och frågeställningar och en ny intervjufråga tillkom. Frågan lades inte till i 

intervjuguiden utan bara ställdes i slutet på varje intervju. Frågan lyder: Har du några 

strategier för att inte ta med dig jobbet hem? 

4.3 Databearbetning och analysmetod  

Intervjuerna i denna studie transkriberades noggrant och det utskrivna materialet har 

använts för att hitta teman och kategorier samt till att analysera datan. Enligt Bryman (2008) 

underlättar transkriberingar analysen av data, ger möjlighet att gå tillbaka och titta på 

insamlade data flera gånger och när intervjuerna finns på papper kan materialet granskas, 

vilket kallas sekundäranalys. Han skriver även att utskrivet material kan underlätta när 

forskare ska använda sig av citat. Transkriberingarna har använts för att ta fram citat från 
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intervjupersonerna och dessa citat har i denna studie redigerats språkligt för att underlätta 

läsningen av dem.  

Transkriberingar i denna studie har lästs igenom flera gånger och genom att koda 

materialet har kategorier och teman formats. Detta kallas grundad teori förklarar Kvale och 

Brinkmann (2014). Grundad teori handlar om att koda uttalanden, jämföra dem med 

varandra och försöker hitta likheter och olikheter förklarar Kvale och Brinkmann. Vidare 

skriver de att grundad teori är en induktiv metod där syftet inte är att pröva en teori, utan 

snarare att utifrån insamlad data komma fram till en teori. Då denna studie är induktiv, har 

bearbetningen av datan lett oss till två teorier som använts för att tolka och förstå studiens 

empiri. 

Efter resultatet sammanställdes och analysen påbörjades i denna studie valdes en 

frågeställning bort. Denna frågeställning löd: Vilka styrkor och svagheter upplever 

socialsekreterare på mottagningsenheten för barn- och ungdom finns i deras arbete? 

Frågeställningen togs bort då svaret på den första frågeställningen innefattar frågor som 

intervjupersonerna upplever går bra och mindre bra, samt då ett tydligt svar på den inte 

framkommer utan en analys av resultatet. Nya teman har framkommit under studiens gång 

och presenteras under resultatet. 

Analysen i denna studie är en narrativ tematisk analys. Bryman (2008) förklarar att en 

narrativ analys är ett sätt att analysera livshistorier, upplevelser och berättelser om 

erfarenheter, människors nuvarande situation och deras bild av framtiden. Den tematiska 

analysen är en modell för att genomföra en narrativ analys med fokus på vad som sägs 

snarare än hur det sägs förklarar Bryman.  

En tabell med teman gjordes där intervjupersonernas uttalanden lades in och utifrån 

dessa uttalanden har likheter och skillnader mellan dem tagits fram. Under analysen 

bearbetas den andra frågeställningen under samma tematiska rubriker som första 

frågeställningen vilket innebär att båda frågeställningarna bearbetas tillsammans. Tidigare 

forskning jämfördes med intervjupersonernas berättelser och därefter användes teoretiska 

perspektiv för att tolka datan.  

4.4 Etiskt ställningstagande 

Innan denna studie påbörjades gjordes en etikprövning tillsammans med handledare, vilken 

visade att studiens syfte och frågeställningar inte innebär någon kontakt med minderåriga, 

brukare och/eller klienter eller syfte att ta fram känsliga uppgifter. Vetenskapsrådet (2002) 

ställer krav på att all forskning ska följa fyra forskningsetiska principer vilka är, 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Den första 

principen, informationskravet innebär att alla intervjupersoner ska informeras om vad deras 

roll i studien är, att deras medverkan är helt frivilligt. Vi har gett alla intervjupersoner 

information om vad studien handlar om och vad syftet med studien är i missivbreven. 

Missivbreven innehåller även information om att medverkan i studien är helt frivilligt. 

Konfidentialitetskravet innebär enligt vetenskapsrådet att intervjupersonernas identiteter 

inte ska kunna avslöjas och att allt material som används skall förvaras på ett sätt att inga 

obehöriga kan komma åt det. Detta har uppfyllts genom att inte nämna någonting som kan 

avslöja intervjupersonernas identiteter i studien, genom att radera inspelat material och alla 

transkriberingar förvaras undan från obehöriga. Samtyckeskravet handlar om att samtycke 

skall inhämtas från alla intervjupersoner och att de ska informeras om att deras medverkan 

får avslutas när de vill utan några konsekvenser förklarar vetenskapsrådet. Vi har förklarat i 
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missivbreven att intervjupersonerna får avbryta sin medverkan när de vill utan konsekvenser 

och vi har inhämtat muntligt samtycke för inspelning av intervjuerna och medverkande i 

studien innan intervjuerna påbörjades. Den sista principen vetenskapsrådet förklarar är 

nyttjandekravet, vilket handlar om att all data som samlas in endast får användas i 

forskningssyfte. Materialet som insamlats under studiens gång har inte använts och kommer 

inte användas i något annat syfte än för denna studie. 

 Intervjupersonerna i denna studie informerades om forskningsetiska principer i 

missivbreven som skickades ut. Förtydliganden och ytterligare information gavs muntligt vid 

intervjutillfällena. Under arbetets gång, efter intervjutillfällena har de etiska principerna följt 

arbetet genomgående. Vid transkriberingar när exempelvis namn, ort eller annan 

information som kan avslöja identiteter funnits på inspelningarna har denna information 

bytts ut för att säkerställa anonymitet. Vid citat har vi inte delat upp intervjupersonerna eller 

nämnt vem som sagt vad, för att inte avslöja någonting som kan kopplas till en speciell 

arbetsplats om andra kollegor råkar veta att de medverkat i studien. En annan anledning till 

detta är att vi inte anser att det är relevant för syftet med studien.  

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validiteten i en studie handlar enligt Bryman (2008) om att det som ska mätas verkligen 

mäts. Det går ut på att se om slutsatserna i studien har empiriska belägg. Detta har vi tagit 

hänsyn till när vi konstruerat intervjuguiden utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. 

Genom att utforma öppna intervjufrågor där det finns möjlighet att ställa uppföljningsfrågor 

kring intervjupersonernas svar har vi haft i åtanke att fånga upp det vi avsett att fånga i 

studien. Detta stärker även studiens tillförlitlighet. Bryman förklarar intern validitet och 

menar att det ska finnas ett gott samband mellan resultatet och det teoretiska perspektivet 

som används i studien. De teoretiska perspektiven har växt fram under studiens gång där vi 

haft ett öppet sinne för vilka teoretiska perspektiv vi ska använda oss av vilket har lett oss till 

att välja teoretiska perspektiv efter insamlad data för att kunna använda och tolka resultaten 

på bäst sätt. Genom att jämföra och diskutera tolkning av data för att se att tolkningarna 

överensstämmer med varandra har vi kunnat stärka den interna validiteten. Den externa 

validiteten handlar om resultatens generaliserbarhet förklarar Bryman. Detta är 

problematiskt i en kvalitativ studie då urvalet inte är tillräckligt stort för att statistiskt kunna 

generaliseras till en större grupp. Vår studie har inte till syfte att statistiskt generaliseras till 

en större grupp, den kan dock appliceras på fler verksamheter än de som är med i vår studie 

för att analysera och utvärdera verksamheten. Extern reliabilitet i en kvalitativ studie handlar 

enligt Bryman om hur replikerbar en studie är. Det kan vara problematiskt för en kvalitativ 

studie eftersom sociala miljöer och situationer är föränderliga. Vi har dock varit transparenta 

genom att beskriva tillvägagångssättet noggrant för att öka den externa reliabiliteten. Intern 

reliabilitet de som genomför studien kommer överens om hur data ska tolkas, vilket kallas 

intern reliabilitet. 

 Då det finns svagheter i att mäta validitet och reliabilitet i kvalitativa studier 

beskriver Bryman (2008) alternativa kriterier för att bedöma en kvalitativ studie. Dessa är 

tillförlitlighet och äkthet. Det förstnämnda består av fyra kriterier som alla har motsvarighet i 

kvantitativa studier: Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. Trovärdighet och överförbarhet motsvarar intern- och extern validitet. 

Pålitlighet motsvarar reliabilitet och möjlighet att styrka och konfirmera motsvarar 

objektiviteten. Ett sätt att säkerställa studiens tillförlitlighet är att stärka trovärdigheten 
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genom att skicka resultatet till intervjupersonerna för att på så sätt säkerställa att hen 

uppfattats på rätt sätt förklarar Bryman. Detta har vi erbjudit intervjupersonerna i denna 

studie och de kommer få studien när den är klar. Äkthet, som är det andra kriterier, består av 

fem frågor. Bland annat om undersökning gett en rättvis bild av de uppfattningar och åsikter 

intervjupersonerna har, om studien har gjort att intervjupersonerna kan förändra sin 

situation och om studien hjälpt att ge en bättre bild av hur andra personer i miljön upplever 

den. Vi har i denna studie försökt ta hänsyn till ovanstående aspekter när vi formulerat syfte 

och frågeställningar. Genom att diskutera förförståelse och diskutera insamlad data utifrån 

transkriberingar, genomgångar av varandras texter och sätt att beskriva olika resultat har vi 

varit medvetna om risken att skriva in personliga tolkningar och åsikter och på så vis även 

kunnat minimera att så skulle ske. Detta leder till att studiens pålitlighet ökar. Vi har varit 

noga med att välja citat från olika intervjupersoner och påtala att intervjupersonerna kan ha 

delade uppfattningar och upplevelser i olika frågor och fortlöpande synliggjort detta vid 

redovisning av resultat. Under intervjuerna kunde intervjupersonerna ha svårt att svara 

öppet på frågor som rör den egna verksamheten om svaren var kritiska. Detta kunde också 

förändras under intervjun när vi upprepade anonymiteten i studien samt genom att 

förtydliga syftet med studien. Genom detta har vi kunnat stärka studiens äkthet.  

5 RESULTAT OCH ANALYS  

5.1 Resultat 

Nedan presenteras de resultat intervjuerna gett, med andra ord vad intervjupersonerna har 

sagt. Resultaten presenteras under olika rubriker som representerar frågeställningarna i 

denna studie. Citat har ändrats språkligt lite vid behov för att underlätta läsningen av dem. 

5.1.1 Socialsekreterares upplevelser av sina förutsättningar för att utföra sitt arbete 

på mottagningsenheten för barn och unga 

Upplevelserna bland socialsekreterare skiljer sig emellanåt men det finns många 

gemensamma faktorer som påverkar förutsättningarna för att kunna utföra deras arbete. Vad 

som framkommit under studien kommer kategoriseras under olika tematiska rubriker i syfte 

att förenkla och förtydliga deras upplevelser.  

 

Arbetsmiljö 

Antalet samtalsrum påverkar intervjupersonernas möjligheter att genomföra samtal med 

klienter. Hälften av intervjupersonerna anser att de har för få samtalsrum och att det 

påverkar deras möjligheter att utföra samtal med klienter och att hålla sig inom den 

lagstadgade tidsramen för förhandsbedömningar. Samtalsrummen hos dessa 

intervjupersoner upplevs av dem som tråkiga, mörka och inte anpassade för barn och 

ungdomar. Hos de intervjupersoner som anser att det finns gott om samtalsrum och 

framförallt trivsamma och anpassade samtalsrum för aktuell målgrupp upplevs detta som ett 

sätt att skapa bra förutsättningar för samtal och för att hålla barnsamtal samt att detta 
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upplevs underlätta arbetet med att inkludera barnen i processen. En intervjuperson pekade 

ut väntrummet och sa “väntrummet är under all kritik” medan en annan intervjuperson på 

samma arbetsplats menar att arbetsplatsens lokaler är vackra. Majoriteten av 

intervjupersonerna anser att de har ergonomiskt utformade arbetsplatser och egna kontor 

vilket skapar trivsel på arbetsplatsen. De som har störst kontor med bra ljusinsläpp och 

trivsamt ljust är de som är mest nöjda.  

Något som framkommer är att alla intervjupersoner upplever att det finns en stark 

teamkänsla. Alla intervjupersoner är överens om att en bra teamkänsla är nödvändig för att 

trivas på arbetsplatsen och bidrar till meningsfullhet och trygghet.  En intervjuperson 

uttrycker sig så här;  

Man ställer alltid upp för varandra, spelar ingen roll hur mycket man har själv så 

ställer man upp när någon kommer in. Om inte annat bara med å lyssna för ibland 

kom någon in och krascha och ibland gick jag in å krascha hos någon. 

Majoriteten av intervjupersonerna arbetar som par i mötet med klienterna. De menar att 

detta arbetssätt ger möjlighet till att reflektera och bolla tankar tillsammans efter mötet och 

på så vis inte vara ensam i bedömningar och beslut även om en socialsekreterare ensam står 

för beslutet på pappret. Intervjupersonerna som arbetar i par upplever även att 

rättssäkerheten för klienterna ökade då en inte ensam tolkar och tar beslut, samt att denna 

arbetsmetod resulterar i bättre klientsamtal. De som inte arbetar i par upplever större 

ensamhet och har en önskan om att arbeta i par under samtal med klienter. 

Arbetsbelastningen visar sig vara hög hos alla intervjupersoner vilket alla intervjupersoner 

upplever försämra deras förutsättningar att utföra ett grundligt, noggrant och rättssäkert 

arbete. Ett resultat av för hög arbetsbelastning har för några intervjupersoner inneburit 

sjukskrivningar för utbrändhet.  

Majoriteten upplever att det är svårt att hitta en balans mellan arbetsliv och privatliv 

till en början men att det är viktigt att hitta den balansen och hitta egna strategier för att 

hantera sin yrkesroll i privatlivet. En intervjuperson berättade att hen hade drabbats av 

sömnsvårigheter under perioder då klienter följt med hen hem i tankarna. En annan 

intervjuperson berättade om hur svårt det var att släppa arbetet på hemmaplan när media 

ofta påminde hen om arbetet. Upplevelser om huruvida arbetet påverkar socialsekreterare 

privat skiljer sig, en intervjuperson sa “Då tror jag inte man kan jobba i det här jobbet så 

länge faktiskt, som jag har gjort, om det är, om man har en svårighet med det”. En annan 

intervjuperson uttrycker sig på följande vis: 

Det påverkar mig privat absolut. Jag har också känt att i perioder så tillåter jag det att 

påverka mig privat. För jag måste någonstans acceptera att jag har det jobbet jag har. 

Jag kommer aldrig kunna släppa vissa ärenden när jag åker hem och jag tänker att det 

inte är humant att kunna släppa det. 

Samtliga intervjupersoner upplever att medias negativa bild av socialtjänsten påverkar 

klienterna på så vis att media skapar en rädsla för socialtjänsten. “Antingen gör soc ingenting 

eller så tar man barn” säger en av intervjupersonerna och samma skildring återfinns hos 

övriga intervjupersoner. Det upplevs svårt att motverka medias bild av socialtjänsten då 

sekretessbestämmelser hindrar socialsekreterarna att försvara sitt yrke offentligt samt att de 

inte får chansen att ge media en helhetssyn på deras arbete.  
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Ledning, organisation och personal 

En generell bild som speglas av samtliga intervjupersoner är att det finns närvarande 

teamledare och intervjupersonerna upplever att de får bra stöd och handledning av dem. 

Detta upplevds som en trygghet i deras arbete då de alltid har någon att vända sig till vid 

osäkerhet. En viktig punkt i arbetet för intervjupersonerna är just att kunna vända sig till sina 

chefer för att diskutera olika ärenden, få vägledning i hur de ska agera och stöd i sina beslut. I 

en av organisationerna skickas alla beslut till närmsta chef för genomgång och feedback 

innan de godkänns vilket upplevdes öka rättssäkerheten och skapar trygghet i arbetet.  

Det framgår under intervjuerna att samarbetet mellan olika chefer kan upplevas 

fungera av cheferna själva medan socialsekreterarna inte alls kan tycka det fungerar. Någon 

upplever att informationen från chefer till socialsekreterare filtreras i så stor skala att 

informationen som kommer fram är otydlig och svår att förstå. En intervjuperson nämner att 

de haft hög personalomsättning i chefspositionerna och att de under långa perioder arbetat 

utan tillsatt chef. Ibland har denna arbetsplats haft tillförordnade chefer som inte haft 

kunskap eller erfarenhet av barn- och ungdomsärenden vilket försvårade intervjupersonens 

arbete. 

Något som framställs vara viktigt för att kunna lära känna sig själv i sin yrkesroll, 

finna förståelse inför sig själv samt för att kunna få stöd i svåra ärenden är extern 

handledning. Det är också viktigt att den externa handledaren fungerar för arbetsgruppen då 

detta är en förutsättning för att socialsekreterarna ska få ut så mycket som möjligt av 

handledningen. Detta saknades hos majoriteten av intervjupersonerna. Endast en av de 

organisationer vi besökt har obligatorisk extern handledning. Frågan om extern handledning 

har enligt en intervjuperson varit aktuell, ingen har dock orkat driva frågan. Hen uttrycker 

sig på följande vis: ”Vi har ingen extern handledning. Det är något som vi har efterfrågat men 

inte orkat driva”. 

Flera av intervjupersonerna uppger att socialtjänsten är bemannad dygnet runt, efter 

kontorstid finns alltid socialjouren att tillgå. Detta menar de skapar förutsättningar för att 

klienter ska kunna söka hjälp oavsett vilken tidpunkt det är på dygnet. En annan aspekt som 

kommer fram är att klienter har lättare att ansöka om hjälp eller komma på kallelser om 

socialtjänstens besökskontor ligger centralt.  

De allra flesta inom socialtjänsten innehar stor kunskap kring lagrum, riktlinjer och 

rutiner menar intervjupersonerna. Socialstyrelsen har enligt en av intervjupersonerna ställt 

krav på att socialsekreterare som ska arbeta med myndighetsutövning i barn- och 

ungdomsärenden ska ha socionomutbildning eller likvärdig utbildning, båda innebär att det 

ska finnas en juridikutbildning på minst 3o högskolepoäng. Detta menar flera 

intervjupersoner inte uppfylls då flera beteendevetare anställs inom myndighetsutövning och 

därmed försämras förutsättningarna för socialtjänsten att utföra ett rättssäkert arbete.  

Några av intervjupersonerna anser att uppdelade enheter skapar tydlighet i 

ansvarsfördelningen, vilken enhet som gör vad och förenklar och tydliggör gränser och 

arbetet. Socialsekreterare skulle uppskatta om det fanns en tydlig kartläggning av den egna 

organisationen lättillgängligt. Majoriteten av intervjupersonerna uppger att det finns en 

tydlig delegationsordning vilket ger dem förutsättningar att göra ett rättssäkert arbete och 

skapar tydlighet i ansvarsfördelningen som i övrigt upplevs otydlig hos de flesta. Detta 

innebär för många att de blir inblandade i ärenden de egentligen inte ska vara och rör sig 

inom fler områden än vad deras tjänst innebär. Det framkommer under intervjuerna att 

många inte har “järnkoll” på ansvarsfördelning och var gränserna för vad de får och inte får 

göra går. 
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När det inte finns personal då går man ju in i alla områden och hattar. Men jag får ju 

inte, jag kanske inte har delegation på allting men jag kanske gör saker och sen är den 

någon annan som skriver på, det händer ju. […] På en annan arbetsplats där det finns 

personal där hade det varit mer struktur att: det här gör du, det här gör jag. Här har 

det ju varit att man är inne liksom hela tiden i varandras områden. 

Några av intervjupersonerna uppger att det finns svårigheter att rekrytera socialsekreterare 

och sedan att få dem att stanna i organisationen. Något som då uppkommer är att 

organisationen har försökt locka med bättre arbetsvillkor, bättre lön och förmåner. Trots 

detta är de inte fullbemannade och får använda sig av konsulter. Detta menar 

intervjupersonerna minskar teamkänsla, rättssäkerhet och trygghet på arbetsplatsen. 

Intervjupersonerna menar att det är viktigt att hitta rätt människor, delvis för att det ska vara 

rätt person till arbetsuppgifterna och delvis för att det ska vara rätt person i arbetsgruppen. 

En av intervjupersonerna uttrycker sig så här: 

Så vi har gått jätte kort om folk. Ibland i stort sett har det bara varit jag. Vi ska vara 

fyra utredare, en mottagare och en förste socialsekreterare och långa perioder har det 

varit jag, en två konsulter. 

Två av tre organisationer har introduktionsprogram för nyanställda socionomer och 

majoriteten använder sig av mentorer för de nyanställda. I en av organisationerna saknas 

både mentorskap och introduktion vilket enligt två av intervjupersonerna innebär en 

minskad rättssäkerhet och gör det svårt för de redan anställda att räcka till i den höga 

arbetsbelastningen och den höga personalomsättningen. En av intervjupersonerna säger:  

Har varit rätt obefintlig. Kan jag väl säga. Utan de har fått klara sig så gott de har 

kunnat så har de fått komma och fråga om helt enkelt. Jag menar, det har inte funnits 

någon som har kunnat ta sig an dem, har inte haft tid med mentorskap för det har inte 

funnits något att lägga mentorskap på. 

Lagrum, riktlinjer och rutiner 

En rutin som finns hos majoriteten av de organisationer som medverkat i studien är att ha 

morgonmöte där arbetsgruppen och teamledaren går igenom de nyinkomna ärendena och 

diskuterar skyddsbedömning och vidare handläggning av dessa. I slutet av mötet fördelar 

teamledaren ärendena på socialsekreterarna och ser till att arbetsbelastningen blir fördelad 

mellan socialsekreterarna. Detta menar intervjupersonerna underlättar deras arbete och ger 

dem en känsla av att inte vara ensamma i en skyddsbedömning. Detta ger intervjupersonerna 

förutsättningar att göra mer korrekta bedömningar och ökar relationen mellan 

socialsekreterare och relationen till sin närmsta chef.  

De flesta av intervjupersonerna anser att det finns tydliga och lättillgängliga rutiner 

och riktlinjer men att det inte är säkert att de är uppdaterade. Detta menar några av 

intervjupersonerna har medverkat till att personalen inte läser rutinerna längre utan istället 

vänder sig till sina kollegor och chefer vid frågor och osäkerhet. Vad som däremot 

framkommer under intervjuerna är att rutiner och riktlinjer är under uppdatering och 

intervjupersonerna hoppas detta ska tydliggöra ansvarsområden, processen och underlätta 

deras arbete. En intervjuperson beskriver att de har tydliga rutiner på arbetsplatsen men att 

de är gamla och inte uppdateras. Vidare förklarar hen att de anställda på golvet fått tagit på 

sig ansvaret för problemen med riktlinjerna och rutinerna innan de kommit på att problemet 

ligger hos en högre instans. Hen uttrycker sig på följande vis: 
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Och dem är inte, ja tydliga är de kanske men nej de är inte uppdaterade. Man har 

börjat i fel ände. Först trodde man att när det blir kaos på en arbetsplats att det 

handlar om fotfolket så att under säkert ett par års tid skrev vi rutiner, checklistor, 

handlingsplaner och gud vet allt. Tills vi upptäckte att det inte var strukturen ner på 

golvet som var problemet utan det var uppåt. 

Under studien framgår att socialsekreterarna försöker samverka med flera externa aktörer, 

bland annat polis, barnahus, skolor och kuratorer. I en organisation har det tillkommit en 

anställning enbart för att förbättra samverkan och bygga broar mellan socialtjänsten och 

skolan. Arbetet syftar delvis till att öka kunskapen om vad socialtjänsten gör, vad 

anmälningsplikten innebär och delvis att minska fördomar gentemot socialtjänsten. Alla 

intervjupersoner är dock samstämmiga i att samverkan mellan socialtjänsten och andra 

aktörer behöver utvecklas och förbättras för att socialtjänsten ska ha rätt förutsättningar för 

att utföra korrekta skyddsbedömningar och förhandsbedömningar på ett rättssäkert vis. 

Majoriteten av intervjupersonerna anser att det är svårt att skriva bra 

beslutsmotiveringar bland annat för att arbetet med skydds- och förhandsbedömningar 

överlag är svårt att utföra. En av intervjupersonerna berättade att det finns vissa autotexter 

som de kan använda sig av vilket underlättar arbetet med beslutsmotiveringarna. En annan 

anledning till svårigheten med beslutsmotiveringar är inställningen till dessa, en av 

intervjupersonerna uttrycker sig så här: 

De gånger vi inleder utredning så tänker man så det kommer ju ändå göras mera sen, 

man motiverar att man inleder utifrån att anmälan är så pass oroväckande, i samtal 

med föräldrarna så blir man inte så mycket lugnare så, man vet ju att det kommer att 

hända, det kommer att göras mer, å när man inte inleder så tänker man någonstans 

också att det här ska ju ändå bara sorteras in i, det här kommer ju inte bli någonting 

med det här pappret. 

Intervjupersonerna är alla medvetna om att det finns specifika rutiner och riktlinjer för hur 

anmälningar som innefattar oro för att ett barn utsatts för våld och sexuella övergrepp eller 

bevittnat våld och sexuella övergrepp ska hanteras. Dessa ärenden ska alltid leda till att en 

utredning inleds. Skyddsbedömningen upplevs dock svår av flera intervjupersoner. En av 

dem menar att det är bra att “ha lite is i magen” och förklarar att hen har tre kriterier hen går 

efter i sin skyddsbedömning. Dessa är:  

 Hur grovt är våldet? 

 Hur ofta förekommande är våldet? 

 Finns det några märken efter våldet? 

Något majoriteten av intervjupersonerna tar upp som problematiskt är att de inte har tillgång 

till tidigare inkomna anmälningar som avskrivits utan beslut om att inleda utredning. Frågan 

upplevs tvådelad då det å ena sidan underlättar en bedömning av den specifika anmälan att 

inte ha någon historik kring klienten å andra sidan kan det finnas en oro över tid som avgör 

om en utredning inleds eller inte. En av intervjupersonerna uttrycker det så här; 

Jag kan tycka att det kan finnas en oro över tid. Just den här specifika anmälan kanske 

inte leder till en utredning men när de kommer tre andra anmälningar till exempel. Så 

kanske sammantaget att det blir en så pass stor oro som gör att man inleder en 

utredning. Det var bara den där sista anmälan som fick sista pusselbiten på plats. Nu 

är vi så oroliga så att vi behöver inleda. 
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En svårighet alla intervjupersoner upplever är den lagstadgade tiden för 

förhandsbedömningar. Det är problematiskt för föräldrar att komma inom 14 dagar och 

tidsramen försvårar att få tid till enskilda samtal med berörda barn och ungdomar. Flera 

intervjupersoner berättar att informationen i anmälningarna kan vara bristfällig och de kan 

ha svårt att komma i kontakt med anmälaren för att komplettera uppgifterna. Samtidigt är de 

inte tillåtna att ta kontakt med någon annan än anmälaren och vårdnadshavarna i en 

förhandsbedömning vilket upplevs problematiskt när de ska göra en bedömning. Lagen är 

dock tydlig i detta och intervjupersonerna är väl medvetna om att kontakt med någon annan 

innebär en utredningsåtgärd. I andra fall kan det vara svårt att boka en tid inom 14 dagar 

som ska passa anmälaren och vårdnadshavare vilket enligt majoriteten av intervjupersonerna 

anser vara det bästa. Andra anledningar kan bero på hög arbetsbelastning, stor 

personalomsättning, brist på personal eller fullbokad kalender. Majoriteten av 

intervjupersonerna uppger att akuta fall prioriteras när arbetsbelastningen ökar och vid 

personalbrist och på så vis kan andra anmälningar hamna åt sidan och att de upplever att 

detta påverkar rättssäkerheten i deras arbete. 

 

Utbildning och kunskapsutveckling 

Majoriteten av intervjupersonerna anser att det inte finns tid till reflektion för det egna 

arbetet eller tid att uppdatera sig med ny forskning. En intervjuperson berättar att 

organisationen anställt en kvalitetsutvecklare som delvis går genom rutiner men också 

uppdaterar de anställda om ny forskning och nya riktlinjer. Några andra intervjupersoner 

uppger att de använder sig av sin fritid för att uppdatera sig och hålla sig medvetna om 

förändringar men tror inte att det är vanligt bland sina kollegor. De är alla överens om att det 

skulle underlätta om det fanns mer tid under arbetspasset till detta och att det i sin tur skulle 

ge dem bättre förutsättningar att göra ett bra arbete.  

Många har fått utbildningar genom organisationen. MI-utbildning (Motiverande 

samtal) och Signs of Safety har varit de två utbildningar som varit ledande. En intervjuperson 

har även fått en utbildning i barnkonventionen. Flera intervjupersoner uppger att de kan 

önska sig utbildningar och att de gärna får gå men att det blir en kostnadsfråga för 

organisationen och där av inte prioriteras.  

 

Barns rätt till information och delaktighet 

Alla är införstådda med att barn har rätt till information och delaktighet. Flera 

intervjupersoner nämner BBIC (Barns behov i centrum) som en ledande arbetsmetod och att 

barnkonventionen genomsyrar deras arbete. De anser att barnkonventionen går hand i hand 

med svensk lag och att de därmed inte arbetar aktivt med just barnkonventionen. Det råder 

en samstämmighet med intervjupersonerna om att barn inte inkluderas i processen 

tillräckligt bra och att socialsekreterare behöver bli bättre på detta område. Oftast nämns 

tidsbrist, arbetsbelastning, brist på samtycke från vårdnadshavare och brist på samtalsrum. 

En intervjuperson ifrågasätter om mindre barn kan förstå informationen medan en annan 

menar att det går att förenkla språket för att öka förståelsen hos både barn och vuxna. Andra 

intervjupersoner känner sig osäkra på hur de ska utföra barnsamtal och några andra uppger 

att anpassade samtalsrum för barn och ungdomar förenklar samtalen och gör att barnen kan 

vara mer delaktiga.  

I studien framkommer det att ungdomar är svåra att få delaktiga då de gärna inte vill 

komma till socialtjänsten för samtal. En del av intervjupersonerna uppger att de försöker 

möta ungdomarna på deras egen arena, genom att mötas upp för en promenad eller ses över 

en fika på stan, och på detta vis ökar socialsekreterarnas förutsättningar för att göra 

ungdomarna mer delaktiga i processen. Det framkommer även att hembesök enligt riktlinjer 
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inte ska utföras men flera av intervjupersonerna gör hembesök om det efterfrågas av 

vårdnadshavarna eller barnen. 

5.1.2 Socialarbetares förslag till förbättring 

Majoriteten av intervjupersonerna i denna studie anser att barns delaktighet och att få med 

barnen i möten är en viktig del i att förbättra arbetet. Detta genom att vara tydliga i kallelsen 

till föräldrar och skriva att barnen ska följa med på mötet och/eller att skicka en enskild 

kallelse till barnet för ett enskilt möte. En intervjuperson önskar även utbildning eller 

handledning i hur hen ska gå tillväga för att få med barnen och öka barnens delaktighet och 

få barnens röster hörda i förhandsbedömningar. Ett annat förslag till förbättring är att 

anpassa den fysiska miljön på arbetsplatsen, bland annat samtalsrummen, till barn. Måla om 

väggarna i färgglada färger, ha mer leksaker och en mer barnvänlig miljö. Majoriteten av 

intervjupersonerna vill även att väntrummet på arbetsplatserna ska vara bättre anpassade för 

barnen i samma avseende, färg, leksaker och en barnvänlig miljö. 

Någonting annat majoriteten av intervjupersonerna vill förbättra är samverkan med 

andra aktörer, viktigast var samverkan med skolan. Hur denna förbättring ska ske kunde 

ingen av intervjupersonerna ge klara svar på. 

Då alla intervjupersoner i studien utom två arbetar i par med sina ärenden är det endast två 

intervjupersoner i samma organisation som ger som förbättringsförslaget att de vill arbeta i 

par med varje ärende. Detta för att stärka rättssäkerheten, minska den tunga 

arbetsbelastningen och för att socialsekreterarna ska ha någon att föra en dialog med om 

ärendet och reflektera med. Samma organisation vill ha bättre struktur och en mer uppdelad 

organisation där mottagning och utredning är två olika delar av verksamheten. 

Intervjupersonerna i organisationen upplever att rutiner behöver uppdateras oftare och att 

arbetsplatsen behöver mer struktur och en tydligare ansvarsfördelning. På frågan om hur 

intervjupersonen vill att verksamheten ska se ut om ett åt svarar en intervjuperson: 

Att alla tjänster är fullsatta, att vi har kommit fram till vad var och en av oss ska göra 

så att säga; Vad gör socialsekreterare? Vad ska ligga i mottagningen? Vad gör förste 

socialsekreterare? Vad ingår i chefsrollen? Att dem bitarna är helt tydliggjorda. 

Tid att läsa ny forskning, rättsfall och att titta på hur andra kommuner arbetar är även det 

någonting som flera kommuner vill ha och personalomsättningen är ett förbättringsområde 

som de flesta kommuner vill få bukt med. Förslag till att sänka personalomsättningen är att 

ge socialsekreterare bättre lön, bättre förmåner, mer struktur och klarhet samt att 

socialarbetares arbete behöver värderas högre och uppskattas mer. Personalstyrkan bör öka 

enligt intervjuperson, som upplever att arbetsbelastningen är för hög för den personalstyrka 

som finns i hens organisation. För att öka den psykosociala arbetsmiljön har förslaget om 

mer teambildning kommit fram under intervjuerna. Intervjupersoner vill att cheferna ska 

planera in mer teambildning för personalen.  

 Två intervjupersoner förklarar att de som fattar beslut i barnavårdsärenden måste ha 

juridik i sin högskoleutbildning, exempelvis en socionomexamen. De har personal på sin 

arbetsplats som inte har någon juridikutbildning som fattar beslut ändå och de båda 

intervjupersonerna önskar att all personal som arbetar med barnavårdsärenden har rätt 

kompetens vid anställning, eller får kompletterande juridikutbildning på arbetsplatsen. En av 

personerna uttrycker sig på följande vis, ”Jag har efterfrågat jättelänge att vi ska ha något 

uppsamlingsheat med socialrätten till exempel. Men det ligger fortfarande bara i 
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planeringsstadiet”. På frågan om hur länge sedan intervjupersonen efterfrågat detta svarar 

hen att första gången hen lyfte frågan var 2007, vilket idag är 10 år sedan. Ett annat område 

som det önskas utbildning i är kunskap om andra kulturer, någonting som en intervjuperson 

kallar kulturkompetens. 

5.1.3 Nya teman 

I studien framkommer att befattningar inom socialtjänsten benämns olika för samma 

yrkesroller. Exempelvis kunde en arbetsplats använda teamledare som benämning för en 

yrkesroll medan samma yrkesroll benämndes som förste socialsekreterare eller 

verksamhetsledare på en andra arbetsplatser. 

Det framkommer att majoriteten av intervjupersonerna som arbetar med mottagning 

av orosanmälningar och ansökningar har valt den typ av område då arbetet innefattar korta 

och snabba klientkontakter. 

Studien visar att även om det kan vara enkelt att se vilka utmaningar 

socialsekreterare möter i sitt arbete kan det vara svårt att se konkreta lösningar på dessa. Det 

finns utmaningar socialsekreterare stöter på i flera kommuner och det finns utmaningar som 

är specifikt bundna till arbetsplatsen och den egna organisationen. 

5.2 Analys 

Nedan används Antonovskys (2005) teori om KASAM, Bolman och Deals (2014) 

perspektivväxlingar och tidigare forskning för att analysera resultat av insamlad data.  

 

Arbetsmiljö 

I studien framkommer att majoriteten av intervjupersonerna upplever att de har ett starkt 

stöd av såväl arbetskollegor som chefer vilket bidrar till att intervjupersonerna upplever en 

trygghet på arbetsplatsen. Intervjupersonerna betonar ofta att teamandan på arbetsplatsen 

är stark och att det råder ett öppet klimat där intervjupersonerna upplever att de har 

engagerade teamledare som finns tillgängliga och ger både stöd och vägledning i svåra 

ärenden. Tham och Meagher (2008) menar att socialsekreterare, i större utsträckning än 

andra yrkesprofessioner som arbetar med människor, upplever en god social miljö och att de 

har goda relationer till arbetskollegor. Berg m.fl. (2008) och Tham och Meager menar även 

att det inte är ovanligt med stöttande chefer inom socialt arbete. 

 På majoriteten av de arbetsplatser som besöktes under studien arbetar 

socialsekreterarna i par under samtal med klienterna vilket av intervjupersonerna upplevs 

positivt och ger dem bättre förutsättningar att hantera olika ärenden och komma fram till 

lösningar som både håller sig inom lagrum och riktlinjer, fördelar arbetsbelastningen samt 

gynnar klienterna. Hos den intervjuperson som arbetade mer ensam framkom att hen 

upplevde att det var svårare att hitta lösningar och göra bedömningar. Intervjupersonen fick 

istället vända sig till kollegor som inte hade samma arbetsuppgifter som hen och hen hade i 

omgångar varit sjukskriven för utmattningssymptom.  

 Utifrån Antonovskys (2005) teori om KASAM och salutogena perspektiv visar detta 

att teamkänsla, stöd och vägledning från chefer och kollegor och ger socialsekreterare verktyg 

och energi att hantera deras arbetsuppgifter. Samtidigt kan socialsekreterare utveckla sin 

yrkesskicklighet och få större inflytande på arbetsplatsen genom att ha en god relation till 

sina chefer och genom att samarbeta med sina kollegor. På så vis framkommer att det finns 
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flera faktorer som ger socialsekreterare resurser att hantera sitt arbete. Goda relationer på 

arbetsplatsen skapar samhörighet vilket kan leda till att arbetet känns meningsfullt. Ur ett 

salutogent perspektiv bidrar denna samhörighet till att öka socialsekreterares chanser röra 

sig mot hälsa och öka deras KASAM.  

Majoriteten av intervjupersonerna upplever att chefer och kollegor försöker fördela 

resurserna på rätt sätt, att de försöker anpassa arbetsplatsen efter de anställdas behov samt 

att de anstränger sig för att åtgärda grundproblem som bidrar till att brister uppstår i arbetet, 

istället för att skuldbelägga de anställda. Bolman och Deal (2014) menar att de sociala 

relationernas arkitektur på en arbetsplats är viktig ur ett strukturellt perspektiv för att kunna 

se grundproblematik och fördela organisationens resurser på rätt sätt medan det utifrån ett 

HR-perspektiv handlar om att organisationen behöver anpassas till de anställdas behov för 

att kunna påverka teamandan. Ur ett symboliskt perspektiv behöver anställda uppleva humor 

och lek för att hitta nya lösningar på gamla problem. Detta kan återspeglas i studiens resultat 

där intervjupersonerna berättar om tacokvällar, vinkvällar och andra roliga aktiviteter de gör 

tillsammans med kollegor, både på arbetstid och utanför arbetet. Genom att dra nytta av 

olika perspektiv menar Bolman och Deal att arbetsplatsen växer och utvecklas och därmed 

förbättras även de anställdas förutsättningar att arbeta. 

I studien framkommer att flera arbetsplatser har få samtalsrum och att de som finns 

inte är åldersanpassade vilket socialsekreterarna som medverkat har önskat då det skapar 

bättre förutsättningar för bra klientsamtal och kan bidra till att öka barnens delaktighet. 

Önskemål som framkommer är fler samtalsrum som är åldersanpassade, mer leksaker till 

barn som kommer till socialtjänstens lokaler samt mer färger i samtalsrummen. Samtidigt 

framkommer att socialsekreterarnas kontor ofta är ergonomiskt utformade och luftiga. 

Tillgång till samtalsrum och egna kontor som är ergonomiskt utformade kan ses som 

materiella GMR vilket Antonovsky (2005) menar hjälper en person att hantera olika 

stressorer. Utifrån detta skulle socialsekreterares fysiska arbetsmiljö kunna förbättras och 

hjälpa socialsekreterare att hantera arbetets olika utmaningar vilket kan öka deras KASAM.  

 Denna studie visar att socialsekreterare kan uppleva att arbetet innebär negativa 

konsekvenser för deras privatliv i form av sömnsvårigheter och ett mindre socialt privatliv. 

Detta framkommer även i en studie gjord av Tham och Meaghers (2008) där 

socialsekreterares psykiska hälsa visat sig påverkas negativt av stress och oförmåga att hålla 

en känslomässig distans till sina klienter. En intervjuperson menar att hen lärt sig acceptera 

arbetets karaktär och menar att det är okej att arbetet ibland följer med hem i tankarna. En 

annan intervjuperson menar att en inte bör arbeta med mottagning av barnavårdsärenden 

om en inte kan släppa arbetet när en går hem. Hen menar att det var svårt att hitta ett 

förhållningssätt till detta i början av anställningen men att det har blivit lättare med tiden. 

Att kunna hantera utmaningar förklarar Antonovsky (2005) handlar till stor del om vilken 

GMR en person har. I dessa fall där vissa socialsekreterare upplever att arbetet påverkar 

deras privatliv negativt, kan det vara så att de saknar GMR för att hantera stressen. 

Människor är olika och har olika resurser till att hantera arbetets utmaningar och i studien 

framgår att majoriteten av intervjupersonerna har tillräckliga resurser till att hantera denna 

form av utmaning vilket kan leda till att socialsekreterarna ökar sin KASAM. 

 För att kunna hantera ärenden som är svåra, lära känna sin egen yrkesroll och för att 

öka förståelsen inför sig själva menar intervjupersonerna att extern handledning är viktigt. 

Handledningen består av att en handledare, som inte är anställd på samma arbetsplats, 

träffar socialsekreterare och vägleder dem i både personliga upplevelser av arbetet samt i 

ärenden som är svåra att hantera. Då extern handledning skapar förutsättningar till nya 

arbetsverktyg, ny kunskap och förståelse kan detta ses som en GMR där socialsekreterarna 
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utvecklar och ökar känslan av att deras arbete känns hanterbart och meningsfullt och därmed 

ökar även deras KASAM och hälsa.  

Någonting som resultatet visar är att media försvårar intervjupersonernas arbete 

något. De menar att medias bild av socialtjänsten är ensidig och ger socialtjänsten en negativ 

bild till allmänheten. Klienterna som sedan besöker intervjupersonerna i denna studie kan 

vara rädda och har förutfattade meningar om vad det är socialtjänsten gör, då behövs tid 

läggas på att få dem att känna sig mer trygga och informera dem om att socialtjänsten inte tar 

allas barn. Enligt Berg m.fl. (2008), Healy m.fl. (2007) och Rank och Hutchison (2008) är 

medias negativa bild av socialtjänsten också en anledning till att socialtjänsten har svårt att 

rekrytera och behålla anställda. 

 

Ledning, organisation och personal 

Socialsekreterare har, enligt Tham och Meager (2008) lägst medelvärde gällande antal år i 

yrket och IVO (2014) och Healy m.fl. (2007) menar att socialtjänstens höga 

personalomsättning är en av anledningarna till att socialsekreterare brister i sitt arbete. Detta 

menar även majoriteten av intervjupersonerna i denna studie, de upplever den som en stor 

orsak till att socialsekreterare brister i sina arbetsuppgifter. 

Intervjupersonerna vittnar om att personalomsättningen påverkar deras arbete i 

relativt stor uträckning. Delvis genom att socialsekreterare som arbetar med skydds- och 

förhandsbedömningar får gå längre in i ärenden och ta över utredarnas arbete när 

personalomsättningen är hög på utredningssidan samt att rättssäkerhet, teamkänsla och 

trygghet på arbetsplatsen påverkas negativt och minskar. Tham och Meagher (2008) 

förklarar att personalomsättningen leder till att kompetens försvinner från arbetsplatsen, 

vilket även framkommer av intervjupersonerna då de berättar att nyanställda inte får 

tillräcklig introduktion eller någon mentor att vända sig till när de kommer nya till 

arbetsplatsen. Utifrån ett HR-perspektiv (Bolman & Deal, 2014) riskerar nedskärningar och 

nyanställningar att minska personalens lojalitet och engagemang till arbetsgivaren. 

Organisationen bör istället fokusera på att investera i befintlig personal för att skapa en 

bättre organisation. Intervjupersonerna tror att bland annat högre löner och bättre förmåner 

kan få personal att stanna på arbetsplatsen. Healy m.fl. (2007) menar att socialsekreterare 

ofta har dåliga karriärmöjligheter och att detta är en anledning till att socialsekreterare väljer 

att lämna sitt arbete. Utifrån ett HR-perspektiv bör detta tas hänsyn till för att kompetent och 

erfaren personal ska stanna på arbetsplatsen vilket också kan leda till att socialtjänstens mål 

uppnås i större utsträckning medan ett strukturellt perspektiv ser mer till organisationens 

förmåga att anpassa sig efter de behov personalen har för att på så vis öka förutsättningarna 

för de anställda att uppfylla organisationens egna mål. Genom att använda olika perspektiv 

kan, enligt Bolman och Deal, personalomsättningen och dess konsekvenser förstås och 

därmed öka chanserna till att hitta en lösning. 

Resultaten i denna studie visar att intervjupersonerna behöver och vill ha en tydligare 

ansvarsfördelning och en tydlig kartläggning av den egna organisationen. Detta skulle enligt 

det strukturella perspektivet kunna vara en lösning för att göra arbetet mer effektivt och göra 

det lättare för personalen att nå organisationens mål. Att kartlägga organisationen och få en 

tydlig ansvarsfördelning skapar också förståelse för organisationen och det egna arbetet. Med 

ett salutogent perspektiv medverkar dessa faktorer till att begripa och förstå arbetet, 

organisationen och dess mål samt att de kan ge socialsekreterare en helhetssyn på sin 

arbetssituation och därmed även öka sin KASAM. 

Studien visar att socialsekreterare upplever att information som kommer från 

cheferna kan vara otydlig och svår att förstå, samtidigt som de tror att cheferna själva 

upplever att samarbetet går bra vilket kan bidra till att socialsekreterare får svårt att förstå 
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vad de ska göra eller vad som förväntas av dem. Detta kan i sin tur leda till att 

socialsekreterare tappar en del av sin motivation. Utifrån organisationsteorins politiska 

perspektiv behöver en organisation ett konstruktivt politiskt ledarskap med chefer som inte 

missbrukar sin makt utan istället skapar en rättvis och effektiv organisation. Tham och 

Meaghers (2008) studie visar att socialsekreterare upplever att arbetsplatsen inte är jämlik, 

vilket tolkas leda till att det inte känns som en rättvis arbetsplats. Detta stärker 

intervjupersonernas upplevelse liksom det strukturella organisationsteoretiska perspektivet 

gör. Bolman och Deal (2014) förklarar att en toppstyrning inte fungerar när 

arbetsuppgifterna är komplexa och flexibla, vilket socialtjänstens arbetsuppgifter är. 

Socialsekreterare upplever enligt Berg m.fl. (2008) och Tham och Meagher att cheferna inte 

ser sig som överordnade och att de tar till sig de anställdas åsikter. Vidare menar de att 

cheferna snarare ger råd än order och att de ser sina anställda som likvärdiga kollegor. Detta 

kan även stärka socialsekreterares upplevelse av samhörighet på arbetsplatsen, skapa en 

gemensam värdegrund och ge socialsekreterare positiva upplevelser av arbetsplatser och 

därmed också göra arbetsplatsen mer meningsfull vilket leder till en ökad KASAM hos 

socialsekreterare. 

 

Lagrum, riktlinjer och rutiner  

I studien framkommer att definitioner och uppdaterade rutiner saknas på de flesta 

arbetsplatser. Tham och Meagher (2008) menar att otillräckliga rutiner och riktlinjer kan 

leda till att socialtjänsten brister i sitt arbete och Hultman m.fl. (2014) menar att detta kan 

visa sig i form av bristande beslutsmotiveringar, dokumentation och att barnens behov inte 

synliggörs. Vidare menar Hultman m.fl. att detta kan leda till att socialsekreterare hindras få 

en djupare förståelse för bakomliggande orsaker kring barnets situation och därmed också 

missar aktuella konsekvenser för barnet. För strikta riktlinjer kan enligt Tham och Meager, 

istället göra arbetet mer problematiskt. Den komplexa situationen med riktlinjer och rutiner 

framhävs tydligt i studien där majoriteten av intervjupersonerna beskriver att de behöver 

tydliga rutiner och riktlinjer för att kunna göra ett bra arbete samtidigt som några av dem 

säger att de önskar mer flexibilitet och mindre strikta riktlinjer. Ur ett strukturellt perspektiv 

bör organisationer med flexibla och varierande arbetsuppgifter, enligt Bolman och Deal 

(2014), inte ha en strikt hierarkisk styrning.  

Intervjupersonerna upplever bland annat att det är problematiskt med de 14 

lagstadgade dagarna de har på sig att genomföra förhandsbedömningar. Hög 

arbetsbelastning, tidsbrist och att verksamheterna är kort om personal gör att de inte kan 

uppfylla kravet. All denna arbetsbelastning och stress kan enligt IVO (2014) och Healy m.fl. 

leda till en ökning av personalomsättningen vilket med Antonovskys (2005) salutogena 

perspektiv kan minska socialsekreterarnas känsla av att göra nytta, minska upplevelsen av 

arbetsplatsen som positiv, ge socialsekreterare mindre verktyg i sitt arbete samt minska 

socialsekreterares ork att hantera arbetets utmaningar. Om arbetets meningsfullhet och 

hanterbarhet minskar menar Antonovsky att även KASAM minskar hos de anställda. 

Enligt Hultman m.fl. (2014) begränsar socialsekreterare sina bedömningar, hänvisar 

klienter till externa instanser och byter fokus från anmälan till vad som passar den tilltänkta 

insatsen vilket även syns i rapporten från IVO (2014) som menar att socialtjänsten brister i 

sina skyddsbedömningar och att barn som har ett behov av akut skydd inte alltid får det 

skydd de har rätt till. I studien framkommer att socialsekreterare inte har tydliga riktlinjer 

kring hur de ska bedöma om ett barn är i behov av akut skydd. I frågor kring 

skyddsbedömningar nämndes i studien enbart barn som utsatts för våld och 

intervjupersonerna menade att det var svårt att bedöma om det fanns ett akut behov av 

skydd i dessa ärenden. Tre intervjupersoner nämnde tre steg, eller tre frågor de ställer sig 
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själva vid en skyddsbedömning gällande våld, men detta är ingenting det finns rutin på. Det 

finns, enligt IVO, inkomna orosanmälningar som inte leder till utredning trots att det funnits 

skäl att inleda utredning. De menar också att alla orosanmälningar som innehåller misstanke 

om att ett barn utsatts för eller bevittnat våld leder till utredning. Intervjupersonerna är väl 

medvetna om att dessa orosanmälningar ska leda till att en utredning inleds direkt och 

upplever, till skillnad från IVO, inga problem med detta. Att det saknas tydliga rutiner för hur 

en skyddsbedömning ska gå till kan skapa problem för socialsekreterare att begripa och 

förstå hur de ska utföra sitt arbete och därmed minska KASAM hos socialsekreterare. 

Enligt Wiklund (2006), Cocozza m.fl. (2007) inkommer majoriteten av 

orosanmälningar från myndigheter med anmälningsplikt där det enligt Cocozza m.fl. är 

enbart 22 % av orosanmälningarna som leder till utredning även om 53 % av de berörda 

barnen fem år senare förekommer i utredningar. Detta stärker intervjupersonernas 

upplevelse av att det finns ett behov av att utveckla ett gott samarbete med externa aktörer. 

Studien visar att socialsekreterare önskar ett bättre och mer utvecklat samarbete med externa 

aktörer så som kuratorer, skolor, BVC och barnahus. Detta för att informationen mellan de 

externa aktörerna och socialsekreterare ska bli fylligare och mer informativ. I denna studie 

framkommer det att bristen på samverkan minskar rättssäkerheten och försvårar 

socialsekreterarnas arbete. 

Det framkommer även i studien att socialsekreterare anser det finns en nackdel med 

att de inte har åtkomst till tidigare inkomna orosanmälningar som inte inneburit att en 

utredning inleds då en oro kan växa över tid. Wiklund (2006) menar att det inte finns något 

bra system i Sverige som bidrar till en samlad statistik över antalet orosanmälningar. Detta 

visar ett det saknas en materiell GMR i form av systemvara för socialsekreterare. En bra 

systemvara kan även ses som ett arbetsverktyg som skulle kunna generera att 

socialsekreterare får en resurs för att kunna hantera orosanmälningar på att annat vis och 

därmed få en ökad KASAM.  

 

Utbildning och kunskapsutveckling 

Studien visar att majoriteten av intervjupersonerna upplever att det finns kurser och 

utbildningar att gå men att det ofta är en kostnadsfråga. De ges möjlighet att önska vilka 

kurser och utbildningar de vill ha där fyra av intervjupersonerna upplever att det inte finns 

tidsutrymme under arbetstid för detta och att de då får använda sin lediga tid medan två av 

intervjupersoner upplever att de kan gå utbildningar på arbetstid. Utifrån ett HR-perspektiv 

förklarar Bolman och Deal (2014) att chefer bör prioritera befintlig personal och genom att 

investera i den personal som finns kan personalens drivkraft och kompetens öka. Detta kan i 

sin tur leda till att personalomsättningen minskar. Med Antonovskys (2005) salutogena 

perspektiv kan utbildning och kunskapsutveckling ge socialsekreterare en lärande arbetsplats 

och därmed öka socialsekreterares förståelse för sitt arbete. Det kan också ses som en 

möjlighet för socialsekreterare att finna nya verktyg och ge dem större inflytande i sitt arbete 

och på så vis göra arbetet mer hanterbart. Ett annat sätt att se på utbildning och 

kunskapsutveckling är att socialsekreterare kan känna att dessa faktorer gör nytta i deras 

arbete och att de i sin tur gör större nytta och på så vis uppleva att de får belöning för sitt 

engagemang och därmed ökar arbetes meningsfullhet. Oavsett vilket av perspektiven som 

används för att tolka utbildning och kunskapsutvecklingens betydelse för socialsekreterare 

framgår att det leder till något positivt i socialsekreterares hälsa och arbete och därmed kan 

även deras KASAM öka genom utbildning och kunskapsutveckling. 

En annan svårighet som framkommer i studien är rättssäkerheten när de som anställs 

inte har rätt utbildning. Två av intervjupersonerna i denna studie uppmärksammar detta 

extra mycket och förklarar att det finns anställda som inte har juridisk utbildning. Enligt 
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Socialstyrelsen (2014) innefattar behörighetskravet för yrkesverksamma socialsekreterare 

inom barnavårdsärenden 30 hp juridik. En av intervjupersonerna är själv en av de 

yrkesverksamma som inte har en juridikutbildning från högskolan. Hen förklarar att hen har 

efterfrågat någon form av juridisk utbildning av sin chef i 10 år men inte fått någon. De utan 

juridisk utbildning ska inte enligt intervjupersonerna ha rätt att fatta beslut, samtidigt säger 

de att de med socionomexamen eller annan likvärdig utbildning med juridik inte kan fatta 

besluten i ärenden som andra utreder då det inte skulle vara rättssäkert. Att socialsekreterare 

har rätt kompetens innebär att de också kan ha fler verktyg till att hantera arbetet och 

därmed främja socialsekreterares hälsa och öka deras KASAM. Ur ett HR-perspektiv borde 

chefer erbjuda dessa socialsekreterare kompletterande utbildning för att tillgodose den 

anställdes behov av rätt kompentens och i ett följande led därmed även tillgodose 

organisationens mål. 

En önskan hos en intervjuperson var att få mer kunskap om är kultur, hen pratar om 

att hen vill utveckla sin kulturkompetens. Detta menar Björk Eydal och Staka (2006) är ett 

kunskapsområde som behöver utvecklas hos såväl socialtjänstens nuvarande personal och i 

utbildningarna för socialarbetare. De förklarar att den ökade invandringen och 

transnationella identiteter ställer krav på högre kulturkompetens hos socialtjänsten idag 

jämfört med tidigare. 

 

Barns rätt till information och delaktighet 

Intervjupersonerna menar att det är svårt att inkludera barn i förhandsbedömningarna och 

att de behöver bli bättre på detta. UNICEF (1989) är tydliga med att barn har rätt till 

information och rätt till delaktighet i alla ärenden som rör barnet och att socialtjänsten är 

skyldiga att införliva detta i sitt arbete. IVO (2014) menar liksom Björk Eydal och Satka 

(2006) att barnens rätt till information och delaktighet inte tillgodoses och Björk Eydal och 

Satka och Nybom (2005) menar att mindre barn görs minst delaktiga. En önskan som 

framkommit i studien är att intervjupersonerna vill kunna kalla till ett enskilt möte med 

barnet men de upplever att tiden inte räcker till på grund av att de lagstadgade 14 dagarna 

begränsar dem vad gäller att träffa alla barn. Intervjupersonerna menar att det är svårt nog 

att lyckas boka ett möte med föräldrarna inom de 14 dagarna. Upplevelsen om att 

socialsekreterares handlingsutrymme minskar på grund av lagramar kan ses som en 

begränsning i inflytande. En intervjuperson ger som förslag att skriva ut barnets namn i 

kallelsen och göra rutin av att barnet alltid ska vara med i anmälningssamtal vilket däremot 

visar att socialsekreterare har möjlighet att påverka och ha inflytande i rutiner och skapa sig 

en helhetsbild. Detta kan i sin tur innebära att socialsekreterare upplever att deras arbete är 

meningsfullt och hanterbart vilket enligt Antonovsky (2005) ökar personens KASAM. 

 Hultman m.fl. (2014) menar att varje barn är unikt och att barn är sociala aktörer som 

både kan och borde ha inflytande över sitt vardagsliv vilket de också har rätt till enligt 

UNICEF (1989). Vidare menar Hultman m.fl. att barnens upplevelser och åsikter är 

nödvändiga för att kunna utvärdera barnets behov vilket även framkommer i en studie av 

Björk Eydal och Satka (2006). De menar vidare att en utveckling av ett icke auktoritärt 

arbetssätt är viktigt för att öka barns delaktighet och på så vis även öka kvalitén på 

utredningar och därmed även öka rättssäkerheten i barnavårdsärenden. I studien 

framkommer att detta är viktigt och några av intervjupersonerna använder sig av ett lättare 

språk, vänder sig till barnet och försöker vara på barnets nivå för att öka förståelsen och 

delaktigheten hos barnet. Studien visar även att barn- och ungdomsanpassade samtalsrum 

upplevs underlätta samtalen och göra barn och ungdomar mer delaktiga. IVO (2014) 

rapporterar att barn inte alltid kommer till tals eller helt utesluts i socialtjänstens arbete med 

skydds- och förhandsbedömningar, vilket känns igen av intervjupersonerna i denna studie.  
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 Majoriteten av intervjupersonerna upplever att de aktivt behöver arbeta för att 

inkludera barnen mer och hitta nya verktyg för att uppnå detta. Utifrån ett HR-perspektiv 

behöver organisationen ge socialsekreterare utrymme till att utveckla och utbilda sig i dessa 

frågor för att kunna tillfredsställa organisationens mål om att inkludera barnen i ärenden 

som rör dessa. Att ge socialsekreterare rätt verktyg, tydliga mål, återkoppling, inflytande och 

stöd i dessa frågor kan bidra till att öka socialsekreterares förståelse för arbetet, resurser för 

att hantera arbetet och göra arbetet mer meningsfullt och därmed öka socialsekreterares 

KASAM och hälsa.  

6 DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka socialarbetares upplevelser och erfarenheter av sitt 

arbete med skydds- och förhandsbedömningar. Detta syfte har undersökts genom att besvara 

frågeställningar om hur socialsekreterare upplever sina förutsättningar att utföra sitt arbete 

på mottagningsenheten för barn och unga och vilka förslag till förbättringar de har. 

6.1 Resultatdiskussion 

I studien framkommer att närvarande chefer, balanserad arbetsbelastning och en låg 

personalomsättning är starka framgångsfaktorer för socialsekreterare i deras arbete med 

barnavårdsärenden. Inhyrda konsulter, hög personalomsättning, vaga riktlinjer och rutiner 

är riskfaktorer som påverkar socialsekreterarna negativt i deras arbete. Bortsett förslag på att 

förbättra förmåner för de anställda saknas konkreta förslag till förbättringsåtgärder och i 

studien framkommer få förslag. Intervjupersonerna har svårt att svara på denna fråga och att 

olika arbetsplatser ser olika ut. Det vore intressant att titta närmare på hur ett samarbete 

mellan kommungränser och länsgränser skulle kunna utvecklas i syfte att bidra med olika 

erfarenheter och därmed hitta nya vägar för att minska riskfaktorerna för socialsekreterare.  

 Det framkommer i studien att olika yrkesroller benämns olika på olika arbetsplatser 

samt att socialsekreterare skulle önska en tydligare kartläggning av organisationen. Kanske 

skulle det vara lättare att förstå organisationen om en yrkesroll benämndes på samma vis på 

alla arbetsplatser, att det fanns en tydlig bild av vem som gör och ansvarar för vad.  

 Den största anledningen till att socialsekreterare väljer att arbeta med just 

mottagning av orosanmälningar och ansökningar i barnavårdsärenden är att arbetet innebär 

snabba ärenden och korta klientkontakter. En fråga som växer fram ur detta är om 

inställningen till varaktiga klientkontakter påverkar socialsekreterarnas arbete och hur i så 

fall. Detta skulle vara intressant att undersöka närmare.  

 I många fall stämmer resultatet i studien med IVOs (2014) rapport men det 

uppstår också en del skillnader. IVO rapporterar om många brister i hanteringen av ärenden 

medan majoriteten av intervjupersonerna inte ser bristerna som något allvarligt och att 

bristerna i de flesta fall beror på omständigheter de inte kan påverka. Det hade varit 

intressant och nödvändigt att se närmare på detta då socialsekreterares egen syn och 

inställning är en viktig del i deras arbete. I slutet av intervjuerna informerades 

intervjupersonerna kort om några av de brister IVO nämner, bland annat att det brister i 
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beslutsmotiveringar i socialtjänstens arbete. Majoriteten av intervjupersonerna ansåg att 

beslutsmotiveringar var svåra medan två intervjupersoner sticker ut i sina svar. Den ena fann 

ingen mening i att engagera sig i beslutsmotiveringar alls medan den andre talade om att det 

fanns automatiska beslutsmotiveringar att lägga in. Detta väcker frågor om rättssäkerhet och 

lämplighet i arbetet med barnavårdsärenden. Socialtjänsten ska vara samhällets yttersta 

skydd för barn där skyddet i barnets egna nätverk inte räcker till. Om det då arbetar 

socialsekreterare som inte finner någon mening i att kunna motivera sina beslut kring dessa 

barn, kan det leda till att barn far illa? Är det lämpligt att dessa socialsekreterare arbetar med 

barn som sällan får föra sin egen talan? Ämnet är viktigt och det skulle behövas mer 

forskning kring området.  

Det framkommer att det saknas tydliga rutiner för hur en skyddsbedömning ska gå 

till vilket kan skapa problem för socialsekreterare att begripa och förstå hur de ska utföra sitt 

arbete. Detta skulle eventuellt kunna förebyggas om det fanns tydliga mått på framgång, en 

historisk kunskap kring området och utbildning inom skyddsbedömningar. Kanske skulle det 

förebyggas om chefer gav kontinuerlig feedback på gjorda skyddsbedömningar. I detta fall 

hade det varit till fördel om det funnits ett bra system där alla orosanmälningar registrerades 

i syfte att utveckla och förbättra socialsekreterares arbete.  

6.2 Metoddiskussion 

Genom att använda en kvalitativ metod och halvstrukturerade intervjuer har vi fått fram alla 

intervjupersoners upplevelser på ett bra sätt. Intervjuguiden som användes till intervjuerna 

hade kunnat vara lite mer öppen, dock valde vi att skriva ned många frågor för att inte 

glömma bort att ställa dem om ämnet inte naturligt kom på tal. 

 Valet att skicka missivbrev via mail till olika socialkontor kan ha varit fel eftersom vi 

inte riktigt kan veta vem som läser mailen. Från någon verksamhet kom svar från chefen, i 

andra kom svar från socialsekreterare själva som ville medverka. Då denna studie haft fokus 

på bland annat ledningsfrågor kan vi inte garantera att alla svar gällande ledning och chefer 

varit tillräckligt innehållsrikt. Om det är chefen som har fört vidare informationen till sina 

anställda eller har gett sina anställda uppgift att medverka i studien kan de valt att visa en 

mer positiv inställning till sin chef eftersom chefen vet om att de medverkar.  

 Vid intervjuerna medverkade intervjupersonen och båda författarna till denna studie. 

Detta har varit till fördel då vi verkligen fått med all information vi ville ha och vi 

kompletterade varandra väldigt bra. Alla intervjupersoner fick välja plats och tid för 

intervjuerna, vilket varit deras arbetsplatser. Detta kan vara både positivt och negativt för 

denna studies syfte. Vi ville ha socialsekreterarnas verkliga upplevelser och att hålla 

intervjuer där chefer och kollegor kan se och veta om att de medverkar i en studie kan 

möjligtvis påverkat hur de valt att svara på frågor. Samtidigt var arbetsplatsen en bra plats då 

vi satt i ett eget rum, det var tyst runt omkring och med tanke på att intervjuerna skedde 

under arbetstid underlättade det för socialsekreterarna som inte behövde lämna sin 

arbetsplats. Under en av intervjuerna kom en kollega in i rummet, hen stängde dock dörren 

på en gång och gick igen. Detta avbrott tros inte har påverkat intervjun, vi skrattade lite och 

ställde sedan frågan som diskuterades om igen. Vid intervjuerna spelades allt in på 

mobiltelefoner, varje intervju spelades in av en av intervjuarna. I efterhand har vi tänkt på att 

vi borde spelat in varje intervju på två telefoner eftersom den ena inspelningen hade 

problem. Inspelningen saknar ljud i ca tre minuter, därför har de tre minuterna inte kunnat 

transkriberas och/eller användas i studien.  
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 Det material som samlats in och den tidigare forskningen har många saker 

gemensamt, vilket är betryggande med tanke på osäkerheten kring om intervjupersonerna 

svarat tillräckligt innehållsrikt på frågorna. När det stämmer bra överens med tidigare 

forskning kan det antas att det är möjligt att våra intervjupersoner berättat om sina verkliga 

upplevelser och erfarenheter utan att påverkas av chefens medvetenhet om deltagandet. 

För en kvalitativ studie är det svårt att nå en hög validitet och reliabilitet enligt Bryman 

(2008). Därför har vi i denna studie tittat på tillförlitlighet och äkthet istället, som Bryman 

skriver är andra kriterier att titta på i en kvalitativ studie. Vi tolkar det som att denna studie 

har goda möjligheter till trovärdighet och överförbarhet, som motsvarar intern- och extern 

validitet eftersom vi erbjudit våra intervjupersoner att ta del av materialet för att säkerställa 

att de menat och sagt det som vi skriver. Vi har även gjort fylliga och täta beskrivningar som 

möjligtvis kan generaliseras till den grupp vi valt att undersöka. Vi tolkar även studien som 

pålitlig eftersom vi kritiskt och noggrant valt våra metoder samt att vi har en tydlig 

beskrivning av hur studien har genomförts. Möjligheten att styrka och konfirmera, som 

motsvarar objektivitet, är däremot svårare att bedöma. Till så stor grad som möjligt har vi 

försökt att inte påverka intervjupersonerna av någon teori eller tidigare forskning, utan 

istället har vi försökt ställa neutrala och raka frågor som de fått svara fritt på. Vi har även 

tänkt på hur vi ställer frågorna, så att kroppsspråk och tonläge inte ändras beroende på hur vi 

själva ser på frågan. Alla ovanstående delar behövs för att studien ska ha hög tillförlitlighet 

och vi anser att tillförlitligheten i denna studie är bra. Äktheten är dock ett svårare kriterium 

att uppfylla. Vi anser att vår studie kan ge intervjupersonen en större förståelse för hur andra 

socialsekreterare upplever sitt arbete. Studien ger även en rättvis bild av de uppfattningar 

och åsikter intervjupersonerna har och hoppas att studien kan ge socialsekreterare bättre 

möjligheter att vidta åtgärder för att utveckla och förbättra sin situation. Även om äktheten 

är svår att uppfylla tolkar vi det som att vår studie har goda möjligheter att uppfylla kriteriet. 

6.3 Etisk diskussion  

De forskningsetiska principerna har funnits i åtanke genom studiens gång och 

intervjupersonerna har blivit informerade om dessa och innebörden av dem. I efterhand har 

vi dock upptäckt att missivbrevet borde varit bättre skrivet gällande de forskningsetiska 

principerna. De nämns bara flyktigt och hade behövt utvecklats. Att ge den informationen 

muntligt vid intervjutillfällena har fungerat, dock hade det varit bättre att de fått det 

skriftligt, så de kunnat gå tillbaka och läsa informationen flera gånger. 

Studiens syfte har inga större etiska problem, dock har vi i efterhand tänkt på vilka 

processer våra frågor kan ha skapat hos intervjupersonerna. Vi har reflekterat kring detta och 

kommit fram till att vi inte tycker att frågorna kan skapa några negativa processer eller 

påverka intervjupersonerna på ett negativt sätt. 

 Under arbetets gång har vi upptäckt att vissa saker kan leda till att identiteter 

avslöjas, speciellt då kontakten med vissa verksamheter vi besökt har skett genom chefen 

eller kvalitetsutvecklaren på arbetsplatsen. Denna kontakt med chef eller kvalitetsutvecklare 

kan vara en risk gällande konfidentialitetskravet eftersom de då vet vilka som medverkat i 

denna studie. Därför har vi valt att inte avslöja vilken intervjuperson som sagt vad och som 

tidigare nämnts har vi valt att inte nämna intervjupersonerna separat i resultatet. Berättelser 

om specifika händelser eller specifikt problem som kan avslöja vilken arbetsplats det handlar 

om har också försökt undvikas.  
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7 SLUTSATSER 

För att förbättra förutsättningarna i arbetet med skydds- och förhandsbedömningar bör 

bland annat samtalsrummens fysiska miljö förbättras och anpassas efter klientens ålder. 

Exempelvis barnanpassade samtalsrum med leksaker och mycket färg. Teamen som arbetar 

tillsammans bör få mycket teambildning för att stärka sammanhållningen, vilket leder till en 

tryggare och roligare social arbetsmiljö. Idag får socialarbetare för lite teambildning på grund 

av tidsbrist, vilket har visat sig vara orsaken bakom många brister. Det finns inte tillräckligt 

med tid att hinna ha enskilda möten med barn och stärka deras delaktighet, tidsbristen leder 

till att arbetsbelastning och stress ökar, den leder med detta till sjukskrivningar och 

uppsägningar vilket i sin tur leder till många nyanställda som behöver handledning och 

introduktion, vilket inte tiden räcker till. För att komma tillrätta med många av bristerna är 

tidsbristen och den arbetsbelastning den medför viktig att ta itu med. Att öka 

personalstyrkan kan vara en lösning på detta och kan ge alla möjlighet att arbeta i par, vilket 

kan öka rättssäkerheten, förbättra den psykosociala arbetsmiljön och är viktigt för 

socialsekreterarna. Det är även viktigt att få bukt med den höga personalomsättningen för att 

stärka teamkänslan, kompetensen och personal med erfarenhet på arbetsplatsen. 

 Tydlig struktur gällande ansvarsfördelning och tydliga och uppdaterade rutiner 

underlättar arbetet för socialsekreterare. Detta behöver förbättras på många arbetsplatser för 

att öka rättssäkerhet och minska brister i beslutsmotiveringar och andra delar av 

utredningsförfarandet. Att de som anställs har rätt utbildning och/eller får det på 

arbetsplatsen är av stor vikt för att ge socialsekreterarna bra förutsättningar för att klara av 

arbetet.  

 Sammanfattningsvis finns det många områden som gör arbetet för socialsekreterarna 

problematiskt och svårt, men dessa går att komma tillrätta med. Det behövs pengar för att 

det ska finnas resurser som skapar bättre förutsättningar för att arbetet med skydds- och 

förhandsbedömningar ska bli bättre. Socialsekreterarna kan inte själva lösa de brister som 

finns i arbetet utan detta behöver komma högre uppifrån, på chefsnivå och politisk nivå. 

 För att minska riskfaktorerna för socialsekreterare kan det vara intressant att 

undersöka samarbetet över kommungränser och länsgränser och hur samarbetet kan 

utvecklas. En annan fråga som studien gett handlar om inställningen till varaktiga 

klientkontakter och om den kan påverka socialsekreterarnas arbete. Det är även intressant 

att intervjupersonerna i denna studie har olika inställningar till hur viktiga 

beslutsmotiveringar är. Då vissa anser att de inte finns någon mening med att skriva bra 

motiveringar och vissa talar om att det finns automatiska beslutsmotiveringar att ta till 

ställer vi oss frågan om bristande intresse i att motivera besluten kan leda till att barn far illa. 

Vi ställer oss också frågan om det är lämpligt att dessa socialsekreterare arbetar med barn 

som sällan får föra sin egen talan. Ovanstående områden är intressanta att forska vidare på.
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BILAGOR 
 

BILAGA A – INTERVJUGUIDE 
 

 Bakgrundsfrågor 

(Yrke, arbetsuppgifter, år i yrket, ålder) 

1. Varför har du valt att arbeta med detta? 

2. Vad fungerar bra i ditt arbete? 

3. Vad är fungerar mindre bra i ditt arbete? 

4. Påverkar media dig och ditt arbete? 

Ja - Hur? 

5. Hur ser arbetsmiljön ut? 

- Teamkänsla    - Ledarskap    - Fysisk- & psykosocial miljö 

- Personalomsättning 

6. Hur ser ledning, handledning, introduktion för nyanställda ut? 

- Nyanställda, nyutexaminerade & befintlig personal 

7. Finns en tydlig ansvarsfördelning? 

- Vet alla vem som gör vad, vem som tar olika beslut och vem du kan vända dig till 

vid frågor? 

8. Finns tydliga och uppdaterade rutiner för ärendehanteringen? 

- Dokumentation, beslutsmotiveringar etc. 

9. Hur ser kunskap om lagrum, riktlinjer och barnkonventionen ut på din arbetsplats? 

- Hur följs det upp att dessa tas hänsyn till? 

10. Hur ser fortbildningen ut i din verksamhet? 

- Tid för utbildning, kurser, läsa ny forskning, reflektion. 

11. Hur bedömer du ett ärendes allvarighetsgrad och om utredning skall inledas? 

- Vid oklarheter (finns rutiner?) 

12. Hur inkluderas barnen i processen? 

- Finns hinder / svårigheter?     - Vilka? 

13. Hur skulle barnens rätt till delaktighet och information kunna förbättras/stärkas? 

14. Finns det någonting som skulle kunna förbättra dina förutsättningar att göra ett bra 

arbete?  - Vad? 

15. Hur skulle du vilja att verksamheten ser ut/fungerar om: 

- 1 år  - 5 år 

Förslag på hur… 
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BILAGA B – MISSIVBREV ENHETER 

Hej. 

 

Vi är två studenter från socionomprogrammet på Mälardalens högskola i Eskilstuna som just 

nu gör vårt examensarbete inom socialt arbete. Vårt examensarbete är en studie vars syfte är 

att undersöka hur socialsekreterare upplever arbetet med att ta emot anmälningar och göra 

skydds- och förhandsbedömningar gällande barn- och ungdomar i Mälardalen, samt deras 

upplevelser av den egna organisationens utvecklingsarbete. Vi önskar därför komma i 

kontakt med verksamma socialsekreterare i er verksamhet och få chansen att utföra 

intervjuer med två socialsekreterare inom nämnda områden. Varje intervju beräknas ta 

ungefär 30-45 minuter. 

 

Intervjun och dess bearbetning, liksom examensarbetet, är planerad i enlighet med 

forskningsetiska regler. Dessa innebär bland annat att deltagandet är frivilligt och att 

deltagaren när som helst under intervjun kan välja att avbryta sin medverkan utan förklaring 

och utan konsekvenser.  

 

Obehöriga har ingen tillgång till intervjumaterialet och information som kan avslöja 

deltagares identitet kommer inte nämnas i arbetet eller arbetets presentation. Vi vore 

tacksamma om vi kunde få kontaktuppgifter till de socialsekreterare som arbetar med att ta 

emot anmälningar och göra skydds- och förhandsbedömningar gällande barn- och ungdomar 

eller om du kan skicka detta vidare till berörda. 

 

 

 

 

Tack på förhand. 

 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar. 

Marie Ingman, xxxXXXX@student.mdh.se , XXXX-XXXXXX 

Nathalie Ljungdahl, xxxXXXX@student.mdh.se ,  XXXX-XXXXXX 

 

Handledare: 

Osman Aytar, osman.aytar@mdh.se, 016-15 36 14 

mailto:nathalieljungdahl87@gmail.com
mailto:nathalieljungdahl87@gmail.com
mailto:osman.aytar@mdh.se


 

 

BILAGA C – MISSIVBREV RESPONDENTER 

 

Hej. 

 

Vi är två studenter från socionomprogrammet på Mälardalens högskola i Eskilstuna som just 

nu gör vårt examensarbete inom socialt arbete. Vårt examensarbete är en studie vars syfte är 

att undersöka socialsekreterares upplever och erfarenheter i arbetet med att ta emot 

anmälningar, göra skydds- och förhandsbedömningar gällande barn- och ungdomar samt 

organisationens utvecklingsarbete. Därför önskar vi få chansen att utföra en intervju med dig 

inom nämnda områden. Intervjun beräknas ta ungefär 30-45 minuter. 

 

Intervjun och dess bearbetning är, liksom examensarbetet, planerad i enlighet med 

forskningsetiska regler. Dessa innebär bland annat att ditt deltagande är frivilligt och du när 

som helst under intervjun kan välja att avbryta din medverkan utan förklaring och utan 

konsekvenser. Obehöriga har ingen tillgång till intervjumaterialet. Under arbete och 

presentation av studien kommer inga namn anges. Inte heller annan information som kan 

avslöja din identitet. 

 

Din erfarenhet och dina upplevelser är värdefulla för vår studie.  

 

 

 

 

 

Tack på förhand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar. 

Marie Ingman, xxxXXXX@student.mdh.se , XXXX-XXXXXX 

Nathalie Ljungdahl, xxxXXXX@student.mdh.se ,  XXXX-XXXXXX 

 

Handledare: 

Osman Aytar, osman.aytar@mdh.se, 016-15 36 14 

mailto:nathalieljungdahl87@gmail.com
mailto:nathalieljungdahl87@gmail.com
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