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Abstract 

Title: Can a relationship be handed over? A qualitative study about the relationship between 

children and social workers.  

 

Authors: Dijana Hujic & Christian Olsson 

Supervisor: Peter Hultgren 

Assessor: Barzoo Eliassi 

 

The purpose of this study is to examine and understand social workers view on the 

relationship between children and social workers within Individual and Family care in 

Sweden, and how personnel turnover affects relationship-building with children.  

 

Method: This study is based on a qualitative method, with semi-structured interviews as an 

approach to gather empirical data. The participants in the study are seven social workers from 

five different municipalities in Sweden, who work with placed children.  

 

Theory: Our theoretical framework is the attachment theory and the accounts theory. This 

approach has helped us analyze the result and highlight the importance of essential attributes 

for a good relationship between social worker and child.  

 

Result: The study is characterized by two different themes, Professional relationship-

building and The organization of social work. Our results show that the attributes trustful, 

confiding, straight, predictable and respectful are essential for a good relationship. Further 

results indicate that continuity is of importance to build and preserve a healthy relationship. 

The study also shows that variety in the work force have negative impact on the relationship 

between social workers and placed children.  

 

Keywords: Relationship attributes, Social services, Personnel turnover, Children, Social 

workers, Continuity 

 

Nyckelord: Relationsegenskaper, Socialtjänst, Personalomsättning, Barn, Socialsekreterare, 

Kontinuitet 
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Förord 

Denna uppsats är gjord vid Linnéuniversitetet i Kalmar under  våren 2017. Det  har varit ett 

mycket lärorikt och spännande arbete som lett till både skratt och tårar. Men vi har inte 

kunnat göra texten utan hjälp och stöd från flera personer som vi därför vill visa vår 

tacksamhet till.  

 

Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till våra engagerade respondenter som avsatt sig tid 

till vår studie. Genom era  bidrag har vi  kunnat få en djupare förståelse för den problematik 

vår studie fokuserar på.  

 

Vi vill också tacka vår handledare som visat stort intresse och engagemang, samt bidragit med 

stöttande tankar och idéer. Vidare vill vi tacka våra studiekamrater för era inspirerande 

insikter.  

 

Avlutningsvis vill vi tacka varandra för ett otroligt stöd och motivation under denna 

kunskapsresa. 

 

Stort tack! 

Dijana Hujic och Christian Olsson 

Juni 2017 
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1.   Inledning  
Tänk dig en relation med din vän. En vän som har kännedom om mycket i ditt liv, som vet 

vad du går och har gått igenom. En vän som vet saker som du kanske inte berättat för andra. 

Kontakten er emellan är kontinuerlig och känns förtroendefull, trots att den kanske inte alltid 

har varit smidig. Möjligtvis var du skeptisk mot relationen inför dess början, även om den nu 

börjar stabilisera sig. Ni planerar en aktivitet och ska träffas inför denna, men personen som 

du möter är inte din vän. Det är någon du aldrig träffat förut. Trots det är du ändå beroende av 

personen och förväntas fortsätta relationen som den var, fast är det fortfarande samma 

relation? Kan er relation överlämnas? 

 

1.1 Problembakgrund  

I ett tv-reportage berättar en familjehemsförälder hur hon upplever kontakten med 

socialtjänsten som bristfällig. Föräldern beskriver svårigheten för barnen att få någon 

kontinuitet när det byts socialsekreterare och ibland blir de bara meddelade via mail när någon 

har slutat. Det kan då tänkas vara svårt för barnen att begripa vad det är som kommer hända 

härnäst och kan därmed ge negativ påverkan för barnets känsla av sammanhang (SVT 2015). 

I en rapport av Lusiya Bozan och Susanne Gruber (2014) presenteras intervjuer med föräldrar 

och deras syn på kontinuitet i möten med socialsekreterare och socialtjänst. Där finner 

författarna en antydan till hur ständiga byten av socialsekreterare påverkar föräldrarna på 

olika sätt, oftast negativt. Så här beskriver en förälder i rapporten sin upplevelse: 

 

Sen kom det en annan och det känns också jobbigt när dom byter så här hela tiden. Jag vill 

inte berätta och gå igenom allt varje gång. Man blir ju irriterad till slut, man orkar inte 

(Citerad i Bozan & Gruber 2014:27). 
 

Författarna beskriver vidare hur vissa föräldrar upplever trygghet av en långvarig kontakt med 

sin socialsekreterare och hur de då inte bara får dela dåliga händelser, utan även positiva 

framgångar. Det har ökat chansen för skapandet av en relation och en förälder beskriver sin 

socialsekreterare som väninna. Vissa föräldrar påpekar även positiva konsekvenser av att byta 

socialsekreterare i de fall det uppstått en dålig personlig kontakt sinsemellan, vilket får 

författarna att teoretisera om hur relationen mellan klient och socialsekreterare är viktigare än 

kontinuitet (Bozan & Gruber 2014:27). Fackförbundet Vision beskriver hur en orsak till 

förekomsten av ständiga personalbyten på socialtjänsten kan vara socialsekreterarnas 

upplevelser av orimlig arbetsbelastning. Vidare presenterar Vision hur var tredje 

socialsekreterare i Sverige överväger att byta jobb (Vision 2017).  
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Det sociala arbetet är ett relationsbyggande arbete. Björn Blom (2002) beskriver i sin studie, 

hur det sociala arbetet är menat som hjälp och stöd för individer att uppnå ett 

självförverkligande. Studien behandlar relationen mellan socialsekreterare och klienter samt 

förklarar hur den centrala aspekten för en positiv förändringsprocess, är en god relation. För 

det skall ske en positiv förändringsprocess hos klienten så krävs det en relation som präglas 

av engagemang, tillit, acceptans och empati. Vidare skriver författaren anledningen till varför 

det läggs stor vikt vid relationen inom socialt arbete är: utan en bra relation som är hållbar, 

brister kontinuiteten för klienterna. På grund av omfattande och komplex problematik  som 

klienter kan ha, krävs det ett engagemang  från socialsekreterarens sida som inte är begränsas 

av organisatoriska faktorer (Blom 2002:277-278). Bloms forskning riktar sig mot vuxna 

klienter, men i och med denna studiens fokus kan det även tänkas vara applicerbart på barn 

som har insatsen placering utanför hemmet. Barn är överlag en sårbar grupp i samhället och 

behöver ha vårdnadshavare som värnar om deras bästa. Barn som kommer i kontakt med 

socialtjänsten då de inte får sina behov tillgodosedda på annat sätt, kan tänkas vara beroende 

av en stabil kontakt med en trygg vuxen som socialsekreteraren kan vara. Detta beskriver 

Socialstyrelsen i följande citat. 

 

“Barn och ungdomar kan inte föra sin egen talan på samma sätt som vuxna. Därför 

behöver alla som arbetar med dem bevaka deras bästa åt dem.” (Socialstyrelsen 

2017). 

 

Socialsekreterares uppdrag handlar om interaktioner med människor. Yrket syftar till att 

stödja individer med olika sorters problematik och hjälpa dem ta sig vidare. En 

socialsekreterare kan agera som samtalsstöd för att tillsammans med en klient försöka 

identifiera negativa mönster så de sedan kan arbeta mot dem. Arbetet innefattar förmågan att 

skapa relationer med individer med olika sorters problematik såsom missbruk- och 

beteendeproblematik, samt hantera den stress som barnomhändertagande kan medföra 

(Linnéuniveritetet 2017).  

 

1.2 Problemformulering  

I dagsläget riskerar barn att få en instabil relation till myndigheten på grund av den höga 

arbetsbelastningen och personalomsättningen som förekommer på socialtjänsten. Den 

målsatta trygga kontakten med myndigheten kan då tänkas skapa osäkerhet hos barnet som 

redan befinner sig i en utsatt situation. Vi vill därför undersöka hur kontakten mellan 
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socialsekreterare och placerade barn ser ut när faktorer som arbetsbelastning, 

personalomsättning och relationsbyggande inte samspelar. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att studera och förstå socialsekreterares syn på relationen 

mellan barn och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen, samt hur 

personalomsättning påverkar villkoren för relationsskapande arbete gentemot barn. 

 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur beskriver socialsekreterare det relationsbyggande arbetet med placerade barn? 

 

2. Hur uppfattar socialsekreterare att personalomsättning får konsekvenser för det 

relationsbyggande arbetet? 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen innehåller sju kapitel, där det första kapitlet introduceras med en inledning följt av 

en problembakgrund och problemformulering, samt syfte och frågeställningar. I det andra 

kapitlet presenteras det en bakgrund innehållande ärendeprocessens viktigaste delar. Därefter 

följer det tredje kapitlet med tidigare forskning på området, som också ligger till grund för vår 

studie. I det fjärde kapitlet presenteras våra teoretiska utgångspunkter accounts och 

anknytningsteorin. Vidare i kapitel fem, redogörs det för val av forskningsansats och metod, 

samt presenteras de tillvägagångssätt vi använt under uppsatsens gång. Kapitlet avslutas med 

ett avsnitt om de etiska aspekterna, samt en metoddiskussion där svårigheter med 

appliceringen av metoden redovisas. I det sjätte kapitlet presenteras studiens resultat och 

analys, tillsammans med kopplingar till  den tidigare forskningen och den teoretiska ansatsen. 

Slutligen i kapitel sju så diskuteras de slutsatser som dragits utifrån resultat och analys och så 

ges det förslag till framtida forskning. Kapitlet och uppsatsen avrundas med en avslutande 

diskussion kring den sammanfattande slutsats som studien genererat.  

 

I uppsatsen har vi benämnt våra intervjupersoner både vid fiktivt namn, socialsekreterare och 

respondent. Begreppen har använts som synonymer för att variera våra språkliga 

formuleringar.  Vidare har vi använt oss av begreppen barn, ungdom och klient, där vi med 

begreppen barn och ungdom menar människor upp till 18 år i behov av stöd från 

socialtjänsten och med klient menar vi övriga individer i behov av stöd från socialtjänsten.  
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2.   Ärendeprocess 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för ärendeprocessens viktigaste delar, samt för 

uppföljningen av insatsen placering utanför hemmet. Detta för att förse dig som läsare med en 

grundläggande förförståelse kring arbetet med placerade barn.  

 

Processen för barnavårdsutredning inleds av en anmälan eller ansökan som registreras hos 

socialtjänsten. Vid en anmälan görs en omedelbar skyddsbedömning av barnets situation, 

därefter görs en förhandsbedömning där det fastställs om en utredning bör inledas. Vid en 

ansökan beslutas det om utredning skall påbörjas och fortsättningsvis sker processen likartat 

vid både ansökan och anmälan. Om det beslutas att det skall göras en utredning, underrättas 

berörda parter och eventuellt den anmälningsskyldige. Efter utredning förmedlas 

beslutsunderlaget där berörda parter informeras om beslutet innan detta verkställs 

(Socialstyrelsen 2015:15)  

 

Om en utredning som gjorts visar att barnet har behov som inte kan tillgodoses på andra sätt 

så kan bistånd med stöd av 4 kap. 1§ SoL beviljas. De insatser som finns delas in i frivilliga 

insatser i form av SoL och tvångsinsatser i form av LVU. För insatser med stöd av SoL så 

krävs det ett samtycke från den enskilde individen. Om personen är över 15 år så kan beslut 

om frivilliga insatser inte tas mot dennes vilja. När det gäller insatser för barn som är yngre än 

15 år så krävs det vårdnadshavarens samtycke till den frivilliga insatsen. För de barn där 

frivilliga insatser inte är ett alternativ för det antas att nödvändig vård inte kan  förmedlas med 

samtycke av barnet själv och/eller dennes vårdnadshavare, så kan nämnden ansöka om vård 

enligt LVU hos förvaltningsrätten (Socialstyrelsen 2015:115).   

 

En av de insatser som socialtjänsten har till sitt förfogande och som vi begränsat vår studie till 

är placering utanför hemmet. Denna placering kan ske i ett familjehem eller på ett HVB, hem 

för vård eller boende (Socialstyrelsen 2015:122). När en placering har genomförts så ska 

insatsen följas upp av en socialsekreterare, vars huvudsakliga ansvar är att uppmärksamma 

hur barnet eller den unge mår. Individens utveckling, sociala beteende, skolgång samt 

relationer till anhöriga och andra närstående är andra faktorer som också skall beaktas. 

Regelbundna besök skall utföras av socialsekreteraren, utifrån vad som anses vara lämpligt i 

relation till de behov och önskemål barnet eller den unge har (SFS 2015:982). Den beviljade 

insatsen skall också enligt lag omprövas för bedömning om vården fortfarande är nödvändig 

och hur den i så fall bör utformas (SFS 2003:407).  
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3.   Tidigare forskning 
Med detta avsnitt avser vi lyfta fram forskning som belyser relationen mellan socialarbetare 

och klienter, samt studier om personalomsättning inom socialtjänsten. Vi kommer presentera 

sex stycken olika studier kategosiserade i två olika teman, Profesionell relationsbyggnad och 

Det sociala arbetets organisation. De studier och forskning som valts ut syftar till en 

framhävning av kunskapsluckan angående relationens betydelse för goda resultat av 

socialtjänstens insatser, samt om personalomsättning har någon inverkan på 

relationsbyggandets process. Få samband mellan personalomsättning och relationers 

betydelse har tidigare presenterats med vetenskaplig grund. Med den framtagna forskningen 

har vi försökt studera om personalomsättning kan ha konsekvenser för barns relationer med 

sina socialsekreterare. 

 

3.1 Professionell relationsbyggnad 

Följande tre avsnitt kommer behandla den tidigare forskning som inriktar sig på relationella 

aspekter.  

3.1.1 Studie 1: The social worker-client relationship 

För att belysa relationens roll i socialt arbete så tar vi upp Bloms (2002) studie som handlar 

om relationen mellan socialsekreterare och klient i Sverige. Författaren diskuterar hur 

individer med ett “kaotiskt yttre” ofta går och bär på ett “kaotiskt inre”. Blom (2002) förklarar 

hur socialarbetaren i relation till problematikens komplexitet inte kan ge enkla svar eller 

snabba lösningar. Förändringsprocessen kräver tid samt att socialarbetaren och klienten 

utvecklar en långvarig personlig relation, som i sin tur kan göra klienten mer benägen till 

förändring (Blom 2002:280). En sådan relation mellan socialarbetare och klient kan vara 

väsentlig för socialarbetarens möjlighet att förstå samt belysa de livssituationer som klienten 

står inför. Författaren beskriver även relationen som viktig eftersom den kan förse klienten 

med hopp och möjligheter att se de förändringar som kan ske gällande livssituationen. Det 

förtydligas också hur en socialarbetares huvudsakliga uppgift inte är diagnostisering, utan 

snarare handlar om erbjudande av stöd och vägledning (Blom 2002: 280). Författaren 

argumenterar vidare för hur nära och personliga relationer inte leder till utbrändhet som annan 

tidigare forskning har visat. Blom (2002:278) menar istället hur utbrändhet kan orsakas av för 

mycket arbetsbelastning och för många hastiga samt ytliga relationer med klienter. 
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3.1.2 Studie 2: Continuity of care 

För vidareutveckling av relationens betydelse skriver Juliana I. Tobon, Graham J. Reid och 

Judith B. Brown (2015) i sin studie, som är genomförd i Canada, om vikten av kontinuitet vid 

vård av barn. Författarna definierar begreppet kontinuitet som upplevelse av vård över tid, om 

den upplevs vara sammanhängande och begriplig. Det poängteras att ju mer stabil en relation 

till en klient är desto bättre kan, i detta fall läkaren, lära känna klienten. Om relationen präglas 

av ömsesidig tillit och förståelse så kommer den professionella individen känna ett större 

ansvar för klienten. Författarna skriver fortsättningsvis hur de föräldrar till barn som inte 

upplever någon kontinuitet i sin vård, beskriver ny personal som “(...) just another worker” 

[ännu en arbetare] (Tobon, Reid & Brown 2015:924). Vidare beskrev föräldrarna också 

hopplösheten över relationens ofta hastiga slut samt ovissheten över vad som skulle hända 

härnäst. Sammanfattningsvis så skriver författarna hur nyckeln till en lyckad vård för barn 

med familj är kontinuitet gällande organisation, information och relationer (Tobon, Reid & 

Brown 2015:921–926). 

3.1.3 Studie 3: “We don’t see her as a Social Worker” 

Vidare presenteras en studie från England som berör klienter och socialarbetare inom palliativ 

vård (vård i livets slutskede). De patienter som deltog i studien lyfte fram vikten av relationen 

med socialarbetaren och hur den bidrog till ett inre välbefinnande (Beresford, Croft & 

Adshead 2008:1389, 1393). De centrala begreppen som var återkommande bland deltagarna 

var: vänskap, ömsesidighet och flexibla professionella gränser. Deltagarna benämnde 

socialarbetare som vänner och berättade hur det medförde en känsla av tillförlitlighet att 

kunna prata om vad som helst. Vidare beskrev deltagarna hur relationen med socialarbetaren 

skulle präglas av ömsesidighet, för på så sätt inte känna hur dem var de enda som berättade 

om sig själva och sitt liv. Det tredje begreppet berör deltagarnas upplevelse av hur 

socialarbetare de kom i kontakt med gjorde mer än vad deltagarna förväntade sig (Beresford, 

Croft & Adshead 2008:1393–1395). Fortsättningsvis framkom det i studien hur deltagarna 

värderade personalens lyhördhet, respekt, givna tid och tillgänglighet samt att de ansåg att 

detta tillsammans med de tidigare nämnda begreppen var avgörande för deras välmående 

(Beresford, Croft & Adshead 2008:1396–1398). 
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3.2 Det sociala arbetets organisation 

Följande tre avsnitt kommer behandla den tidigare forskning som inriktar sig på 

arbetsrelaterade aspekter. 

3.2.1 Studie 4: Change for children 

Anna Gupta och James Blewett (2007:174) berättar i sin studie hur 91 % av lokala 

myndigheter i England har svårigheter att rekrytera socialarbetare inom barnomsorgen. 

Resultaten av fokusgruppers diskussioner kan sammanfattas till fyra teman; Bilden av socialt 

arbete, byråkrati, professionell auktoritet, och defensiv/reflektiv praktik. En av de 

gemensamma åsikterna kring bilden av socialt arbete, var att den är av negativ natur. Vidare 

framförde deltagarna hur denna bild kan bidra till låg moral och en mindre känsla av 

uppskattning för de komplexa arbetsuppgifter som ingår i en socialarbetarens uppgifter. Detta 

ansågs vara en nyckelaspekt i problemet med bibehållning samt rekrytering av nya 

socialarbetare inom barn och familj. Vidare diskuterades även byråkratin, det andra temat, 

som ett hinder inom socialt arbete. Mängden pappersarbete och datahantering upplevdes av 

deltagarna ta tid från relationsbyggandet med barnen och familjerna, speciellt eftersom 

kontakt med andra människor oftast var anledningen deltagarna sökte denna typ av arbete från 

första början. Övergripande upplevdes det som organisationer lade avsevärt mindre fokus på 

kommunikationen samt relationen med barn och familjer. Det tredje temat berör ett upplevt 

hot mot den egna professionella auktoriteten eftersom beslut och metoder baseras på vad som 

kan uppfattas som organisationsledningens policys. Dessa policys upplevs stå över 

socialarbetarnas rekommendationer i barnärenden, om de skulle skilja sig från 

organisationens perspektiv. Detta tema är närbesläktat med det förra temat byråkrati, och kan 

ses som en orsak till att socialarbetare innehar mindre och mindre ansvar i beslut som fattas. I 

det sista temat, defensiv/reflektiv praktik, tar grupperna upp vikten av kritiska reflektioner och 

evidensbaserad praktik. Det anses dock inte finnas tillräckligt stora möjligheter till detta i och 

med byråkratin och dess höga arbetsbelastning. Tid till utveckling av relationer och 

användning av sina egenskaper för att främja det sociala arbetet är begränsat och 

undervärderat. Det finns vissa undantag men för det mesta upplever deltagarna att deras 

arbete är mer uppgifts-fokuserat och ledningsstyrt, istället för ett arbetssätt med utrymme för 

stöd och kritiska analyser över det komplexa arbetet med barn och familjer (Gupta & Blewett 

2007:174-175). 
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3.2.2 Studie 5: Ett genomgångsyrke? 

Isak Burman (2016) beskriver ytterligare ett perspektiv på personalomsättning, i sin 

masteruppsats som är genomförd i Sverige. Uppsatsen belyser hur socialtjänsten är en 

arbetsplats som socionomer ofta börjar sina karriärer på, men där få blir långvariga 

socialsekreterare. Burman (2016) skriver fortsättningsvis om socionomer som väljer att 

fortsätta sina yrkesliv på arbetsplatser med mindre byråkrati och mer handlingsutrymme. De 

tenderar också söka sig till arbetsplatser med lägre stressnivå (Burman 2016:1). 

 

Vidare beskrivs även problematiken kring hur de myndighetsutövande delarna är dem som 

omsätter mest personal. Författaren förklarar hur arbetskvalitén i arbetsgrupper som får skola 

in personal med liten eller ingen erfarenhet, kan bli bristfällig. Enligt Socialstyrelsen är 

myndighetsutövning som är riktad mot barn och unga ett av de mest krävande uppdragen 

inom socialtjänsten (Burman 2016:1). Andra anledningar som kan ligga till grund för 

socionomers tendenser till arbetsbyte, är bland annat slitsamma arbetsmiljöer, svårigheten att 

påverka byråkratiska processer, dåligt betalt samt känslomässiga påfrestningar. För 

förbättring av denna situation skriver författaren hur nyexaminerade socionomer skulle 

behöva en längre och bättre introduktion med mycket stöd under det första året. (Burman 

2016:10). En modell i form av “kompetenstrappor” har införts inom några socialtjänster för 

ett försök till ökade möjligheter för socialarbetare att göra karriär. Modellen innebär en 

nyexaminerad socionom som får mindre ansvar och befogenheter samt mindre betalt. Tanken 

är också att den nyexaminerade skall också få kontinuerlig handledning från de mer erfarna 

kollegorna. Socialarbetaren får genom denna modell “klättra” upp i karriären, 

vilket  författaren menar kan bidra till fler socionomer som stannar kvar inom socialtjänsten 

(Burman 2016:11–12).   

3.2.3 Studie 6: Arbetsvillkor i den sociala barnavården 

Pia Tham (2008) beskriver i sin studie, hur det sociala arbetet med barn i Sverige kan vara 

motstridande i den bemärkelsen att socialarbetaren ofta måste förhålla sig till två olika parters 

målsättningar. Rollen som stöd, behandlare eller rådgivare ställs emot den administrativa och 

byråkratiska rollen. Författaren nämner tidigare forskning som både menar på hur dessa roller 

bör avskiljas från varandra, men hur de i vissa fall kan fungera i symbios och skapa en god 

relation till brukare. Vid en skapad balans mellan dessa roller, menar Tham (2008) hur det 

omedelbara skyddet för barnet kan uppnås samtidigt som en god relation till föräldrarna kan 

behållas (Tham 2008:16). 
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Beskrivningar av de arbetsuppgifter som barnhandläggare jobbar med, har varierande 

omfattning och kan därmed vara svårdefinierade. Olikheter i socialarbetarens 

handlingsutrymme kan  exempelvis bero på olika riktlinjer i olika kommuner och 

förvaltningar (Tham 2008:14). I mindre och medelstora kommuner arbetas det oftast med 

barn och ungdomsärenden inom samma enhet, men i ett fåtal kommuner förekommer det 

arbetsgrupper som specialiserat sig för specifika ungdomsgrupper. Omorganisationer som lett 

till mindre specialiserade arbetsuppgifter kan ha bidragit till en större distansering mellan 

socialsekreterare och barn. Som exempel tar Tham (2008:15) upp socialsekreterare, vars nya 

arbetsuppgifter handlar mer om bedömningar och  mindre om uppföljningsarbete, upplever en 

mer formell och ytlig relation till sina klienter. 

 

Sammanfattning 

Tidigare forskning har belyst hur kontinuitet är en förutsättning för skapandet och 

bibehållandet av en god relation, vilket krävs för det sociala arbetets framgång. Det har också 

framhävts hur omorganiseringar kan ha en inverkan på relationen mellan socialsekreterare och 

barn, då mer generaliserande uppgifter har tagit fokus från att bygga relationer. Vidare har det 

betonats hur socialarbetarnas roll präglas av två olika aspekter, dels den 

behandlande/stödjande och dels den administrativa/byråkratiska, vilket kan komma att 

påverka förutsättningarna för det relationsbyggande arbetet. Forskningen lyfter även fram 

några av de bakomliggande orsakerna varför en stor andel socialsekreterare väljer att byta 

arbetsplats eller sluta. Denna forskning kommer ligga till grund för vår studie rörande 

huruvida personalomsättningen har någon inverkan på relationen mellan socialsekreterare och 

placerade barn. 

 

4.   Teoretisk ansats 
I detta avsnitt kommer vi presentera två teorier som vi kommer applicera på nämnd 

problematik och använda vid analysen av vår insamlade data. Accounts kan hjälpa oss 

analysera respondenternas förhållningssätt till den eventuella problematiken kring 

relationsbyggandet i förhållande till personalomsättning, och därmed vara behjälplig i 

besvarandet av våra frågeställningar. Ankyntningsterorin kan belysa vikten av egenskaper 

som är väsentliga för god relationsbyggnad med barn. 
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4.1 Accounts 

Marvin B. Scott och Stanford M. Lyman (1968) skriver om teorin Accounts som fångar en 

social aktörs förklaring på en olycklig handling som kommit från hen själv eller någon annan 

individ. Inom forskningen nämns det hur Accounts eftersträvar förklaring eller rättfärdigande 

av ett handlande i relation till hur andra människor ifrågasätter detta agerande (Knutagård 

2009:36). Vidare menar Knutagård hur denna teori kan användas vid analys av exempelvis 

hur tjänstemän förhåller sig till de olika handlingarna de ställs inför. Under intervjuer kan 

intervjupersonen besvara frågor med ursäkter eller rättfärdiganden om denne upplever 

forskarens frågor som ifrågasättande. De kan också ursäkta eller rättfärdiga handlingar de 

själva upplever som kritiserbara (Knutagård 2009:36-38).  

 

Accounts delas in i två olika typer av förklaringar; ursäkter (excuses) och rättfärdiganden 

(justifications). De sociala aktörer som använder ursäkter medger att de handlat felaktigt, men 

frånsäger sig ansvaret för handlingen (Scott & Lyman 1968:46–47). Exempelvis kan 

individen i fråga uttrycka att hen var beordrad att handla på just detta vis. Den andra typen av 

förklaring berör den sociala aktörens rättfärdigade av sitt handlande genom erkännande av sin 

handling, men hävdar också hur den inte var fel eller olycklig (Scott & Lyman 1968:47). Den 

sociala aktören medger den ifrågasatta handlingen, men hävdar att hen gjorde det utifrån 

organisationens riktlinjer. Knutagård (2009:36) skriver hur respondenter vanligen använder 

accounts i den aktuella situation där de upplever en tveksamhet kring sitt handlande i brist på 

andra lösningar. Vidare menar författaren hur allmänheten har överseende med de tjänstemän 

som arbetar inom människobehandlande organisationer, såsom socialtjänsten, då de har lagar 

och andra föreskrifter de ska förhålla sig till. Sociala myndigheter associeras med 

byråkratiska strukturer som ibland kan leda till betydande konsekvenser som inte alltid är 

förutsedda. Därför menar Knutagård hur ursäkter och rättfärdiganden som är ursprungligt 

bundna till en organisation, kan skapa legitimitet som accepteras av omgivningen (Knutagård 

2009:36-38). Utifrån accounts ursäkter och rättfärdiganden kan vi försöka förstå de 

intervjuade socialsekreterarnas förhållningssätt till problematiken kring personalomsättning 

och dess påverkan på relationsbyggandet. 
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4.2 Anknytningsteori 

John Bowlby som är anknytningsteorins grundare antyder att anknytning är relaterat till barns 

grundläggande överlevnadsdrift, samt till behovet av skydd och omvårdnad (Parrish 

2012:114). Anknytningar i sin helhet handlar om skapandet och vidmakthållandet av 

känslomässiga relationer till andra personer. Förmågan att knyta an till en annan människa 

anses vara avgörande för individens psykologiska och dynamiska utveckling (Parrish 

2012:106). Forskning kring barnpsykologi tenderar att skifta fokus från anknytningsmönster 

till utveckling av jaget och kognitiva förmågor när barnet uppnår förskoleålder förklarar 

Anders Broberg, Pehr Granqvist, Tord Ivarsson och Pia Risholm-Mothander (2006:229–230) 

i boken Anknytningsteori. Det innebär dock inte att anknytning blir mindre signifikant för 

barnets vidare utveckling utan snarare interna anknytningmetoder förfinas. Barnets 

anknytningssystem är därmed inte lika observerbart som barn i exempelvis ettårsåldern där 

barnet kan uppleva rädsla vid ensamhet när anknytningspersonen inte fysiskt är vid dennes 

sida. Ett äldre barn kan genom inre arbetsmetoder hantera ensamheten i större grad och låta 

anknytningspersonen lämna rummet utan att barnet upplever någon kris (Broberg et.al 

2006:229–230). Ju äldre ett barn blir så förändras anknytningsmetoder från mer fysisk 

kontakt, till att exempelvis söka kontakt med andra genom ögonkontakt och social interaktion 

för skapandet av trygghet. Egna relationer kan skapas med nya individer utan ordinarie 

anknytningspersoners närvaro och på så vis får barnet utveckla försvarsmekanismer för 

avgörandet av eventuella hotfulla relationer till andra. Utvecklade interna anknytningsmetoder 

används hela livet för att hjälpa individen strukturera sina handlingar på ett välanpassat sätt 

(Broberg et.al 2006:230–231). 

 

Broberg et.al (2006) teoretiserar om nya anknytningspersoner kan skapas hos barnet under 

hens uppväxt samt hur det kan vara personer med särskilda uppdrag i barnets liv. Vidare 

poängterade Bowlby hur barn ofta har fler än en anknytningsperson under samma tidsperiod. 

De personer som kan anses vara anknytningspersoner är föräldrar, andra släktingar, 

förskolepersonal och grannar (Parrish 2012:292). Socialsekreterare skulle då också kunna 

anses vara anknytningspersoner för en del barn som har en kontinuerlig kontakt med 

socialtjänsten. Vidare punktar Margarete Parrish (2012) upp egenskaper som präglar en stark 

respektive svag anknytning mellan en vuxen och ett barn. 
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Reaktioner som hör samman med en 

stark anknytning 

Reaktioner som hör samman med en 

problematisk anknytning 

Är tillgänglig 

Står för ovillkorlig acceptans 

Tröstar 

Är emotionellt närvarande 

Är konsekvent 

Är pålitlig 

Visa glädje 

Visar närhet 

Visar känslighet 

Visar sympati 

Bekräftar känslouttryck 

Är responsiv 

Är frånvarande 

Står för villkorlig acceptans 

Kritiserar 

Är emotionellt otillgänglig 

Är inkonsekvent 

Är opålitlig 

Visar ointresse 

Är tillbakavisande 

Är okänslig 

Visar ovilja 

Är likgiltig 

Är nedlåtande 

Figur 1 

Exempel på grundläggande reaktioner när barn mår dåligt. 

(Parrish 2012:108) 

 

Sammanfattning 

Accounts kommer huvudsakligen användas i analysen av socialsekreterarnas förhållningssätt 

kring personalomsättning och omsättningens påverkan på förutsättningarna för 

relationsbyggande med placerade barn. Denna analys kommer sedan tillsammans med 

resterande resultat ligga till grund för besvarandet av vårt syfte och våra frågeställningar. 

Anknytningsteroin kommer å andra sidan att användas för att understryka vikten av trygg 

anknytning, samt vikten av de egenskaper som framtagits som centrala i relationsbyggandet 

med barn. 

 

5.   Metod 
Detta avsnitt avser en diskussion om valet av kvalitativ metod som forskningsansats, vårt 

urval av respondenter, förberedelser och genomförande, arbetsfördelning mellan oss själva, 

studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Vi kommer inledningsvis förklara och argumentera 

för vårt val av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod  samt vilka fördelar och hinder 
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denna metod för med sig.  Vi tar även upp studiens etiska aspekter och dilemman samt en 

avslutande metoddiskussion. 

 

5.1 Kvalitativ forskningsansats 

För framtagning av relevant data till vår studie har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ 

forskningsansats. Beroende på typ av fokus med en studie, kan det avgöra vilken metod som 

är mest lämplig för besvarandet vårt  syfte. Eftersträvar studien till att få en inblick i 

respondenternas resonemang och egna upplevelser, anser Jan Trost (2010:31-32) att kvalitativ 

metod är ett lämpligt tillvägagångssätt. Genom denna ansats kan vi få en förståelse för den 

data vi analyserar och vi har med fördel kunnat anpassa vårt arbete genom att både vara ute på 

fält och göra intervjuer, samtidigt som vi kunde återgå till analys och förbättring av vår metod 

under studiens gång (Ahrne & Svensson 2011:10,17). En kvalitativ metod möjliggör en 

förståelse av individer tolkar sin sociala verklighet (Bryman 2011:342) och därmed kan det 

hjälpa oss få en djupare förståelse för socialsekreterares syn på  relationen till placerade barn. 

 

Den kritik som framkommer mot kvalitativ forskning är dess tendens till subjektivitet. Detta 

syftar till en struktur som tillåter forskarens egna uppfattningar om vad som skall prioriteras i 

studien och den personliga kontakten som kan uppstå med respondenter kan påverka 

forskaren. En kvalitativ studie riskerar även vara svår att replikera då den präglas av flera 

olika påverkbara och situationella faktorer (Bryman 2011:368). Genom kritiska reflektioner 

vid valet av forskningsansats har vi försökt förbereda och motverka så att dess brister inte 

skall påverka våra resultat i för stor utsträckning. Exempelvis menar Steinar Kvalé och Svend 

Brinkman (2014:15) på svårigheterna med införskaffning och  tolkning av individers 

berättelser utan att möta dem. Vi har därmed fått överväga riskerna mellan kvantitativ och 

kvalitativ forskningsansats. Då syftet med denna kandidatuppsats är att studera och förstå 

socialsekreterares syn på relationen mellan barn och socialsekreterare inom individ- och 

familjeomsorgen, samt hur de beskriver eventuell problematik kring personalomsättning och 

relationer, har vi valt kvalitativa intervjuer i enlighet med Trosts (2010:32) resonemang kring 

metodens effektivitet för identifiering av mönster samt förståelsen för innebörden av 

respondenternas utsagor. 

 

5.2 Kvalitativa intervjuer 

Vår data har samlats in genom intervjuer med socialsekreterare som jobbar med 

barnplaceringar, för belysning av deras syn på relationen mellan barn och socialsekreterare. 
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Det finns flera olika former av kvalitativa intervjuer, dock kan det vara svårt att konkret 

särskilja dem utifrån sin struktur. Vi har använt semistrukturerade intervjuer vilket innebär att 

vi inte hade ett fast frågeformulär att förhålla oss till. Dessutom behövde vi inte ställa våra 

frågor i ordningsföljd, utan vi kunde anpassa frågorna utefter respondenternas svar (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011:40). Genom användning av kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

kunde vi genom ett antal förarbetade och öppna frågor kategorisera dessa i övergripande 

teman kopplat till våra frågeställningar (Bryman 2011:415). Detta i form av en intervjuguide 

(Bilaga A). Vi kunde därmed anpassa frågorna till våra individuella respondenter och göra 

justeringar samt ställa följdfrågor under intervjuernas gång. Detta innebar att vi fick kritiskt 

fråga oss själva under utformningen av intervjuguiden, vilken information som behövdes utav 

våra respondenter för besvarandet av våra frågeställningar. Exempelvis diskuterades vad vi 

själva trodde våra respondenter skulle anse vara betydelsefullt med vår studie då det inte bara 

skulle vara intressant för oss, utan även för våra respondenter (Bryman 2011:419). Kvalitativ 

intervju kan vara en effektiv metod för utforskning av intervjupersonens sociala värld utifrån 

individens perspektiv (Miller & Glassner 2016:53,56), eftersom vi kan skapa en relation med 

intervjupersonen och på så sätt förhoppningsvis kunna få inblick i relationen mellan barn och 

socialsekreterare.  

 

Genom utformning av öppna frågor kunde vi ge våra respondenter chansen att besvara oss 

med sina egna ord. Detta öppnade även för svar som vi inte hade väntat oss och kunde minska 

risken för vi som forskare skulle påverka vilken riktning våra respondenter resonerade 

(Bryman 2011:244). Dock kan det finnas en risk med frågor som ställs på olika sätt i en 

semistrukturerad intervju med öppna frågor. Den risken ökar även när det är två intervjuare i 

studien. Detta kan leda till  svar med olika karaktär och deras tolkningsbarhet kan eventuellt 

ifrågasättas. Dessutom behöver svar på öppna frågor oftast transkriberas och kodas innan de 

kan analyseras vilket kan ta väldigt lång tid (Bryman 2011:244-245). 

 

5.3 Urval 

Vid besvarande av frågeställningar som ställts så gjordes ett tvåstegsurval som innebär att 

först välja organisation och sedan intervjupersoner, vilket Ulla Eriksson-Zetterquist och 

Göran Ahrne (2011:42) lyfter som tillvägagångssätt för denna typ av studie. Då vår studie 

inriktar sig på relationen mellan socialsekreterare och barn, valde vi socialtjänsten som är den 

organisation som vårt urval bäst kunde representera. Socialsekreterare kontaktades antingen 

direkt via telefon eller mail med förfrågan om deltagande, eller via närmaste chef som 



 

19 

 

vidarebefordrade vår inbjudan till sina medarbetare. Val av kommuner som kontaktades 

gjordes ur ett geografiskt bekvämlighetsurval, det vill säga respondenter som kunde med god 

tillgänglighet kontaktas av oss (Bryman 2011:194,433). Detta innebär därmed ett resultat som 

präglas av socialsekreterare från fem olika kommuner runt om i södra Sverige. Det gjordes ett 

målinriktat urval (Bryman 2011:434) av socialsekreterare som kontaktades inom de valda 

kommunerna, vilket innebar ett strategiskt val av personer som vi som intervjuare ansåg 

kunna vara relevanta för vår studie. Vi genomförde individuella intervjuer med 

socialsekreterare för att minimera risken för en känsla av  påverkan och kontrollerande i sina 

svar av kollegor eller andra socialsekreterare som kan ske i exempelvis parintervjuer och 

fokusgrupper. För besvarande våra frågeställningar så har vi valt att begränsa vårt urval 

till  intervjuer med socialsekreterare som arbetar med placerade barn.  

 

I kvalitativa intervjuer måste inte antalet informanter bestämmas omedelbart, utan det kan 

växlas mellan intervju och analys (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:44). Alan Bryman 

(2011:436) anser det vara otänkbart att veta vilket antal respondenter som krävs för att uppnå 

mättnad i förhand, men även svårigheten med diskussion om denna mättnad är uppnådd efter 

datainsamlingen är genomförd. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:44) så är en 

grupp på sex till åtta personer någorlunda representativ och oberoende av enskilda 

socialsekreterares personliga upplevelser. Efter vi genomarbetat vår intervjuguide (Bilaga A) 

och diskuterat vilken mängd data vi kunde få ut ifrån våra frågor,  hade vi som mål att 

intervjua sex socialsekreterare som arbetar med barnplaceringar. Vi fick däremot möjlighet 

till sju intervjuer med socialsekreterare vilket vi anser vara gynnsamt för empirins mättnad.  

 

5.4 Förberedelser och genomförande  

Innan vår studie påbörjades så skrev vi två informationsbrev där det informerades om studien 

och dess fokus. Det första informationsbrevet var riktat till enhetschefer (Bilaga B) där vi 

efterfrågade deras hjälp med hur vi skulle komma i kontakt med informanter.  Det andra 

informationsbrevet (Bilaga C) var riktades till socialsekreterare där vi kort beskrev studien 

och där respondenterna fick möjligheten att kontakta oss vid intresse av deltagande. Muntligt 

samtycke erhölls från deltagarna innan intervjuerna inleddes. Vid inhämtning av 

kontaktuppgifter till enhetschefer och socialsekreterare, ringde vi bland annat växeln till de 

berörda kommunerna och blev därefter kopplade till relevanta personer för vår studie. De 

enhetschefer vi kom i kontakt med skickade ut en förfrågan till sina arbetsgrupper som vid 

intresse fick höra av sig till oss. De socialsekreterare vi fick direktkontakt med fick 
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informationsbrevet till sig och hörde därefter av sig om intresse för deltagande fanns. Som vid 

förberedelsen inför intervjuerna så skrev vi en intervjumall som utformades utifrån studiens 

syfte och frågeställningar för att göra det möjligt att besvara dessa (Bilaga A).  

 

Den plats som intervjuerna ägde rum på var i huvudsak socialsekreterarnas arbetsplats, 

antingen deras egna kontor eller samtalsrum. Vid ett tillfälle utfördes intervjun också i ett 

fikarum på socialsekreterarens arbetsplats. Vi var öppna för förslag på plats, men i hänsyn till 

informanterna som befann sig längre bort så valde vi att åka till dem. Samtliga informanter 

kunde träffas personligen och alla intervjuer genomfördes i ett enskilt rum utan andra kollegor 

eller chef närvarande så informanterna i så stor mån som möjligt skulle känna sig trygga och 

bekväma med den information de delgav, vilket Bryman (2011:421) menar kan vara av stor 

betydelse för intervjun. Vid intervjun tillfrågades samtliga socialsekreterare om vi fick spela 

in intervjun vilket alla gav samtycke till. En inspelad och sedan transkriberad intervju 

möjliggjorde en detaljerad analys av det som sagts (Bryman 2011:420). Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2014:52) skriver hur enbart anteckna under intervjun utan inspelning, kan 

medföra egna oetiska tillägg vilket vi anser kunde undvikas genom ljudinspelning av 

intervjuerna och därefter ordagrant transkribera dem. Uppspelning av intervjun öppnar för 

möjligheten att inte enbart analysera vad personen säger utan också hur hen säger det 

(Bryman 2011:428). På grund av stor arbetsbelastning och tidsbrist hos de kommuner vi 

kontaktade, upplevde vi svårigheter med insamling av många respondenter och därmed få en 

trovärdig empiri. Till slut fick vi sju genomförda intervjuer med socialsekreterare runt om i 

södra Sverige. Efter de intervjuer som genomfördes så upplevde vi datan som tillräcklig för 

att kunna utläsa mönster i den information som förmedlades, och därefter kunna återge en 

tillförlitlig empiri.  

 

Utifrån vårt val av semistrukturerad intervju som metod så delade vi in intervjufrågorna i två 

olika huvudteman; Professionell relationsbyggnad och Det sociala arbetets organisation. 

Under intervjuns gång så utgick vi ifrån intervjuguiden (Bilaga A), men vi lät  den inte styra 

hela samtalet. Om socialsekreteraren lyfte en aspekt som vi inte haft i åtanke, men som var av 

relevans för vår studie så lät vi hen utveckla detta. Likaså anpassades frågornas följd utefter 

informantens svar, vilket ledde till variationer i intervjuernas struktur (Trost 2010:71). Då 

intervjuguiden inte skall användas som ett manus, försökte vi lära in våra teman och frågor så 

att vi kunde låta respondenten leda samtalet samtidigt som vi kunde ha en aning om intervjun 

började uppnå mättnad (Trost 2010:71). Vi genomförde samtliga intervjuer tillsammans och 
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turades om med olika ansvarsområden, där en ställde intervjufrågor och den andre ansvarade 

för anteckningar och eventuella följdfrågor. Båda var aktivt deltagande under intervjuerna 

oavsett ansvarsområde. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2014:52) skriver hur det är 

fördelaktigt med två forskare under intervjun, då en kan fokusera på intervjuguiden och en 

kan följa upp olika spår som framkommer. På grund av uppsatsens eventuellt känsliga frågor, 

så kan vi som utfört intervjuerna ha hamnat i en maktposition i förhållande till de 

socialsekreterare vi intervjuade (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2014:32). Denna maktposition 

har kontinuerligt diskuterats under intervjufrågornas utformning för neutralisering av 

maktförhållandena i den mån det varit möjligt, samt för minimering av risken att 

socialsekreterarna skulle känna sig ifrågasatta och kritiserade i sitt arbete. Innan intervjuerna 

diskuterades också vikten av likställda frågor till socialsekreterare oberoende om en kollega 

tidigare hade intervjuats av oss och därför kunde vi kanske ha en viss förkunskap om 

exempelvis personalgruppens uppbyggnad. Transkriberingen fördelade vi jämbördigt i den 

mån det var möjligt, då vi hade sju intervjuer. Transkriberingen av intervjuerna genomfördes 

snarast möjligt efter varje intervju medans de fortfarande fanns i minnet (Öberg 2011:66). När 

samtliga transkriberingar var klara så skrevs de ut i pappersform där vi läste och markerade 

med kulörta färger och gjorde kodningar i skillnader och mönster som vi kunde urskilja (Trost 

2010:155). Båda läste alla transkriberingarna och utifrån våra teman Professionell 

relationsbyggnad och Det sociala arbetets organisation, så markerade vi till en början allt i 

transkriberingarna i mindre underrubriker som rörde relationella egenskaper, kontinuitet, 

byråkrati, anknytning, personalomsättning, samt det vi ansåg vara ursäkter och 

rättfärdiganden. Därefter diskuterade vi den markerade texten vilket bidrog till en 

komplettering av varandras perspektiv och minimerad risk för förbiseende av relevant text. 

 

5.5 Bearbetning av data 

Efter varje genomförd intervju, så transkriberade vi denna omgående. Detta menar Öberg 

(2011:66) är fördelaktigt eftersom de intryck vi fått under intervjusituationen då är 

förhållandevis “färska” i minnet, vilket vi anser skulle kunna innebära att vi analyserar olika 

aspekter beroende på vilket sätt informanterna har lyft dessa. Då vi transkriberat samtliga 

intervjuer så kunde vi referera till informanternas exakta utsagor, vilket Kvale och Brinkman 

(2014:219) menar blir mer problematiskt om intervjuerna inte är inspelade och transkriberade 

eftersom det mänskliga minnet har sina begränsningar. Transkriberingarna har utgjort en 

central empiri i vår studie och det är utifrån dessa som vi har identifierat olika mönster och 

teman som vi sedan presenterat i kapitlet Resultat och Analys.  
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Bryman (2011) skriver hur det vanligaste sättet för analys av kvalitativ data är genom 

“tematiskt analys”, vilket även vi har gjort. Tematisk analys gå ut på att studiens författare 

skapar en förteckning med teman och eventuella subteman och kategoriserar därefter den data 

som framkommit av de intervjuer som genomförts (Bryman 2011:528). Efter de genomförda 

intervjuerna har transkriberats, studerade vi båda samtliga transkriberingar och markerade 

mönster vi kunde uttyda bland socialsekreterarnas utsagor. Vi markerade varje ny aspekt med 

en ny färg och kunde därmed lättare identifiera de mönster som eventuellt kunde uppstå. Det 

väsentliga i en analys är möjligheten för samtalan mellan de olika intervjuerna, i den mening 

att forskaren ska kunna urskilja likheter och skillnader i intervjupersonernas berättelser 

(Öberg 2011:67). Vi har därför skapat två huvudteman; Professionell relationsbyggnad samt 

Det sociala arbetets organisation,  utifrån våra frågeställningar och tidigare forskning. 

Därefter har vi strukturerat de aspekter som respondenterna gemensamt lyfter upp som viktiga 

och presenterat dem under dessa teman. De olika utsagorna har sedan analyserats utifrån 

teorin Accounts och Anknytningsteorin, och därmed kunnat tillföra oss en djupare förståelse 

av socialsekreterarnas resonemang kring relationer med placerade barn och hjälpa oss besvara 

vårt syfte med studien. I vår bearbetning av data ville vi kunna diskutera egenskaper som en 

relation präglas av utifrån ett samlingsbegrepp. Vi ansåg inte det finnas något existerande ord 

för vad vi ville förmedla och vi valde därför, med hjälp av tidigare forskning, teorier och våra 

respondenters utsagor, skapa ett begrepp som kunde hjälpa oss analysera de centrala 

egenskaperna i en relation. Detta valde vi att kalla relationsegenskaper. 

 

5.6 Tillförlitlighet  

Bryman förklarar tillförlitlighet genom fyra olika delkriterier; Trovärdighet, Överförbarhet, 

Pålitlighet och Objektivitet. Bryman lyfter hur författarna Guba och Lincoln ställer sig 

kritiska till varandet av endast en sanning om den sociala verkligheten och menar hur den kan 

beskrivas på olika sätt (Bryman 2011:354).  

 

Om studien skall upplevas som trovärdig så ska forskarna ha försäkrat sig om datan som 

samlats in, har uppfattats på korrekt sätt (Bryman 2011:355). Detta gjorde vi genom att be 

socialsekreterarna förklara och exemplifiera, samt återkopplade till dem under intervjuernas 

gång som en försäkring på att vi uppfattat informationen på rätt sätt. Kvalitativ forskning 

fokuserar på ett djup och inte en bredd inom en liten grupp människor, samt uppmanas 

forskare till diskussion kring  hur överförbart resultatet är på en annan grupp människor eller 
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miljö (Bryman 2011:355). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2014:44) skriver hur sex till åtta 

intervjupersoner ökar chansen för ett relativt representativt resultat. Vidare skriver författarna 

hur forskare med kvalitativa intervjuer som metod strävar efter något de benämner som 

mättnad. Mättnad innebär framkomsten av ett svarsmönster bland informationen som 

intervjupersonerna delger (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2014:44). Vi upplevde efter sju 

genomförda intervjuer  tillräckligt med teman och mönster i de svar vi fick från 

socialsekreterarna. Dock är vi medvetna om hur resultatet, trots den upplevda mättnaden, hade 

kunnat se annorlunda ut om vi hade intervjuat andra socialsekreterare vid ett annat tillfälle. Då 

vi har gjort en beskrivning av samtliga steg i hur vi har gått tillväga vid insamling och analys 

av material, samt redogjort för detta i den mån det har varit möjligt så anser vi det höja vår 

studies pålitlighet. Med hjälp av grupphandledning har vår text också lästs och kritiserats av 

andra, vilket enligt Bryman (2011:355) bidrar till ett mer pålitligt resultat. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2014:27) skriver också hur en vetenskaplig text ska vara transparent 

och avslöja så pass mycket av genomförandet och metodvalet att kritisk granskning är 

möjligt. Det sista kriteriet för en tillförlitlig studie är objektivitet, som enligt Bryman 

(2011:355) innebär möjligheten för bekräftande av hur forskaren inte medvetet låtit sina 

personliga värderingar och fördomar påverka resultatet. Vi har kontinuerligt under uppsatsen 

tillsammans diskuterat våra egna förkunskaper, värderingar och fördomar, och därefter 

försökt medvetandegöra dessa inför intervjuerna samt analysen och därmed undvika dess 

påverkan i resultatet, i den mån det varit möjligt.  

 

5.7 Etik 

I vår studie har vi interagerat med människor och eventuellt påverkat dem. Det har därför 

varit viktigt för oss med ingående och kritiska reflektioner över vilka etiska dilemman och 

hinder som har uppstått eller kunde uppstå efter studien. Göran Hemerén (2011:31) anser det 

vara viktigt vid metodvalet att tänka på om det kan medföra negativa eller skadliga 

konsekvenser för deltagaren, vilket vi har haft i åtanke när vi valde kvalitativa intervjuer som 

tillvägagångssätt. Med skadliga konsekvenser menas aspekter som stress, ångest, försämrad 

självkänsla samt fysisk skada (Bryman 2011:132). Vi har använt oss av vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer som riktlinjer för hur vi lade upp studien. Dessa principer består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialkravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2009). Enligt informationskravet informerade vi deltagarna om vår studies 

syfte och vilken roll deras deltagande hade och vi försökte tydliggöra hur medverkan var 

frivilligt. Vi informerade också om deras rättigheter att avstå från besvarandet av frågor som 
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de inte kände sig bekväma med och deras möjlighet för avbrytande av intervjun utan vidare 

motivering till varför. Socialsekreterarna blev också informerade om rätt till tillbakatagande 

av sitt deltagande i studien fram tills uppsatsens slutproduktion. Samtyckeskravet innebär 

försäkrande kring socialarbetarnas samtycke till deltagande i vår studie, eventuellt även 

arbetsgivaren. Konfidentialkravet syftar till ett skydd av all identifierbar information kring 

intervjupersonerna. Alla uppgifter som kan användas för identifikation av en deltagare 

hanterades och lagrades på ett sådant sätt så ingen utomstående kunde få tag i specifika 

detaljer om deltagarna eller kunna lista ut vem personen eller personerna är. För att tillgodose 

nyttjandekravet användes den information som intervjupersonerna delade med sig av endast 

vid den aktuella studien i syfte till besvarandet dess frågeställningar och syfte. Den insamlade 

datan har endast använts av oss författare och dem i direkt anknytning till studien för att 

hantera och analysera materialet. Nyttjandekravet innebär också deltagarnas rätt att ta del av 

den färdiga texten vid förfrågan (Vetenskapsrådet 2009). De första två kraven har vi försökt 

tillgodose genom ett informationsbrev med all relevant information kring vår studie, som 

deltagarna och/eller chef fick läsa innan de tackade ja (Bilaga B, Bilaga C). Detta då det är 

vårt ansvar som forskare att försäkra oss om respondenterna har informerats och förstått 

studiens syfte samt varför vi önskade deras medverkan, innan vi påbörjade intervjuerna 

(Bryman 2011:135). Informationsbrevet innehöll en presentation av oss som genomfört 

studien, en kort beskrivning om studiens syfte, en beskrivning om hur studiens genomförande 

var planerad samt information om vilka rättigheter deltagarna hade i relation till vår studie. 

Där fanns även kontaktuppgifter till oss själva samt handledaren för denna studie. Samtycke 

införskaffades genom mejlkonversationer där deltagarna yttrade sin intresse om medverkan 

efter delgivning av informationsbrevet. För att uppnå konfidentialkravet har vi i så stor 

utsträckning som möjligt försökt göra deltagarna oidentifierbara genom exempelvis inte 

använda deras namn, arbetsplats eller annan information som kan göra dem identifierbara. Vi 

har istället använt oss av fiktiva namn vid benämning av respondenterna vilket enligt Bryman 

har ökat anonymiteten (Bryman 2011:133). I studien har vi också valt att inte tala om vilka 

kommuner deltagarna arbetar i, utan har benämnt dessa som kommuner i södra Sverige. Detta 

för att utlämna så lite information som möjligt som kan leda till att respondenternas identitet 

röjs. Enligt nyttjandekravet har den data och information som framkommit i vår studie endast 

använts för studiens syfte och har inte överlämnats eller delgivits till några andra parter än de 

som har direkt anknytning till studien, exempelvis Linnéuniversitetet.  
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I vår studie ansåg vi själva att intervjupersonerna kunde känna sig utlämnade då våra 

frågor  handlade i vissa fall om negativa faktorer med deras arbete. Problematik som hade 

kunnat uppstå kunde varit att deltagarna upplevde svårigheter med att prata om frågor som 

kan upplevas som kritik mot deras organisation och därmed känna sig osäkra på hur de skall 

besvara frågorna. Genom tydlighet kring konfidentialkravet samt utformning av så neutrala 

frågor som möjligt, hoppas vi ha kunnat ge dem trygghet i att deras svar inte kommer kunna 

identifiera dem. Vi har också undvikt kontakt med kommuner vi själva varit verksamma i. 

Detta för bevarandet av ett opartiskt perspektiv i den mån det är möjligt och för undvikandet 

av våra eventuella förkunskaper om arbetsplatsens arbetssätt ska påverkar studiens resultat.  

 

5.8 Arbetsfördelning 

Under uppsatsens gång så har vi suttit tillsammans och diskuterat samtliga delar i studien. 

Detta har möjliggjort att vi båda i närmaste mån varit lika insatta i de olika delarna, trots vissa 

delarna blivit skrivna var för sig. Vi har båda varit närvarande vid samtliga intervjuer och 

alternerat vem av oss om är intervjuledare och vem som assisterar, vilket Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2014:52) anser vara fördelaktigt. Transkriberingarna delade vi upp, 

vilket  fördelade arbetsbelastningen och minimerade tidsåtgången. Vi har gemensamt 

reflekterat över samtliga begrepp och teorier vid appliceringen på resultatet från intervjuerna 

vi samlat in. Slutligen har vi tillsammans bearbetat analysen och utformat den avslutande 

diskussionen. 

 

5.9 Metoddiskussion 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har möjliggjort en djupare förståelse kring relationen 

mellan socialsekreterare och placerade barn. Genom användningen av den intervjuguide som 

vi utformat var vi förberedda inför varje intervjutillfälle. Med hjälp av öppna frågor kunde vi 

situationsanpassa samtalen efter skiljaktigheter mellan intervjuerna (Bryman 2011:244,415) 

Exempelvis kunde våra respondenter på eget initiativ besvara frågor på vår intervjuguide som 

vi inte hunnit ställa än, eller kunde någon aspekt på ett tema inte vara relevant att fråga om, på 

just den specifika arbetsplatsen. Inledningsvis upplevde vi en svårighet med uppfattning av 

tidsåtgången för intervjuerna samt om frågorna vi utformat var tydliga nog att besvara. Efter 

den första intervjun behövde intervjuguiden omformuleras eftersom vi såg 

förbättringsmöjligheter i dess struktur och utformning. Allt eftersom vi genomförde våra 

intervjuer blev vi mer rutinerade och bekväma i rollen som intervjuare vilket har resulterat i 
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en varierande kvalitet. Samtidigt har samtliga intervjuer har varit innehållsrika och alla har 

bidragit med relevant data som har kunnat användas i analysen. 

 

Sammantaget intervjuades 7 socialsekreterare från 5 kommuner. Vi upplevde en svårighet 

med rekrytering av respondenter till vår studie då endast 6 av 24 kommuner gav gensvar och 

tackade ja till ett deltagande. En av dessa fick vi tyvärr tacka nej till på grund av tidsbrist. Då 

vi inte velat fråga de tillfrågade kommunerna eller våra respondenter om varför det var ett lågt 

intresse från deltagande för deltagande, kan vi inte med säkerhet veta vad orsaken till detta 

var. Några av de enhetschefer och socialsekreterare vi pratade med per telefon gav uttryck för 

hög arbetsbelastningen som orsak, och därmed inte kunna försäkra oss om sitt medverkande. 

Ett par av våra respondenter resonerade också kring varför fler på deras arbetsplats inte velat 

delta, och menade hur det kunde bero på hur majoriteten av barnhandläggarna är unga eller 

nyanställda, och därmed kunde uppleva en bristande erfarenhet. Det kan även bero på ämnets 

känsliga natur vilket kunde leda till svårigheter vid intervjuerna, om deltagarna oroade sig för 

om deras resonemang skulle låta som kritik mot den egna organisationen. Vi anser det därför 

vara viktigt att ha dessa aspekter i åtanke vid utformningen av ett informationsbrev, samt 

försöka tydliggöra hur studien inte syftar till någon form av kritisering av respondenter eller 

organisationer. 

 

6. Resultat och analys 
Följande kapitel kommer presentera våra resultat och analys för att besvara syftet med denna 

kandidatuppsats som är att studera och förstå socialsekreterares syn på relationen mellan 

barn och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen, samt hur 

personalomsättningen påverkar villkoren för relationsskapande arbete med barn. Resultatet 

kommer analyseras utifrån teorierna accounts och anknytningsteorin. I resultatet kommer vi 

även presentera begreppet Relationsegenskaper som ett samlingsbegrepp för de egenskaper 

som präglar en god relation. Vårt resultat kommer även analyseras utifrån dimensioner som 

belysts av den tidigare forskningen. För bevarandet av våra respondenters konfidentialitet 

kommer vi genom detta kapitel benämna våra respondenter med fiktiva namn såsom Elsa, 

Jenny, Lina, Matilda, Hanna, Erika samt Frida. Avslutningsvis har vi efter varje tema gjort en 

sammanfattning som belyser de främsta slutsatserna från respektive tema.  
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6.1 Professionell relationsbyggnad 

I följande avsnitt kommer vi att presentera resultat och analys av professionell 

relationsbyggnad 

 

6.1.1 Egenskaper för relationsbyggnad  

Beresford, Croft och Adshead (2008:1393-1395) belyser klienters definitioner av egenskaper 

de anser vara viktiga för en god relation med sin socialarbetare. Egenskaperna som författarna 

presenterar är vänlighet, ömsesidighet, flexibilitet, tillförlitlighet, lyhördhet, respekt, given tid 

samt tillgänglighet. Dessa egenskaper ansågs vara väsentliga för patienters välbefinnande 

(Beresfrod, Croft & Adshead 2008:1393-1398). Fortsättningsvis benämner Blom (2001:277-

278) ytterligare egenskaper såsom engagemang, acceptans, och empati. De socialsekreterare 

som vi intervjuade fick själva räkna upp de egenskaper som ansågs vara viktiga för en god 

relation med placerade barn. Egenskaperna som respondenterna lyfte fram som viktiga i 

relationen med barn kan illustreras med bilden nedan (se figur 2). Dessa egenskaper beskriver 

hur de anser att den ideala socialsekreteraren skall vara för att generera en god 

relationsbyggnad.  

Figur 2 (Illustrerad av studiens författare 2017) 

Analys 

Tillsammans med de begrepp tidigare forskning tagit upp, kan vi börja ringa in de egenskaper 

vi använder för relationsbyggande med andra människor. Dessa begrepp skulle eventuellt 

också kunna kategoriseras in i olika teman, exempelvis egenskaper som är mer professionella 

eller personliga. I sin tabell om grundläggande reaktioner (se figur 1) ger Parrish (2012) 
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exempel på väsentliga egenskaper i ett samspel mellan en vuxen och barn med en god 

anknytning respektive svag anknytning. Dessa exempel på egenskaper genomsyrar både vår 

tidigare forskning och våra respondenters utsagor. Utifrån anknytningsteorin, tidigare 

forskning samt våra respondenters exempel på egenskaper som är viktiga för en god 

relationsbyggnad, kan vi diskutera begreppet Relationsegenskaper (Se figur 3). Begreppet ska 

syfta till benämningen av de egenskaper som kännetecknar hur en god relation skall se ut. 

Genom uppradning av begrepp och egenskaper för en god relation som framkommit i vår 

studie, likställdes dessa med de begrepp som tagits upp i tidigare forskning. Därefter har vi 

fördelat och skiljt det som beskriver hur en socialsekreterare kan tänkas vara från vad som 

speglar hur relationen i sig kan tänkas vara. De egenskaper vi anser inringar alla aspekter från 

tidigare forskning, teori och respondenternas svar är tillitsfull, förtroendefull, respektfull, rak 

och förutsägbar, och kan därmed vara huvudkomponenterna i en god relation. I analysen av 

de  egenskaper som framtagits anser vi dessa fem begrepp beskriva vad en god relation skall 

präglas av och kan därför ses som relationens fem byggstenar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 (Illustrerad av studiens författare 2017) 

 

Dock bör det poängteras hur vårt begrepp relationsegenskaper är framtaget ur en specifik 

relation, den vill säga den mellan socialarbetare och klient, med fokus på barn och ungdomar. 

Det kan därmed tänkas att de relationsegenskaper som anses viktiga kan variera utifrån ett 

klient-, barn-, professionellt- eller vardags-perspektiv, och olika egenskaper kan eventuellt 

väga mer beroende på vilket perspektiv det utgås ifrån.  
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6.1.2 Professionell och personlig relation  

Samtliga respondenter har beskrivit hur deras kontakt med de barn och ungdomar de 

handlägger ser ut och denna kontakt har skiljt sig beroende på situation. I deras berättelser har 

det framkommit hur det i vissa fall är mer lämpligt med  professionellt bemötande, och i 

andra fall mer personligt. Samt ibland ett förhållningssätt där båda aspekterna samspelar. 

Frida exemplifierar hennes förhållningssätt i vissa situationer: 

 

Men jag gör lite utanför ramen. Jag åker iväg med dem, jag gör saker, bjuder på lunch och ja. - 

Frida 
 

Frida beskriver hur hon går utanför ramen genom att bjuda barnet på lunch, vilket  hon gör på 

eget initiativ och vilket kanske inte ingår i en socialsekreterarens vanliga arbetsuppgifter. 

Detta innebär således inte att det respondenten gör är fel, utan hennes beskrivning utmynnar 

snarare i en förbättrad process i relationsbyggnaden med barnet. 

 

Jag tror att jag är ganska personlig. [...] Jag känner så mycket för de här barnen. Alltså man 

har ju suttit och tröstat dem och man har skrattat med dem. - Matilda 

 

Här berättar respondenten själv hur hennes relation till barnet kan vara personlig i och med 

hennes närvarande vid situationer, som innebär emotionella stunder där det förekommer både 

gråt och skratt. Blom (2002:278) framhäver risken för utbrändhet som inte ökar av nära och 

personliga relationer med klienter, utan hur det snarare är snabba och ytliga relationer som 

kan skapa problematik. Blom poängterar även hur en socialarbetares centrala uppgifter är 

stödjande och vägledande, men inte diagnostiserande (Blom 2002:280). Det framkommer 

även ett mer professionellt förhållningssätt till barnen där Matilda belyser 

myndighetsutövningens vikt för säkerställning av barnets bästa. Vidare framför Jenny ett 

liknande resonemang där hon lägger vikt på att barnet skall förstå hennes roll som 

socialsekreterare. 

 

Det som jag tycker är viktigt, det är ju att barnet vet min funktion, vem jag är och vad jag gör. 

Och att det är mitt uppdrag att lyssna på barnet och att det är mitt uppdrag att ändra på sånt 

som inte är bra. - Jenny  

 

Jennys förhållningssätt framkommer hos flera av respondenterna. Hanna beskriver hur hon 

genom sin myndighetsutövande roll har mandat till bestämmande i en del frågor rörande 

barnet, men anser det ändå vara viktigt att samtidigt kunna lyssna och utforska barnets egen 
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vilja. Hon trycker på rollen som myndighetsperson är ett tillvägagångssätt för professionellt 

bemötande mot barnen, samtidigt som hon lyfter fram betydelsen av lyhördhet och 

engagemang på ett personligt plan. Erika är inne på liknande resonemang kring balansen 

mellan det professionella och det personliga: 

 

Jag tror det är en flytande gräns vad man själv är bekväm med att dela med sig av. Så jag har 

nog tänkt att jag har gett så mycket jag har tyckt varit lämpligt i det ärendet, sen är det viktigt 

att komma ihåg vad det är man faktiskt har berättat om till senare sen. - Erika 
 

Erika antyder hur en socialsekreterare själv får bedöma vart man sätter gränsen för hur 

personlig man vill vara vid en relationsbyggnad med barn. Hon belyser även hur hon själv får 

bära ansvaret för det hon väljer att dela med sig av och ta de konsekvenser som eventuellt kan 

medföras. Tham (2008) diskuterar vikten av en balans mellan en professionell och personlig 

relation till barnen för skapandet av en god relation. Detta resonemang har även förts av 

övriga respondenter  kring hur de förhåller sig till gränser i relationen mellan dem själva och 

de placerade barnen de arbetar med. Sammantaget framkommer det hur majoriteten av 

respondenterna ser fördelar med både personligt och professionellt förhållningssätt i sitt 

relationsskapande arbete.  

 

Analys  

Resultatet kan visa hur det eventuellt finns fler dimensioner på en professionell relation inom 

socialt arbete. Det respondenterna menar kan tolkas som hur de ibland får gå utanför sin 

professionella roll för att uppnå de mål som krävs för barnets välmående. Enligt Broberg et.al 

(2006) kan trygghet skapas genom sociala interaktioner då barn förändrar sina 

anknytningsmetoder med åldern. Barnet kan skapa nya relationer utan att föräldrarna är 

närvarande (Broberg 2006:203-231). Då Frida och Matilda kan ha engagerat sig på ett mer 

personligt plan,  kan det tänkas ha bidragit till att barnen har fått en starkare anknytning till 

dem. Tham (2008) tar upp hur den professionella och den personliga rollen till viss del kan 

vara motstridiga, samtidigt som andra forskare har kommit fram till hur en kombination av 

professionell och personlig relation kan främja kontakten mellan socialarbetare och klient 

(Tham 2008:16) Vidare kan det tolkas som respondenten Jenny har ett mer professionellt 

förhållningssätt när hon poängterar uppdragets vikt i interaktionen med barn för att se till 

barnets bästa. När Jenny beskriver hur det är hennes uppdrag att lyssna på barnet och ändra på 

sådant som inte är bra, kan det tolkas som deras relation präglas av relationsegenskaperna rak 
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och tillitsfull då barnets åsikter blir hörda och hen kan förvänta sig Jennys engagemang i sitt 

arbete med förbättring av barnets situation. 

 

6.1.3 Kontinuitet 

Det har framkommit en gemensam åsikt kring personalomsättningen i arbetet med placerade 

barn som kan liknas med vad Tobon, Reid och Brown (2015) beskriver som negativa 

konsekvenser som uppstår när personal sluta. Där det finns bristande kontinuitet i relationen 

till socialsekreterare beskriver barn hur de ser denna som “[...] just another worker” [ännu en 

arbetare] (Tobon, Reid & Brown 2015:924). Frida exemplifierar detta genom följande citat: 

 

[...] ja nu kommer ny sockärring och det är ingen idé att prata med för du ska väl snart sluta 

ändå? -Frida 

 

Flera respondenter har beskrivit just denna situation genom sina egna tolkningar av barnens 

reaktioner av när det kommer en ny socialsekreterare och tar över ett ärende. Jenny ger ett 

exempel på ytterligare konsekvens som kan uppstå till följd av personalomsättning. 

Respondenten berättar om ett ärende där en förälder inte vill träffa den nya handläggaren för 

hen inte orkar berätta sin känslosamma problematik gång på gång för varje ny 

socialsekreterare. Vidare uppmärksammade våra respondenter hur egenskaper såsom tillit och 

förtroende tar lång tid att bygga upp. Inte minst gentemot de barn som känt sig svikna av 

andra socialsekreterare, eller myndigheten i sin helhet. Samtliga socialsekreterare poängterade 

vissa fördelar med kvarvarandet i ett ärende över en längre tid. Erika berättar hur det tog 

henne två och ett halvt år innan hon började de se uppenbara fördelarna med att vara 

stadigvarande i ett ärende som socialsekreterare.  

 

Jag jobbar mest med LVU-ärenden, alltså som är lite tyngre ärenden där det är mycket känslor 

med oftast, särskilt i början av en placering. Och det tar nåt år innan det lägger sig och innan 

barnet och föräldrarna och familjehemmet eller vem det nu är som är inblandad, har landat i 

såhär ser det ut... - Erika 
 

Erika beskriver hur det kan ta upp mot över ett år för att konsekvenserna av en barnplacering 

skall lägga sig. Hon menar även på den känslomässiga stress det kan medföra för samtliga 

parter som är inblandade. Vidare berättar Erika: 

 

… En del barn som hamnar i kris i samband med placering, att det tar ett tag för dem att man 

kommer förbi det där, att man kan börja prata om det. Att vad det var som hände och att de 

kan se att det behövde nog bli såhär, och då behöver man finnas kvar över tid. - Erika 
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Erika tar upp ett exempel med hur barn som ställs inför en placering kan riskera hamna i 

emotionell kris och hur det kan ta ett tag för dem att bearbeta och acceptera situationen. 

Respondenten menar hur det kan vara extra viktigt med en och samma socialsekreterare som 

handlägger barnet under den svåra perioden för att förhoppningsvis skapa trygghet hos barnet. 

Erika förklarar även hur hon har varit med om barn som får problem med att minnas det som 

händer under krisen och hur det då är viktigt för socialsekreteraren som varit där från början 

och sett allt som hänt, att vara med och stödja barnet. Blom (2002:280) benämner hur 

förändringsprocessen kräver tid och en långvarig relation mellan socialsekreteraren och barnet 

för barnet skall komma ur krisen och anpassa sig till sitt nya familjehem, vilket skulle kunna 

liknas med det Erika berättar. Författaren förklarar också hur socialarbetaren inte kan förse 

klienten med några enkla svar och snabba lösningar då problematiken oftast är komplex och 

då krävs det en god och långvarig relation för att åstadkomma den eventuella förändringen 

som behövs (Blom 2002:280).  

 

Samtliga socialsekreterare har belyst hur de ska träffa barnen eller ungdomarna fyra gånger 

per år, men hur dessa träffar ser ut varierar. Faktorer som har inverkan på hur kontakten ser ut 

kan exempelvis vara barnets ålder, ärendets komplexitet, samt beroende på om det är ett 

nyligen påbörjat ärende eller ett ärende som pågått en längre tid. Om det rör sig om ett barn 

på cirka tre år, menar Erika att kontakten kan ske mer regelbundet. Vidare förklarar hon hur 

kontakter med ungdomar i 15- 16 årsåldern kan skilja sig då de själva kan ta initiativ och 

kontakta henne utöver de obligatoriska tillfällena. Detta bekräftar av flertalet av våra andra 

respondenter som har berättat hur många ungdomar nöjer sig med en viss telefon- eller SMS-

kontakt utöver de obligatoriska träffarna.  

 

Vidare har flera av respondenterna exemplifierat hur de varit tvungna att förhålla sig till barn 

som inte vill ha med dem att göra, men som i slutändan resulterat i en god relation då 

socialsekreteraren varit tålmodig och uthållig. Frida beskriver hur det gick till när hon 

lyckades återskapa tillit i en relation:  

 

Dit åkte jag i ett halvår för att jag hade jobbat med en pojke i flera år och sen var vi 

tvungen att låsa in honom. Och han kände sig jättesviken [...] och den här pojken 

vägrade träffa oss, men han visste att vi var där för hans skull. Så det slutar med att 

tredje gången då gick han runt byggnaden vi satt i [...]. Fjärde gången vi kom ner då 

kom han in och så gick han utanför rummet, blängde på oss. Och nästa gång så kom 

han in. Det är uthållighet. - Frida 
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Likt Frida förtydligar Erika vikten av kvarvarandet över tid hos ett barn, genom att trycka på 

hur barnet exempelvis kan förlora sina föräldrar och annat nätverk en tid under 

placeringsprocessen. Barnet får träffa många nya människor i utredningshem och sen ännu 

fler på familjehem. Erika menar om socialsekreteraren är konstant så skapar det trygghet för 

barnet. 

 

Analys  

Tobon, Reid & Brown (2015:924) menar hur det krävs kontinuitet för god relationsbyggnad. I 

kontrast har våra respondenter belyst konsekvenser som kan uppstå när kontinuiteten brister. 

Exemplet som Frida presenterar tyder på hur pojken inte ville träffa henne på grund av hans 

besvikelse, vilket kan tolkas som hans förtroende och tillit till Frida inte längre var lika starkt 

som tidigare. Deras relation kan tänkas ha mist relationsegenskapen förtroendefull vid 

placeringen då pojken kände sig sviken. Men tack vare hennes tålamod och ihärdighet kunde 

pojken återfå förtroende för henne. Deras relation kunde då återigen tillskrivas 

relationsegenskapen förtroendefull.  

 

Flera respondenter har framfört exempel på när det har varit fördelaktigt för dem, i relation till 

de placerade barnen, att vara kvar över tid i ett ärende. Detta skulle kunna bekräftas av Blom 

(2002:280) som menar det vara nödvändigt att klienten och socialsekreteraren utvecklar en 

långvarig personlig relation om klienten skall kunna känna benägenhet till förändring av 

situationen denne befinner sig i. När respondenterna har berättat hur det är bra med 

stadigvarande kontakt i ett ärende, kan det tolkas som att de anser att långvariga relationer och 

kontinuitet skapar förutsättningar för det sociala arbetets arbetsuppgifter. I tidigare forskning 

framkommer det aspekter som har ändrat arbetsuppgifters fokus, vilket tar tid från det 

relationsskapande arbetet och kan komma påverka förutsättningarna för socialsekreterarnas 

tid för kontakt med barnen utöver de obligatoriska träffarna (Gupta & Blewett 2007:174-175).  

 

Då respondenterna berättar hur kontakten med barnen kan variera beroende på faktorer såsom 

ålder, kan det ses som en anpassning av bemötandet gentemot barnet eller ungdomen i 

kontrast till dess ålder och utveckling av anknytningsmetoder. Broberg et.al (2006:230-231) 

menar hur yngre barn behöver mer regelbunden och kontakt med fysiska personer, än äldre 

barn som successivt behöver mer social interaktion. Detta kan förklara varför ett flertal av 
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våra respondenter beskriver hur frekvensen av kontakt med de barn och ungdomar de 

handlägger kan skilja sig. 

 

Sammanfattning av “Professionell relationsbyggnad” 

Genom våra analyser där vi har identifierat de egenskaper en god relation präglas av, 

identifierade vi begreppet relationsegenskaper där tillitsfull, förtroendefull, förutsägbar, 

respektfull och rak ingår. Detta begrepp har hjälpt oss benämna dessa egenskaper med ett 

samlingsnamn. Det framkom även hur en relation kan bestå utav flera dimensioner, 

professionell och personlig. Dessa förhållningssätt kan användas var för sig, exempelvis 

beroende på situation eller barnets ålder, eller en blandning av de två. Slutligen framkommer 

det hur kontinuiteten är väsentligt för bevarandet av relationsegenskaper.   

 

6.2 Det sociala arbetets organisation 

I följande avsnitt kommer vi presentera resultat och analys av det sociala arbetets 

organisation.  

 

6.2.1 Personalomsättning 

Vid frågor om hur socialsekreterarnas arbetsgrupper ser ut så har svaren varierat. Den 

gemensamma faktorn var dock att majoriteten av arbetsgrupperna var relativt nya. 

Exempelvis framkommer det hur ett antal av respondenternas befintliga arbetsgrupper inte 

existerat mer än i ett par månader på grund av hög omsättning av personal. De 

socialsekreterare som jobbat längst i de olika arbetsgrupperna har varit yrkesverksamma i 7 

respektive 13 år. I de resterande arbetsgrupperna har den som jobbat längst varit verksam i 

mindre än fyra år. Elsa reflekterar över den aktuella personalsituationen:  

 

Ja det är jättestor omsättning i vår grupp och det är ett problem. Egentligen är det ett problem 

att hitta varför det är så stor omsättning, med dem konstaterar bara “jaa det är ett jätteproblem 

att det är så stor omsättning” - Elsa 

 

Elsa beskriver hur personalomsättningen på hennes arbetsplats är problematisk samt hur 

organisationen inte lyckats identifiera orsakerna, det enda som har poängteras är just hur det 

är ett problem. Flera respondenter har fört liknande resonemang kring personalsituationen 

samt hur det inte finns så mycket socialsekreterare kan göra åt situationen mer än önska att 

det förekom i mindre utsträckning. Samtliga respondenter har gett uttryckt för hur det har 

förekommit personalomsättning någon gång under deras tid som barnhandläggare och 
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majoriteten upplever en existerande förekomst, i likhet med den statistik presenterad av 

fackförbundet Vision (2017). Det skall dock poängteras hur ett fåtal respondenter beskrivit sin 

arbetsgrupp som stabil då de haft samma arbetsgrupp upp till två år. Burman (2016:1) 

beskriver socialtjänsten som en ingång i socialt arbete, men där få socionomer vill stanna vid. 

Istället belyser han hur många väljer en fortsatt karriär på arbetsplatser med mindre stress och 

större handlingsutrymme.  

 

Analys  

Utifrån accounts kan det som framkommit angående personalomsättningen på våra 

respondenters arbetsplatser, ses som en ursäkt genom de upplevelser av problematiken som 

presenteras. Detta visar på en negativ situation som de själva inte ser någon lösning på och 

som då kan tolkas som ett förhållningssätt socialsekreterarna har, där de accepterat 

förekomsten av personalomsättning. Deras svårigheter att påverka situationen kan ses som en 

ursäkt, som i sin tur godtas av omgivningen då den är bunden till de organisatoriska 

förutsättningarna och inte socialsekreterarna själva.  

 

Orsakerna till denna problematik kan inte säkerställas, men kan däremot analyseras utifrån 

vad Gupta och Blewett (2007) diskuterar angående svårigheterna med bibehållning av 

personal inom barn- och familjenheten i England. I vårt resultat har det framkommit hur det 

förekommer bristande kartläggning av orsaker som kan leda till personalomsättning, dock har 

Gupta  och Blewett (2007:174-175) försökt identifiera några faktorer, såsom hur arbetet 

präglas av låg uppskattning och komplexa arbetsuppgifter. Trots dessa aspekter är framtagna i 

England så skulle de kunna appliceras i svensk kontext, då problematiken är snarlik.   

 

6.2.2 Slitsam arbetsmiljö 

Burman (2016) menar hur myndighetsutövande tjänster har större omsättning på personal än 

andra yrken. Denna problematik bekräftar våra respondenter genom berättelser kring 

tendensen att byta jobb.   

 

Alltså det här jobbet är tufft. Man jobbar inte så himla många år med det här utan att man 

måste ta en paus sen. [...] och bara få släppa allt det här. Slippa sitta framför datorn och slippa 

de här samtalen och mötena. Så nu har jag nya krafter igen. - Lina  
 

Flera respondenter har uttryckt hur arbetsuppgifterna en socialsekreterare står inför kan vara 

svåra och känslomässigt krävande. Vid förfrågan om våra respondenter ansåg det finnas tid 
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för reflektion kring sitt arbete, tog majoritetet upp möjligheten för diskussion kring sådana 

ämnen på gruppmöten och handledningstillfällen, men tyckte samtidigt att det inte alltid var 

tillräckligt. 

 

Vi har ingen maskin, inget att luta oss emot. Det verktyg vi har är oss själva och det måste vi 

ju ta hand om för annars så går det ju sönder. Och det är ju många som slutar i det. [...] Det är 

faktiskt fler som har slutat genom de här åren jag har vart på grund av att man orkar inte. - 

Frida 
 

Frida diskuterar hur viktigt det är för socialsekreterare att ta hand om sig själva i det stressiga 

arbetet, samt hur det tyvärr är svårt i dagens läge att få tid till detta. Samtliga respondenter har 

tryckt på betydelsen av stödet från sina kollegor vid hanteringen av den stress som kan uppstå 

vid de individuella ärendena. Jenny berättar om möjligheten för diskussion med kollegor som 

värdefullt för att kunna släppa händelser och slippa ta med sig arbetet hem. Andra 

respondenter har resonerat på liknande sätt, men tar även upp hur tiden till bearbetning och 

ventilering av känslor heller inte alltid finns tillgänglig, utöver de regelbundna 

handledningstillfällena som arbetsplatsen erbjuder. Denna brist av egenreflektion inom socialt 

arbete bekräftar Gupta och Blewett (2007). I sina diskussioner kring temat defensiv/reflektiv, 

framkommer liknande resonemang om betydelsen av utförandet av kritiska reflektioner, men 

drar slutsatsen att det inte finns tillräckligt med tid för detta i och med en hög arbetsbelastning 

(Gupta & Blewett 2007:174-175). Vid en fråga om det finns stöd på arbetsplatsen ifall en 

socialsekreterare har något hen behöver ventilera, menar Elsa hur de försöker så gott de kan 

att hitta tid till det. Elsa bekräftar det andra respondenter också lyft fram, hur viktigt det är 

med kollegial stöttning samtidigt som möjligheten till detta kan vara begränsad.  

 

Analys 

Den problematik som Burman (2016) lyfter angående personalomsättning kan ses som en 

konsekvens av det Lina beskriver om jobbets tuffa natur och hur man inte jobbar så många år 

som barnhandläggare. Socialstyrelsen har själva benämnt myndighetsutövning som är riktad 

mot barn som det mest krävande yrket inom socialtjänsten (Burman 2016:1). Utifrån 

accountsteorin (Scott & Lyman 1968) så kan det tolkas som att Lina genom ett rättfärdigande 

har accepterat jobbet som tufft och ser detta som anledningen till förekomsten av 

personalomsättning inom myndighetsutövande yrken. Respondenten uppger under intervjun  

hur hon även valt ett temporärt yrkesbyte för en paus från den stress som arbetet med 

placerade barn medför. Elsa har ett förhållningssätt där hon använder accountet ursäkt när hon 
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säger hur det inte finns så mycket hon kan göra åt personalomsättningen mer än önska att det 

förekom i mindre utsträckning. Detta genom hennes identifiering av situationen som ett 

problem samtidigt som hon upplever hur det ligger utanför hennes makt att påverka. Vidare 

kan accounts också kopplas till när respondenterna beskriver hur de gör sitt bästa för att hitta 

tid till kritiska reflektioner. Det kan ses som en ursäkt (Scott & Lyman 1968:46-47) när de gör 

sitt bästa för att hinna stanna upp och reflektera, men tiden tas upp av andra mer prioriterade 

arbetsuppgifter. Bristen på egenreflektion kan leda till känslomässiga påfrestningar och 

slitsamhet i arbetet, vilket Burman (2016:10) också menar är en av de bidragande faktorerna 

till varför socialsekreterare väljer ett byte av arbetsplats.  

 

Deltagarna i Gupta och Blewetts (2007:174-175)  studie anser arbetet vara mer 

uppgiftsfokuserat och ledningsstyrt, vilket tar tid från återhämtande åtgärder såsom 

egenreflektion. Detta kan tänkas öka stressen hos socialsekreterare om de inte får tid och stöd 

för stressavlastning, som kan liknas med det Frida menar med “Vi har ingen maskin, inget att 

luta oss emot”. Respondenten menar hur bristande omsorg om socialsekreterarna  leder till 

orkeslösa socialsekreterare som inte orkar med arbetsuppgifterna och hur det kan vara en 

anledning till den omsättning som försegår, vilket i sin tur återigen kan kopplas till de faktorer 

som Burman (2016:10) anser kan vara orsaker till socialsekreterares tendenser för jobbyte. 

 

6.2.3 Administration före relation 

Tham (2008:15) skriver i sin studie hur en del omorganiseringar inom socialtjänsten där en 

del kommuner har specialiserat arbetsuppgifterna, kan ha bidragit till en ökning av distansen 

mellan socialsekreterare och barn. Samtliga respondenter har uppgett hur de numera är mer 

specialiserade och de flesta hanterar i stort sett enbart ärenden med placerade barn. 

Majoriteten av respondenterna uppger hur det är fördelaktigt att inte vara involverad i 

utredningen som lett till en placering: Detta då barnen och föräldrarna ofta förknippar beslutet 

med den enskilde socialsekreteraren vilket i sin tur kan försvåra relationsbyggandet. Men det 

har även yttrats åsikter kring hur det var bättre när en och samma handläggare gjorde både 

utredning och uppföljning. Detta motiverades bland annat med hur kontakten med barnet eller 

ungdomen därmed blev längre, samt hur socialsekreteraren inte behövde lära känna barnet 

inledningsvis via en utredning. 

 

Som tidigare nämnt beskriver Gupta och Blewett (2007:174-175) hur arbetsuppgifterna för 

socialsekreterare som jobbar med barn har förändrats till ett ökat fokus på administrativt 
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kontorsarbete, vilket minskat tiden för relationsbyggande arbete. Detta menar författarna är 

motsägelsefullt då de flesta söker sig till just detta yrke på grund av intresse för människor i 

behov av stöd. Bland annat nämner Matilda hur kraven på dokumentation och andra 

administrativa arbetsuppgifter successivt har ökat med tiden. Frida berättar i sin tur hur 

dokumentationen är så pass tidskrävande att den oftast tar över fokus från relationsbyggande 

arbetsuppgifter, såsom kontakt med barn eller ungdomar utöver de obligatoriska mötena. Elsa 

berättar hur detta kan vara några av de faktorer som kan bidra till att socialsekreterare slutar. 

En del respondenter har också uttryckt hur de skulle vilja ha mer tid till relationsbyggande i 

sitt arbete. Vid ett samtal om hur mycket tid som finns för just detta berättar Matilda följande:  

 

[...] ja det är ju inte alltid man har det och det känns inte riktigt bra. För att vissa perioder är 

det väldigt fullplottrat, men ibland så får man ta sin lunch eller man [...] får vara kvar en liten 

stund efter. - Matilda 
 

Matilda berättar också att när arbetet har varit tidspressat så har det känts som 

arbetsuppgifterna och uppföljningarna med de placerade barnen bara skall avverkas. 

Respondenten beskriver sin upplevelse om hur detta har påverkat kvalitén negativt då barnen 

inte kan ses som en “handelsvara” som man bara kan placera utan annan kontinuitet i 

relationen.  

 

Analys 

De omorganiseringar som Tham (2008:15) tar upp skulle kunna liknas med Gupta och 

Blewetts (2007) resonemang kring hur arbetsuppgifterna blivit mer administrativa. Detta 

menar författarna vara motsägelsefullt då de flesta söker sig till just detta yrke på grund av 

intresse för människor i behov av stöd. Det kan likt tidigare analyser då tolkas som en 

bidragande faktor till socialarbetares tendenser till jobbyte. Våra respondenter tar även upp 

den tidsbrist som bekräftas av Gupta och Blewett (2007:174-175) som menar hur 

socialsekreterare inte har möjlighet att utveckla och bygga relationer till klienter i och med 

den höga arbetsbelastningen. Detta synsätt kan  tillsammans med våra informanters 

berättelser, utifrån accountsteorin (Scott & Lyman 1968:46-47) ses som en ursäkt. Det skulle 

kunna tolkas som socialsekreterarna inte anser det vara fördelaktigt när mer tid läggs på de 

administrativa arbetsuppgifterna än på relationen, men i och med det är ledningen som 

kommit med dokumentationskrav så kan det ses som direktiv utanför socialsekreterares makt 

att påverka.  
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Sammanfattning av “Det sociala arbetets organisation” 

Det har framkommit hur det förekommer eller har förekommit bekymmersam 

personalomsättning på flera av de berörda arbetsplatserna. Denna problematik möts med ett 

accepterat förhållningssätt av respondenterna, då de upplever maktlöshet inför problemet som 

ligger djupare inom organisationen. Flera av respondenterna uttrycker även hur vissa 

arbetsuppgifter är svåra, känslomässigt krävande samt att det finns tidsbrist för 

egenreflektion, vilket därmed kan vara orsaker till socialsekreterarnas tendenser till jobbyte. 

Avslutningsvis har det framkommit hur omorganiseringar lett till mer byråkratiska 

arbetsuppgifter vilket tagit tid från relationsbyggande arbete. 

 

7. Diskussion 
I nästkommande avsnitt kommer vi utifrån vårt syfte, att studera och förstå socialsekreterares 

syn på relationen mellan barn och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen, samt 

hur de beskriver eventuell problematik kring personalomsättning och relationer, diskutera de 

slutsatser som vi dragit utifrån vad som framkommit i vårt resultat.  

 

7.1 Slutsatser utifrån frågeställningen: Hur beskriver socialsekreterare det 

relationsbyggande arbetet? 

De slutsatser som vi drar utifrån den informationen som har framkommit i vårt resultat och 

analys tyder på att det finns flera faktorer som spelar in för skapandet av goda relationer 

mellan socialsekreterare och de barn och ungdomar de handlägger. Vissa faktorer har 

identifierats utifrån våra resultat för vad som krävs för en god relation, och andra faktorer 

utifrån hur den aktuella arbetssituationen ser ut bland socialsekreterare.  

 

Utifrån vårt resultat får vi fram slutsatsen att det finns en specifik samling begrepp som 

tillsammans är viktiga för en god relation mellan barn och socialsekreterare. Dessa begrepp 

har vi benämnt som relationsegenskaper med en förhoppning om en förenklad 

egenskapsbaserad forskning och relationsbaserat arbete. Då relationer är centralt i socialt 

arbete kan det vara av vikt med ett samlingsnamn för de egenskaper som kan har inverkan på 

relationsbyggnad. Det bör dock poängteras hur begreppet relationsegenskaper har framtagits i 

denna studie, är specifikt baserat på relationen mellan socialsekreterare och de barn och 

ungdomar de handlägger. Trots relationsegenskaper lämpligtvis skulle kunna appliceras på 

fler målgrupper än barn och ungdomar inom socialt arbete, eller även vardagliga relationer 

orelaterade till någon profession, så är har denna studie inte haft andra relationer i åtanke. 
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Vi har även dragit slutsatsen hur en relation kan ha flera dimensioner. Den ena är den 

professionella relationen där socialsekreteraren motiverar sina relationella handlingar utifrån 

sitt uppdrag som myndighetsutövare. Den andra är den personliga relationen där 

socialsekreteraren tillåter sig ta relationen närmare inpå sig själv, likt en icke-arbetsrelaterad 

relation. Det har även framkommit hur dessa dimensioner inte måste vara konstanta, utan 

snarare en varierande kombination utav dessa upplevs vara verkningsbar för en god relation. 

 

I vår studie framkommer även vikten av kontinuitet för bevarandet och utvecklingen av en 

relation. En slutsats gällande långvariga relationer är hur kontinuitet är nära kopplat till 

relationsegenskaperna tillit och förtroende. Tillit är viktigt för ett pågående förändringsarbete 

skall kunna ske och därmed är kontinuitet i relationen en grundsten. Socialsekreteraren är ofta 

en trygg vuxen som kan vara med under krisperioder hos familjehemsplacerade barn, där 

övriga nära vuxna eventuellt inte kan tillgodose den tryggheten. Detta trycker på vikten av att 

socialsekreteraren stannar kvar som stöd över tid för barnets bästa. 

 

7.2 Slutsatser utifrån frågeställningen: Hur uppfattar socialsekreterare att 

personalomsättning får för konsekvenser för det relationsbyggande 

arbetet? 

Socialt arbete med placerade barn syftar till barnets bästa i fokus och erbjuden stöttning vid 

behov. Om socialsekreterarna skall kunna finnas till som stöd och hjälp, för de barn som är i 

behov av detta, så måste de själva må bra. Det har framkommit hur socialarbetare har sig 

själva som ett verktyg i arbetet och vilket alltså måste vårdas för att det skall fungera. Som 

situationen ser ut nu så finns det brister i hur mycket tid socialsekreterare kan avsätta för 

reflektion och bearbetning av sina tankar. Detta leder i sin tur till fler sjukskrivningar, 

alternativt jobbyten vilket skapar avbrott i den långvariga relationen till de placerade barnen. 

Vår slutsats är att det är ett flertal faktorer som bidrar till personalomsättningen av 

socialsekreterare och varför de slutar som barnhandläggare eller byter jobb. Det har i vårt 

resultat framkommit hur det är ett tufft arbete som kräver mycket tid utav socialsekreteraren 

som skulle kunna läggas på egenreflektion och bearbetning av sitt arbete. I dagsläget ges det 

inte tillräckligt med utrymme för den här typen av ventilering, vilket är en bidragande faktor 

till många socialsekreterares upplevelser om varför de inte orkar stanna kvar över tid. I 

resultatet har det också framkommit hur det är hög arbetsbelastning bland många 

barnhandläggare och det bland annat beror på en ökad mängd ärenden, men också att de 
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administrativa arbetsuppgifterna har ökat. Därmed drar vi slutsatsen hur dessa två faktorer 

bidrar till ett bristfälligt relationsbyggande och hur socialsekreterare riskerar komma i kontakt 

med fler korta och ytliga relationer med barnen. Detta har visat sig ha negativa följder för 

både barn och socialsekreterare.  

 

Vår slutsats är att den aktuella tidsbristen för socialsekreterare har direkt eller indirekt 

påverkan på relationen med barn. Hög arbetsbelastning som tar upp socialsekreterarens tid, 

minskar möjligheterna för kontakt med de barn de handleder utöver obligatoriska möten. Det 

kan ha indirekt inverkan på kontinuiteten i relationen dem emellan då mindre tid går till att 

faktiskt träffa barnen. Den höga arbetsbelastningen kan även resultera till en ruljangs bland 

nyanställda socialsekreterare som upplever arbetet som för tufft, vilket även detta kan ha 

indirekt inverkan på den långsiktiga relationen med barn, där relationsegenskaper såsom 

tillitsfullhet inte hinner utvecklas fullt ut.  

 

7.3 Framtida forskning 

För en djupare ingång på hur det sociala arbetet med barn skall säkerställa barnets bästa, kan 

en mer specifik kartläggning av relevanta egenskaper som spelar in i relationen mellan 

socialsekreterare och de barn och ungdomar de handlägger. Genom en utveckling av 

begreppet relationsegenskaper, kan det i framtiden hjälpa arbetsgivare och framtida forskare 

att benämna dessa sociala aspekter. Framtida studier kan även utforska 

relationsegenskapernas applicerbarhet i andra studier för ett bredare användningsområde. 

Vidare är det lämpligt med forskning kring om det finns konkreta fördelar med att avsätta tid 

för egenreflektion bland socialsekreterare, och hur detta i så fall kan påverka kvaliteten i det 

sociala arbetet. Det kan dessutom vara relevant med en kartläggning, jämförelse och analys 

mellan de socialkontor där arbetsgrupperna är stabila, och där personalomsättningen är mer 

påtaglig. Det är viktigt att kontinuerligt arbeta för en bättre arbetsmiljö för socialsekreterare 

då deras välmående kan ha indirekt påverkan på relationen till de klienter eller barn de 

handlägger. Om arbetsplatsen inte förser socialarbetare med energi, hur ska då socialarbetare 

lägga energi på barnen? 

 

7.4 Avslutande diskussion  

Efter våra analyser på resultaten kan det konstateras att den problematik som finns inom det 

relationsbyggande sociala arbetet är mycket komplext, där det finns flertalet olika faktorer 

som tillsammans gör det svårt att hitta “en” lösning på problemen. Vår främsta slutsats är för 
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att det sociala arbetet med placerade barn skall vara framgångsrikt så krävs det en god relation 

och stadig kontinuitet, vilket i dagsläget inte är en självklarhet. Detta problem tycker vi är 

väsentligt och det kan även tänkas existera i flera olika delar inom socialtjänsten och socialt 

arbete. 
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Bilaga A  
Intervjuguide 

  

Informera om: 

• Konfidentialitetskravet, (inget skall kopplas till intervjupersonen - arbetsplats, orter osv.). 

• Är det ok att spela in intervjun? 

• Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar utan någon 

vidare motivering. 

  

• Innan vi börjar ställa frågor kan vi också börja med att låta den intervjuade berätta lite kort 

om sitt arbete med barn, utan att vi antecknar (ca 5min). Det kan ge en förförståelse och göra 

det lättare att komma igång. Vi får dock vara uppmärksamma på om intervjupersonen går 

över ca 5 min så det inte tar tid från själva intervjun.  

  

Frågor: 

  

Inledande frågor kring socialsekreteraren: 

Vad har du för utbildningsbakgrund? 

Om ja: isåfall vilken? 

  

Har du någon vidareutbildning? 

Om ja: i så fall vilken/vilka? 

  

Hur länge har du jobbat med barnplaceringar? 

  

Hur brukar barnplaceringar gå till? Ge exempel. 

  

Finns det något som utmärker en process när allt går bra? 

Följd: Vad är det som gör det bra? Ge exempel. 

  

Finns det processer där det inte går så bra? 

Följd: Vad kan det bero på? Ge exempel. 

  

När det är svårt, vad är det som gör det svårt? Ge exempel. 

  

Inledande frågor kring arbetet: 

Hur ser din arbetsgrupp ut? Hur många kollegor har du? Har alla samma arbetsuppgifter? 

  

Hur länge har den befintliga arbetsgruppen existerat? 

Följd: Hur länge har respektive kollega jobbat i denna grupp? 

  

(Hur har stabiliteten sett ut i er arbetsgrupp?) 

Upplever du att det förekommer någon personalomsättning i er arbetsgrupp? 

  

Hur ser du på personalomsättning i er arbetsgrupp? 

Följd: Vad ser du för fördelar med personalomsättning? 

Vad ser du för nackdelar med personalomsättning? Ge exempel. 
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Hur ser processen ut vid nyrekrytering? Ge exempel. 

  

Hur går det till när ett pågående ärende lämnas över till en ny handläggare? 

Följd: Vem ansvarar för processen? 

Finns det riktlinjer för hur denna process ska gå till? Ge exempel. 

Finns det andra faktorer som påverkar överlämningen? Ge exempel. 

  

Frågor kring relationer 

Hur ser en kontakt med ett barn ut under/efter ärendets gång? Ge exempel. 

Följd: Hur ofta träffas ni/ håller kontakten på annat sätt? 

  

Skulle det uppstå dålig kontakt, finns det någon i arbetslaget du känner stöd ifrån? 

Följd: Vilka egenskaper har denna person? Ge exempel. 

  

Har du själv tagit emot ett pågående ärende? 

Följd: Om ja, hur upplevde du ärendeöverlämningen? 

  

Upplever du någon skillnad i relationen mellan de ärenden som du påbörjat och de du tagit 

över? Om ja, hur ser denna skillnad ut? Ge exempel. 

  

Vad anser du vara viktigt för en god relation mellan dig och det barn du möter? Ge exempel. 

  

Vilka egenskaper anser du är viktigast för en god relation med ett barn? Ge exempel. 

  

Har din/ dina utbildning/ar påverkat ditt sätt att bygga relationer med barn? 

Följd: Om ja, på vilka sätt? Ge exempel. 

  

Vilka egenskaper anser du vara viktigast hos ett barn för en kommunikation mellan 

socialsekreterare och barn? Ge exempel. 

  

Avslutande frågor: 

Alt. 1 Om kontakten mellan socialsekreterare och barn inte är god, hur tror du att man kan 

arbeta för att göra den bättre? Ge exempel. 

 

Alt. 2 Om kontakten mellan socialsekreterare och barn är god, vilka faktorer är bidragande? 

Ge exempel. 

 

Är det något du önskar tillägga utöver det vi frågat?  

 

Undrar du något över de frågor vi ställt? 

  

Avslutning: 

Tacka för deltagandet och bekräfta att vi fått den informationen vi behövde. Utforska om 

intervjupersonen själv har några frågor till oss som vi kan besvara eller otydligheter som vi 

kan förtydliga. Nämna att vi gärna återkommer om vi har kompletterande frågor. Informera 

kring hur deltagaren kan ta del av resultaten. 
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Bilaga B 
Informationsbrev Enhetschef 

 

 

 
 

Informationsbrev 

 

“Kan man överlämna en relation? – En kvalitativ studie om relationen mellan barn och 

socialsekreterare” 

 

Studien syftar till att försöka förstå socialsekreterares syn på relationen mellan barn och 

socialsekreterare, och på förutsättningar för att bygga klientrelationer med barn vid 

personalomsättning. Uppsatsen är på kandidatnivå inom socialt arbete. 

 

Vi som gör studien heter Dijana Hujic och Christian Olsson och vi studerar på 

socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet Campus Kalmar. Med denna studie vill vi få en 

ökad förståelse för relationen mellan barn och socialsekreterare, då vi anser barn vara en av de 

viktigaste målgrupperna inom socialt arbete.  

 

Studien kommer vara uppbyggd av kvalitativa intervjuer med sex till åtta socialsekreterare 

med varierande yrkeserfarenhet inom socialförvaltningen, och som har kontakt med placerade 

barn. Intervjun beräknas till 60 min och kan komma spelas in för att transkriberas. 

 

Vi kommer göra deltagarna anonyma genom att exempelvis inte använda deras namn eller 

annan information som kan göra dem identifierbara. Den data och information som 

framkommer i vår studie kommer endast användas för studiens syfte och inte överlämnas eller 

delges till några andra parter än de som har direkt anknytning till studien, exempelvis 

Linnéuniversitetet. 

 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Intervjupersoner kan när som helst avbryta sin 

medverkan utan närmare motivering eller konsekvens. 

 

Har du som chef några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijana Hujic            Christian Olsson                  Peter Hultgren 

Socionomstudent            Socionomstudent                  Ansvarig handledare 
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Bilaga C  
Informationsbrev Socialsekreterare 

 

 

 

 

Informationsbrev 

 

“Kan man överlämna en relation? – En kvalitativ studie om relationen mellan barn och 

socialsekreterare” 

 

Studien syftar till att försöka förstå socialsekreterares syn på relationen mellan barn och 

socialsekreterare, och på förutsättningar för att bygga klientrelationer med barn vid 

personalomsättning. Uppsatsen är på kandidatnivå inom socialt arbete. 

 

Vi som gör studien heter Dijana Hujic och Christian Olsson och vi studerar på 

socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet Campus Kalmar. Med denna studie vill vi få en 

ökad förståelse för relationen mellan barn och socialsekreterare, då vi anser barn vara en av de 

viktigaste målgrupperna inom socialt arbete.  

 

Studien kommer vara uppbyggd av kvalitativa intervjuer med sex till åtta socialsekreterare 

med varierande yrkeserfarenhet inom socialförvaltningen, och som har kontakt med placerade 

barn. Intervjun beräknas till 60 min och kan komma spelas in för att transkriberas. 

 

Vi kommer göra deltagarna anonyma genom att exempelvis inte använda deras namn eller 

annan information som kan göra dem identifierbara. Den data och information som 

framkommer i vår studie kommer endast användas för studiens syfte och inte överlämnas eller 

delges till några andra parter än de som har direkt anknytning till studien, exempelvis 

Linnéuniversitetet. 

 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Intervjupersoner kan när som helst avbryta sin 

medverkan utan närmare motivering eller konsekvens. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijana Hujic            Christian Olsson                   Peter Hultgren 

Socionomstudent            Socionomstudent                      Ansvarig handledare 

                           

 
  


