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The purpose of this study was to examine social workers apprehensions about institutional 
placement of youths and what determines when these proceedings are used. When research 
not always shows that institutional placements lead to positive changes for youngsters, we 
wondered how social workers act on their assessment to institutional placement. We wanted 
to find out if the social workers meet any dilemmas along the way. To find out about that we 
used qualitative interviews with ten social workers, who worked in social service and came 
from different places in the southern parts of Sweden. To analyze our material we used the 
theory of human service organization and street-level bureaucrats work situation. We did also 
use prior research about social workers and institutional care. The result of this study was that 
social workers wait as long as possible to place youths on institutions. We found out that the 
social workers assessment about institutional placement was guided by external reports and 
how destructive the behaviour of the young person was. It was also important which attitude 
to change the parents of the young person had. Altogether it led to a great number of emotions 
within the social workers, affecting judgement on institutional placement. 
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Förord 
 
 
Tack!  
 
Inledningsvis vill vi tacka våra intervjupersoner för deras medverkan vilka har möjliggjort 
denna uppsats. Vidare tackar vi vår handledare Claes Levin som med stort engagemang och 
med konstruktiv kritik följt oss under denna uppsatsperiod. Vi vill även tacka våra vänner och 
familjer för deras förståelse och stöd, vi hade inte kunnat genomföra detta utan er. Slutligen 
vill vi tacka varandra. Vi har med ett nära samarbete följts åt och stöttat varandra i med- och 
motgångar och tillsammans har vi konstruerat denna uppsats. 
 

 

Lund januari 2008 
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1. Inledning 
 

1. 1. Problemformulering 
Den senaste tiden har det uppmärksammats i media hur socialtjänsten agerat när det gäller 

placeringar av ungdomar som omhändertagits enligt Lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Vi tänker då på föreningar som till exempel Stulen 

barndom vilken bildades för dem som blev omhändertagna och placerade på institution, 

fosterhem och barnhem på 1940-1970-talen och som vill ha gottgörelse på grund av detta 

(Stulen barndom, 2007). Vi har också tagit del av media där socialtjänsten fått kritik för att de 

inte omhändertagit ungdomar när det varit brister i miljön. Ett känt fall är bland annat det som 

hände i Vetlanda, där en flicka som bodde hos sin pappa levde i misär och där socialtjänsten 

inte agerade (SvT, 2007).    

 

Socialtjänsten arbetar bland annat med Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och med Lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). SoL är en lag som bygger på 

frivillighet men LVU är en tvångslagstiftning och är till för att skydda barn från miljön de 

lever i eller skyddas för sitt eget beteende (Norström & Thunved, 2006). Att bli 

omhändertagen och antingen separeras från sina föräldrar eller att bli tvingad till ”inlåsning”, 

och då bli placerad i antingen ett familjehem eller behandlingshem, kan vara en stor och svår 

händelse i livet. För många ungdomar är det säkert den enda lösningen för tillfället. Vi anser 

att det är ett problem om ungdomar blir omhändertagna enligt LVU på ”lösa” grunder och att 

ungdomar inte blir omhändertagna när det verkligen behövs.  

 

Vi har tagit del av forskning som säger att ungdomar upplever det tvång som en 

institutionsplacering innebär som negativt, bland annat för att ungdomarna ofta är där på 

obestämd tid och känner sig isolerade från samhället. De upplever miljön som tråkig och 

vardagen är inrutad, detta kan leda till att ungdomarna får ett asocialt beteende (Levin, 1998). 

Men det finns även forskning som visar vilka faktorer som ger bra resultat i 

institutionsvården. Enligt Andreassen (2003) visar forskning att det fungerar bra för 

ungdomar som genomgår en behandling med inriktning på kognitiv beteendeterapi i 

kombination med andra metoder, såsom belöningssystem och aggressionskontroll. Han menar 

också att behandlingstiden bör vara cirka sex månader. När vi hörde och läste om allt detta 
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som händer omkring ungdomar, undrade vi hur det är att arbeta som socialsekreterare och 

barnavårdsutredare på en socialtjänst. Vi hade en förförståelse om att socialsekreterarna hade 

kunskaper om att hemmiljön brister eller att den unges beteende utvecklas negativt. Samtidigt 

känner kanske socialsekreterarna att det tvång de måste utsätta individerna för inte är bra och 

att institutionsplacering inte alltid leder till en positiv förändring för den enskilde individen.  

Vi vet också genom forskningen som vi presenterat ovan, att det inte är bra att ungdomar 

flyttar omkring till olika behandlingshem eller familjehem, inte minst lever barnen då i en stor 

ovisshet om sin situation och framtid. Ett dilemma som socialsekreteraren kan ha är att 

ungdomar och deras föräldrar inte är av samma åsikt som socialsekreteraren, men 

socialsekreteraren har lagar som styr arbetet. Andra faktorer som även kan spela in är 

ekonomi, arbetskamrater, forskning, Länsrätten och de värderingar som råder på 

socialkontoret. Vi finner det intressant att undersöka hur socialsekreteraren möter de 

dilemman som hon eller han kanske ställs inför vid en tvångsplacering. 

 

1. 2. Syfte 
Vårt syfte är att undersöka socialsekreterares uppfattningar om institutionsplacering av 

ungdomar och vad som avgör när insatsen används. 
 

1. 3. Frågeställningar 
• Vad bygger socialsekreterare sin bedömning om institutionsplacering på?  

 

• Hur resonerar socialsekreterare inför en institutionsplacering?  

 

• Vilka dilemman ställs socialsekreterare inför vid en institutionsplacering?  

 

• Vad tycker socialsekreterare om institutionsplaceringar? 
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1. 4. Begreppsdefinition 
Här nedan kommer vi att ge vår egen definition på de huvudbegrepp som är återkommande i 

uppsatsen.  

 

1. 4. 1. Ungdom/unga  
När vi i texten skriver ungdom/unga så menar vi personer som är mellan tolv och tjugoett år.  

Denna åldersindelning har vi eftersom åldern varierar på dem som placeras på institution.  

 

1. 4. 2. Institution  
När vi skriver om institution syftar vi på så kallade särskilda ungdomshem eller hem för vård 

och boende (HVB). Det finns många olika varianter av institutioner så som utredningshem, 

akutavdelningar, behandlingsavdelningar och skoldaghem. Vi kommer huvudsakligen att 

använda oss av ordet institution oavsett vilken typ det avser och vi menar heldygnsvistelse på 

boende med personal där det bedrivs vård eller behandling. 

 

1. 4. 3. Placering 
När vi använder ordet placering syftar vi på att en ungdom frivilligt eller med tvång flyttat till 

en institution.  

 

1. 4. 4. Socialsekreterare 
Med socialsekreterare avser vi en tjänsteman som arbetar på socialtjänsten och som bland 

annat handlägger barnavårdsutredningar samt placerar ungdomar på institution.   

 

1. 4. 5. Barnavårdsutredning/utredning 
Termen barnavårdsutredning eller utredning har vi valt att använda för den 

handläggningsprocess som en socialsekreterare utför då de utreder en ungdoms situation. 

Denna term inrymmer såväl de utredningar som inleds med anmälan, ansökan eller som inleds 

med att socialtjänsten fått kännedom om en ungdoms situation på annat sätt.   
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1. 5. Historisk överblick  
I detta avsnitt presenterar vi en kort genomgång av institutioners framväxt och de lagar som 

berört barn och unga genom tiden samt forskning som handlar om orsaker till 

omhändertaganden. 
 

1. 5. 1. Institutionens framväxt och de lagar som berört barn och unga 
Att placera barn på institutioner var från början bara tänkt till de barn vars föräldrar övergivit 

dem av någon anledning. De första institutionerna fanns redan på 1600-talet och i mitten av 

1800-talet började det byggas allt fler, detta var början till placeringar av barn och ungdomar 

på institutioner, vilket nådde sin kulmen i början på 1900-talet (Sallnäs, 2000). Samhällets syn 

på barn och unga har sedan 1900-talets början förändrats och detta har avspeglats i 

lagstiftningen. Barn och unga som vanvårdades eller på annat sätt for illa i hemmet skulle 

placeras i fosterhem eller på barnhem, men de barn som inte följde samhällets regler, så 

kallade vanartade barn, skulle placeras på skyddshem eller uppfostringsanstalt, vilka efter år 

1980 kom att bli särskilda ungdomshem (SOU 2005:81). 

 

I början av 1900-talet stiftades det lagar som var avsedda för barn. Syftet med dessa lagar var 

inte att skydda barnen för ohälsosamma hemförhållanden utan lagarna skulle förebygga 

brottslighet. År 1902 stiftades en lag som innebar att barn under femton år kunde 

tvångsomhändertas mot föräldrarnas vilja och utan att det beslutades i domstol.  Samma år 

infördes även en lag om tvångsuppfostran som gjorde det möjligt att tvångsvårda ungdomar 

mellan femton och arton år på uppfostringsanstalter. Lag om samhällets barnavård kom till år 

1924, i och med detta fanns det barnavårdnämnder i varje kommun som hade beslutanderätt 

och kunde ingripa då barn for illa, till exempel när det förekom vanvård, misshandel eller 

brister i uppfostran. Länsrätten var den beslutande domstolen i de mer omfattande insatserna 

då samtycke inte fanns hos föräldrarna. På 1950-talet flyttades vårdnadsregler ut ur 

barnavårdslagstiftningen och kom att bli en del i den nya lagen Föräldrabalken (1949:381) 

(ibid).  

 

Pojkar har genom århundradet varit dominerande inom anstaltsvården och så även i dag. I dag 

är pojkar i åldern femton till tjugoett år överrepresenterade bland dem som placeras på 

särskilda ungdomshem. Från 1920-talet och fram till 1980-talets socialtjänstlag hade 

barnpsykiatrins framkomst stort inflyttande på lagen och liten vikt lades på samhälls- och 
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familjeförhållanden (Lundström & Sallnäs, 2003). Med tiden omarbetades lagarna och 

bestämmelserna för hur vård av unga skulle utföras samt hur omhändertaganden skulle ske. 

En betydande skillnad i synen på barn och ungdomar är att de sedan år 1998 har lagstadgad 

rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem personligen, till skillnad från förr då barn 

inte ansågs vara självständiga individer och föräldramakten var stor (SOU, 2005:81).  

 

1. 5. 2. Omhändertaganden genom tiden 
Som vi skrev i föregående stycke har lagar rörande barn och samhällets omhändertagande av 

dem växt fram under 1900-talet. I detta stycke kommer vi att beskriva vilka skäl till 

omhändertagande som har funnits genom det senaste seklet.  

 

Missbruk (av alkohol eller narkotika) som anledning till omhändertagande är den orsak som 

har ökat mest från år 1930 till år 1980. På 1930-talet var det tre av tjugo omhändertagande på 

grund av missbruk och på 1970-80-talet var det femton av tjugo. Den missbrukande parten har 

varit både modern och fadern, men fler omhändertagen har gjorts på grund av fädernas 

missbruk i förhållande till mödrars. Genom 1900-talet har missbruk varit fyrtiosju procent av 

orsakerna till omhändertagandet. Tjugoåtta procent har varit ’problem med omvårdnad’ 

(Lundström, 1993:194) vilket var ett vanligt skäl på 1940-50-talet och betydde att barnen 

hade ’fysiskt vanvårdats’ (Lundström, 1993:195) eller att modern inte hade haft orken att ta 

hand om barnet. I dagens LVU lagstiftning kan detta jämföras med 1 § LVU ’brister i 

omsorgen’ (Lundström, 1993:194). Psykiska störningar har genom seklet utgjort tjugo procent 

och har haft en relativt jämn kurva genom den senaste hundraårsperioden och har hört ihop 

med moderns missbruksproblem. I de äldre utredningarna skrev utredarna att modern 

’uppträtt virrigt’ (Lundström, 1993:195) och ’verkat egendomlig’ (Lundström, 1993:195)  och 

det styrktes med ett läkarintyg som sade att personen haft ’psykopatiska rubbningar’ 

(Lundström, 1993:195).  På 1980-talet beskrev utredarna personen som en som ’känner sig 

förföljd’ (Lundström, 1993:195)  och har ’vanföreställningar’ (Lundström, 1993:195), även på 

1980-talet styrktes det med läkarintyg som sade att personen hade psykisk sjukdom. 

Barnmisshandel har varit en liten del av skälen, endast sju procent över tid och det har inte 

ökat i slutet av 1900-talet utan varit ungefär det samma över tid. En annan orsak till 

omhändertaganden som varit störst under första halvan av 1900-talet har varit 

förståndshandikapp, då det ansågs att personen i fråga var en ’imbecill’ (Lundström, 

1993:197) och borde snarast ’steriliseras’ (Lundström, 1993:197). Sjutton procent av 
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omhändertaganden genom seklet har gjorts till följd av barnet själv, och det har då handlat om 

att skolan meddelat barnavården att barnet hade psykiska problem eller hade skolkat 

(Lundström, 1993). 

 

1. 6. Dagens socialtjänst, lagar och institutioner 
I detta avsnitt berättar vi lite om hur dagens socialtjänst är uppbyggd och de lagar som styr 

socialt arbete när det gäller barn och unga. Vi presenterar också en kort redovisning hur en 

barnavårdsutredning handläggs och vi redogör även för de institutioner som rör vårt arbete. 

 

1. 6. 1. Socialtjänsten 
Socialtjänsten är den myndighet som har det yttersta ansvaret för individer som bor eller 

vistas i kommunen. Inom socialtjänsten finns det olika arbetsområden, bland annat 

äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionshinder och individ- och 

familjeomsorg. Socialsekreterarna på Individ – och familjeomsorgen (IFO) arbetar med barn 

och ungdomar och deras familjer då de kan behöva råd, stöd, hjälp eller skydd. Socialtjänstens 

arbete styrs främst av Socialtjänstlagen (2001:453) och Förvaltningslagen (1986:223) 

(Regeringen, senast uppdaterad 2007, Norström & Thunved, 2006) 

  

1. 6. 2. Handläggningsprocessen 
När socialsekreteraren får kännedom om en ungdom till exempel genom en anmälan eller en 

ansökan, ska denne göra en bedömning av den information som inkommit. Om denna 

information kan leda till en insats av socialtjänsten, ska socialsekreteraren snarast inleda en 

utredning enligt 11 kap. 1 § SoL. Socialsekreteraren kan även öppna en utredning enligt 11 

kap. 2 § SoL, detta görs då det finns en anledning att skydda barnet eller om barnet behöver 

stöd och denna utredning ska vara färdig inom fyra månader. I någon av dessa utredningar 

kan det framkomma att familjen bedöms vara i behov av någon insats, en insats kan 

exempelvis vara att ungdomen blir placerad på en institution (Norström & Thunved, 2006). 

 

1. 6. 3. Socialtjänstlagen (2001:453)  
En insats som bygger på frivillighet beslutas med stöd av 4 kap 1 § SoL. Denna paragraf 

anger rätten till bistånd och det krävs samtycke, i de fall det gäller barn är det 

vårdnadshavarens samtycke, och i de fall ungdomen är över femton år skall även denne 

samtycka till insatsen (Norström & Thunved, 2006). 
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1. 6. 4. Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
Då samtycke inte föreligger och det framkommer i utredningen att det finns en påtaglig risk 

för att ungdomens hälsa och utveckling kan ta skada, ska socialsekreteraren göra en ansökan 

om LVU hos Länsrätten. Beslutet grundas på att det finns brister i ungdomens hemmiljö, 

ungdomen utsätter sig själv för fara eller båda delarna. Gör socialsekreteraren en bedömning 

att det finns akut risk för ungdomen kan ett omedelbart omhändertagande komma till stånd 

(Norström & Thunved, 2006). 

 

1. 6. 5. Institutioner idag 
Det finns olika institutioner för barn och unga, bland annat särskilda ungdomshem och hem 

för vård och boende. Det finns idag trettiotre stycken särskilda ungdomshem som drivs av 

Statens institutionsstyrelse (SiS), det totala antalet platser för unga är 676 platser. År 2005 var 

omkring 1000 ungdomar intagna på särskilda ungdomshem, av dessa var cirka trettio procent 

flickor. De som vårdas på särskilda ungdomshem är ungdomar mellan tolv och tjugoett år som 

har allvarliga beteendeproblem, exempelvis missbrukar, begår kriminella handlingar, 

våldshandlingar eller utsätter sig för prostitution. Ungdomarna är placerade på särskilda 

ungdomshem med stöd av Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) (Statens institutionsstyrelse, 2007 a, b, c). Statligt ägda institutioner har även särskilda 

befogenheter vilka är reglerade i LVU-lagen. Dessa särskilda befogenheter kan exempelvis 

vara att vårda den unge i enskildhet och hindra denne att lämna institutionen (Socialstyrelsen, 

2006). 

 

En annan typ av institution är så kallat hem för vård och boende (HVB) vilka skiljer sig från 

ovanstående då HVB-institutioner inte är statligt ägda. Hem för vård och boende kan ha en 

offentlig huvudman eller kan vara ägda av en stiftelse eller aktiebolag och är således 

privatägda. Antalet privatägda institutioner har ökat och om man inte räknar med de statligt 

ägda institutionerna utgör dessa nittio procent av alla institutioner för barn och unga (ibid). 
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenterar vi valda delar av forskning om institutionsplacerade ungdomars syn 

på institutionsvistelsen samt vilka förhållanden som gör institutionsvården framgångsrik. 

Vidare tar vi upp en studie om socialsekreterarens arbete med klienter på socialbyrån och en 

avhandling om socialsekreterarens syn på tvångsomhändertaganden av barn och ungdomar.  

 

2. 1. Ungdomar på institution 
På Råby särskilda ungdomshem gjordes en undersökning år 1994 som syftar på åren 1982-

1993. Undersökningens syfte var bland annat att ta reda på hur ungdomarna upplevde 

placeringen på Råby och hur deras liv blev efter utskrivningen. Denna undersökning visar att 

de ungdomar som hade en kriminell bakgrund innan placeringen fortsatte med detta efter sin 

tid på Råby, även de ungdomar som hade någon form av missbruk har återfallit i detta efter 

utskrivningen. Undersökningen visar också att flera av dem som inte hade missbruk när de 

blev inskrivna på Råby hade ”lärt” sig detta under den tid de var placerade där (Levin, 1997).  

 

I texten ges några förklaringar till varför de flesta unga utvecklades i negativ riktning på 

särskilda ungdomshem. Ungdomarna har oftast inte förstått i vilket syfte de är placerade på 

ungdomshemmet. Placeringen sker inte sällan när den unge är mitt uppe i sitt missbruk 

och/eller kriminalitet och de blir då ofta akut placerade. Ungdomarna har ofta ingen vetskap 

om hur länge de ska stanna på ungdomshemmet, det avgörs av den unges socialsekreterare 

och hur bra den unge utvecklas i behandlingen. Att inte veta hur länge man ska vara ”inlåst” 

är i sig en orosfaktor och de flesta ungdomarna upplever sin vistelse som en förvaring. 

Ungdomen kommer ofta från väldigt tråkiga familjeförhållanden där tilliten till vuxna inte 

varit så stor och de har ofta levt i en destruktiv miljö. På ungdomshemmet träffar ungdomarna 

även andra som levt ungefär ett likadant liv som de själva, och som ungdom blir du lätt 

påverkad och vill passa in i den gemenskap som bildas i den speciella kultur som råder på 

ungdomshemmet. Allt detta plus att personalen som arbetar på ungdomshemmet ofta 

tillbringar dagarna med vardagssysslor och att avfärda konflikter mellan ungdomarna, är 

några av anledningarna till att ungdomarna inte svarar på den behandling de ska få och som 

dessutom ges under tvång (ibid).   
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Andreassen (2003) har gjort en kunskapsöversikt av institutionsvård av ungdomar med 

beteendeproblem, vilken ger en överblick av internationell forskning på området. 

Kunskapsöversikten belyser de faktorer som bidrar till att institutionsvården kan ge bra 

resultat och är gjord i samverkan mellan Statens institutionsstyrelse (SiS), Centrum för 

utvärdering av socialt arbete (CUS) och det norska Barne- och familiedepartementet.  

Andreassen (2003) skriver i sin text att generellt kan negativa resultat av institutionsvård bero 

på att en grupp ungdomar med liknande problem placeras på samma ställe och den behandling 

de genomgår inte utförs i hemmiljön. Att samla ett flertal ungdomar med allvarliga 

beteendeproblem kan till och med leda till en negativ beteendeutveckling.  

 

Den behandlingsmetod som enligt forskningen fungerar bäst på institution är kognitiv 

beteendeterapi och då helst i kombination av en annan behandlingsmetod. Ett annat alternativ 

institutionen kan använda sig av är behandlingsmodeller som riktar sig till olika områden, till 

exempel beteendeproblematik. Det är även viktigt att se till ungdomens individuella förmågor 

och anpassa behandlingen efter detta. Institutionspersonalen är även en medverkande faktor i 

resultatet av institutionsvistelsen. Personalen bör ha lämplig utbildning och träning om hur 

ungdomar fungerar samt vara en enad arbetsgrupp (ibid).  

 

Andreassen (2003) menar att det inte bara är ungdomen själv som behöver förändras utan 

även ungdomens hemmiljö. Ungdomens föräldrar måste också medverka i behandlingen för 

att arbeta med sin föräldraförmåga och för att relationen mellan dem och ungdomen ska bli 

bättre. En annan bidragande faktor till ett bra resultat är om ungdomen går i skolan för att lära 

sig innehållet i de olika skolämnena och hur det fungerar i sociala samanhang. 

Behandlingstiden är ännu en inverkande faktor på utfallet som generellt utifrån forskningen 

bör ligga runt sex månader. Även efter utskrivningen bör behandlingen fortsätta och då 

innefatta olika delar av ungdomens liv så som skola, familj, vänner och ungdomen själv. Om 

behandlingen på institutionen blir för lång löper ungdomen större risk att utveckla ett negativt 

beteende, genom att ungdomen då kan ta del av andra ungdomars negativa uppträdande.  
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2. 2. Att arbeta som socialsekreterare 
Billquist (1999) har skrivit en avhandling om en studie hon gjort på två socialkontor. I sin 

avhandling skildrar hon hur socialsekreterarens arbete fungerar, främst med de klienter som 

kommer till socialkontoret. Socialkontoret är som en arena, där bland annat huset det ligger i, 

den låsta dörren in till kontoret, rummet som mötet sker i och den position socialsekreteraren 

har som tjänsteman. Allt detta kan redan innan mötet visa på den olikhet som 

socialsekreteraren och klienten befinner sig i, då det är klienten som kommer till 

socialkontoret där socialsekreteraren arbetar. Socialsekreterarens arbete i denna organisation 

utövas i en byråkratisk kontext och styrs av regler och normer där socialsekreteraren även ska 

arbeta individuellt med klienterna och deras enskilda behov. Detta kan göra att 

socialsekreteraren upplever sitt arbete som både den person som stöttar och hjälper människor 

men även den som kontrollerar och har ett stort handlingsutrymme när det gäller klientarbetet. 

 

Billquist (1999) tar även upp den utredningsprocess som klienten går igenom, där den blir 

utredd och granskad för att bli bedömd och efter det kanske få någon insats. Här skriver hon 

om de olika föreställningar och idéer, så kallad rationalitet, som socialsekreteraren och 

klienten har med sig in i mötet. Samtalet kan läggas på en nivå där båda säger vad de tycker 

och tänker, men i slutändan är det ändå socialsekreteraren som gör utredningen och 

bedömningen för att sedan lägga fram denna bedömning till den myndighet som fattar 

beslutet. Socialsekreterarens uppgift är också att få klienten att gå med på frivillig vård eller 

behandling om hon anser det vara ett behov.  

 

Den makt socialsekreteraren har kan alltså ses i den fysiska miljön och den organisation hon 

arbetar i. Socialsekreteraren har också en makt med sig in i samtalet med klienten då det är 

hon som har kunskap om bland annat de resurser som finns. Hon har även tolkningsrätt i den 

beskrivning hon gör av klienten i utredningen. Därtill har hon makt när det gäller språket, 

såväl i den skrivna texten som i det talande språket. Socialsekreteraren har ansvar över sina 

klienter och detta har samhället gett henne, i form av bland annat regler och lagar som hon 

måste följa (ibid). 

 
Ponnert (2007) har i sin avhandling studerat barnavårdsakter som innehåller förslag till LVU 

och gjort gruppintervjuer med socialsekreterare. Meningen med forskningen var bland annat 

att utifrån socialsekreterarens synvinkel redogöra för LVU-processen. Avhandlingen visar att 
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socialsekreterarna i LVU-processen ställs inför olika dilemman och att en ansökan om LVU 

är något som de helst undviker. Dilemman som de ställdes inför kunde exempelvis vara att de 

kände osäkerhet för hur effektiv vården var och att ett LVU kunde leda till att klienten 

förlorade sitt förtroende för socialtjänsten. Det framkom även att socialsekreterarna lade ner 

mycket tid på att motivera klienterna till att frivilligt gå med på insatser. I de fall klienterna 

inte gav sitt samtycke kunde detta ses som ett misslyckande för socialsekreterarna eftersom de 

då var tvungna att ta till tvång. Avhandlingen tar även upp hur socialsekreterarna ser på de två 

olika grenarna av LVU, alltså om ärendet handlar om att det finns brister i hemmiljön (2 § 

LVU) eller om det är ungdomens beteende (3 § LVU) som är problemet. Det framkommer att 

ungdomens beteende ofta grundar sig i brister i hemmiljön och att den synen på ungdomens 

beteende gjorde att socialsekreterarna ansökte om LVU både utifrån 2 § och 3 §. Inte sällan 

gjordes även ansökan om LVU både på brister i hemmiljön och på ungdomens beteende för 

att inte enbart belasta ungdomen med skuld. Detta för att dela skuldbördan mellan föräldrar 

och barn, trots att det kanske fanns samtycke från föräldrarnas sida. Socialsekreterarna var 

medvetna om den makt och det ansvar som ett tvångsingripande innebär, de framför att denna 

makt var en del av yrkesrollen som tilldelades dem av samhället. En annan synvinkel av 

makten och ansvaret som lades fram var skyldigheten att anmäla och agera när klienten 

uppfyllde kriterierna som anges i tvångslagen (Ponnert, 2007).  

 

För att en tvångsprocess skall påbörjas så måste det finnas tydligt uppfyllda kriterier, men 

framförallt så måste socialsekreteraren själv vara övertygad om att tvångsåtgärden är det bästa 

för barnet. I de fall som frivilliga insatser är pågående kan det vara svårare att avgöra när 

tiden för tvångsinsatser är kommen, jämfört med i de ärenden då problemen ökar snabbt. 

Övervägandet om att ta till tvångsvård var präglat av osäkerhet hos socialsekreterarna.  

Socialsekreteraren skall inte bara se till barnets behov av skydd utan även de konsekvenser 

som omhändertagandet kan få på lång sikt. Tvångsvård ses som något nödvändigt men som 

skall användas med stor försiktighet. Socialsekreterarna är osäkra på om det är bättre för 

barnet att placeras i familjehem eller på institution i förhållande till att bo kvar i det egna 

hemmet. De menar att det är svårt att säga om det faktiskt blev bättre för barnet att 

omhändertas än om barnet hade bott kvar i familjen, socialsekreterarna ser placering som det 

’minst dåliga’ (Ponnert, 2007:178) alternativet, inte som ’räddning’ (Ponnert, 2007:178). Men 

om de placerade på institution var det viktigt att hålla den planerade vårdtiden och arbeta med 

återförandet till familjen (ibid).  

 



 15

3. Teorier och begrepp 
Vi kommer här nedan att presentera teorier och begrepp som vi använt oss av i vår analys för 

att förstå socialsekreterarens arbete som tjänsteman på en socialtjänst inom enheten för 

individ och familjeomsorg.  

 

3. 1. Socialsekreterarens roller i den byråkratiska  

organisationen 
Ahrne och Hedström (1999) skriver i sin text att en organisation består av människor som på 

något vis valt att delta i denna organisering. Även om en organisation inte behöver vara 

hierarkisk så är ändå grunden i en organisation en auktoritetsrelation. Inom organisationen 

finns det regler och bestämmelser som alla ska följa, och som anställd i en organisation 

arbetar man efter de resurser och de lagar som finns och är delaktig i de mål som 

organisationen har satt upp för verksamheten. De som tillhör organisationen gör det för att de 

vill och har ofta ett intresse av att det ska fungera, och vill då också ha ett gott samarbete med 

sina arbetskamrater och chefer. De anställda känner ofta att de har en uppgift att fylla och tar 

sitt arbete på största allvar. Detta kan vara positivt för organisationen då den anställde har ett 

personligt engagemang och att det är ett bra arbetsklimat, men det kan även vara negativt, då 

arbetsgruppen kan bli sluten och tungrodd. 

 

Förhållandet mellan organisation och individ är inte så konsekvent, då människan i sitt arbete 

utför det den måste, men att hon utför det genom sina personliga handlingar. Då det bara är 

människor som kan arbeta i en organisation är det svårt att komma ifrån det mänskliga 

handlandet i de sociala relationer som utspelar sig i arbetet. Människan är ju i sig en egen 

person med egna tankar och värderingar som hon har med sig till sin arbetsplats. 

Organisationen kan aldrig ha full kontroll på de anställda, då de anställda intar olika roller i 

arbetet och har en stor handlingsfrihet (ibid).  
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3. 2. Människobehandlande organisationer  
Johansson (2002) skriver att det var Hasenfeld som först analyserade organisationer som till 

exempel socialtjänst och skolor, han kallade denna teori för Human Service Organizations 

(HSO), innan fanns det ingen teori som omfattade dessa. Han menar att de utifrån sitt yrke 

inom vård och omsorg arbetar med människor, och skiljer sig från andra organisationer, då 

deras arbete inte styrs av teknik utan mer utifrån etiska resonemang. Arbetet är ofta känsligt 

då du som tjänsteman måste försöka få fram de tankar och känslor som klienten har om de ska 

kunna få någon hjälp med sina problem. Detta är ett arbete som kräver både empati och 

känslighet och det är inte så enkelt att lyckas alla gånger. 

 

Levin (1998) beskriver den människobehandlande organisationen som socialsekreteraren 

arbetar i, som en organisation vilken har människor som arbetsmaterial. Arbetsuppgiften är att 

behandla och förändra materialet till det bättre, och då materialet är människor som inte är 

likadana, ser också tjänstemannens arbete annorlunda ut beroende på vem de har framför sig.  

Som tjänsteman på socialbyrån blir ditt arbete ofta kritiserat, antingen har du inte gjort som 

allmänheten förväntar sig av dig eller har du gjort för mycket. Kritiken gäller ofta om 

socialsekreteraren omhändertagit något barn eller inte.   

 

Människor som kommer till socialtjänsten blir ofta kategoriserade utifrån om de tillhör deras 

organisatoriska system eller inte. Om de passar in i detta system blir de klient eller ett ärende 

och sätts in i olika ”fack”, där de efter hand får den åtgärd som de bedöms vara i behov av, 

denna åtgärd ska förbättra klientens situation (Ponnert, 2007)  

 

3. 2. 1. Handlingsutrymme 
Johansson (1992) beskriver gräsrotsbyråkrater, utifrån statsvetaren Michael Lipskys teori om 

”street-level bureaucracy” som en person med ett stort handlingsutrymme, vilken i sitt yrke 

träffar människor i direktkontakt, till exempel en socialsekreterare. De har utifrån sin 

myndighetsfunktion ett stort handlingsutrymme och autonomi, vilket innebär att de har en stor 

del i de beslut som fattas när det gäller människor de möter i sin yrkesroll. Den organisation 

som de arbetar inom har ofta både politiska och organisatoriska mål som inte sällan sätter 

tjänstemannen i en svår sits. Tjänstemannen har en stor arbetsbörda och det är ofta stressigt på 

arbetet samt att det kan vara resursbrist och många personalbyte. Det är ju tjänstemannen som 

får ta ”smällen” från klienter när de berättar för dem om besluten som inte alltid är till 
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klientens belåtenhet. Tjänstemannens arbetssituation och det handlingsutrymme de har, gör att 

de kan ta till egna tillvägagångssätt för att underlätta sitt arbete, men också för att klienten ska 

få sina behov tillgodosedda. Detta görs i och för sig inom ramen för organisationens 

grundläggande handlingsmönster men kan dock ändå ses som en ’frihet att fixa’ (Johansson, 

1992:44), på eget initiativ. Detta handlingsutrymme behöver inte ses som någonting som bara 

är negativt, då det till viss del är ett tvunget alternativ då socialsekreteraren arbetar med 

människor och som alla har sina individuella problem. Detta arbete kan inte utövas genom 

speciella bestämda regler som ska passa alla klienter.  

 

3. 3. Makt 
Sunesson (1985) menar att socialarbetaren kan arbeta på en egen arena utan insyn och 

påverkan från andra organ inom socialbyrån. De arbetsnormer och värderingar som finns kan 

vara svåra att urskilja för dem som arbetar utanför socialsekreterarens arbetsplats. Han skriver 

också att socialtjänsten kan beskrivas utifrån en byråkrati som styrs av och är ”politiskt 

kontrollerad, centraliserad, enhetlig och lagstyrd” (Sunesson, 1985:45), att det är 

socialarbeten som har makten över arbetet och det är svårt för organisationen att kontrollera 

den makten. Ponnert (2007) skriver i sin avhandling om den makt som gräsrotsbyråkraten har 

i förhållande till klienten. Hon menar att klienten oftast inte har något annat alternativ i den 

situation den befinner sig i vid det tillfälle då den söker sig till socialtjänsten för att få hjälp.  

 

Johansson (1997) beskriver makt som något som finns i sociala relationer och makten behöver 

en social kontext för att existera, han menar att ”makt inte är något som någon ’har’ 

(Johansson, 1997:41). Vidare skriver han om två olika förhandlingstaktiker, moroten 

(belönande) och piskan (bestraffande), när det gäller makt. Den som har makten kan både 

hålla i moroten och piskan och på så vis få den andre att göra så som makthavaren vill. 

Moroten handlar om att ge och ta från varandra som leder till att personerna i fråga kommer 

närmare varandra. Piskan används till exempel som ett sätt att hota för att få sin vilja igenom.  
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4. Metod 
I detta avsnitt kommer vi att förklara hur vi gått till väga för att göra denna uppsats möjlig, 

både vad det gäller intervjuförfarandet och framställningen. 

 

4. 1. Val av metod  
Vi hade en förförståelse om socialsekreterarens arbete med ungdomar och 

institutionsplaceringar och den sa oss att det inte var bra för ungdomar att var inlåsta på 

institution, därför ville vi ta reda på hur socialsekreteraren går till väga när hon gör 

bedömningen att placera ungdomar. Vi ville också veta socialsekreterarens uppfattningar och 

tankar kring ämnet och om hon hade några dilemman inför en placering. Vi valde kvalitativa 

metoder i form av intervjuer, detta på grund av vikten av närheten till intervjupersonen. 

Holme och Solvang (1991) menar att i kvalitativa intervjuer kommer intervjupersonen och 

intervjuaren varandra nära och det ger en helhetsbild för intervjuaren och den verklighet som 

intervjupersonen befinner sig i. De skriver också att i kvalitativa intervjuer kan man även 

urskilja olika kroppsrörelser och ansiktsuttryck då intervjupersonen svarar på frågan, det ger 

svaret en annan dimension i jämförelse med att till exempel se svaret i text på ett 

enkätformulär.  

 

4. 2. Urval av intervjupersoner 
Då vårt undersökningsområde var institutionsplaceringar av ungdomar valde vi att intervjua 

socialsekreterare inom individ och familjeomsorgen, då deras arbetsuppgift är att göra 

utredningar som gäller ungdomar samt att göra bedömningen om en institutionsplacering blir 

aktuell. Vi har delat upp arbetet med att ta kontakt med socialsekreterare och vi har 

slumpmässigt ringt till olika socialförvaltningar i Skåne län, men vi valde även att ta kontakt 

med intervjupersoner som vi känner personligen. Detta stora område kunde vi tillgodose då vi 

båda hade tillgång till bil, vilket gjort det möjligt för oss att genomföra flera intervjuer samma 

dag. Denscombe (2000) säger att forskarens resurser bestämmer både vilken tid som finns att 

disponera till intervjuer och hur långt man kan resa. Forskarna måste ta ställning till om det är 

möjligt att genomföra och då också hur stor kostnaden blir.  

 

När vi ringde till våra intervjupersoner berättade vi vad vårt syfte med uppsatsen var och hur 

intervjun skulle genomföras samt att full anonymitet råder. De fick möjlighet att ställa frågor 
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till oss och stort utrymme till att bestämma när och var intervjun skulle äga rum. Samtidigt 

gav de sitt samtycke till att medverka vid intervjuerna och att intervjun spelades in på 

kassettbandspelare. Vi skickade därefter ett informationsbrev (se Bilaga 1) till den 

socialsekreterare som skulle bli intervjuad.  

 

Tolv stycken socialsekreterare tackade ja till att medverka.  Tre av dessa tolv skulle medverka 

vid samma intervju men en person gav återbud. Vi valde även bort en intervjuperson på grund 

av att hon hade en annan yrkesroll, vilket vi visste innan intervjun, men då vi avgränsande oss 

till att bara skriva utifrån socialsekreterarens perspektiv tog vi detta beslut. Efter dessa bortfall 

blev det slutligen tio stycken intervjuer.  

 

Våra intervjupersoner arbetade i sex olika kommuner i Skåne län. Intervjupersonerna kom 

från små orter, mindre städer och större städer. De var i olika åldrar och var alla socionomer 

utbildade på Socialhögskolan i Lund eller på Malmö högskola. Fem av våra intervjupersoner 

arbetade inom samma kommun men på olika socialförvaltningar. I texten valde vi att kalla 

dessa fem personer för Karolin, Vanja, Karin, Annika och Clara. Ytterligare tre av våra 

intervjupersoner arbetade i samma kommun men på samma socialförvaltning, dessa kallade vi 

för Malin, Ebba och Rebeca, (våra bortfall var Malin och Ebba). De resterande 

intervjupersonerna arbetade på fyra olika socialförvaltningar i olika kommuner. Vi kallade 

dem för Lisa, Sara, Emma och Maria.  

  

En av intervjupersonerna kontaktade oss för att redigera och förtydliga några svar som hon 

givit oss i intervjun, inget av detta vi redigerade har vi använt oss av i vår uppsats.   

 

4. 3. Genomförande av intervjuerna 
Under intervjuerna har vi båda varit med, en av oss har fört samtalet och den andre har 

antecknat. Anteckningar har gjorts både för att vi ville förtydliga kroppsspråk och för att vi då 

kunnat gå tillbaka till anteckningarna i slutet av intervjun och då återuppta något vi velat veta 

mer om. Vi har till stor del pratat båda två men en av oss har haft huvudansvaret för intervjun. 

Som hjälpmedel har vi använt oss av bandspelare och fört anteckningar. Denscombe (2000) 

menar att det är bra att spela in intervjuer på bandspelare, men att den bara tar upp ljudet. För 

att få med kroppsspråk och andra uttryck är det viktigt att skriva upp detta, då det ger ett 

helhetsintryck av frågans svar.   
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Vi valde att göra kvalitativa intervjuer då vi ville försöka att få intervjun att bli en djupare 

dialog mellan oss och intervjupersonerna. Det visade sig att detta sätt att genomföra intervjuer 

var en bra lösning, då intervjupersonerna har berättat om sina uppfattningar, tankar och 

känslor på ett naturligt och informativt sätt. Denscombe (2000) menar att intervjupersonerna 

svarar olika beroende på vem intervjuaren är och hur intervjuaren uppfattas av 

intervjupersonen. Framförallt kan det bero på vilken ålder, typ av kön och etnisk bakgrund 

denne har. Intervjuaren medverkar också till en bra eller dålig dialog på grund av hur han eller 

hon uppfattar den som blir intervjuad. Vi hoppas att vi har uppfattats som trevliga för våra 

intervjupersoner och att vi visat det intresse vi haft inför den information de givit oss. Vi anser 

oss ha bidragit till en öppen dialog i intervjuerna då vi upplevde intervjupersonerna som 

avslappnade och att det var ett bra samtalsklimat. Det kan finnas olika förklaringar till detta, 

men det kan bero på att vi är två svenska kvinnor i olika åldrar som kommer till en arbetsplats 

som domineras av kvinnor i olika åldrar.  
 

Under intervjuerna hade vi med oss en intervjuguide (se Bilaga 2) och den var utformad på så 

vis att det fanns utrymme för öppna frågor, vilket gjorde att vi kunde vidareutveckla ämnet 

utifrån vad vi ville veta mer om. Efter hand som vi gjort intervjuer har vi fått mycket 

information inom en del områden och efter ett antal intervjuer valde vi att inte lägga så stor 

vikt vid dessa. Istället valde vi att vidareutvecklade de andra frågorna, detta för att vi skulle få 

en djupare förståelse av ämnet. Holme och Solvang (1991) skriver att det är bra att inte ha 

standardiserade frågeformulär, då det är lättare för forskaren att utveckla frågorna och få fram 

de svar han eller hon vill. Våra intervjuer är vad Denscombe (2000) benämner som 

semistrukturerade intervjuer, med detta menar han att de frågor som ställs har en bredd och 

syftar till att den som blir intervjuad kan svara med egna ord och föra fram sina tankar och 

känslor.    

 

I slutet av intervjun frågade vi intervjupersonerna om de hade något att tillägga, vilket några 

av intervjupersonerna hade. Vi frågade även om de ville ha vår uppsats när den är färdig, 

vilket alla ville.  
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4. 4. Hantering av intervjumaterial 

I våra utskrifter av intervjusamtal har vi gjort numrering efter hand som det byts person som 

pratar. Detta för att underlätta när vi ska analysera vårt material, då vi kan skriva upp siffran 

tillsammans med ett stödord om innehållet, och då snabbare kunna gå tillbaka i texten och 

hitta det vi vill på ett enkelt sätt. Vi har läst igenom intervjuerna var för sig men vi har 

gemensamt bestämt vilka teman vi skall ta upp i vår empiri.  

 

Vår empiri baserades på alla intervjuerna men vi använde inte citat från alla tio 

intervjupersoner. När vi i texten citerade en konversation har vi ibland valt bort vissa delar, då 

de inte har fyllt någon funktion i samanhanget utan bara störde i texten. Vi ändrade inte på 

deras uttalande utan tog ut essensen i det. Tecknet vi valt såg ut så här: /…/. I våra citat 

använde vi oss även av ett annat tecken, vilket betydde att intervjupersonerna gjorde ett litet 

tankeuppehåll. Tecknet vi valt såg ut så här: ... (tre punkter i följd). 

 

4. 5. Vi som forskare 
Vi hade en förförståelse med oss in i intervjuerna, men hoppas att den inte har speglat av sig, 

men vi är medvetna om att vi som människor inte kan stänga av våra tankar och funderingar.  
Därför kan inte vårt material vara helt objektivt, men vi har försökt att vara nära vårt material 

och verkligen se vad det är socialsekreterarna säger. Med att vara nära vårt material menar vi 

att vi försökt borste från våra egna värderingar i så stor utsträckning som möjligt, men 

självklart går det inte att vara helt värderingsfri. Denscombe (2000) menar att det är viktigt att 

vara medveten om sig själv som person när man intar en forskarroll. Då forskaren ska 

analysera sitt arbete är det viktigt att forskaren tänker på att han har en stor del i analysen, där 

hans egna värderingar inte går att komma ifrån. Det är viktigt att forskaren är medveten om 

detta. Vi tycker att vi varit medvetna om våra värderingar och hoppas att vi sett det faktiska i 

vårt material och inte bara det vi ville se.  

 

4. 6. Validitet och reliabilitet 
Denscombe (2000) menar att det svåra med att intervjua personer om deras tankar och känslor 

är att man aldrig riktigt kan få fram det exakta då vi som forskare inte kan veta om 

intervjupersonerna talar sanning. Det man kan göra för att öka validiteten är att 

intervjupersonerna får kontrollera utskrifterna, till exempel genom att de får tillgång till att 
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läsa dem, syftet är att de ska få förklara eller förtydliga texten. Det är också viktigt för att få 

en så säker och rimlig information som möjligt, att informanterna har en sådan position så att 

deras information om ämnet ger en hög trovärdighet, så kallade ”nyckelpersoner”. I 

utskrifterna av intervjuer ger det en tillförlitlighet om det återkommer samma teman. Det är 

även viktigt att hitta stöd för sin forskning i till exempel annan forskning som gjorts inom 

samma ämne. 

 

Vi har skickat ut utskrifter på intervjuerna till två av våra intervjupersoner, vilket höjer 

reliabiliteten i vår uppsats. Anledningen till att de andra intervjupersonerna inte fått utskrifter 

av intervjuerna beror på att då vi frågade dem fick vi svaret att de inte behövde kontrollera 

sina svar. Vi har även det som Descombe (2000) kallar för ”nyckelpersoner”, då våra 

intervjupersoner är socialsekreterare som uttalar sig om sina egna uppfattningar om 

institutionsplaceringar, de kan även kallas för våra respondenter. Vi har också kommit fram 

till att de teman vi valt återkommer i alla intervjuer, vilket ger en högre tillförlitlighet. Vi har 

också styrkt vårt material med annan forskning som gjorts i det ämne vi intresserat oss för. 

När vi valt ut våra citat har vi gått tillbaka i intervjumaterialet för att kontrollera så att citatet 

är taget ur sitt rätta sammanhang. 

 

4. 7. Etiska övervägande 

I samband med våra intervjuer med socialsekreterarna frågade vi dem om de ville ha en 

utskrift av intervjun, detta gjorde vi för att de skulle kunna kommentera texten eller om de 

ansåg att det var någonting de ville förtydliga. Vi sa även till dem att de kunde kontakta oss på 

telefon eller mail om de hade några frågor efter intervjuerna som de vill ha svar på, detta för 

att de inte skulle känna sig förbisedda.  

 

Vi har i vår text gjort ett övervägande om att då vi menar socialsekreterare så benämner vi 

denne med ”hon” och när socialsekreterarna i sin tur pratar om ungdomarna benämner vi 

dessa som ”han”. Och när socialsekreterarna pratar om ungdomarnas mamma eller pappa 

benämner vi de som förälder/föräldrarna. Vi har gjort denna generalisering på grund av att vi 

har intervjuat både män och kvinnor och de i sin tur har pratat om ungdomar som han och 

hon. Detta för att personerna vi intervjuat och de som de i sin tur nämner skall vara anonyma.  
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Vi har varit noggranna med hur vi uttrycker våra intervjupersoners ord i text, detta för att inte 

någon skulle bli förnärmad och för att vi inte skulle röja deras identitet. Ordvalet har inte gjort 

att intervjupersonernas uttalanden ändrat betydelse. För oss har det varit viktigt att när våra 

intervjupersoner läser denna uppsats så ska de känna igen sig och kunna se att det vi skrivit 

var så som de menade och uttryckte sig. Till exempel var det en av intervjupersonerna som i 

intervjun sade något som vi inte visste hur vi skulle tolka, då valde vi att ringa till henne och 

fråga hur hon menat. Det var viktigt för oss att intervjupersonen hade sagt det hon menade för 

att vi skulle kunna använda oss av hennes ord.  

 

Vi har även bestämt oss för att förstöra kassettbanden och utskrifterna av intervjuerna när 

uppsatsen är examinerad och klar. Detta för att inte materialet ska hamna i andras ägo.  

 

4. 8. Uppsatsens framväxt 
Från början arbetade vi med olika dokument vilka var döpta efter de olika byggstenar som ska 

finnas med i en uppsats. Vi skrev dokument som hette: problemformulering, metod, teori och 

begrepp och tidigare forskning. Efterhand har vi fyllt på innehållet i de olika dokumenten och 

satte sedan samman de olika delarna till ett dokument. Därefter har vi skrivit vår analys och 

slutdiskussion. 

 

Vägen fram till denna färdiga uppsats har varit snårig då vissa delar av den periodvis fått liten 

uppmärksamhet. Vi har till exempel inte förrän i slutet av uppsatsskrivandet blivit klara med 

metodavsnittet och teori- och begreppsavsnittet.   

 

I vår teori- och begreppsavsnitt har vi inte använt oss av grundteoretikernas litteratur, vi har i 

stället använt oss av andra forskares beskrivningar av teorierna.  

 

4. 9. Svårigheter på vägen 
Då vi hade ett brett syfte och tyckt att det varit ett väldigt intressant ämne har vi fått fram 

väldigt mycket information genom våra intervjuer. Vi har frågat mycket och fått utförliga 

svar. I och med detta har vi haft svårt för att begränsa oss i vilka delar som ska vara med i vår 

uppsats. Detta gjorde att vi var tvungna att omarbeta vår analysdel en del gånger.  
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Vi har också omformulerat vårt syfte ett antal gånger. Från början ville vi undersöka om det 

fanns skillnader i socialsekreterarnas uppfattningar beroende på hur länge de arbetat med att 

institutionsplacera ungdomar. Syftet omformulerades denna gång eftersom vi inte kunde 

urskilja tydliga teman beroende på hur länge personerna hade varit yrkesverksamma som 

socialsekreterare. De likheter vi fann har varit samma oavsett hur många år de har arbetat med 

barnavårdsutredningar. Senare omformulerades syftet för att vi ansåg att det inte innefattade 

alla våra frågeställningar.  

 

4. 10. Forskarnas arbetsfördelning  
Vi har gjort de flesta delarna i uppsatsen tillsammans, bortsett från att kontakta 

intervjupersoner och skriva ut intervjuerna. I de avseende som en av oss har skrivit en del 

själv så har den andre läst igenom det och vi har gemensamt redigerat texten.   

 

4. 11. Om vi gjort annorlunda  
Då vi intervjuat tre personer som vi kände privat finns det en möjlighet att de intervjuerna gett 

ett annorlunda resultat om vi inte känt varandra. Det finns också en möjlighet att vårt material 

sett annorlunda ut om vi jämfört intervjupersoner som kom från två skilda kommuner, istället 

för att slumpmässigt välja intervjupersoner från olika delar av Skåne län. 

 

Något vi också tänkt på i efterhand, är att vi inte alltid styrkt intervjupersonernas resonemang 

med tidigare forskning. Om vi hade gjort det i större utsträckning så kanske vår analys hade 

sett annorlunda ut.  

 

Vi har också arbetat den mesta tiden tillsammans, det kan både ha varit positivt och negativt 

för vår del. Vi har diskuterat en hel del kring vårt material och det har verkligen varit en rolig 

tid med mycket skratt. Men vid några tillfällen har det ”låst” sig och då har det tagit tid att 

komma tillbaka in i arbetet, materialet kanske hade sett annorlunda ut om vi arbetat mer på 

egen hand.  
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5. Resultat och analys  
- vad styr socialsekreterarens arbete? 
 

Hur kommer socialsekreterarna fram till att det är dags för att institutionsplacera en ungdom? 

Hur vet de det och vad är det som påverkar deras beslut? Dessa frågor är exempel på vad vi 

frågade oss själva när vi valde att undersöka detta ämne. När vi intervjuade socialsekreterarna 

ställde vi många frågor till dem för att få svar på vårt syfte, så som hur de tänker och vad det 

är de gör i sitt arbete när de skall institutionsplacera ungdomar. Det har varit svårt för 

socialsekreterarna att förklara och beskriva vad det är de gör, hur de tänker och vilka faktorer 

som spelar in i bedömningen om när en ungdom skall placeras.  Så som vi har förstått det, så 

finns det en mängd olika delar som sammantaget styr socialsekreteraren i sin övertygelse om 

detta. Socialsekreterarna menar att bedömningen om att institutionsplacera en ungdom ändå 

grundar sig i den unges beteende och/eller levnadssätt. Därtill ser socialsekreterarna att det 

finns en risk till fortsatt negativ utveckling hos den unge. Vi kommer här, utifrån 

socialsekreterarnas svar göra vår tolkning, och med hjälp av teorier redogöra för vad vi har 

funnit för faktorer som styr deras bedömning att institutionsplacera en ungdom.  

 
5. 1. Är det lagarna som styr? 
Som anställd socialsekreterare på kommunens socialtjänst arbetar du i en byråkratisk 

organisation. Socialsekreterarna arbetar först och främst med socialtjänstlagen som är en 

ramlag. Detta betyder att socialsekreterarna har stort handlingsutrymme då lagen i sig ger 

socialsekreteraren rätt att tolka den utifrån det individuella arbete hon utför med klienterna. 

 

Socialsekreterarna arbetar med Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och Lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och dessa lagar är en del av det som styr 

deras arbete. Socialsekreterarna säger att de tycker att SoL är en bra och tydlig lag att arbeta 

med, men det finns de som menar att den skulle vara bättre ”…om man ersätter i lagtexten, 

ordet bör med ska…”(Rebeca). Detta menar socialsekreteraren att man kan gör själv då man 

kan tolka den på ett helt annat vis än vad man till exempel kan göra med LVU-lagen. En del 

socialsekreterare säger också att de tycker att det finns ett stort glapp mellan SoL och LVU, 

vilket de i och för sig tycker att det ska vara, då de menar att tvångsomhändertagande är en 

kränkning mot den unge. Flera av socialsekreterarna menar att LVU är ett stort intrång i 

familjen och de säger att det kommer att förändra dem. Det kommer alltid att finnas i minnet 
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på dem att en myndighet har omhändertagit barnen, ”…det kommer att finnas med som en 

liten tagg, en erfarenhet i familjen...” (Vanja). Socialsekreterarna har en uppfattning om att 

tvångsomhändertagande är något negativt och är det sista alternativet när inget annat fungerar. 

Men det finns även de socialsekreterare som kan se att ett LVU kan vara positivt. En av 

socialsekreterarna berättar att en av hennes klienter tyckte att det tvångsomhändertagandet 

som han var med om, var en bra kontrollfunktion för honom och han tyckte att det fick honom 

att hålla sig i schack.  

 

För att ett ärende skall påbörjas så måste socialsekreteraren öppna en utredning och då börjar 

arbetet med att få fram vilka behov klienten har och matcha det med lämplig insats, i och med 

detta är inte den ena utredningen den andra lik. Enligt Sunesson (1985) är utredningen 

någonting som socialsekreteraren ska göra, den är en formell process, och ingår i 

arbetsuppgiften. I själva verket gör den inte så stor nytta och det är inte själva utredningen 

som gör att socialsekreteraren hjälper klienten med sina problem. Vi anser att utredningen 

fyller en viktig funktion på så vis att den är ett nödvändigt redskap för att insamla information 

om individens situation. Utredningen syftar även till att stärka rättsäkerheten för klienten, då 

den visar på hur processen har fortskridit. Den som berörs av utredningen har även rätt att ta 

del av den. Och hur skulle en bedömning kunna styrkas utan ett skriftligt dokument?  

 

Levin (1998) menar att socialtjänsten, där socialsekreteraren är verksam, är en 

människobehandlande organisation och arbetar med människor som råmaterial, och de skall 

verka för att klienterna skall få det bättre. Arbetet ser olika ut med olika människor eftersom 

att de har olika problem. Och enligt Johansson (1992) så har socialsekreterarna inom 

organisationen ett stort handlingsutrymme och tolkningsfrihet vilket de behöver då de arbetar 

individuellt med människor.  

 

Vi menar att socialsekreterarna har en handlingsfrihet att konstruera klienten för att få denne 

att passa in i organisationen. Hon arbetar med sig själv som redskap för att tolka vad klienten 

säger och skapar sig en uppfattning om klienten och vilka behov hon anser att han har. Det är 

utifrån denna tolkning som socialsekreteraren skriver utredningen som leder till vilken insats 

klienten skall få och det är en fördel att socialsekreterarna har stort handlingsutrymme 

eftersom hon skall bevilja insatser till olika personer som inte har likadana behov. Men detta 

handlingsutrymme skall användas med försiktighet eftersom socialsekreterarna har stor makt 

att vinkla den information de inhämtat. Man skall inte glömma att ett LVU är en tvångslag 
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som i sig är ett maktövergrepp mot ungdomen och föräldrarna. Men för att svara på frågan om 

det är lagarna som styr, så anser vi att de gör de till viss del men då socialsekreterarna har ett 

stort handlingsutrymme och kan tolka lagarna, menar vi att lagarna används för att styrka 

socialsekreterarens tolkning av vad klienten behöver. 

 

5. 2. Har ekonomin någon betydelse? 
När vi frågade socialsekreterarna om ekonomin är något som de tänker på när de överväger att 

institutionsplacera en ungdom, så svarade flesta att det är det inte, men vissa sa att det finns i 

deras tankar. Alla menar att det inte är pengarna som ska styra behovet utan vad ungdomen 

behöver, annars är det bortkastade pengar. En socialsekreterare sa att på hennes 

socialförvaltning hade de ett uttalat sparkrav som innebar att ungdomar skulle placeras på 

institution i så liten utsträckning som möjligt. En del socialsekreterare sa att de hade haft 

sparkrav men att det inte längre fanns kvar.  

 

Då socialsekreteraren har gjort en utredning och bedömer att det skall ansökas om ett LVU så 

skickas det till Socialnämnden som gör bedömningen om det skall gå vidare till Länsrätten 

eller inte. Länsrätten är den domstol som bestämmer om ett omhändertagande skall ske. Flera 

socialsekreterare berättar att socialnämnden oftast inte går emot deras beslut men när 

Socialnämnden går emot beslutet kan det bero på att de anser att institutionsplaceringen är för 

dyr. Detta är någonting som finns i bakhuvudet på socialsekreterarna, och en socialsekreterare 

säger så här:  
 

…andra vanliga institutionsplaceringar kan dom gå emot ibland, det händer det kan vara 
för dyrt och så, ungdomsvård är ju väldigt dyrt, ja, och även de frivilliga SoL-
placeringar…institutionsvård av ungdomar kostar rätt så mycket…(Lisa) 

 

Enligt Lundström och Sunesson (2000) arbetar socialsekreteraren i en människobehandlande 

organisation där socialsekreteraren har en stor makt, men när det gäller organisationens 

ekonomi så är det politikerna i kommunen som avgör hur resurserna ska fördelas.  

 

Svaret på frågan om det är pengarna som styr är inte enkel att besvara, då socialsekreteraren 

har ett klientperspektiv och vill inte att ekonomin ska styra deras arbete. Vi anser att de 

socialsekreterare som vi intervjuat säkert inte tänker på pengar när de arbetar med föräldrar 

och ungdomar med frivilliga insatser, då det är klientens behov som går i första hand. Men 
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när det börjar ”dra ihop sig” till en placering så pratar socialsekreteraren med sin chef om sina 

tankar och det är då det diskuteras ekonomi. Vi fick veta att en institutionsplacering kostar 

cirka hundratusen kronor per månad och då är det kanske inte så konstigt att ekonomin till 

viss del styr deras arbete. Det är ju ändå så att kommunen, ledningen har sin pott med pengar 

och de måste fördelas över de olika verksamheterna och insatserna som socialsekreterarna 

arbetar med.  

 

5. 3. Är det kunskap - arbetsmetoder som styr?  
Vi frågade socialsekreterarna om de använde några speciella arbetsmetoder och om de 

använde forskning i sitt arbete. Vi undrade vad de i så fall tyckte om dem och om det gjorde 

någon skillnad för socialsekreterarnas bedömning om att institutionsplacera.  

 

Några socialsekreterare berättar att om man vill ta del av forskning som socialsekreterare så 

får man göra det på sin fritid, eftersom det inte finns tid till det på arbetstid. Även om det 

finns avsatt tid för läsning så är det ingen av socialsekreterarna som anser sig ha tid till detta, 

för att denna tid behöver de till att skriva utredningar. Den forskning de känner till om 

institutionsplaceringar har de fått genom information av kollegor och chefer.  

 

Socialsekreterarna berättar att det är chefen som bestämmer vilka utbildningar som personalen 

skall gå på och i och med detta vilken kunskap de skall ta del av i sitt arbete. Vissa 

utbildningar är obligatoriska och andra är valbara. Antalet utbildningar per år varierar på de 

olika socialtjänsterna. Vad socialsekreterarna tycker om de olika arbetssätten och 

utbildningarna skiljer sig åt, men sammantaget kan man säga att de tycker mindre bra om de 

som är svårförstådda och tidskrävande, till exempel Adolescent Drug Abuse Diagnosis 

(ADAD). Baksidan med att gå på många olika utbildningar under kort tid kan enligt 

socialsekreterarna vara att de inte hinner med sitt arbete.   

 

I intervjuerna framkom det att flertalet av socialsekreterarna arbetar lösningsfokuserat, en 

socialsekreterare säger att denna metod är bra och att den fungerar på så vis att man inte bara 

ser till problemet, utan man fokuserar på det som fungerar och är bra. Att arbeta 

lösningsfokuserat är ofta en arbetsmetod som hela socialbyrån skall arbeta efter och bestäms 

av ledningen. En socialsekreterare berättade det här för oss: 
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…men det är ju ändå så att om man jobbar i det här jobbet så påverkas man ju ändå av 
det som är det gängse, jag menar jag hade ju aldrig kommit på själv att jag skulle jobba 
lösningsfokuserat det är någonting som bestäms uppifrån och det anammas, det 
anammar vi ju, och om man absolut inte skulle tycka om det så hade man ju inte jobbat 
kvar…(Clara) 

 

De flesta socialsekreterare har börjat bekanta sig med metoden Barnets Behov i Centrum 

(BBIC) men inte alla och en del arbetar redan med det. Några socialsekreterare som arbetar på 

en socialtjänst där de inte börjat använda sig av BBIC, har själva börjat använda vissa delar av 

materialet och dess tankegångar. Arbeta med formulär anser socialsekreterarna gör att arbetet 

blir tydligt och lätt att förstå för klienten. En socialsekreterare säger så här:   

 

…men, det är ju ändå mycket, mycket mer med det här att både att diskutera med och ha 
klienterna med sig, också det här med, man kanske ska kalla det kvalitetssäkring, alltså vi 
har ju alla de här, vi försöker att, vi pratar om att vi ska ha BBIC, det har vi pratat om 
flera år, vi har ADAD och ASI för man måste ha ett, alltså ett standardiserat formulär, vi 
försöker, försöker hela tiden att mer och mer ha både insyn och ha det formaliserat, ja, 
det kanske är fel att säga formaliserat, men kanske standardiserat och det tycker jag 
känns jättebra…(Clara) 

 

Flera av socialsekreterarna berättar att man arbetar efter olika intervjumetoder på 

arbetsplatsen, så som ADAD och Addiction Severity Index (ASI). En del har precis infört 

ADAD och en del har arbetat med ADAD en längre tid. ADAD som intervjumetod anses 

ibland vara bra men vissa tycker att det är en tungrodd och svårhanterlig metod som tar lång 

tid att genomföra. En person menar att man istället använder sig själv som redskap i samtal 

och en annan av våra intervjupersoner menar att: 

 

…jag fattar inte vad den skall vara till för ärligt talat, inte än så länge i alla fall. Vi sitter 
alltså i 1,5 timme för att gå igenom den här frågemallen och där täcker den ju alla 
områden,...familj, hälsa, missbruk…jag tycker den är krånglig, jag tycker den är 
omständlig och jag tycker inte att den ger mig någonting…jag tycker att jag på ett mycket 
enklare sätt kan ställa frågor till en person och få den till att berätta om sin situation 
istället för att sitta och kryssa och…och någonstans så har man en magkänsla för om det 
är i riskzonen eller inte…nä, jag tycker det är omständligt…(Vanja) 

 

Ytterligare en metod som någon av socialtjänsterna ska börja arbeta med är ”Motiverande 

intervjuer” (MI). Att arbeta med frivillighet innebär i mångt och mycket att motivera de 

inblandade, men att motivera kan vara ett komplext begrepp - när är det motivera och när är 

det att övertala? En av socialsekreterarna säger med ett leende: 

 

…man kanske ska kalla det för manipulerande intervju istället…(Clara) 
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Arnstberg (1989) skriver att socialsekreterare ofta pratar om olika metoder i en positiv 

mening, då de anser att det är viktigt för deras yrkesroll som professionell socialarbetare. 

Metoderna är viktiga men det är inte de som socialsekreterarna använder sig av till största del, 

utan sig själv och sin intuition. Bergmark och Lundström (2000) menar att det finns 

socialsekreterare som ställer sig frågande till en del arbetsmetoder som de tycker är alltför 

distanserade. De anser att de kan bidra till att man inte får den nära kontakten med sina 

klienter. En nära kontakt med klienten behövs för att det ska ske ett så bra förändringsarbete 

som möjligt. Enligt Johansson (1992) så har socialsekreteraren ett stort handlingsutrymme i 

sin kontakt med de klienter hon arbetar med, och hon måste kunna anpassa sig för att det ska 

bli ett så bra möte som möjligt, vilket då bidrar till en snabbare förändringsprocess hos 

klienten. 

 

Vi har i våra intervjuer fått information om att olika utarbetade arbetsmetoder har börjat 

genomsyra arbetet på socialförvaltningarna, men vi menar att det kanske ännu är för tidigt att 

säga om detta har gjort någon betydande skillnad, då de är ett nytt sätt att arbeta för 

socialsekreterarna. I intervjuerna har vi fått veta att de flesta socialsekreterare till största del 

använder sig själv som redskap och att de på så vis får en känsla av hur illa däran personen är. 

När det gäller kunskaper om institutionsplaceringar så vet socialsekreterarna väldigt lite, men 

om de vet något så är det att de inte är bra att institutionsplacera ungdomar. Vår slutsats i detta 

avsnitt är att det inte är så enkelt som man kanske tror att implementera nya metoder i socialt 

arbete, och att det inte är metoder och vetenskap som till största del styr socialsekreterarens 

bedömningar. 

 

5. 4. Påverkar kollegorna bedömningen?  
För att hantera sina dilemman och de känslor socialsekreterarna har, pratar de med varandra, 

kollegor emellan och med chefen. Socialsekreteraren rådfrågar sina kollegor och får stöd i hur 

hon skall gå tillväga i ärendet, hon utbyter även tankar och känslor med sina kollegor. 

Socialsekreterarna förhör sig också med sina kollegor om vilka erfarenheter de har av olika 

institutioner. Socialsekreterarens val av institution baseras delvis på kollegornas 

uppfattningar, socialsekreterarens egna erfarenheter och även de normer som finns på 

socialtjänsten. En socialsekreterare uttrycker sig så här: 
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….ja, ibland vill jag bara säkerställa att man gjort rätt, jag har gjort det här och det här, 
har jag gjort rätt har jag missat nått eller vad kunde jag ha gjort annorlunda, och allra 
helst jag då som har varit ny, jag har ju uppskattat handledningen enormt, och mina 
kollegor… (Karolin) 

 

Socialsekreterarnas diskussioner med varandra fyller en funktion för återhämtning, men 

innebär även att de får bekräftelse för det svåra arbete och de svåra överväganden de gör. 

Socialsekreterarna har stort förtroende för varandras kompetens. I utredningsprocessen vänder 

sig även kollegorna till den socialsekreterare som har ett svårt fall för att erbjuda sin hjälp. 

Själva beslutet och beslutsprocessen beskrivs som en svår arbetsuppgift för socialsekreteraren 

och använder också kollegorna för avlastning vid känslomässigt svåra fall. Kollegor används 

för att reflektera med och inhämta ork och energi från efter ett tvångsomhändertagande och 

det sker då även en sammansvetsning av arbetsgruppen (Ponnert, 2007).  

 

Ahrne och Hedström (1999) menar att det är svårt för organisationen att kontrollera hur 

tjänstemannen arbetar då de dels använder sig själv som arbetsredskap men även då de arbetar 

i arbetsgrupper i nära samarbete med sina kollegor. Ett bra samarbete med sina kollegor är 

något som tjänstemannen vill ha för att arbetsklimatet inom organisationen skall fungera bra.  

 

Vi anser att det kan vara en tillgång på arbetsplatsen att de flesta av ens arbetskamrater har 

samma utbildning. De har kanske lättare för att förstå de tankar och känslor som 

socialsekreteraren har inför olika dilemman som uppkommer i arbetet, då socialsekreterare 

som arbetar med barnavårdsutredningar utför ungefär samma arbetsuppgifter. Då 

socialsekreteraren har en stor makt att fatta beslut i andra människors liv, är det säkert skönt 

för henne att känna den trygghet som kollegorna ger, då de kan ge ett stort stöd när hon gjort 

svåra beslut. Deras arbete innefattar ett nära samarbete med kollegor som ger varandra råd 

och stöd i olika ärende. Socialsekreteraren har stor tillit till sina kollegors professionalitet och 

på så vis anser vi att socialsekreterarens bedömning till en del påverkas av kollegornas 

uppfattningar om hur det aktuella ärendet skall fortgå.  

 

5. 5. Är det den tunga pressen utifrån som styr? 
Under våra intervjuer med socialsekreterare har vi förstått att de kan känna en stor press 

utifrån, vilket har en betydande inverkan i deras bedömning. När vi frågade socialsekreterarna 

hur det går till i ett ärende, hur de tänkt och resonerat innan det har blivit dags att börja tänka 

på institutionsplacering fick vi bland annat beskrivet det så här:  
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…ja...alltså man känner de...när det rasslar in polisanmälningar och skolan ringer varje 
dag, flera gånger om dan…mamman skriker i telefonen och killen eller tjejen ja, det 
alltså, det ramlar in rapporter från olika ställen och socialjour, och på morgonen när 
man kommer till jobbet…och då är det liksom dags… (Lisa) 

 

De flesta socialsekreterare beskriver det just så här, att de känner en press från olika håll och 

att det ofta sker en upptrappning av olika problem. Det kommer till exempel in anmälningar 

från polisen, det kan både vara skolan som ringt polisen eller att polisen själv tagit hand om 

den unge på grund av till exempel narkotikainnehav, kriminalitet eller misshandel. Det kan 

också komma samtal från skolan direkt om att de inte kan ha kvar den unge där på grund av 

alla problem han för med sig. Det ringer uppgivna föräldrar och säger att de inte orkar med 

sitt barn och kan också säga att de vill att socialtjänsten ska ta hand om den unge och få rätt 

på honom. De säger rent ut att de inte vill ha den unge hemma i familjen och ofta är 

föräldrarna desperata och litar inte på sin egen förmåga som förälder. Det kan också komma 

in rapporter och anmälningar från till exempel socialjour.   

 

En socialsekreterare berättar också att i samverkanssamtal tillsammans med till exempel 

skolan och Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) då de pratar om en familj, så 

får hon en känsla av att de tycker att socialtjänsten inte gör någonting. Hon förstår att de vill 

att hon ska omhänderta den unge meddetsamma och ta bort deras problem, hon säger att: 

 

…men liksom, det är ju rätt känt att det är lite krig mellan socialen och BUP och socialen 
och skolan och de tycker att vi gör ingenting… (Clara) 

 

Det blir ett väldigt hårt tryck utifrån på socialsekreteraren när ”alla” runt omkring vill att hon 

ska göra något och lösa ”problemet” åt dem och att verkligheten faktiskt ser ut på så vis att 

den unge gör mer och mer saker som inte är bra. De känslor som socialsekreterarna beskriver 

att denna press för med sig är att hon givetvis blir mer och mer orolig för den unge. Hon 

känner en maktlöshet över att hon inte alltid kan göra någonting då lagen inte tillåter henne att 

hur som helst ”plocka bort” den unge, och i detta kan hon också känna en frustration över att 

inte bli förstådd i sitt arbete.  

 

Arnstberg (1989) menar att det inte är ovanligt att just psykologer eller läkare är mer benägna 

än socialarbetaren att omhänderta barnet eller ungdomen, då de ofta bara vill se en snabb 

lösning på situationen. Problemet är att de inte vet så mycket om de sociala relationer som 

finns omkring ungdomen. Socialarbetaren ser mer långsiktigt på den unge och vet att det ofta 
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inte blir bättre än det är för att man gör ett omhändertagande. Det framkommer i Ponnerts 

(2007) avhandling att då det gäller socialtjänstens ansvars så finns det begränsningar och 

gränser. Socialsekreterarna var stolta över sitt arbete men de upplevde att omvärlden hade en 

snedvriden bild av hur långt deras ansvar sträckte sig och vilka ramar för ansvarstagning som 

finns i lagarna. De fick ”gränsa” mot både andra myndigheter och föräldrarna för att de inte 

skulle lägga över ansvaret på socialtjänsten. De som bäst förstod de svåra överväganden som 

arbetet innebar var de själva och deras arbetskamrater. 

 

Ahrne och Hedström (1999) skriver om människobehandlande organisationer och menar att 

tjänstemannens uppgift och mål som myndighetsfunktion är att följa de lagar hon arbetar efter 

men också att behandla människor och få dem att förbättra sin situation med hjälp av en 

åtgärd. Enligt Johansson (1992) har socialsekreteraren ett stort handlingsutrymme och stor 

makt och kan därför avgöra vilken åtgärd hon ska använda sig av. Hennes arbete är 

betungande då hon ensam i kontakten med klienten får ta på sig dennes eventuella missnöje.  

 

En av våra intervjupersoner berättade för oss att hon ofta får höra av klienter att de tror att 

socialtjänsten ska ta deras barn ifrån dem. Vi anser att detta kan vara en samhällssyn på 

socialtjänstens arbete och det är en möjlig förklaring till varför till exempel lärare tycker att 

socialsekreteraren inte gör tillräckligt och vill att socialsekreteraren ska ta bort den unge från 

skolan. Socialsekreterare, har till skillnad från andra yrkesgrupper, en helhetsbild av 

ungdomens situation och även det yttersta ansvaret för klienten. Men hon vet också att en 

institutionsplacering inte är bra och att det sällan blir bättre för klienten. Detta väcker starka 

känslor hos henne och hon kan känna att det är få som litar på hennes bedömning och förstår 

henne, förutom hennes medarbetare. Vi menar att den tunga pressen på socialsekreteraren i 

hög grad bidrar till hennes beslut om att institutionsplacera en ungdom.  

 
5. 6. Är det föräldrarna som styr?  
Ett dilemma som väcker osäkerhet och oro är när socialsekreteraren vet att den unge har det 

dåligt hemma och föräldrarna inte är samarbetsvilliga till frivillig vård, och det inte finns 

underlag för ett omhändertagande. Då är det ”bara” för socialsekreteraren att vänta på att det 

ska hända något mer eller att föräldrarna förändrar situationen till det bättre. Så här beskriver 

en socialsekreterare det: 
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…därför den är så begränsad, socialtjänstlagen är begränsad, det här med utökat 
barnperspektiv, så länge föräldrarna inte vill så händer ingenting…(Lisa) 

 

Enligt Sundell och Egelund (2000) är det en problematisk situation att som socialsekreterare 

vara den som utreder klienten. Då hon å ena sida ska vara den som gör bedömningen att den 

unge ska omhändertas, å andra sidan vara den som ska stötta klienten och föräldrarna i detta. 

Socialsekreterarens olika roller i detta sammanhang kan göra att relation mellan klienten och 

henne blir sämre och klienten kan ha svårt att lita på henne. Ahrne och Hedström (1999) 

menar att som tjänsteman har de genom sitt arbete i organisationen både rollen som 

myndighetsutövare och som stödjande person. Tjänstemannen arbetar med lagar och regler 

men har även rollen som den stöttande och förstående mänskliga personen som i måste finnas 

med i socialt arbete.  

 

Ett annat dilemma som väcker osäkerhet och oro hos socialsekreterarna är om ett 

tvångsomhändertagande inte går igenom i Länsrätten. Socialsekreterare känner en osäkerhet 

om de inte har haft föräldrarna med sig på frivillig väg, då finns det ingenting de kan göra för 

ungdomen eftersom relationen mellan socialsekreteraren och föräldrarna kan vara förstörd. 

Socialsekreterarna berättar att detta ger en känsla av maktlöshet. 

 

Claezon och Larsson (1985) menar att en orsak till att socialsekreteraren inte fått med sig 

föräldrarna kan vara att hon haft ett passivt förhållningssätt. Vidare skriver de att som 

socialsekreterare är du en person som ska hålla ihop familjen när den unge placeras, och själv 

ska du också som socialsekreterare försöka hålla en relation med både föräldern och den unge. 

För att göra detta krävs det att socialsekreteraren är aktiv. Men när socialsekreteraren känner 

att det är svårt att se de olika delarna i ärendet och hur det ska kunna gå ihop, och hon inte kan 

se en lösning för tillfället, blir hon passiv.  

 

5. 6. 1. Motivera, ett sätt att arbeta med familjen 
Socialsekreterarna berättar att deras arbete till stor del går ut på att motivera familjen till att 

vilja medverka till de frivilliga insatser som socialtjänsten erbjuder. Socialsekreterarna 

motiverar föräldrarna och ungdomen för att de vill att de skall vara delaktiga, vilket kan vara 

mycket krävande. De säger att det är viktigt att ha en bra relation med föräldrarna för det är de 

som har informationen om ungdomen. Men de berättar också att i vissa fall kan det kännas 
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som ett evigt motivationsarbete för att kunna arbeta med frivilligheten, en socialsekretare 

säger så här: 

 

...alltså, vi försöker och försöker och försöker med det frivilliga, det gör vi ju naturligtvis 
och det känns ju att det, ibland kännas att vi gör det in absurdum, att vi håller på flera 
gånger kanske och försöker…(Clara) 

 

Genom att motivera vill socialsekreterarna få klienterna att bli delaktiga i de insatser som de 

har. En av socialsekreterarna pratar om att motivera kan vara att övertala och hon menar att 

det inte går så bra att försöka övertala människor, vill de inte göra det som socialsekreteraren 

tycker, så gör de inte det. 

 

Kåhl (1995) menar att motiverande samtal har blivit något som de pratas mycket om i 

socialsekreterarens arbete. För att motivera menar hon att den man motiverar då inte anses 

vara samarbetsvillig, vilket är ett sätt att vilja övertala personen i fråga. Vidare anser hon att 

den dialog som är viktig i samtal med klienter försvinner då motivationen kommer utifrån 

socialsekreterarens roll, som den som äger makten. 

 

Johansson (1992) skriver om gräsrotsbyråkrater och deras handlingsutrymme, han menar att 

som tjänsteman har du stor handlingsfrihet i ditt arbete. Utifrån denna teori menar vi att som 

socialsekreterare kan du utforma ditt arbetssätt nästan hur du vill, i varje fall när det gäller 

vilka metoder du ska använda dig av i samtal med klienterna. Det innebär också att som 

socialsekreterare är det du som bestämmer i vilken grad du ska motivera dina klienter.  

 

Vi har förstått att socialsekreterarens arbete till mångt och mycket är att arbeta med 

föräldrarna. Det är viktigt med ett bra samarbete dem emellan för att det ska bli så bra som 

möjligt för den unge. För att uppnå detta och bibehålla en bra relation med föräldrarna krävs 

det att socialsekreteraren arbetar aktivt med dem, vilket kanske inte alltid är så lätt. Vi menar 

att i detta avseende är det föräldrarna som har makten då de bestämmer om de vill samarbeta.   

 

5. 6. 2. Ultimatum  
Socialsekreterarna arbetar så långt som möjligt med att få föräldrarna och ungdomen att 

samtycka till insatsen, när detta inte fungerar så ställer de till sist ett ultimatum. Detta för att 

det måste bli en förändring i den unges liv, men återigen så gör de detta för att de inte skall 

behöva ansöka om LVU. En socialsekreterare säger att det inte känns ”schysst” (Lisa) att 
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säga till föräldern och den unge att om de inte försöker och kan ändra på situationen så måste 

hon ansöka om ett LVU, hon säger att ”då har dom att välja på” (Lisa) frivillighet eller att 

hon gör det med tvång. Hon menar att detta är verkligheten och hon säger att hon gör det på 

grund av att hon inte vill ta till tvång och detta är då hennes sätt att hantera situationer. 

 

Att ställa ett ultimatum är att ställa klienterna ”mot väggen” vilket inte är ovanligt enligt de 

socialsekreterare vi intervjuat. En socialsekreterare säger att hon arbetat länge med en familj 

och försökt få föräldrarna att förändra sitt beteende, men det har inte lyckats. Hon har också 

försökt få föräldrarna att gå med på frivillig institutionsplacering av ungdomen, men det har 

inte heller lyckats då är hon tvungen att agera på något vis. Så som många ställer hon då ett 

ultimatum, frivillighet eller tvång?  

 

…så ser det ut och det är en frivillig placering, som kunde ha blivit ett LVU men det är 
mycket jobb som ligger bakom en frivillig, alltså ett samtycke, samtycke med 
tvång…(Annika) 

 

Vi menar att frivilligheten är nyanserad, och ställer oss frågan om ”frivilligheten” verkligen är 

frivillig? Socialsekreterarens makt och handlingsutrymme gör att hon kan övertala föräldrarna 

till att ”samtycka” och få de att göra det hon vill och anser vara det bästa för ungdomen. Vi 

förstår att socialsekreteraren gör detta i all välmening, men kan man då säga att det är ett 

samtycke? För enligt socialtjänstlagen krävs det ju ett samtycke för frivillig vård. 

 

Johansson (1997) menar att makt är någonting en person får i förhållande till någon annan, 

vilket finns i de flesta relationer, makten är alltså bundet till ett sammanhang. Som vi 

presenterat i teoriavsnittet talar han även om begreppen moroten och piskan, piskan kommer 

vi här att använda för att förklara varför socialsekreterarna ställer ett ultimatum. Vi menar att 

socialsekreteraren använder sig av sin makt för att inte behöva göra ett 

tvångsomhändertagande, då detta väcker starka känslor hos henne själv och hon tycker att det 

är ett stort ingrepp för individen. Vi menar att hon i stor utsträckning använder sig av sin 

makt, vilket vi bland annat baserar på att en av socialsekreterarna uttryckligen sa till oss att 

det finns ”hot om LVU” (Vanja) då hon beskrev ett ärende för oss. Ett sätt att förklara hotet 

om LVU är med begreppet piskan. Piskan använder socialsekreteraren för att få klienterna att 

frivilligt gå med på en institutionsplacering. Klienten är i en beroendeställning till 

socialsekreteraren och har inget annat alternativ, det är därför som socialsekreteraren kan 

utöva makten. I detta avseende är socialsekreterarens makt mycket stor och det är 
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socialsekreteraren som styr hur ärendet skall fortgå när hon ställer ett ultimatum. Vi tolkar det 

som så att föräldrarna styr och har makten tills socialsekreteraren ställer ett ultimatum. 

 

5. 7. Påverkar tankar och känslor en institutionsplacering?  
Alla socialsekreterare vi har intervjuat hade en kluven uppfattning om vad de tyckte om 

institutionsplaceringar. I sitt arbete var det ingen av dem som ville placera en ungdom på 

institution på grund av den osäkerhet de kände för hur det ska gå för honom, och de tyckte 

också att själva institutionen som insats inte var ett bra alternativ. Men flera av dem tyckte att 

det var nödvändigt för att stoppa den unges beteende och för att det inte finns något annat 

alternativ för tillfället. Som socialsekreterare har du ansvaret för den unge vilket innebär att 

socialsekreterarna inte passivt kan låta situationen fortgå utan de måste göra någonting. Deras 

uppfattningar är ändå att om ungdomarna skall placeras så är det bättre med mindre 

institutioner.  När vi frågande dem om vad de personligen tyckte om institutionsplaceringar så 

tyckte alla att det var dåligt och flera av dem blev känslomässigt nedstämda när frågan kom 

på tal. De tyckte att det är ett väldigt hemskt och fruktansvärt ingrepp och de sa att det är en 

inskränkning i andra människors liv, men samtidigt är det ju en del av deras arbete. 
 

Ponnert (2007) skriver i sin text att de socialsekreterare som hon intervjuat tyckte att ett 

tvångsomhändertagande kan vara nödvändigt men att omhändertagande skall beaktas med 

respekt. Hon skriver också att de talar om tvångsomhändertagande på så vis att å ena sidan är 

det nödvändigt men att det också är en svår händelse för individen. 

 

Socialsekreterarna vi intervjuat är väl medvetna om att det inte finns någon ung människa 

som vill bli placerad på institution. De sa också att det är jättesvårt att veta vad som är det 

bästa för en annan människa. Flertalet av dem sa att de inte vet hur det kommer att gå för den 

unge och att det ofta inte blir bättre för dem efter en placering, en socialsekreterare säger så 

här: 

 

...då har ju jag varit orolig för att vara tvungen att göra ett omhändertagande och 
placera henne, för att jag var rädd för att om jag gör en placering så var jag rädd för att 
det inte skulle gå bra…(Karolin) 

 

Claezon (1987) skriver i sin text om just denna osäkerhet som socialsekreteraren kan känna 

för hur det ska gå för klienten. Hon tar upp två typer av ångest och en av dem är relevant i 
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detta sammanhang, det är ångest inför framtiden. Som socialsekreterare tar du beslut i andra 

människors liv, till exempel vilka åtgärder de ska följa och du vet aldrig hur resultatet 

kommer att bli då det finns en risk att utfallet blir dåligt. Den osäkerhet som de då kan känna 

för framtida händelser, menar hon ger en ångest. Arnstberg (1989) skriver om detta tunga 

arbete som socialsekreterare utför, han säger att det är ett tungt arbete mentalt då 

socialsekreterarna måste vara närvarande med sina klienter och förstå deras verklighet, sätta 

sig in i deras situation och deras känslor samt försöka hjälpa dem med de problem de har.  

 

Flera av socialsekreterarna vi intervjuat menar att det känns som ett övergrepp att placera 

någon på institution. Det känns hemskt att rycka upp dem från familjen, att de ska flytta från 

den enda trygghet de känner till och komma till något okänt och främmande. Där träffar de 

nya människor och de ska knyta nya kontakter, både med vuxna och med andra ungdomar på 

institutionen. Dessutom ska de börja på en ny skola. Socialsekreterarna menar att det aldrig 

går att skapa någon familjekänsla på en institution även om den är liten. Ungdomarna är där 

för att de måste. Hade det varit så att de visste att institutionsplaceringar alltid gav ett bra 

resultat så hade det varit annorlunda. En av våra intervjupersoner säger så här: 

 

…hur man tänker kring ungdomar och institutionsvård, det är väl också att… det är 
inget, man tänker positivt på, det vill jag ändå framhålla /…/alltså det är inget positivt i 
sig, och hade det då, institutionerna varit fantastiska ställen som gör underverk och så, 
så hade det ju känts bättre, men det är ju inte så…(Karin) 

 

En möjlig förklaring till deras oro och de dilemman de ställs inför när de skall placera på en 

institution anser vi kan vara att forskning inom institutionsvård inte sällan ger dåliga resultat. 

Då vi frågade våra intervjupersoner om de vet vad forskningen säger om institutionsplacerar 

av ungdomar och svaret blev tvetydigt, de svarade att de inte visste vad den nyaste 

forskningen sa, men de visste att institutionsplaceringar inte gav bra resultat. I avsnittet 

tidigare forskning skriver vi om Claes Levins forskning, där skriver vi kortfattat om 

exempelvis ungdomar som har institutionsplacerats på grund av missbruk inte sällan börjar 

missbruka igen efter utskrivningen. Men också att samla ungdomar med liknande problematik 

på institution kan leda till att ungdomarnas beteende inte förbättras eller i värsta fall försämras 

(Levin, 1997). I Socialrapport 2006 står det också skrivet att institutionsvård ger mycket 

dåliga resultat. Personer som varit institutionsplacerade eller familjehemsplacerade har en 

större risk att dö i förtid genom att de begår självmord, har någon form av hälsoproblem, får 
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dåliga resultat i skolan, blir föräldrar i tonåren, kommer att leva i fattigdom och vara 

arbetslösa (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Ahrne och Hedström (1999) menar att du intar olika roller i en organisation, en roll är du som 

människa och person med dina tankar och känslor vilka du automatiskt har med dig in i mötet 

med dina klienter. Men du har också en roll som tjänsteman i organisationen som innebär att 

du måste följa organisationens regelverk.   

 

Vi ställde oss frågande till om socialsekreterarnas känslor spelar in i bedömningen när 

ungdomar skall placeras. Som tjänsteman ska hon agera när en ungdom har det dåligt, även 

om hon i sin yrkesroll inte tycker om att institutionsplacera och vet att det inte är bra. Utifrån 

våra intervjuer är det inte svårt för oss att förstå den ångest som socialsekreterarna känner 

inför en eventuell institutionsplacering, då de även personligen tycker att det är både hemskt 

och fruktansvärt. Det är förståligt att de väntar så länge som möjligt med att 

institutionsplacera då de faktiskt har samma uppfattningar i sina båda roller. Att 

socialsekreterarens känslor till stor del styr henne i bedömning, råder det för oss ingen tvekan 

om. 

 

5. 7. 1. Personligt misslyckande - när institutionsplacering blir ett faktum 

De socialsekreterare vi intervjuat berättar att när de har en klient i ett ärende försöker hon på 

alla sätt att motivera och försöka få honom att sluta med det han håller på med. Detta kan gå 

bra i omgångar och tonåringen börja kanske komma på andra tankar och det känns hoppfullt 

för socialsekreteraren. Denna hoppfullhet gör henne glad och då känner hon att hon kanske 

lyckats med den här ungdomen. Men inte sällan kommer det in nya anmälningar från polis, 

till exempel att den unge börjat med droger igen. En socialsekreterare säger att då detta 

händer blir man jätteledsen, både för sin egen del då man hade hoppats att det skulle vara 

lugnt kring den unge och man kanske kunde avsluta ärendet snart, men hon känner även för 

honom och har en oro för hur det ska gå om han inte sköter sig. En socialsekreterare beskriver 

olika känslor så här: 

 

…jo, och ibland vet jag…ibland alltså…också om man har gjort en planering och det här 
ska gå jättebra, också går det här åt helt fel håll och får man då veta det om två familjer 
på en dag, då känner man sig helt totalt värdelös….men sen kan man få veta att någon 
har fått det bra och ja, då lever man på det…några dagar…(Clara) 

 



 40

Det är många olika känslor inblandade i socialsekreterarens arbete. De känner en stor glädje 

när det går bra för klienterna men blir jätteledsna när de faller tillbaka i sina problem, flera 

socialsekreterare menar att de känner sig osäkra på om de verkligen gjort allt de kunde.  

En socialsekreterare beskriver det så här: 

 

…ja, det mesta är nog det att har jag gjort tillräckligt har jag gjort rätt, det är nog det 
som plågar en, om det inte går bra, vad har jag, vad är det jag har missat, den här 
personen mår fortfarande inte bra…det är nog så jag känner…”(Clara) 

 

Claezon (1987) menar att socialsekreteraren arbetar med sig själv som redskap i kontakten 

med sina klienter. När det går dåligt för någon som hon försökt hjälpa känner hon att hon 

gjort ett dåligt jobb, både som professionell socialsekreterare och personligen. Det känns som 

ett misslyckande då man identifierar sig med sina klienter och på grund av detta tar man på 

sig hela skulden för det som hänt eller kommer att hända. En socialsekreterare menar att:  

 

…någonstans så tycker jag, när jag placerar en ungdom på institution så känns det delvis 
som ett misslyckande, ja, att man inte har lyckats få ihop det så pass tajt som man önskar, 
här alltså på hemmaplan utan att man till slut ändå måste placera en ungdom på 
institution. För det är ändå rätt så omvälvande för ungdomen och för 
föräldrarna…(Karin) 

 

Claezon och Larsson (1985) menar att för att inte känna sig misslyckad som socialsekreterare 

är det viktigt att vara trygg i sitt eget omdöme om sitt beslut om ett omhändertagande och ta 

ansvar för det, även om man inte vet hur resultatet kommer att bli. För att kunna hantera detta 

krävs att man är medveten om sina värderingar och förhållningssätt och att man har en stor 

yrkesskicklighet. I grund och botten handlar det inte om socialsekreteraren själv utan om 

familjen, som är de utsatta.   

 

De socialsekreterare som vi intervjuat ger oss en tydlig bild av att de är känslomässigt 

engagerade och involverade i sitt arbete och i sina klienter. Visst kan vi förstå att det är 

betungande men som Claezon och Larsson (1985) säger så handlar det inte om dem. Och som 

socialsekreterare har du blivit tilldelad ett ansvar för samhällets kanske mest utsatta 

människor. Men vi är av samma åsikt som någon av de socialsekreterare vi intervjuat, de 

säger att de är ju också bara människor. Ahrne och Hedström (1999) menar att i en 

organisation där människor arbetar med människor går det inte att komma ifrån mänskligt 

handlande där tankar, känslor och värderingar styr arbetet.  
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5. 8. Sammanfattning av resultat och analys 

Vi har genom vår analys fått svar på våra frågeställningar och kommit fram till att det finns 

många olika faktorer som leder till socialsekreterarens bedömning om att institutionsplacera 

en ungdom.  

 

Inledningsvis frågade vi oss vad det är som styr socialsekreterarens arbete. Det vi har fått 

fram genom vår analys är att socialsekreterarens handlingsutrymme gör att hon till viss del 

kan tolka lagarna utifrån klientens behov. Ekonomin är hon medveten om men den styr oftast 

inte hennes arbete, bara till viss del. De arbetsmetoder som socialsekreteraren har blivit 

tilldelat sig använder hon utifrån vad organisationen bestämt och vad hon själv anser sig 

behöva i sitt arbete. Den kunskap som socialsekreteraren har om instituionsplacerade 

ungdomar har hon till stor del fått från sina kollegor och den påverkar hennes beslut till viss 

del. Däremot är kollegorna en stor tillgång i socialsekreterarens arbete, då de till stor del 

används för att resonera med. Genom vår analys har vi sett att de faktorer som vi redovisat 

ovan inte är så betydande i socialsekreterarens bedömning. Vi tolkar det som att den ”tunga 

pressen” utifrån har stor betydelse men även att föräldrarna har stor påverkan på 

socialsekreterarens bedömning. Alla faktorer som vi analyserat har betydelse, men vissa har 

påverkat mer än andra. I socialsekreterarens arbete uppkommer det olika dilemman, inte 

minst vad hon egentligen tycker om att institutionsplacera ungdomar. Det visar sig i vår 

analys att som socialsekreterare upplever du många olika känslor, en del är positiva men 

majoriteten är negativa, i synnerhet är det negativa känslor som uppkommer när det visar sig 

att socialssekreterarens arbete ger dåliga resultat. 

 

Den förförståelse vi hade och har presenterat i problemformuleringen har i mångt och mycket 

bekräftats. Socialsekreterarna har mycket kunskap om ungdomarna och vill göra det bästa för 

dem. Men det kan bli ett problemfyllt arbete för dem om klienterna inte tycker som hon och 

om de inte är samarbetsvilliga. Vi ställde oss även frågan om ungdomar kan placeras på 

”lösa” grunder. Det vi har kommit fram till är att det krävs en hel del för att socialsekreterarna 

ska institutionsplacera ungdomar och det är dessutom inget som de vill göra. Trots 

socialsekreterarens handlingsutrymme kan en placering alltså inte ske på ”lösa” grunder. Det 

vi också fått fram genom våra intervjuer är att socialsekreterarna känner maktlöshet när de 

inte kan göra något för ungdomen då föräldrarna är de som bestämmer och ibland avvisar en 

kontakt med socialtjänsten. Att vår förförståelse till viss del blivit bekräftad menar vi tyder på 
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att vi blivit väl förberedda genom vår utbildning för hur socialt arbete verkligen ser ut. Socialt 

arbete är inte alltid en dans på rosor utan även ett tungt och energikrävande yrke.  

 

6. Slutdiskussion 
Genom våra intervjuer har vi fått fram mer information än vad vi har haft möjlighet att 

presentera. Vi tar tillfället i akt att presentera några av dessa delar, men utifrån andra aspekter, 

här i vår slutdiskussion. 

 

I analysen av vårt material har vi dragit slutsatsen att socialsekreterarens arbete styrs till stor 

del av föräldrarna till de barn och ungdomar hon har i ett ärende. Det krävs mycket arbete av 

socialsekreteraren för att få ett samarbete med föräldrarna och det är svårt för 

socialsekreteraren att få information om barnet eller ungdomen om inte föräldrarna vill. Något 

vi tycker är intressant och värt att diskutera vidare, är om barnperspektivet verkligen kommer 

fram i socialt arbete i den utsträckning som i varje fall vi trodde det gjorde. Det vi har fått 

berättat för oss i våra intervjuer är att barnperspektivet inte är så stort, trots att barn har haft en 

lagstadgad rätt att uttrycka sina åsikter sedan år 1998. Flera av de socialsekreterare vi 

intervjuat menar att det känner sig maktlösa när de inte kan göra någonting åt barnets eller 

ungdomens situation, då det är föräldrarna som måste ge sitt samtycke. Någon säger till och 

med att hon inte tycker att barnen har någon rätt alls. Det gör henne frustrerad när 

allmänheten tycker att hon ska göra något för barnet eller ungdomen och hon inte kan detta på 

grund av lagar och regler. Socialsekreterarna delar säkert allmänhetens uppfattning om att det 

borde göras något tidigare, men hur ska det då gå till? Även om alla socialsekreterare vi 

intervjuat säger att LVU-lagen ska vara hård och att det ska vara svårt att tvångsplacera 

någon, så skulle de vilja hjälpa barnen och ungdomarna långt innan på frivillig väg med 

samtycke från föräldrarna. Vi kan nu förstå vad de menar när de säger att de tycker det är ett 

glapp mellan SoL och LVU. Föräldrabalken är stark, det är föräldrarna som har rätten och 

ansvaret över sina barn och så ska det ju vara. Men hur länge ska barnen eller ungdomarna 

fara illa? Ska det verkligen vara så att det sista och enda alternativet ska var att placera 

ungdomarna på institution?  

 

Kanske finns lösningen! Vi har genom våra intervjuer förstått att en metod som börjat 

implementeras i kommunernas socialtjänster är Barnets Behov i Centrum (BBIC). I en av de 

kommuner vi varit och intervjuat socialsekreterare, har de använt denna metod i några år och 



 43

de menar att den är bra i många syften. De menar att barnperspektivet kommer fram mer och 

att de inte glömmer att fråga något viktigt om barnet eller ungdomens situation. Vi har fått 

veta genom våra intervjuer att det inte är så enkelt att implementera metoder i socialt arbete. 

Flera socialsekreterare menar att det är svårt att arbeta med ett standardiserat formulär, att det 

tar tid och den tiden finns inte på en socialtjänst. Men det finns de socialsekreterare som 

menar att ett formulär mellan klienten och socialsekreteraren kan göra att klienten vågar prata. 

BBIC är inget formulär, men en metod att utreda där barnet eller ungdom står i centrum för 

utredningen. Men vad händer då? Är det lättare att samarbeta med föräldrarna om barnets 

eller ungdomens situation utreds mer?  

 

Som Sundell och Egelund (2000) skriver i sin text så är socialsekreterarens roller dubbla när 

hon arbetar i ett barnavårdsärende. Hon ska både vara den människobehandlande person som 

ger stöd och råd, men också vara en utredare som tar reda på om barnet far illa. Vi har full 

förståelse för socialsekreterarens olika dilemman och den oro och osäkerhet hon kan känna 

när det börja gå dåligt för en klient. Hon vill ju få det att fungera istället för att placera 

ungdomarna på institution. Vi har förstått att det är ett arbete som väcker mycket känslor och 

vi har genom vårt uppsatsarbete flertalet gånger undrat hur de orkar. Det är ett ärofullt arbete 

och vi förstår att det inte är de enklaste rollerna att ha i sitt yrke, att både hålla i piskan och 

moroten. 
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Bilaga 1 
 

Hej 
Vi är två socionomstuderande från Socialhögskolan vid Lunds universitet och vi skall nu i 
slutet av vår utbildning skriva en C-uppsats. Vi började utbildningen våren 2005 och förutom 
en termins inriktning har vi följts åt. Det är vår sjätte termin nu och den består av inriktningar 
där vi har valt Kulturmöten och integration samt Barn och unga. Vi har Claes Levin, lektor 
och prefekt vid Socialhögskolan i Lund, som vår handledare under vårt uppsatsarbete.  
Som uppsatsämne har vi valt att intressera oss för institutionsplacerade ungdomar och vill 
undersöka detta utifrån socialsekreterarens perspektiv. Såsom vårt syfte ser ut i dag lyder det 
som följer; 
 

• Vi vill undersöka vilken uppfattning socialsekreterare har om institutionsplacering av 
ungdomar beroende på hur länge man har arbetat med barnavårdsutredningar. 

Vår tanke är att intervjua ett flertal socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar 
och som någon gång har placerat en ungdom på institution. Som vårt syfte anger är vi 
intresserade av att komma i kontakt med socialsekreterare med olika lång erfarenhet av 
vårdnadsutredningar.  
 
Intervjun kommer att spelas in på kassettband och kommer att ligga till grund för vår C-
uppsats. Medverkan i intervjun är frivillig och full anonymitet råder. Vi kommer gärna till er 
för att genomföra intervjun och vi erbjuder er frihet att själv komma med förslag på när det i 
tid passar er.  För bästa inspelningsresultat ser vi gärna att platsen för intervjun har minimalt 
med ljud från omgivningen. När vår C-uppsats är examinerad kommer kassettbanden att 
tillintetgöras. Planerad intervjutid är cirka en och en halv timme.  
 
 
Vi ser fram emot fortsatt kontakt, tack på förhand.  
Med vänliga hälsningar 
 

Emilia Gidlöf xxxx-xxxxxx    

   

 

Marlene Eggers xxxx-xxxxxx 

  

 

Handledare Claes Levin xxx-xxxxxx 
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Bilaga 2 
 
INTERVJUGUIDE   071112                                                                                          
 
Personlig bakgrund 
 
Kön, ålder 
Utbildning (socionom?) 
Vad har du arbetat med innan?  
Hur länge har du arbetat med barnavårdsutredningar på denna arbetsplats? 
 
Hur resonerar socialsekreterare inför en institutionsplacering?  
 
Kan du beskriva hur det gick till när du tog beslut om institutionsplacering? 
(tillvägagångssätt, hur går det till? LVU eller SOL och ålder på ungdomen)  
 
Varför blev det just den institutionen vi det tillfället? 
(Slumpen, ledig plats, pris, barnets bästa) 
 
Vilka dilemman ställs socialsekreterare inför en institutionsplacering?  
 
Upplevde du att du ställdes inför olika dilemman inför institutionsplaceringen? 
(Resurser, ekonomi, chefen, inställningar på arbetsplatsen, ungdomens familj) 
 
Kan själva lagen som ligger till grund för placering vara ett dilemma? (LVU eller SOL) 
 
Vad bygger socialsekreterare sitt beslut om institutionsplacering på?  
 
Hur argumenterade du för ditt beslut, rådfrågade du någon?  
(Tog du hjälp av någon/något, beslutar du själv, kollegor, forskning, ) 
 
Kunskap om institutionsvård. 
(Forskning, kompetensutveckling, böcker, tidsskrifter på arbetsplatsen eller hämtar du kunskap om området på 
egen hand?) 
 
Har den kunskapen hjälpt dig/varit användbar i ditt beslut om institutionsplacering?  
 
Vad tycker socialsekreterare om institutionsplaceringar/vård? 
 
Hur ser du på institutionsplacering? 
(Nödvändigt ont? Negativt? Positivt? Straff? Behandling? 
Förhållandet mellan frivillighet och tvång? Samtyckets betydelse?) 
 
Vad var avsikten med institutionsplaceringen? (syftet) 
 
Blev det som du tänkt dig för ungdomen efter institutionsplaceringen? 
 
Är det något du vill tillägga, någon reflektion eller tanke du vill ta upp? 
 

 


