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Abstract 
 

Title: “To find a level where you connect” 

Authors: Ida Gustafsson and Martin Sigblad 

The overall purpose of this study has been to highlight the thoughts and experiences of 

experienced Social Service Workers on how a good relationship is developed at the 

beginning of the investigation process when the client has come into contact with the 

social services via a notification. Furthermore, the intention has been to identify 

meaningful aspects of a good relationship between experienced Social Service Workers 

and parents. The following key research questions have been the basis of the study: What 

strategies and approaches do experienced social service workers consider build a good 

relationship with parents who have been actualized to social services through a 

notification? How have the experienced social service workers arrived to their strategies 

and approaches? 

The study has a qualitative research design and is based on eight semistructured research 

interviews focused on highlighting the thoughts and experiences of social service workers 

on what contributes to the establishment of a good relationship with parents who have 

been actualized through a notification. The Social Workers' statements have been 

reflected and interpreted using previous research in the field, social constructionist theory 

and interaction ritual theory. 

The Social Service Workers in our study highlighted several concrete approaches and 

strategies that they consider create a good relationship with parents who have come into 

contact with social services via a notification. The Social Service Workers highlighted the 

importance of showing respect for the parents' situation and creating the conditions for a 

good contact. They also described that flexibility and clarity during the investigation process 

facilitates relationship creation with parents. Finally, the value was described by the 

parents that they and the Social Secretary work towards a common goal. Increased experience, 

attention to success factors and personal qualities were described by the Social Service Workers 

as significant factors for how they came to their strategies and approaches. 

Keywords: social worker, social services, parents, notification, relationship creation, 

good relationship 



 

ii 

Sammanfattning 
 

Titel: ”Att hitta en nivå där man möts” 

Författare: Ida Gustafsson och Martin Sigblad 

Studiens övergripande syfte har varit att belysa erfarna socialsekreterares tankar och 

erfarenheter av hur en god relation skapas i inledningen av utredningsprocessen när 

klienten kommit i kontakt med socialtjänsten via en orosanmälan. Vidare har avsikten 

varit att identifiera vad som kännetecknar en god relation mellan erfarna socialsekreterare 

och föräldrar och hur socialsekreterarna kommit fram till sina strategier och 

förhållningssätt. Följande centrala forskningsfrågor har legat till grund för studien: Vilka 

strategier och förhållningssätt upplever erfarna socialsekreterare bygger en god relation 

till föräldrar som blivit aktualiserade hos socialtjänsten via en anmälan? Hur har de 

erfarna socialsekreterarna kommit fram till sina strategier och förhållningssätt? 

Studien har haft en kvalitativ forskningsansats och utgått från åtta semistrukturerade 

forskningsintervjuer som fokuserat på att lyfta fram socialsekreterares tankar och 

erfarenheter av vad som bidrar till att skapa en god relation till föräldrar som blivit 

kommit i kontakt med socialtjänsten via en orosanmälan. Socialsekreterarnas utsagor har 

speglats och tolkats med hjälp av tidigare forskning på området, socialkonstruktionistisk 

teori samt teori om sociala interaktionsritualer.  

Socialsekreterarna i vår studie belyste flera konkreta förhållningssätt och strategier som 

de anser skapar en god relation till föräldrar som kommit i kontakt med socialtjänsten via 

en orosanmälan. Socialsekreterarna lyfte fram vikten av att visa respekt för föräldrarnas 

situation och att skapa förutsättningar för en god kontakt. De beskrev även att flexibilitet 

och tydlighet under utredningsprocessen underlättar relationsskapandet med föräldrar. 

Slutligen beskrevs värdet av att föräldrarna upplever att de och socialsekreteraren arbetar 

mot ett gemensamt mål. Ökad erfarenhet, uppmärksammandet av framgångsfaktorer och 

personliga egenskaper framställdes av socialsekreterarna som betydande faktorer för hur de 

kommit fram till sina strategier och förhållningssätt.  

Nyckelord: socialsekreterare, socialtjänst, föräldrar, orosanmälan, relationsskapande, god 

relation 
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1. Inledning 

Under vår utbildning till blivande socionomer har det vid ett flertal tillfällen lyfts fram att 

socialt arbete är ett relationsbaserat arbete där mötet med klienter och relationsbyggande 

ses som centrala delar i socialarbetarens vardag. I Socialstyrelsens handbok Handläggning 

och dokumentation inom socialtjänsten betonas vikten av socialarbetarens relationella 

färdigheter. Ett professionellt bemötande beskrivs som en “förmåga att visa respekt, 

ödmjukhet och empati samt att kunna skapa och upprätthålla en förtroendefull relation 

med den enskilde” (Socialstyrelsen, 2015, s. 401). Förmågan att skapa en förtroendefull 

relation värderas som den viktigaste komponenten för en socialsekreterare av både 

socialsekreterare och klienter (Drake, 1994). Den förmågan menar vi rimligtvis påverkas 

av förutsättningar på olika nivåer som den enskilde socialsekreterarens förmåga att visa 

respekt och empati men även hur organisationen fungerar och hur samhällets värderingar 

ser ut. Relationsbyggande i rollen som socialsekreterare är utmanande och det inte är 

ovanligt att en kontakt med socialtjänsten är förknippad med osäkerhet och rädsla då 

familjelivet av många uppfattas som ett privat och känsligt område (Bozan & Gruber, 

2014; De Boer & Coady, 2007).  

Under vår studietid har arbetssituationen inom socialtjänsten fått stor uppmärksamhet i 

media och det har tidvis talats om “en svensk socialtjänst i kris” (Svenska Dagbladet, 

2015). Situationen runt personalfrågan har blivit belyst och beskrivits som problematisk 

utifrån rekryteringssvårigheter, omfattande personalomsättning och bristande 

introduktion (Astvik, Welander & Isaksson, 2017). Organisatoriska utmaningar kan 

indirekt påverka det interpersonella mötet och därmed socialsekreterares förutsättningar 

för att skapa en god relation till föräldrar (Bozan & Gruber, 2014). Trots den negativa 

bild som målas upp får socialtjänsten som hjälpapparat generellt sett medelhöga 

omdömen och ungefär hälften av föräldrarna upplever den första kontakten med 

socialtjänsten som positiv (Davidson & Bredmar, 2012).  

Genom egna erfarenheter under studietiden har vi fått ta del av konkreta situationer där 

socialsekreterare med respekt och förståelse bemött föräldrar som befunnit sig i en utsatt 

position. Det har skapat en nyfikenhet kring att se bortom organisatoriska svårigheter 

och genom en positiv ansats studera erfarna socialsekreterares tankar och erfarenheter av 

en god relation. Utifrån relationens betydelse för hjälpprocessen och de utmaningar det 

kan medföra när kontakten inte från början är ömsesidig är vi intresserade av 
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socialsekreterares positiva erfarenheter av relationsbyggande i mötet med föräldrar som 

kommit i kontakt med socialtjänsten via en orosanmälan. Vår förhoppning är att 

därigenom kunna sätta ljus på en tyst form av kunskap som vi tror kan vara av värde för 

mindre erfarna socialsekreterare att ta del av. 
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2. Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet är att belysa erfarna socialsekreterares tankar och erfarenheter av 

hur en god relation skapas i inledningen av utredningsprocessen när föräldrar kommit i 

kontakt med socialtjänsten via en orosanmälan. Vidare är avsikten att undersöka vad 

erfarna socialsekreterare anser utmärker en god relation med föräldrar och vad som varit 

betydelsefullt för socialsekreterare för att komma fram till sina strategier och 

förhållningssätt för att skapa en god relation med föräldrar som kommit i kontakt med 

socialtjänsten via en orosanmälan.      

Utifrån syftet följande frågeställningar formulerats: 

 Vilka strategier och förhållningssätt upplever erfarna socialsekreterare skapar en 

god relation till föräldrar som kommit i kontakt med socialtjänsten via en 

orosanmälan? 

 Hur har de erfarna socialsekreterarna kommit fram till sina strategier och 

förhållningssätt? 
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3. Bakgrund 

Följande avsnitt utgör en bakgrund för studien där socialnämndens ansvar, relevant 

lagstiftning och begreppsförklaringar presenteras i syfte att underlätta för läsaren. Inom 

ramen för studiens problemområde presenteras tidigare forskning utifrån tre teman; 

mötet mellan socialtjänst och klient, hjälpprocessen/samspelsprocessen samt 

kännetecken för en god relation. 

3.1 Socialnämndens ansvar 

Av föräldrabalken (1949:381) framgår att alla barn i Sverige har rätt till omvårdnad, 

trygghet och fostran. Generellt sett tillgodoser vårdnadshavare barnets grundläggande 

behov och därtill finns statens socialpolitiska åtgärder som riktas till alla familjer, såsom 

barnbidrag, barnomsorg och hälso- och sjukvård (Andersson & Sallnäs, 2012). Barns 

hälsa och sociala förhållanden i Sverige är i allmänhet goda i jämförelse med många andra 

välfärdsnationer. Samhället har dock en viktig uppgift i att ge familjer stöd och hjälp när 

barnets grundläggande behov av olika anledningar inte tillgodoses i hemmet 

(Socialstyrelsen, 2015). I 5 kap socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) framgår socialnämndens 

särskilda bestämmelser för gruppen barn och unga. Nämndens ansvar innefattar bland 

annat att verka för att barn och unga växer upp under goda och trygga förhållanden samt 

i nära samarbete med hemmet främja en god personlig, fysisk och social utveckling hos 

barn och unga (Socialstyrelsen, 2015). Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom 

sitt område och begreppet socialtjänst innefattar olika verksamheter som sköts av 

specifika kommunala nämnder (Hollander, 2008). Socialtjänstens barn och ungdomsvård 

är den instans som utövar det samhälleliga ansvaret att uppmärksamma, förebygga eller 

åtgärda när det finns risk för att barn eller unga far illa (Andersson & Sallnäs, 2012). 

3.2 Lagstiftning 

Grundläggande bestämmelser för samhällets skyldighet när det gäller barn som riskerar 

att utvecklas ogynnsamt framgår av socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2015). SoL är en 

ramlag som utmärks av allmänna målformuleringar som socialtjänsten ska tillämpa. 

Målparagraferna kan ses som ofullständiga regler då det är upp till varje kommun att 

inom vissa ramar besluta om hur målen ska uppfyllas. Grundprinciper om frivillighet och 

självbestämmande är vägledande i SoL (Hollander, 2006). Under vissa förhållanden kan 

socialnämnden dock ge barn stöd och skydd även om vårdnadshavare eller barnet, när 
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det fyllt 15 år, inte samtycker till nödvändiga insatser vilket regleras i Lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (Socialstyrelsen, 2015). 

3.3 Begreppsdefinitioner 

3.3.1 Socialsekreterare 

En socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården utför uppgifter på socialnämndens 

delegation. Enligt 3 kap. 3 a § SoL ska socialsekreterare inneha svensk socionomexamen 

eller annan relevant examen på minst grundnivå vid högskolan för att utföra uppgifter 

inom socialtjänsten rörande barn och unga. Arbetsuppgifterna innefattar bedömning av 

om utredning ska inledas, utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra 

åtgärder samt uppföljning av beslutade insatser (Socialstyrelsen, 2015). Sveriges 

kommuner och landstings definition av en erfaren socialsekreterare innefattar en 

arbetslivserfarenhet inom området på minst två år (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2015). Den definitionen ligger till grund för studiens urval av erfarna socialsekreterare 

inom barn- och ungdomsvården.   

3.3.2 Orosanmälan 

I syfte att fullgöra uppgiften att förebygga, vidta åtgärder för barns behov av skydd eller 

erbjuda familjer stödinsatser behöver socialtjänsten få kännedom om barn som misstänks 

fara illa. En orosanmälan till socialtjänsten kan initieras av polis, hälso- och sjukvård, 

skola eller allmänheten. De myndigheter och de personer som omfattas av 

anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen är skyldiga att omedelbart 

anmäla vid kännedom om eller misstanke om att ett barn far illa. Andra personer bör 

göra en orosanmälan till socialtjänsten vid kännedom eller misstanke vilket framgår av 14 

kap. 1 c § SoL. Då en orosanmälan inkommit till socialtjänsten ska en omedelbar 

skyddsbedömning göras samma dag eller senast dagen efter oavsett om orosanmälan 

leder till beslut att inleda utredning eller om den behandlas inom ramen för pågående 

utredning. Därefter ska socialtjänsten genomföra en förhandsbedömning vilket inom 14 

dagar ska utmynna i ett beslut om utredning ska inledas eller ej (Socialstyrelsen, 2015). 

3.3.3 Utredning 

Av 5 kap. 1 § SoL framgår att socialnämnden ska sörja för att barn och ungdom som 

riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd de behöver. Utifrån en utredning 

ska socialtjänsten fatta beslut om barnet eller familjen är i behov av stödinsatser från 

nämnden. En utredning avser därmed all den verksamhet som möjliggör att nämnden 



 

6 

kan fatta beslut i ett pågående ärende. Utredningen syftar till att klargöra barnets situation 

genom samarbete med vårdnadshavare och barn samt när det finns skäl ge förslag på 

insatser (Socialstyrelsen, 2015). 

3.4 Tidigare forskning 

I sökningen efter relevant litteratur för studiens syfte har tyngdpunkten lagts vid 

relationsskapande aspekter av mötet mellan klient och socialsekreterare. För att ge en 

nyanserad bild av vårt valda ämne består respondenterna i refererade studier av såväl 

klienter som socialsekreterare. Fokus är lagt vid klienter inom svensk socialtjänst och ett 

fåtal internationella studier belyser klienter som är aktuella vid motsvarigheten till svensk 

socialtjänst. Andra studier berör klienter som genomgått en behandlingsinsats. Teoretiska 

begrepp som har tagits upp i de aktuella studierna kan härledas till socialt arbete, 

sociologi och psykologi. Inom ramen för studiens problemområde har vi fokuserat på 

tidigare forskning utifrån tre teman; mötet mellan socialtjänst och klient, hjälpprocessen/ 

samspelsprocessen samt kännetecken för en god relation. 

3.4.1 Mötet mellan socialtjänst och klient 

En rad studier har fokus på när klienter av olika anledningar kommer i kontakt med 

socialtjänsten samt hur den kontakten upplevs. FoU-rapporten Familjer i socialtjänsten – 

levnadsvillkor, livssituation och erfarenheter av socialtjänsten belyser 200 föräldrars upplevelse av 

socialtjänsten och dess insatser (Davidson & Bredmar, 2012). Resultatet visar att ungefär 

hälften av intervjupersonerna själva valt att initiera kontakten medan resterande erhållit 

en påtvingad kontakt efter en anmälan. Närmare tre av tio tillfrågade hade en negativ 

upplevelse av första mötet med socialtjänsten och ungefär hälften upplevde det som 

positivt. De föräldrar som haft en negativ upplevelse lämnade omdömen som att 

föräldern upplevt sig ifrågasatt, inte fått den hjälp de önskat eller blivit bemött med 

förakt och bristfällig respekt. Av de med en positiv upplevelse av första mötet handlade 

svaren om att föräldern känt sig lyssnad på, fått tydlig information, blivit bemött av 

kunnig personal eller att personalen varit förstående och ödmjuk. Några föräldrar uppger 

även att det varit obehagligt att träffa socialtjänsten utifrån en oro att deras barn ska 

omhändertas. Författarna resonerar kring att sättet som familjer kommer i kontakt med 

socialtjänsten kan tänkas ge olika förutsättningar för hur arbetet fortskrider, att det är 

skillnad om den enskilde tagit kontakt själv eller om socialtjänsten tvingar sig på 

(Davidson & Bredmar, 2012). Carlsson (2003) framför dock i avhandlingen Så blir det 

hjälp- om hjälpprocesser i socialt arbete att det är en vanlig uppfattning att en ofrivillig kontakt 
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med socialtjänsten mer sällan leder till hjälp. Han menar att ett sådant resonemang endast 

delvis stämmer med resultatet i hans studie och att det finns exempel där kontakten 

inletts utifrån en anmälan men ändå resulterat i hjälp genom ett positivt bemötande, 

lyhördhet och respekt för klienten och dennes behov (Carlsson, 2003).    

Socialsekreterares arbetsmiljö och organisatoriska faktorer som kan tänkas försvåra 

förutsättningarna för ett gott möte mellan klient och socialtjänst har blivit belysta i 

avhandlingen Arbetsvillkor i den sociala barnavården – förutsättningar för ett kvalificerat arbete 

(Tham, 2008). Enligt författaren är personalrörligheten inom socialtjänsten omfattande 

vilket, i kombination med hög arbetsbelastning och ojämnt fördelad arbetsmängd, utgör 

svårigheter för verksamma socialsekreterare. Tham (2008) framför att den sammantagna 

bilden av avhandlingens resultat utgör skäl för att ifrågasätta förutsättningarna för 

verksamma socialsekreterare. En av de mest framträdande svårigheterna som 

framkommer är de höga krav som socialsekreterare upplever. Kraven beskrivs både som 

kvantitativa utifrån ärendemängd och ojämn arbetsfördelning och som inlärningsmässiga 

vilket handlar om svårighetsgraden i arbetet. Författaren belyser även att majoriteten av 

de tillfrågade önskar att mer tid skulle kunna läggas på kontakt med klienter och det finns 

även ett samband mellan socialsekreterarnas eget välbefinnande och graden av 

klientkontakt. De administrativa kraven i kombination med hög arbetsbelastning och en 

stor andel nyanställda visar därmed att det relationsbaserade arbetet blir lidande (Tham, 

2008). 

Resultatet av studien Sorti, tystnad och lojalitet bland medarbetare och chefer i socialtjänsten 

bekräftar att svensk socialtjänst fortsatt befinner sig en problematisk situation avseende 

arbetsvillkor, rekryteringssvårigheter och hög personalomsättning (Astvik, Welander, & 

Isaksson, 2017). Närmare 4 800 socialsekreterare, biståndsbedömare och chefer deltog i 

studien som är en del av ett forskningsprojekt som genomförts i samarbete med 

Fackförbundet Vision och Akademikerförbundet SSR. Studien syftar till att undersöka 

attityder som kan kopplas samman med socialtjänstens förutsättningar för kontinuitet, 

stabilitet och kvalitet. Av studien framgår att socialsekreterare uppfattar att 

arbetssituationen är omgärdad av höga kvantitativa krav, att kraven är motstridiga och de 

uppfattar graden av inflytande som låg. Författarna framför även att arbetet som 

socialsekreterare framstår som individualistiskt utifrån att de anställda i hög grad ansvarar 

för sin egen arbetssituation. Vidare betonas att organisationerna bakom svensk 

socialtjänst har stora utmaningar framför sig i syfte att säkra professionaliteten och 
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kvaliteten för de klienter som socialtjänsten ytterst verkar för (Astvik, Welander & 

Isaksson, 2017). 

Billquist (1999) har i sin avhandling Rummet, mötet och ritualerna genom intervjuer och 

observationer av klienter och socialsekreterare fokuserat på klientarbete, dess utformning 

och utveckling. I tolkningen av det empiriska resultatet utgår författaren från tre olika 

perspektiv; organisation, interaktion och makt. Med avseende på relationsbyggande 

aspekter framhålls maktobalansen som en försvårande faktor i mötet mellan 

socialsekreterare och klient. Billquist (1999) hänvisar till vikten av att maktbegreppet 

förstås utifrån den kontext makten utövas i och menar att socialtjänsten och förhållandet 

mellan socialsekreterare och klient per automatik är omgärdat av asymmetri vilket ofta 

försvårar relationen mellan aktörerna. Enligt Billquist (1999) kan makt inom aktuell 

kontext förstås ur olika aspekter och hon beskriver den tilldelade samhällsmakten utifrån 

lagar och bestämmelser som medför en kontrollerande och i viss mån disciplinerande 

funktion. Vidare betonar hon den så kallade resursmakten som sammankopplas med 

socialsekreterares övertag beträffande kunskap och erfarenheter kring vilken typ av hjälp 

och stöd som är bäst lämpat. Ytterligare en maktfaktor benämns beskrivningsmakt och 

härleds till socialsekreterarens tolkningsföreträde (Billquist, 1999).      

Maktperspektivet berörs även i FoU-rapporten Mötet mellan klient och socialtjänst - ur ett 

föräldra- och socialsekreterarperspektiv (Bozan & Gruber, 2014). Studien bygger på intervjuer 

med sex föräldrar och deras socialsekreterare och syftet är att få en djupare förståelse för 

hur föräldrar respektive socialsekreterare upplever mötet och vilken roll de 

organisatoriska förutsättningarna spelar. Författarna menar att det blir för 

endimensionellt att förstå upplevelsen av mötet mellan klient och socialsekreterare endast 

genom ett interpersonellt perspektiv. De menar att den kontext som hjälpapparaten som 

system bildar måste analyseras och är en faktor som har påverkan på vad som sedan sker 

på interpersonell nivå. Flera av de intervjuade föräldrarna beskriver att det är jobbigt att 

ta kontakt med socialtjänsten eftersom det finns risk att bli klassad som avvikande av 

samhället då de inte klarat ut sin situation på egen hand. Socialiseringsprocessen till klient 

där problemen kategoriseras för att hjälparen ska kunna bedöma lämpliga åtgärder leder 

ibland till att klienten känner sig osynliggjord och att processen upplevs som opersonlig. 

Klienterna lyfter fram maktobalansen i det institutionella mötet samt bristande 

kontinuitet som komplicerande faktorer för att få till stånd en tillitsfull relation. 

Socialsekreterare pekar på att den dubbla rollen som både medmänsklig hjälpare och 
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myndighetsutövare med makt att avgöra om hjälp ska ges kan vara svår att förhålla sig till 

och påverkar möjligheten att vinna klienternas tillit. Socialsekreterarna menar även att det 

är utmanande att göra sig förstådd och förstå föräldrarna i mötet vilket kan bero på 

bristande tillit och bristfällig kunskap (Bozan & Gruber, 2014). 

3.4.2 Samspelsprocessen/Hjälpprocessen 

Betydelsen av samspel mellan klient och professionell liksom aspekter av hjälpprocessen 

inom socialt arbete finns beskrivet i flera studier. Carlsson (2003) har i sin avhandling 

fokuserat på mötet mellan klient och socialtjänst där båda sidors perspektiv belysts. 

Några slutsatser utifrån de tio hjälpprocesser som författaren följt är vikten av att etablera 

en god relation i inledningen av processen, en ömsesidig relation, ett öppet positivt 

förhandlingsklimat samt tidiga inslag av samarbete. Det betonas att en god grundrelation 

kan fungera som en så kallad utjämningseffekt där klientens misstro och skuldkänslor kan 

minska samt väga upp för klientens underläge. Relationsskapandet betraktas som 

grunden för att hjälp ska kunna utvecklas och hjälp ses som något som skapas i 

interaktionen mellan socialsekreterare och klient. Klientens upplevelse av 

socialsekreterarens bemötande och möjligheten att få gehör för sina önskemål anses 

skapa grunden för processens fortsatta samspelsmönster. Inslag av ömsesidighet, 

delaktighet och självbestämmande är aspekter som värderas högt av klienterna och bidrar 

till att de känner större engagemang, stolthet och egenvärde i processen. Ett kapitel i 

avhandlingen berör specifikt det första mötet. Carlsson (2003) beskriver att när föräldrar 

konfronteras med innehållet i en anmälan är det inte ovanligt att de försöker skydda sig 

från känslan av att hamna i en ovärdig position. Det är en försvarsmekanism att försöka 

rädda anseendet i en trängd situation när handlingsutrymmet är begränsat. Det här var 

särskilt framträdande i de fall då föräldrarna fått ett sämre bemötande än de räknat med 

eller om de inte upplevt sig få gehör för sina intentioner. Om en sådan ovärdig position 

blir cementerad väljer föräldrarna att avbryta kontakten med socialtjänsten.  Författaren 

menar att initiativkraft, att ha kunskap om spelreglerna och god förhandlingsförmåga hos 

den enskilde föräldern var viktig för att denne inledningsvis skulle kunna skapa sig en 

god position och inte ”tappa mark” i förhållande till socialsekreteraren. Vidare framhålls 

att socialsekreterarens vilja att gå föräldern till mötes och ta emot dennes initiativ också 

påverkar samspelet på ett avgörande sätt. Författaren lyfter även fram socialsekreterares 

olika förhandlingsstilar i första mötet. Socialsekreterare intar olika förhållningssätt till 

maktobalansen i rummet där några exempelvis tonar ner sin makt för att inte pressa 
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föräldrarna för hårt. Olika socialsekreterare förhåller sig på skilda sätt till det 

handlingsutrymme som trots anmälan ändå finns i mötet. Några intog en mer avvaktande 

roll där föräldrarna gavs större handlingsutrymme och möjligheter till initiativ. Både 

föräldrar och socialsekreterare kommer till ett första möte med vissa intentioner och 

förväntningar på hur det ska bli, eller som Carlsson (2003) benämner det, handlingslinjer. 

De här olika handlingslinjerna kan ibland krocka och brytas, men när aktörernas 

handlingslinjer får mötas i en öppen förhandling kan aktörernas intentioner stämmas av 

och jämvikt skapas. När ett första möte utvecklar sig så att aktörerna upplever att de kan 

förverkliga sina intentioner är en positiv inledning upprättad. Aktörer som har svårt att 

mötas och vars intentioner drar åt olika håll upplever i någon mening ett misslyckande 

(Carlsson, 2003).  

En annan aspekt av hjälpprocessen framförs av Löwenborg och Sjöblom (2009) som i 

sin studie Föräldrars och ungdomars erfarenheter av familjebehandling inom socialtjänsten intervjuat 

föräldrar och ungdomar som kommit i kontakt med socialtjänstens insats 

familjebehandling. Intervjuerna har fokuserat på deras erfarenheter av 

familjebehandlarens bemötande samt samspelsmönster som upplevdes hjälpsamma 

respektive försvårande. Resultatet visar att ett centralt teoretiskt begrepp som 

sammanfattar hur hjälpprocessen upplevs är det som benämns som 

problembestämningsprocessen. Om problemet som ska behandlas förhandlas fram i en anda av 

samverkan mellan klienten och hjälpare, där förståelse och lyssnande präglar samtalet och 

de på det sättet tonar in på samma våglängd och kommer i samklang, ökar möjligheterna 

för att nå en samsyn kring problemet. När de här processerna äger rum ökar möjligheten 

för att klienten ska uppleva ett positivt samspel och en förändring ska kunna äga rum 

(Löwenborg & Sjöblom, 2009). Även Carlsson (2003) fann stöd för att en samsyn kring 

problematiken är av betydelse då han utifrån resultatet av avhandlingen drar slutsatsen att 

klientens egna intentioner bör genomsyra processen liksom möjligheten för klienten att 

påverka den fortsatta planeringen. Vidare betonar han vikten av att organisationen ger 

socialsekreteraren möjlighet att utnyttja sitt handlingsutrymme. Slutligen framför han att 

relationen bör vara präglad av respekt för den enskilde och fokuserad kring stöd och 

ömsesidighet (Carlsson, 2003). 

3.4.3 Kännetecken för en god relation  

Vad som utmärker en god relation med en professionell hjälpgivare har blivit belyst i 

flera olika studier däribland den brittiska studien Social work the ‘art of relationship’: parents 
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perspectives on an intensive family support project (Mason, 2012). Av resultatet framgår att en 

respektfull kommunikation med inslag av förtroende och ärlighet är betydelsefullt för 

föräldrarna liksom strävan mot ett gemensamt mål. Vidare betonas att relationen med 

behandlaren bör vara präglad av tillförlitlighet och förutsägbarhet. Föräldrarna i studien 

förde även fram värdet av att hjälpgivaren tog hänsyn till föräldrarnas egna behov. 

Författaren framför att eftersom barnets bästa vanligtvis är vägledande tenderar 

föräldrarna bli ”de andra” i kontakten med en behandlare. Enligt Mason (2012) 

förbättrades såväl relationen och kommunikationen som behandlingsresultatet när 

föräldrarna uppfattade att även deras behov prioriterades. Det här går även att utläsa i 

Carlson (2003) där emotionellt stöd klassades som den viktigaste formen av hjälpinnehåll 

av föräldrarna och delvis eller helt upplevdes likvärdigt med det som karaktäriserar en bra 

relation. 

Även De Boer och Coady (2007) ser det här mönstret i sin studie där de undersökt vilket 

förhållningssätt och agerande hos socialsekreteraren som skapar en god relation med 

klienten. Resultatet pekar på två centrala teman, det ena är att socialsekreteraren behöver 

vara mjuk, uppmärksam (mindful) och använda sin makt på ett klokt sätt. Det andra 

temat som framträder är att ha en humanistisk attityd och stil som ibland tänjer på ett 

traditionellt professionellt sätt att vara. Ett intressant fynd som författarna lyfter fram är 

att den asymmetriska maktrelationen inte behöver vara ett hinder för att upprätta en god 

arbetsrelation till klienten. Det handlar mer om hur den enskilde socialsekreteraren 

förhåller sig till makten.  Klienter betonade faktorer som att inte känna sig dömda på 

förhand och att socialsekreteraren ser ens styrkor och positiva strävan. Andra 

relationsstärkande delar var att socialsekreteraren relaterade till klienten som ett subjekt 

och själv kunde visa sig mänsklig genom att visa upp egna personliga sidor på ett klokt 

sätt. Resultatet befäster idéen att en god relation mellan klient och socialsekreterare är 

oerhört viktig och verkar handla mer om ett sätt att vara än om strategier eller specifika 

tekniker (De Boer & Coady, 2007). 

En icke-dömande hållning och en socialarbetare som gör det lilla extra identifierades 

även av Ribner och Knei-Paz (2002) som undersökte vad elva kvinnor från familjer med 

multiproblematik definierade som viktiga fundament för att det skulle uppstå en god 

relation till sina socialarbetare. Resultatet visade även här på två olika teman där det ena 

var faktorer som bidrog till jämlikhet i relationen som känsla av närhet, närvaro, vänskap 

och en icke-dömande hållning. Relationen skulle enligt klienterna även innehålla element 
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av flexibilitet i kontakten, tillgänglighet och att socialarbetaren gjorde det lilla extra utöver 

det som den formella rollen kräver för att skapa en god relation (Ribner & Knei-Paz, 

2002). 

I Drakes (1994) studie framhävs komponenter som karaktäriserar en bra relation mellan 

socialsekreterare och klienter där båda parternas tankar framförs. Socialsekreterare lyfter 

fram faktorer som att ha en ändamålsenlig attityd mot klienterna, att kunna kommunicera 

effektivt, inte döma klienten på förhand, göra klienten delaktig i processen samt ha 

förståelse för vad en kontakt med socialtjänsten kan innebära för familjen. Klienterna 

poängterar faktorer som att socialsekreteraren ska visa respekt, vara ärlig, kommunicera 

bra, visa empati, ha förmåga att skapa en avslappnad och vänskaplig atmosfär och inte 

döma ut klienterna på förhand. Författaren diskuterar vikten av att socialsekreteraren 

förmår skapa goda relationer eftersom klienter i annat fall troligtvis inte kommer 

samarbeta i samma utsträckning eller dela med sig av fullständig information (Drake, 

1994). 

3.4.4 Sammanfattning och kunskapsluckor    

I forskningsöversikten betonas vikten av en god och respektfull relation mellan klient 

och socialsekreterare för att klienter ska känna sig nöjda med kontakten och för att hjälp 

ska uppstå (Carlsson, 2003; Drake, 1994). Olika förhållningssätt som icke-dömande, att 

uppmärksamma förälderns behov och göra det lilla extra var några faktorer som föräldrar 

beskriver som viktiga i mötet (Ribner & Knei-Paz, 2002; De Boer & Coady, 2007). I 

översikten går det även att utläsa att det finns organisatoriska hinder som bristande 

kontinuitet och en pressad arbetssituation inom socialtjänsten (Tham, 2008; Astvik, 

Welander & Isaksson, 2017). De hindren kan tänkas påverka socialsekreterares 

förutsättningar att skapa och upprätthålla en god relation. sRelationsbyggande inom den 

myndighetsutövande delen inom socialt arbete beskrivs även som särskilt utmanande då 

kontakten med socialtjänsten inte alltid är frivillig och då familjelivet vanligen ses som ett 

privat område (Bozan & Gruber, 2014; De Boer & Coady, 2007).  

En iakttagelse utifrån litteraturöversikten är att det i flera av de berörda studierna 

fokuseras på den generella uppfattningen av vad som utmärker en god relation mellan 

socialarbetare och klient. Carlsson (2003) lyfte fram vikten av att etablera en god relation 

i inledningen av processen för att hjälp ska uppstå. I svensk kontext har det studerats hur 

föräldrar upplever det första mötet med socialtjänsten vilket var av blandad karaktär 
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(Davidson & Bredmar, 2012). Vad vi kan se finns däremot ingen nyare forskning som 

lyfter fram hur socialsekreterare konkret förhåller sig och agerar i den här inledande 

processen med fokus på fungerande strategier och förhållningssätt. Vi ser det därför som 

angeläget att studera socialsekreterares tankar och erfarenheter av hur en god relation 

skapas med föräldrar som kommit i kontakt med socialtjänsten via en orosanmälan.  

4. Teoretiska utgångspunkter 

Med fokus på socialsekreterares tankar och erfarenheter av hur en god relation skapas 

med föräldrar som kommit i kontakt med socialtjänsten via en orosanmälan kan Berger 

och Luckmanns (1966) bidrag till den socialkontruktionistiska teorin ge ökad förståelse. 

På ett övergripande plan kan författarnas antagande förklara hur människor uppfattar sin 

verklighet, varför människor gör som de gör, vilken funktion institutioner har i samhället 

och språkets olika funktioner i konstruktionen av verkligheten. Teorin kan kopplas till 

studies syfte på ett relevant sätt då socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården 

innehar en specifik roll inom en institution som är skapad av samhället med ett visst syfte 

och mål. Den lämpar sig även väl då socialsekreterarnas uppfattade verklighet studeras 

genom deltagarnas beskrivningar av hur en god relation skapas under en 

utredningsprocess och vad som varit viktigt för att komma fram till de strategierna och 

förhållningssätten. Huvuddragen i Collins (2016) interaktionsteori belyses också och 

bidrar till förståelsen och analysen av vad som händer i det interpersonella mötet och 

vilka faktorer som bidrar till upplevelsen av en god social interaktion. Collins (2016) teori 

är betydelsefull i vår studie för att kunna ge ett delvis annat perspektiv än det 

socialkonstruktionistiska och på närmare håll analysera socialsekreterares tankar och 

erfarenheter av hur en god relation skapas med föräldrar som kommit i kontakt med 

socialtjänsten via en orosanmälan.     

4.1 Socialkontruktionistisk teori 

Berger och Luckmann (1966) skriver att ”verkligheten” är något som konstrueras socialt 

och är kopplat till fenomen som vi erkänner existerar oberoende av vår egen vilja. 

Kunskap definieras som vissheten att fenomenet är verkligt och har särskilda 

kännetecken. Samhällsordningens uppkomst bör förstås som en produkt av tidigare 

mänsklig aktivitet och tidigare samhällens upplevda verkligheter medan 

samhällsordningens nuvarande existens upprätthålls så länge mänsklig aktivitet fortsätter 

att producera den. Både individen och samhället ses på olika sätt vara inblandade i 
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konstruktionen av verkligheten.  Språket, vilket definieras som ett system bestående av 

vokala tecken, ses av författarna ha många olika funktioner. Det lyfts fram som ett viktigt 

instrument i den sociala konstruktionen av verkligheten och i sedimenteringen, alltså 

bevarandet av den allmänna kunskapen. Genom språket kan vi exempelvis få syn på egna 

tankar och värderingar, kommunicera vår subjektivt upplevda verklighet och ta del av 

andras eller markera vad som är ett korrekt tal i en viss situation. Genom språket kan 

även gemensamma betydelser och kunskaper upprättas, dokumenteras och föras vidare 

till nästkommande generation. Följande citat beskriver författarnas tankar om hur språk, 

kunskap och verklighet förbinds med varandra (Berger och Luckmann, 1966, s. 66). 

Knowledge, in this sense, is at the heart of the fundamental dialectic of society. It 

“programmes” the channels in which externalizations produces an objective world. It 

sobjectifies this world through language and the cognitive apparatus based on language, that 

is, it orders it into objects to be apprehended as reality. It is internalized again as objectively 

valid truth in the course of socialization. Knowledge about society is thus a realization in 

the double sense of the word, in the sense of apprehending the objectivated social reality, and 

in the sense of ongoingly producing this reality. 

Språket beskrivs vidare som mänskliga uttryck för känslor och tankar vilka objektiveras 

och får en form som är tillgänglig för andra genom exempelvis tal eller skrift. Språket kan 

ses som en rik förvaringsplats full av betydelser och erfarenheter, som en brygga mellan 

då, här och nu som kan förmedla betydelser utöver subjektiva känslor i stunden “här och 

nu”. Författarna betonar också språkets inneboende egenskap av ömsesidighet i face-to-

face situationer där språket kontinuerligt kan formas och anpassas efter de enskildas 

subjektiva intentioner och känslor som uppstår i mötet (Berger & Luckmann, 1966).       

4.1.1 Vardagslivet     

Vardagslivet är ett annat centralt begrepp i författarnas texter vilket kan ses som den 

verklighet tolkad av människor vilken är subjektivt meningsfull för dem och där den 

enskildes verklighet uppfattas som en ordnad verklighet och utgör dennes naturliga 

attityd. Den enskilde är dock medveten om att tillvaron delas med andra som hen 

ständigt behöver kommunicera och interagera med. Genom de många sociala 

interaktionerna skapas individens omvärld. En viktig förutsättning för livet ihop är att det 

finns en överensstämmelse av mina betydelser och andras betydelser vilka bildar en 

common-sense kunskap som ger individer trygghet och struktur. Common-sense 
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kunskapen utgör på så sätt den väv av betydelser som samhällslivet vilar på, de här 

existerande sanningarna ska förstås i sitt historiska och sociala sammanhang (Berger & 

Luckmann, 1966).  

4.1.2 Institutionalisering 

Institutionalisering är ytterligare ett av Berger och Luckmanns (1966) centrala begrepp. 

Författarna utgår från att mänskligt handlande är intentionellt och att vi gör det som 

skapar mening i vår tillvaro. En meningsfull funktion är att upprätta vanor kring 

vardagslivets olika aktiviteter då det ger en förutsägbarhet och ordning kring hur saker 

går till vilket gör att det krävs mindre psykologisk ansträngning vid nästa tillfälle. Det här 

beskrivs som en förklaring till institutioners framväxande där institutioner står för 

ordning och förutsägbarhet som bygger på en allmänt accepterad förståelse av omvärlden 

där individer underordnar sig vissa acceptabla handlingsmönster. En institution blir en 

plats där det är bestämt att vissa handlingar ska utföras, på ett visst sätt, av särskilda 

personer, om vissa förhållanden föreligger. Begreppet roller är intimt förknippat med 

institutioner och institutionella handlingar då författarna menar att en aktör inom en 

institution i stort sett är tvingad att handla i enighet med det som rollen förutsätter. Det 

här för att upprätthålla förutsägbarheten i både institutionen och för rollen. Institutioner 

representeras även via språket exempelvis via verksamhetsplaner och andra 

policydokument. Författarna menar dock att de här språkliga representationerna förlorar 

sin mening om inte de fortlöpande får liv i form av aktiva mänskliga handlingar. En aktör 

inom en institution förväntas utöver den formella kunskapen som tillhör rollen skolas in i 

vad som är passade värderingar, attityder och känslor för den specifika rollen som spelas. 

Beroende på aktörens upplevda närhet till institutionen införlivar aktören i olika grad 

institutionens värderingar och omvärldsbild till sin egen (Berger & Luckmann, 1966).      

4.1.3 Typifieringar och typifieringsschema 

Typifieringar och typifieringsscheman är andra begrepp som framhålls vilka antas 

påverka interaktionen och hur andra uppfattas och behandlas. Typifieringar kan beskrivas 

som en människas sätt att skapa begriplighet över sin situation genom att kategorisera en 

person eller situation för att avgöra vilken typ den har att göra med. Det är således den 

tidigare samlade erfarenheten av liknande personer och situationer. Vid face-to-face 

sammanhang är de mer dominerande än vid mer distanserade förhållanden. 

Typifieringarna kan även utmanas i ett möte om den andres agerande inte stämmer 
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överens med mina tidigare erfarenheter. Även situationer kan tolkas utifrån typifieringar, 

alltså hur det typiskt ska gå till i en viss situation (Berger & Luckmann, 1966).       

4.1.4 Legitimering 

Legitimeringen är ytterligare ett centralt begrepp vilket beskrivs som den process som 

förklarar och försvarar den rådande bilden av verkligheten. Legitimeringsprocessen blir 

som mest aktuell när rådande kunskaper och handlingsmönster utmanas (Berger & 

Luckmann, 1966). Legitimeringsprocessen kan tänkas vara ständigt pågående men tvingas 

bli mer aktiv om den rådande kunskapen och värderingarna ifrågasätts. Processen 

beskrivs både bestå av kognitiva och normativa element och kan på så sätt förklara både 

varför något är som det är och varför en individ bör handla på ett sätt och inte ett annat. 

Vid legitimeringen av institutioner beskrivs kunskap gå före värderingar (Berger & 

Luckmann, 1966).    

4.1.5 Primär och sekundär socialisation 

Avslutningsvis beskrivs begreppen primär och sekundär socialisation där den primära 

socialisationen sker i relation till signifikant viktiga andra under våra unga år. Här sker 

ett övertagande av en omvärldsbild från de signifikant viktiga som hjälper individen att 

skapa en identitet, sin bild av verkligheten och omvärlden. Den sekundära socialisationen 

handlar om socialiserandet in i en roll utanför familjen som exempelvis in i en yrkesroll. 

Det förutsätter ett redan format jag genom den primära socialisationen som nu processen 

som den sekundära socialisationen utgör kommer att förhålla sig till och eventuellt delvis 

krocka med. Verkligheten som den primära socialisationen har internaliserat är svårare att 

upplösa än den verklighet som den sekundära socialisationen frambringat. Författarna 

menar att en individ kan separera en del av jaget till den rollspecifika verkligheten genom 

att individen utvecklar ett avstånd till sitt totala jag och dess verklighet å ena sidan och 

sitt rollspecifika jag och dess verklighet å andra sidan (Berger & Luckmann, 1966).  

4.2 Interaktionsteori 

Collins (2016) har format en teori angående sociala interaktionsritualer, vilket kan 

användas för att studera vad som händer i interaktionen mellan människor. Huvuddragen 

kommer i korthet att beskrivas här nedan. Collins menar att sociala interaktioner skulle 

kunna tänkas mätas på en skala mellan succé/framgång och misslyckande. De mest 

framgångsrika interaktionerna rymmer enligt författaren följande ingredienser, att 

människor möts i samma rum för att det då är möjligt att läsa av varandra på flera olika 
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plan som språkligt, känslomässigt och kroppsligt. Lyckade interaktioner rymmer även 

skapandet av en ömsesidig överenskommelse av vad uppmärksamheten ska ligga på och 

båda parter behöver vara medvetna om nödvändigheten av det gemensamma fokuset. 

Den sista ingrediensen är att det under interaktionen byggs upp en gemensam känsla eller 

stämning. Alla delar hänger samman och skapar en rytm i interaktionen vilken påverkar 

känslan och stämningen mellan de interagerande kropparna (Collins, 2016). 

 

När de olika ingredienserna varit påtagligt närvarande i en interaktion fylls individerna 

som deltagit med starkt positiv känslomässig energi av entusiasm och självsäkerhet. Efter 

att ha deltagit i en mindre lyckad interaktion där ingredienserna inte varit så påtagliga är 

det vanligare att individerna känner sig nedlåtna eller passiva. En framgångsrik ritual 

genererar en känsla av grupptillhörighet och solidaritet och skapar en tillfällig våg av 

altruism och vilja till självuppoffring. Graden av upplevd framgång i interaktionen mellan 

människor kan alltså tänkas skapa en mängd olika typer av mänskligt beteende och 

känslor (Collins, 2016).   
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5. Metodbeskrivning  

Uppsatsen har en kvalitativ forskningsansats och inom ramen för studiens syfte har åtta 

semistrukturerade intervjuer genomförts med socialsekreterare inom socialtjänstens barn- 

och ungdomsverksamheter. Urvalet är koncentrerat till socialsekreterare i fem kommuner 

inom Jönköpings län. Deltagarnas yrkeserfarenhet inom aktuellt område sträcker sig från 

två år upp till 36 år och respektive intervju pågick mellan 25–75 minuter. Det empiriska 

materialet har analyserat med stöd av tematisk analys och resulterade i sju teman; Respekt, 

Kontakt, Flexibilitet och tydlighet, Gemensamt mål, Erfarenhet, Framgångsfaktorer samt Personliga 

egenskaper. Nedan ges en mer ingående beskrivning av tillvägagångssättet samt de etiska 

överväganden vi har tagit i beaktande under processens gång.    

5.1 Datainsamlingsmetod  

Studien tar sin utgångspunkt i socialsekreterares egna erfarenheter av relationsskapande 

med klienter och vi ser av den anledningen att flexibiliteten och det djupgående 

perspektiv som framhålls inom kvalitativa intervjuer är väl lämpat för vårt syfte med 

undersökningen. Några anledningar till valet av kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod var att kunna ge varje enskild deltagare vårt fulla fokus, tid att i lugn 

och ro reflektera och delge sina tankar och erfarenheter samt möjlighet att förtydliga eller 

utveckla sina resonemang. Risken att den intervjuade blir påverkad av andras tankar och 

attityder eller inför andra vill framstå i bättre ljus än vad som egentligen är fallet 

minimeras av naturliga skäl i en enskild intervju jämfört med en fokusgruppsintervju. 

Möjligheten att få ärliga och autentiska svar bör av flera skäl vara goda och 

genomförandet av uttömmande enskilda kvalitativa intervjuer såg vi som en god strategi 

för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Bryman (2008) menar att inom 

intervjuforskning är intresset riktat mot deltagarnas uppfattningar och synsätt av det 

studerade fenomenet. Det här överensstämmer med vårt fokus kring socialsekreterarnas 

egna tankar och erfarenheter av hur en god relation skapas med föräldrar som kommer i 

kontakt med socialtjänsten via en orosanmälan.  

5.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vi har utgått från en semistrukturerad intervjuform vilket innebär att en intervjuguide 

med övergripande teman används under intervjutillfällena. De frågor som ingår i 

intervjuguiden är av en öppen karaktär och kan omformuleras under intervjuns gång, 

vidare kan andra frågor ställas beroende på vad som framkommer under intervjun 
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(Bryman, 2008). Kvale och Brinkmann (2014) för ett liknande resonemang och menar att 

intervjuguiden bör innehålla en översikt över de ämnen som avses beröras. Vidare 

framför de att frågorna som ställs bör vara korta och enkla och de betonar vikten av att 

intervjuaren hanterar konsten att ställa “andrafrågor”. Den typen av uppföljande frågor 

kräver aktivt lyssnande och en öppenhet för det som framkommer under intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2014). I syfte att skapa en viss struktur kring intervjuprocessen 

valde vi att arbeta fram en intervjuguide som är fokuserad vid socialsekreterarens tankar 

och erfarenheter av vad som skapar en god relation till klienten samt hur de kommit fram 

till de strategierna (bilaga 2). Guiden berör olika infallsvinklar med fokus på 

relationsskapande och frågorna är indelade i vad socialsekreterarna anser utmärker en 

god relation, socialsekreterares konkreta strategier för att skapa en god relation och vilka 

faktorer som varit betydelsefulla för att komma fram till de förhållningssätten och 

strategierna. Vi har valt att formulera frågor till respektive infallsvinkel och mot bakgrund 

av Kvale och Brinkmanns (2014) resonemang om aktivt lyssnande hade vi som 

utgångspunkt att vara följsamma och uppmärksamma på den riktning intervjun tog för 

att sedan anpassa följdfrågorna därefter. 

5.2 Urval 

Vårt intresse är lagt vid erfarna socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och 

ungdomsvård. Ett målinriktat urval har använts vilket är av strategisk karaktär då 

intervjupersonerna väljs ut mot bakgrund av att de är relevanta för syftet med 

undersökningen (Bryman, 2008). I vårt fall innebar det att vi i det inledande skedet av 

uppsatsprocessen kontaktade enhetschefer vid barn- och ungdomskontor i sex 

kommuner i Jönköpings län via e-post (bilaga 1). Vi presenterade kortfattat oss själva, 

syftet med studien, vilka socialsekreterare vi önskade komma i kontakt med samt de 

övergripande forskningsetiska principerna. Det framgick även att vi hade för avsikt att 

kontakta enhetscheferna en vecka senare via telefon för att få kontaktuppgifter till de 

socialsekreterare som ville delta i vår studie. Den uppföljande kontakten var något 

komplicerat. I en del fall fick vi information av enhetschefen om vilka personer som 

kunde kontaktas och i andra fall fick vi på egen hand söka efter ansvariga, så kallade 1:e 

socialsekreterare, via kommunens växel. Slutligen fick vi kontakt med åtta 

socialsekreterare från fem olika kommuner i Jönköpings län. Deltagarnas 

arbetslivserfarenhet varierar från två år upp till 36 år. Sju kvinnliga och en manlig 

deltagare medverkade i studien. Samtliga intervjuer utom en ägde rum på respektive 
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socialsekreterares arbetsplats. Den sistnämnda skedde på en av författarnas arbetsplats då 

deltagaren föreslog att intervjun kunde ske på neutral plats.  

5.3 Förförståelse 

En av författarna till studien har praktiserat inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård 

och har idag en pågående timanställning inom Jönköpings kommuns familjebehandling. 

Den andra författaren har en pågående anställning inom socialtjänstens barn- och 

ungdomsvård i Jönköpings kommun. I syfte att förhindra eventuell påverkan på 

resultatet har urvalet av deltagare till studien skett inom andra kommuner i Jönköpings 

län och det empiriska resultatet har samlats in och analyserats gemensamt av båda 

författarna. Författarnas erfarenhet och kunskap inom social barn- och ungdomsvård har 

betraktats som övervägande positivt för studiens genomförande.    

5.4 Genomförande 

Enligt Bryman (2008) är kvalitativa intervjuer fokuserade vid vad som sägs och hur det 

sägs och för att få med en fullständig redogörelse av det insamlade materialet valde vi, 

efter samtycke från deltagarna, att spela in intervjuerna med hjälp av våra telefoner. Det 

bidrog till att vi inte behövde föra fullständiga anteckningar vilket i sin tur gjorde att vårt 

fokus kunde läggas på att uppfatta och följa upp intressanta perspektiv som deltagarna 

skildrade under intervjuerna. 

Samtliga intervjuer genomfördes tillsammans av författarna. Kvale och Brinkmann 

(2014) påtalar som tidigare nämnts vikten av att lyssna och vara följsam under intervjun 

och då båda medverkade under intervjuns gång kunde vi gemensamt följa upp med 

relevanta följdfrågor. De åtta intervjuerna varierade i tid och pågick mellan 25–75 

minuter Efter varje avslutad intervju fördes ljudfilen över till en bärbar dator och 

originalet raderas från telefonen. Därefter transkriberades materialet med hjälp av ett 

dataprogram som underlättar arbetet vid transkribering av ljudinspelningar.   

5.5 Analys 

De transkriberade intervjuerna analyserades i form av tematisk analys vilket Bryman 

(2008) menar är ett av de vanligaste tillvägagångssätten gällande analys av kvalitativa data. 

Ett liknande resonemang förs av Braun och Clarke (2006) som menar att merparten av 

de kvalitativa metoderna har inslag av tematisk analys. Analysmetoden syftar till att 

identifiera och analysera mönster eller teman som är av relevans för forskningsfrågorna. 
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Analysen påbörjas redan vid transkriberingen då möjliga teman urskiljs och skrivs ner. 

Först i efterhand analyseras materialet i relation till valda teoretiska utgångspunkter. Den 

tematiska analysen är av induktiv karaktär vilket skapar en öppenhet och en transparent 

syn på det insamlade materialet (Braun & Clarke, 2006). 

Med utgångspunkt i Braun och Clarkes (2006) modell för tematisk analys inleddes 

analysprocessen med att data transkriberades och genomläsning av materialet skedde vid 

upprepade tillfällen i syfte att få en sammantagen bild av respektive intervju. Därefter 

sammanställdes meningsbärande delar av materialet, så kallade koder. Koderna sorterades 

och potentiella teman kunde urskiljas mot bakgrund av de övergripande frågorna; vilka 

strategier och förhållningssätt som erfarna socialsekreterare upplever bygger en god 

relation samt hur de kommit fram till sina strategier och förhållningssätt? De olika teman 

som framkom namngavs och definierades. I framställningen av resultatet användes 

beskrivande citat som vi ansåg kunde exemplifiera viktiga delar av vårt insamlade material 

och som kunde relateras till våra forskningsfrågor. 

5.6 Studiens kvalitet 

Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är omdiskuterade inom kvalitativ 

forskning och det råder delade meningar om de ska användas eller ej (Bryman, 2008; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Validitet avser studiens giltighet och om forskningsresultatet 

kan betraktas som hållbart, välgrundat och försvarbart. Reliabilitet härleds vanligtvis till 

studiens tillförlitlighet och om forskningsresultatet kan komma att reproduceras av andra 

forskare. Studiens generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan 

generaliseras till andra grupper som inte ingår i aktuell studie. De alternativa begreppen 

tillförlitlighet och äkthet används ibland inom kvalitativ forskning men de traditionella 

begreppens innebörd kan även tolkas utifrån essensen av kvalitativ forskning (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

Inom kvalitativ intervjuforskning framhålls att validitet kan betraktas som en process 

som genomsyrar hela studien och därmed berör såväl planering av forskningsstudien som 

genomförande av intervjun och analys av resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). I vårt 

fall har vi tagit hänsyn till den nytta vår studie kan tänkas ha för fältet och strävat efter att 

upprätta en god kvalitet genom intervjuprocessen och i analysarbetet. Det innebär även 

att vi i största mån försökt hålla ett objektivt förhållningssätt för att undvika snedvridna 

tolkningar av materialet. Vidare innebär det att vi genomförde en pilotintervju för att 
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kontrollera intervjuguidens kvalitet rörande frågornas relevans och begriplighet vilket är 

att föredra innan intervjutillfällena (Bryman, 2008). 

Reliabilitetsbegreppet kan härledas till intervjuprocessen, transkriberingsprocessen och 

analysstadiet (Kvale & Brinkmann, 2014). I syfte att upprätta en god kvalitet hade vi som 

utgångspunkt att undvika ledande frågor för att inte påverka deltagarnas svar. Inför 

transkriberingsprocessen diskuterade vi igenom en gemensam strategi för att i största 

mån undvika att tillvägagångssätten skiljde sig åt. Analysen genomförde båda författarna 

tillsammans vilket bland annat innefattar kodning och tematisering av meningsbärande 

aspekter av det insamlade materialet. Kvale & Brinkmann (2014) betonar att alltför stort 

fokus på reliabiliteten kan inverka negativt på kreativiteten och vi har därför försökt att 

hitta en balans genomgående i arbetet med utgångspunkt i objektivitet och ett 

kvalitetsfokus. Att generalisera resultatet inom kvalitativ forskning innebär ofta 

svårigheter då antalet deltagare vanligtvis är få till antalet. Generalisering kan dock förstås 

som att den kunskap som producerats kan vara av värde i andra relevanta situationer. 

Författarna talar om “naturalistisk generalisering” där fokus ligger på den personliga 

erfarenheten och att en form av tyst kunskap verbaliseras som i sin tur kan vara 

betydelsefull i liknande situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). I vårt fall är fokus lagt 

vid erfarna socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården och utifrån tanken om 

“naturalistisk generalisering” är det rimligt att fundera kring om resultatet skulle kunna 

vara av värde att föra fram inom andra enheter inom socialtjänsten.           

5.7 Etiska överväganden 

Det ansvar som åligger forskaren riktas både mot de personer som deltar i 

undersökningen, individskyddskravet, och mot de som kan påverkas eller främjas av 

studiens resultat (Vetenskapsrådet, 2017). En mer ingående beskrivning av 

individskyddskravet ges av Bryman (2008) och han urskiljer fyra grundläggande etiska 

krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Mer konkret innebär det att vi informerade de personer som deltog i undersökningen om 

vad studien syftar till och att deras medverkan var frivillig. Angående 

konfidentialitetskravet fick deltagarna information om att deras uppgifter skulle komma 

att behandlas med försiktighet och deras rätt till full anonymitet. Vi har valt att inte skriva 

ut vid vilket socialkontor respektive deltagare arbetar vid och de benämns i 

resultatavsnittet som socialsekreterare 1–8.  
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Kvale och Brinkmann (2014) för fram fyra områden som vanligtvis berörs i diskussionen 

om etiska riktlinjer för forskare; informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll. De första två områdena berörs ovan medan konsekvenser innefattar 

förståelse för att deltagarnas medverkan kan innebära följder för dem personligen men 

även för det större sammanhang de ingår i. Det betonas vidare att den personliga 

närheten och den intimitet som uppstår i intervjuprocessen kan innebära direkta eller 

indirekta konsekvenser. Forskarens roll innefattar frågor om moralisk och etisk karaktär i 

syfte att uppnå vetenskaplig kvalitet. Området berör även forskarens roll som oberoende 

(Kvale och Brinkmann, 2014). Då vår uppsats har en positiv och kunskapsgenererande 

utgångspunkt, utifrån syftet att föra fram erfarna socialsekreterares tankar och 

erfarenheter om hur en god relation skapas med föräldrar som kommit i kontakt med 

socialtjänsten via en orosanmälan, har vi bedömt att riskerna för deltagarna är relativt 

låga. Vi har dock tagit i beaktande att en del av socialsekreterarna möjligen kan upplevt 

påtryckningar från ledningen att delta i vår studie. Innan intervjuerna påbörjades 

samtalade vi kortfattat med deltagarna om studiens fokus och vi upplevde att intresset 

för området var nyfiket och äkta. Vi har även tagit Gillhams (2008) allmänna 

rekommendationer i beaktande. Han betonar att en forskningsintervju inte är ett 

terapeutiskt samtal och menar att det ofta är nödvändigt att upprätta någon form av 

distans i forskningsintervju och hitta en nivå i samtalet som är vänlig men inte förtrolig i 

tonen. Två förslag på hur forskaren kan bidra till att ange en god ton är att presentera sig 

som forskare och att förklara forskningens syfte och vad som förväntas av 

intervjupersonen. Författaren lyfter vidare fram vikten av att vara uppmärksam på 

skillnader mellan intervjuaren och intervjupersonen som skulle kunna vara hämmande 

eller ofördelaktiga för intervjupersonen. Det kan vara skillnader rörande 

maktdimensioner som genus, etnicitet eller uppfattad social klass vilket kan ha effekt på 

samspelet i intervjun. Att visa hövlighet, respekt och vara medveten om de här 

dimensionerna ges som råd för att minska dess betydelse på det framtida resultatet 

(Gillham, 2008).       
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6. Resultat 

I följande avsnitt presenteras det empiriska materialet med utgångspunkt i den tematiska 

analysen. De citat som presenteras syftar till att belysa betydelsefulla tankar och 

uppfattningar från intervjupersonerna. Som ovan beskrivits har ambitionen varit att 

samtliga socialsekreterare får ett likvärdigt utrymme i resultatavsnittet och för att 

säkerställa deltagarnas anonymitet benämns de intervjuade socialsekreterare 1–8. 

6.1 Strategier och förhållningssätt  

Nedan redogörs för socialsekreterarnas tankar av vad som kännetecknar en god relation 

samt deras upplevelser av hur en god relation kan skapas med föräldrar som kommit i 

kontakt med socialtjänsten via en orosanmälan. Följande teman har identifierats; Respekt, 

Kontakt, Flexibilitet och tydlighet samt Gemensamt mål.  

6.1.1 Respekt  

Samtliga socialsekreterare lyfter på olika sätt fram vikten av att visa respekt för den de 

möter. I det här sammanhanget kan det handla om respekt för föräldern i sin position 

som mamma eller pappa till sitt barn eller respekt för att det kan upplevas påfrestande att 

infinna sig hos socialtjänsten. Att vara äkta och genuin och att inte spela en roll lyfts 

också fram som viktiga komponenter för att upprätta en god relation. En 

socialsekreterare för ett resonemang om att erfarenheten kan påverka socialsekreterarens 

förmåga att vara genuin, vilket i sig kan ha en inverkan på hur relationen och förtroendet 

mellan socialsekreterare och förälder utvecklas. Flera socialsekreterare nämner att de 

reflekterar över hur de själva tror att de skulle velat bli bemötta om de hamnat i en 

liknande situation:  

Alltså respekt det är ju viktigt. Att man har den inställningen till föräldrar som 

socialarbetare. Eftersom vi pratar om föräldrar måste man ha den 

uppfattningen som socialarbetare att det är föräldrarna som är experter på sitt 

eget barn...att man visar respekt [...] att de faktiskt har fött upp och tagit hand 

om det här barnet och känner sitt barn bäst (Socialsekreterare 1). 

Ett respektfullt förhållningssätt beskrivs enligt de intervjuade socialsekreterarna även 

inbegripa ödmjukhet och en nyfikenhet för den andras situation där socialsekreteraren 

strävar efter att lyssna och förstå snarare än att inta en form av expertroll som med 
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självklarhet har alla svaren. En annan strategi som framhålls för att visa respekt är att vara 

väl förberedd och påläst inför mötena: 

Jag är nog ganska lyhörd. Du är inte viktigast i rummet, det jag har att säga är 

inte viktigast. Att plocka ur sig själv ur ekvationen, jag är viktig för mötet och 

för att få föräldrarna att bli lyssnade på. Det är vad de säger som är det 

viktiga, det är det jag kan jobba med [...] att jag har lyckats vara en 

medmänniska i en ganska svår situation (Socialsekreterare 7). 

6.1.2 Kontakt 

En viktig komponent för att skapa goda relationer som de flesta socialsekreterare nämner 

är att få kontakt eller att det infinner sig en förvissning om att ha nått fram till föräldern. 

Strategier som de intervjuade socialsekreterarna beskriver för att nå fram är att anpassa 

sitt sätt att kommunicera på, att anpassa språket samt att jobba med att påverka 

maktobalansen och stämningen i rummet.  

Några socialsekreterare anger att det ibland varit verksamt att rita eller skriva på tavlan 

istället för att bara prata med föräldern och på så sätt anpassa sitt sätt att kommunicera. 

En variant som skapade begriplighet och tydlighet i ett ärende var att “mappa”, vilket 

beskrivs som att i kolumner skriva upp vad som fungerar, vad som oroar och vad som 

behöver hända. Det är dock inte bara sättet att kommunicera som kan behöva anpassas 

utan även nivån i språket. Flera socialsekreterare talar om språkets betydelse; ”Jag tror att 

det är viktigt att förenkla språket och inte använda för mycket myndighetstermer. Att 

försöka anpassa språket efter den person man möter” (Socialsekreterare 5). ”Man måste 

lära sig att omvandla språket. Det är viktigt att hitta en nivå där man möts” 

(Socialsekreterare 1). 

I mötet och relationen mellan socialsekreterare och en förälder där ärendet aktualiserats 

hos socialtjänsten via en anmälan finns en naturligt inbyggd maktobalans. Flera av 

deltagarna i studien pekar på att maktobalansen kan ligga som en försvårande faktor för 

att skapa en god relation och för fram utjämnande strategier: 

Att överbrygga maktobalansen som man pratar om i den professionella 

rollen. Klienterna är ofta redan kränkta, det är en kränkning att bli anmäld. 

Man går ett steg djupare in i människors liv än vad som egentligen är 

acceptabelt i samhället. För mig är det viktigt hur man kommunicerar, det vill 



 

26 

säga hur kommunicerar vi på samma nivå. Att komma ner så att klienten kan 

släppa skammen (Socialsekreterare 6). 

En annan strategi som flera hänvisar till utgår från att få föräldrarna bekväma och 

avslappnade i mötet. En socialsekreterare beskriver att småprat kan påverka stämningen i 

rummet medan en annan framför vikten av att inte inta en myndighetsroll utan möta 

föräldrarna förutsättningslöst och som vilka människor som helst.  

6.1.3 Flexibilitet och tydlighet 

Något som beskrivs som värdefullt av flera socialsekreterare och som skapar ett lugn i 

mötet med föräldern är att ha en grundstruktur eller rutin för vilken information som 

behöver förmedlas och vad som behöver hända under de inledande träffarna. Det påtalas 

dock av flera att det gäller att inte bli för låst vid sin grundstruktur utan att som tidigare 

nämnts kunna läsa av föräldern de möter, vara flexibel och spontan samt anpassa sitt 

agerande i det unika mötet. De flesta socialsekreterare beskriver att den här flexibiliteten 

ökar med erfarenheten av att ha varit i många möten och träffat olika typer av föräldrar: 

Det är klart att det måste finnas en grundstruktur, det är vissa saker som 

måste ha skett innan vi skiljs åt, att vi berättar vad som har hänt, att 

föräldrarna ska förstå vad vi har sagt, de ska också känna att katastrofen inte 

är nära utan vi ska inge en förhoppning om att hur illa det här är så är vår 

huvudidé att vi vill hjälpa [...] det är det här finliret, att kunna känna av vad 

som händer med den här personen och det måste avgöra hur jag bemöter den 

här personen (Socialsekreterare 1).  

För att kunna vara flexibel på det sättet som beskrivs ovan krävs att socialsekreteraren är 

närvarande, uppmärksam och följsam i mötet. I den strategin kan det även ingå att sätta 

ord på de känslor som socialsekreteraren tycker sig läsa av, att validera förälderns känslor 

och bekräfta dennes oro samt att våga ställa de svåra frågorna rörande det som 

socialsekreteraren fångar upp eller uppfattar är grunden för problematiken: 

Det är viktigt att det är ärliga känslor föräldrarna har, att lyfta upp dem och 

kommunicera vad jag ser och att de sedan bekräftar dem. Att vara ärlig med 

det man ser i rummet tycker jag är väldigt viktigt (Socialsekreterare 6). 
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De flesta av de intervjuade socialsekreterarna betonar även vikten av att inledningsvis 

fånga upp förälderns tankar och känslor kring att träffa socialtjänsten, att ge föräldern 

utrymme att uttrycka sig och att anpassa sitt handlande efter vad som framkommer. I 

hantverket att fånga upp föräldern ingår att både kunna läsa av det som uttrycks med ord 

och det som sägs mellan raderna, exempelvis i form av förälderns kroppsspråk. Genom 

att göra på det här sättet kan socialsekreteraren få en bättre förståelse för förälderns bild 

av socialtjänsten, dennes känsla av att närvara på mötet och vad föräldern eventuellt 

oroar sig för. Genom att inledningsvis ta sig tid för det här och vara flexibel i sitt 

bemötande ökar möjligheten till att upprätta en god relation och ett gott samarbete under 

den fortsatta utredningsprocessen: 

Man måste läsa av de personer man har i mötet. Du kan ju inte dundra på, 

utan du måste redan i det första mötet när de kommer in i rummet läsa av, 

vad är det här för personer, vilken sinnesstämning har de, är de upprörda, 

rädda, arga, är de ledsna, tror de att vi ska ta deras barn, alltså alla de här 

sinnesstämningarna innan vi ens har börjat med själva mötet 

(Socialsekreterare 1). 

Men man behöver kunna lyssna på det som inte sägs. Nyanser i samtalet, 

kroppsspråket säger mycket. Om hela kroppsspråket säger nåt annat än vad 

de visar är det viktigt att våga fråga om det. Mitt jobb är inte att höras mest. 

Mitt jobb är att lyssna (Socialsekreterare 7). 

Flera socialsekreterare uttrycker att det är vanligt att föräldrar som de möter har en bild 

av att socialtjänsten har som enda uppgift att omhänderta barn och att det är en viktig 

förutfattad mening att sätta ord på och prata kring. Det är flera tillfrågade som lyfter den 

här problematiken och talar om vikten av att fånga upp föräldrars fördomar om 

socialtjänstens arbete och hur det, när det lyckas, kan påverka relationen i positiv 

riktning:  

På ett möte igår där jag fick hoppa in i ett ärende som redan hade påbörjats 

och den här mamman säger till mig att vi har känslan av att ni vill splittra vår 

familj. Då plötsligt fick jag förståelse för varför hon inte svarar ordentligt på 

våra frågor och varför hon försöker gå runt allting och antagligen hade man 

inte lyckats fånga upp den här redan i början. Då fick vi börja om lite grann, 
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där vi skulle varit första mötet och efter det blev det ett mycket bättre samtal 

(Socialsekreterare 2). 

I den inledande processen där socialsekreteraren försöker fånga upp föräldern för att 

lägga grunden för den fortsatta relationen och samarbetet lyfter samtliga socialsekreterare 

i studien även fram tydlighet och öppenhet som centrala komponenter. Det kan röra sig 

om flera olika aspekter som att vara tydlig och öppen kring vad socialtjänsten är oroliga 

för, varför socialtjänsten är inkopplad, vad rollen som socialsekreterare innebär eller vad 

som kommer att hända inledningsvis i utredningen. Det här benämns av flera 

socialsekreterare som att “sammanhangsmarkera” och lyfts fram som en strategi för att 

göra relationen mer jämlik och skapa en gemensam referensram. Genom att vara öppen 

med vad socialsekreteraren har tillgång till för information, vilka regler denne har att 

förhålla sig till och sätta in föräldrarna i vad som kommer att hända fortsättningsvis 

skapas ett större lugn och förutsägbarhet för föräldern: 

Det är viktigt att vara ärlig, att lämna information om socialtjänsten, att ge 

bilden av vad det faktiskt innebär och hur vi kan stötta dem, att 

sammanhangsmarkera och ge fakta som vi måste förhålla oss till [...] vi sitter 

på mycket kunskap, det handlar om att ge över makten genom att ge 

föräldrarna kunskap (Socialsekreterare 6). 

Tydlighet i relationen med föräldrar beskrivs av en socialsekreterare kunna bidra till andra 

positiva effekter i mötet med föräldern, exempelvis att föräldern får förtroende för 

socialsekreteraren. Andra talar om vikten av att vara öppen, ärlig och transparent och fyra 

av de tillfrågade nämner specifikt vikten av att inte ha någon “dold agenda”.  

Flera socialsekreterare vittnar om att det är stärkande för relationen att fånga upp och 

sätta ord på det som föräldern gör bra och bekräfta föräldern med uppmuntrande ord. 

En socialsekreterare menar att beröm och stärkande kommentarer kan inverka positivt på 

relationen och beskriver konkreta strategier som positiv feedback och att betona det som 

faktiskt fungerar. 

6.1.4 Gemensamt mål 

Flera socialsekreterare ger exempel på att det är betydelsefullt för föräldrarna att höra att 

utredningsprocessen är något som görs tillsammans socialsekreterare och förälder 

emellan. Tydlighet på den här punkten är något som verkar kunna sänka 
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anspänningsnivån hos föräldern, öppna upp för genuina samtal, skapa hoppfullhet och 

öka möjligheten för att skapa en god relation. Följande citat uttrycker att en central 

aspekt av en god relation mellan socialsekreterare och förälder är att kunna samarbeta 

och jobba tillsammans under utredningen samt att föräldern känner sig delaktig: 

Det som utmärker en god relation är när man känner att föräldrarna förstår 

att vi vill deras bästa och att man kan jobba tillsammans med dem. Om 

föräldrarna inte vill samarbeta känner man ofta att det inte blir så bra. Det är 

viktigt att de känner att de kan vara med, påverka och bidra. Ja, vara med helt 

enkelt (Socialsekreterare 8). 

Flera socialsekreterare talar om vikten av att uppnå ett gemensamt mål och menar att en 

förutsättning för att komma till en samsyn på problemet är att vara öppen med 

socialtjänstens oro och den information som inkommit. Dock framhålls att en gemensam 

syn på problemet inte alltid innebär att parterna är överens och en socialsekreterare 

reflekterar kring en god relation kopplat till att vara överens eller inte liksom samarbete 

och förälderns delaktighet: 

Vi är inte här för att vara kompisar med våra klienter eller bli omtyckta av 

dem. Det ser inte jag som samma sak som att ha en bra relation med dem. Jag 

är här för att göra mitt jobb och se om det här barnet behöver någon form av 

insats, är i behov av skydd eller så. Det beror på hur man tolkar begreppet, 

om god relation är att vi ska vara överens [...] men fokus ligger inte på 

relation. Fokus handlar mer om delaktighet och frågan är om det går hand i 

hand (Socialsekreterare 4). 

Utredningsplaner är ett verktyg för att skapa tydlighet och ge föräldrar en konkret 

överblick över vad som kommer att hända och vilka frågor socialsekreteraren behöver 

besvara under utredningen. Utredningsplanerna kan, om de utformas i nära samarbete 

med föräldern, skapa större delaktighet i utredningsprocessen och utjämna maktbalansen 

i relationen. En annan strategi för att skapa en “vi-känsla” eller gemensamt fokus är att ta 

vara på eller skapa något som socialsekreterare och förälder har gemensamt. Det kan vara 

att båda parter är föräldrar eller att aktivt hitta något gemensamt att börja jobba mot. 

Några av de intervjuade socialsekreterarna beskriver konkreta förhållningssätt för att inte 

ta över förälderns ansvar över situationen som uppstått och vara tydlig med de olika 

parternas roller. Det handlar om att vara tydlig med att föräldern äger problemet och att 
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det är föräldern som har ansvar för att lösa det. Det gäller att skapa en känsla av att 

socialtjänsten, trots sin kontrollfunktion, kan vara en viktig och värdefull 

samarbetspartner till föräldern för att denne ska kunna lösa sin situation på bästa sätt.  

En förutsättning för att föräldern ska känna sig trygg att berätta hur det fungerar på 

riktigt är rimligtvis att föräldern känner ett förtroende för socialsekreteraren. En 

socialsekreterare beskriver att tydlighet och bemötande är det som skapar förtroende och 

en annan lyfter fram förtroende som en av de mest utmärkande komponenterna för en 

god relation och menar att återkoppling kring förälderns frågor upplevts skapa 

förtroende. En annan strategi som benämnts tidigare och som kan tänkas öka förälderns 

vilja att berätta ärligt om hur det verkligen fungerar hemma är att utjämna maktbalansen 

och öka jämlikheten i relationen. Nedan ges ett konkret exempel på hur 

socialsekreteraren kan jobba med det här i rummet: 

Jag börjar ofta med mina klienter med att först presentera mig och så tittar 

man och så säger man ett samhälle och så är klienten egentligen från ett annat 

samhälle men där säger jag naturligt fel bara för att personen ska få rätta mig. 

För att får personen rätta mig inser den att det inte är en övermänniska som 

sitter framför den utan en helt vanlig människa som den kan säga till. Det är 

tydligt att människor har behov att veta att man är på samma nivå 

(Socialsekreterare 6). 

6.2 Betydande faktorer  

Nedan presenteras socialsekreterarnas tankar och upplevelser av vad som varit 

betydelsefullt för att komma fram till beskrivna strategier och förhållningssätt för att 

skapa en god relation med föräldrar som kommit i kontakt med socialtjänsten via en 

orosanmälan. De teman som identifierats är; Erfarenhet, Framgångsfaktorer och Personliga 

egenskaper. 

 
6.2.1 Erfarenhet 

Socialsekreterarna ger uttryck för att den egna erfarenheten är en central aspekt för hur 

de kommit fram till framgångsrika strategier för att skapa goda relationer med föräldrar. 

Samtliga tillfrågade beskriver att erfarenheten bidragit till en trygghet i yrkesrollen och 

innebörden av att ha erfarenhet förklaras bland annat utifrån förmågan att kunna gå in i 

mötet med ett avslappnat förhållningssätt, ett lugn och en friare attityd. Att kunna skapa 
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och upprätthålla goda relationer med föräldrarna ses därmed av flera socialsekreterare 

som en kombination av erfarenhet och ökad trygghet i yrkesrollen: 

Jag tror att man genom sina egna erfarenheter formar sina egna teorier om 

hur man gör. Vi är nog mer som egna öar där man hittar sitt eget sätt som 

man tycker fungerar (Socialsekreterare 5). 

Med erfarenhet menar mer än hälften av socialsekreterarna att de även fått ökad kunskap 

i hur arbetet fungerar. Kunskap förklaras bland annat som rutin och vana som i sin tur 

skapat ett mer bekvämt och avslappnat förhållningssätt. Två socialsekreterare framför att 

den ökade kunskapen gett dem större tilltro till den egna förmågan vilket gör att de vågar 

konfrontera föräldrar och ställa obekväma frågor där en av dem uttrycker sig på följande 

sätt: ”Som man frågar får man svar. Ställer vi inga frågor får vi inga svar. Man behöver 

våga fråga obekväma saker” (Socialsekreterare 7). 

Merparten av socialsekreterarna jämför sitt förhållningssätt idag med hur de arbetade när 

de var nyutexaminerade och de är samstämmiga i sitt resonemang kring att erfarenheten i 

sig gjort att de kommit fram till vad som fungerar bättre och sämre i mötet med 

föräldrar. Nästan hälften av de tillfrågade beskriver att de i början var mer låsta till att ge 

korrekt information och att ställa de rätta frågorna vilket kan antas ha ett samband med 

en osäkerhet utifrån bristande erfarenhet av det konkreta arbetet: 

Sen tänker jag att i början var det ganska fyrkantigt, det här och det här måste 

jag och då blev det styrande istället. Jag var inte i mötet där och då utan det 

var mycket annat. Jag pratade och ställde frågorna men jag tänkte redan på 

nästa fråga jag skulle ställa. Nu låter jag samtalet driva sig självt 

(Socialsekreterare 3). 

6.2.2 Framgångsfaktorer 

Utrymme för reflektion och samtal med kollegor beskrivs av samtliga socialsekreterare 

som betydelsefullt för hur de kommit fram till sina förhållningssätt i mötet med föräldrar. 

Att se hur andra gör i mötet, att få konstruktiv kritik och anamma det som fungerar väl är 

några funderingar som framförs under intervjuerna. Konkreta exempel på hur kollegor 

faktiskt agerat i olika situationer framhålls som viktigt: 
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Det är mycket det här konkreta som gör att man utvecklas och att aktivt 

fånga upp när något fungerat bra. Då pratar vi mycket om hur man kom dit 

och hur man kunde gjort det ännu bättre (Socialsekreterare 6). 

Nära hälften att socialsekreterarna beskriver att gruppträffar med kollegor varit 

betydelsefullt för att få idéer kring hur man kan förhålla sig. Flera av dem betonar att det 

ofta går att hitta gemensamma utgångspunkter som är användbara i olika situationer trots 

att varje ärende är unikt. Regelbundna reflektionen med kollegor kan även bidra till att 

man fortare blir bekväm i sin egen yrkesroll:  

Om du kan reflektera med arbetskamrater efter ett möte blir du antagligen 

bekväm fortare än om du inte får den reflektionen efteråt. Det här gjorde du 

bra, tänk på det här nästa gång. Att reflektera tillsammans snarare än själv 

(Socialsekreterare 5). 

Ytterligare en central aspekt för att hitta framgångsrika strategier är att lära av sina 

misstag. Merparten av socialsekreterarna beskriver att arbetet kräver att man testar sig 

fram, att man tillåter sig själv att misslyckas och framför allt att man funderar kring varför 

det inte blev som förväntat i mötet. Trots att socialsekreterarna framför att reflektion och 

samtal med kollegor varit viktigt för hur de kommit fram till sina förhållningssätt 

uttrycker mer än hälften en önskan om mer utrymme för reflektion i det dagliga arbetet. 

De beskriver att arbetet generellt försvåras av faktorer såsom hög arbetsbelastning, tuffa 

ärenden och hög personalomsättning vilket även kan antas påverka möjligheten till 

kontinuerliga reflektioner med kollegor: 

Ett tag hade vi på våra stora gruppträffar att man skulle lyfta något gott som 

har hänt och då tänker man i förhållande till ett ärende. Men det har vi tappat. 

Det är inget sådär uttalat utan det är mer när man hinner och det är synd. 

Man hade kunnat prata om det mycket mer (Socialsekreterare 4). 

6.2.3 Personliga egenskaper 

Kännetecken hos den egna personen och dess betydelse för de strategier man använder i 

kontakten med föräldrar betonas av samtliga socialsekreterare. En av de tillfrågade 

framför en generell trygghet i det egna uttryckssättet och menar att det leder till att tankar 

och känslor öppet kan förmedlas i mötet.  En annan socialsekreterare betonar att 

personliga egenskaper som förmågan att vara tydlig, lugn och ärlig visat sig framgångsrikt 
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i arbetet. Vidare framkommer att merparten av de tillfrågade utgår från sig själva i det 

konkreta arbetet och det faktiska förhållningssättet beskrivs av en socialsekreterare som 

ett hantverk: ”Men det här är ett hantverk, alla hittar sitt eget sätt att göra det på. Att 

arbeta med människor, då använder man sig själv. Det är det verktyg vi har” 

(Socialsekreterare 4). 

Att se den egna personen som ett verktyg i arbetet beskrivs även på andra sätt, dels 

utifrån förmågan att tillåtas att vara den man är i mötet med föräldrar men även 

processen för att komma till den punkten där man faktiskt vågar vara äkta och inte sträva 

efter att vara omtyckt eller andra till lags. Vikten av att inte spela en roll i mötet med 

föräldrar betonas: 

Jag tror man formar sitt eget sätt i mötet med klienter därför att om detta inte 

är förankrat i dig, då blir det något påklistrat och det känner klienten. Att man 

är genuin och äkta, att försöka spela en roll, det håller inte. Om du är ny och 

inte riktigt vet vad du ska göra då måste du våga kliva ut i det okända och 

någonstans tänka att det här är jag (Socialsekreterare 1).  

En annan aspekt som framkom under intervjuerna kring frågan om hur 

socialsekreterarna kommit fram till sina strategier var bristen på tydliga styrinstrument 

från ledningen. En av socialsekreterarna beskriver upplevelsen av att kastas in i arbetet 

och förväntas veta hur man i praktiken skapar en god relation. Andra socialsekreterare 

nämner de etiska principerna från Akademikerförbundet SSR liksom socialtjänstlagen 

och beskriver dem som vägledande. Dock framförs en önskan om konkreta strategier för 

att skapa och upprätthålla goda relationer med föräldrar varför det är rimligt att anta att 

egen erfarenhet och personliga egenskaper värderas högt av de tillfrågade.   
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7. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultatet med stöd av de teoretiska utgångspunkter och den 

tidigare forskning som presenterats. Resultatdiskussionen är indelad i två stycken utifrån 

resultatets huvudrubriker; Strategier och förhållningssätt och Betydande faktorer och 

identifierade teman diskuteras separat. Vidare följer en metoddiskussion, ett resonemang 

kring resultatets betydelse för socialt arbete samt förslag till vidare forskning. 

Avslutningsvis redogörs för studiens slutsatser.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

Socialsekreterarnas beskrivningar av vad som kan bidra till en god relation och hur de 

upplever interaktionen med föräldrar kan tänkas påverkas av flera faktorer på olika 

nivåer. Faktorer på strukturell nivå kan vara de maktdimensioner som ofta framhålls 

inom intersektionalistisk teori som kön, etnicitet, funktionsvariation, ålder och sexualitet. 

Det perspektivet och hur det kan påverka möjligheten att skapa en god relation har inte 

berörts i vår studie. Vårt fokus har varit att ta del av socialsekreterares tankar och 

erfarenheter av hur en god relation skapas med föräldrar som kommit i kontakt med 

socialtjänsten via en orosanmälan och vad som varit betydelsefullt för att utveckla de 

strategierna.      

Berger och Luckmann (1966) beskriver att samhällsordningen kan ses som ett resultat av 

tidigare samhällens upplevda verkligheter. De betonar den sociala konstruktionen av 

ordningen i samhället och menar att dess existens upprätthålls så länge mänsklig aktivitet 

fortsätter att producera den. Den enskildes verklighet kan tänkas formas av möten med 

olika aktörer som andra människor, institutioner och massmedia. Utifrån resultatet i 

studien framkommer bilden av att två olika verkligheter möts när socialtjänsten kommer i 

kontakt med föräldrar via en orosanmälan. Merparten av socialsekreterarna belyser 

svårigheter i den inledande processen med föräldrar utifrån förälderns syn på 

socialtjänsten och de förutfattade meningar som ofta råder kring myndighetens uppdrag. 

Flera av dem hänvisar till den uppfattade verkligheten av att socialtjänsten “bara” 

omhändertar barn som en försvårande faktor för relationsskapandet. Bozan och Gruber 

(2014) framför att det ofta finns ett generellt motstånd hos föräldrar då en kontakt med 

socialtjänsten initierats utifrån en orosanmälan vilket överensstämmer med resultatet i vår 

studie. Berger och Luckmanns (1966) teori om social konstruktion ger stöd för att såväl 

strukturer i samhället som människors uppfattningar om socialtjänsten reproducerar 
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synen på familjer som avvikande eller misslyckade då de blir föremål för en utredning hos 

socialtjänsten. Utgångspunkten för vår studie har varit att anta en positiv ansats med 

fokus på framgångsfaktorer och resultatet av studien har gett upphov till intressanta 

perspektiv och tankar kring socialsekreterares förhållningssätt i skapandet av en god 

relation med föräldrar.  

 

7.1.1 Strategier och förhållningssätt 

7.1.1.1 Respekt 

Samhällsinstitutionernas framväxt förklaras av Berger och Luckmann (1966) som ett 

försök att skapa mening i tillvaron liksom ordning och förutsägbarhet i den sociala 

verkligheten. Rollaspekten är framträdande i författarnas resonemang kring institutionella 

handlingar och de menar att den institutionelle aktören mer eller mindre tvingas att 

handla i enighet med det rollen kräver. Merparten av de tillfrågade i vår studie belyser 

rollen som myndighetsperson eller så kallad expert och vi konstaterar att resonemanget 

tar sin utgångspunkt i de skyldigheter som ingår i uppdraget men även i dess betydelse 

för relationen med föräldrar. En strategi i syfte att skapa goda relationer trots rollen som 

expert utgår från socialsekreterarnas beskrivningar av att inta ett respektfullt 

förhållningssätt. Flera tillfrågade talar om vikten av att visa respekt för föräldrarnas 

utsatthet och för deras position i egenskap av föräldrar till sina barn. Socialsekreterarna 

beskriver även att strategier som att visa ödmjukhet och att vara genuint nyfiken på 

familjens situation visat sig framgångsrikt för relationsskapandet. Mason (2012) kom 

fram till liknande slutsatser i sin studie då hon konstaterar att en respektfull 

kommunikation med inslag av förtroende och ärlighet är betydelsefulla faktorer för 

relationen mellan klient och professionell.  

7.1.1.2 Kontakt 

Språket definieras av Berger och Luckmann (1966) som mänskliga uttryck för tankar och 

känslor. Författarna menar att i en social interaktion mellan två individer formas och 

anpassas språket kontinuerligt efter parternas subjektiva intentioner och känslor. Flera 

socialsekreterare i vår studie ger uttryck för en liknande uppfattning då de beskriver 

fördelarna med att anpassa sitt språk och sitt sätt att kommunicera med föräldrar utifrån 

intentionen att hitta en nivå där kontakt kan skapas. Inom Collins (2016) 

interaktionsteori framhålls att positiva interaktioner ofta innefattar att träffas i samma 

rum för att kunna läsa av både det talade språket och kroppsspråket. Några 
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socialsekreterare i vår studie berättar att det är viktigt att fånga upp om sättet de 

kommunicerar på är begripligt och meningsfullt för föräldern vilket görs genom 

avläsning av förälderns kroppsspråk. Anpassningen av sättet att kommunicera på 

beskrivs vidare som en avgörande faktor i en del ärenden för att skapa kontakt med 

föräldrar. Att hitta rätt språklig nivå eller sätt att kommunicera är något som verkar skapa 

kontakt mellan socialsekreterare och förälder och skulle kunna tänkas höra samman med 

begreppet samklang som Löwenborg och Sjöblom (2009) nämner i sin studie.  

Berger och Luckmann (1966) för ett resonemang om språkets olika funktioner. En av 

funktionerna som nämns är att demonstrera vad som är ett korrekt tal i en viss kontext 

där språket används för att demonstrera makt eller en viss position. I syfte att 

demonstrera makt skulle en socialsekreterare kunna använda komplicerade 

myndighetstermer vilka skulle vara svåra att förstå och göra de flesta föräldrar osäkra. 

Flera av socialsekreterarna i vår studie betonar det motsatta och lyfter fram vikten av att 

försöka använda utjämnande strategier för att minska maktobalansen och skapa en bättre 

kontakt och hitta en mer jämlik nivå där socialsekreterare och förälder möts. Ett liknande 

resonemang förs av Ribner och Knei-Paz (2002) som lyfter fram att faktorer som en 

känsla av närhet, närvaro, vänskap och en icke-dömande hållning visades bidra till en god 

och jämlik relation. 

Typifieringar är ett av Berger och Luckmanns (1966) begrepp vilket handlar om en 

persons bild och kategoriseringar av en person eller situation. En persons typifieringar 

kan därmed påverka hur den personen relaterar till andra människor och förhåller sig i 

olika situationer. Flera socialsekreterare i vår studie beskriver vikten av att tidigt lyssna in 

förälderns typifieringar av hur en socialsekreterare är eller vad som kommer hända när en 

familj kommer i kontakt med socialtjänsten via en orosanmälan. Samtidigt är det få 

socialsekreterare i resultatet som uppmärksammar betydelsen av att aktivt vända blicken 

inåt och bli medveten om sina egna förutfattade meningar av föräldern de möter och hur 

det eventuellt påverkar processen att skapa kontakt och en god relation. Vi ser ett värde i 

att socialsekreteraren kan reflektera kring vad som händer med den egna personen i 

mötet med en specifik person och i vilken grad den professionelle påverkas när en 

fördom bekräftas eller inte bekräftas genom något föräldern säger. Med Berger och 

Luckmanns (1966) begrepp skulle det kunna förstås som en medvetenhet kring hur de 

egna typifieringarna påverkar vad socialsekreteraren tänker och känner och att det i sin 
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tur kan ha en inverkan på förhållningssättet och kontakten till den andra personen i 

mötet. 

7.1.1.3 Flexibilitet och tydlighet 

Inom Berger och Luckmanns (1966) teori om social konstruktion redogörs för 

institutionernas funktion i samhället. Det framgår att ordning kan antas skapas i den 

sociala verkligheten när handlingar utförs av särskilda personer utifrån uppsatta regler då 

specifika förhållanden föreligger. Flera av socialsekreterarna berörde som tidigare nämnts 

de skyldigheter som deras roll i egenskap av myndighetsperson inbegriper. I syfte att 

skapa en god relation med föräldrar beskrev de även fördelarna med att inta ett flexibelt 

förhållningssätt trots de skyldigheter som rollen som myndighetsperson för med sig. I det 

sammanhanget betonade flera socialsekreterare vikten av att både kunna läsa av det som 

uttrycks med ord och det som sägs mellan raderna och sedan anpassa sitt bemötande 

efter det. Inom Collins (2016) teori med fokus på sociala interaktionsritualer lyfts 

betydelsen av att uppfatta motpartens språkliga, känslomässiga och kroppsliga signaler 

fram som en central komponent för upplevelsen av en positiv interaktion. I intervjuerna 

med socialsekreterarna framkom liknande resonemang vilket ger stöd för att såväl verbala 

som icke-verbala signaler samt hur de uppfattas och bemöts av motparten är 

betydelsefullt för relationen mellan socialsekreterare och förälder.  

Flera socialsekreterare i vår studie betonade värdet av att i inledningen av processen 

uppmärksamma förälderns tankar, känslor och eventuella oro kring att träffa 

socialtjänsten och att ge föräldern utrymme att uttrycka sig. Carlsson (2003) berör 

förälderns utrymme i mötet och menar att socialsekreterare i hans studie hade olika sätt 

att förhålla sig till förälderns handlingsutrymme. Han beskriver att när socialsekreteraren 

intog en mer avvaktande roll gavs föräldrarna ett större handlingsutrymme och 

möjligheter till initiativ. I vår studie lyfter en av socialsekreterarna de svårigheter som kan 

uppstå om socialsekreteraren inte uppmärksammar eller skapa utrymme för dialog kring 

förälderns oro och förutfattade meningar i början av en utredningsprocess. Föräldern 

som socialsekreteraren i studien berättar om ville inte samarbeta eller berätta hur 

familjens situation egentligen var. I Drakes (1994) studie förs ett liknande resonemang 

kring föräldrar som inte vill samarbeta och menar att det kan höra ihop med huruvida 

socialsekreteraren lyckas upprätta en god relation till föräldern genom bland annat god 

kommunikation. Att inledningsvis i mötet fånga upp var föräldern befinner sig i tanke 

och känsla harmonierar i stora drag med resultatet i Davidson och Bredmars (2012) 
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studie. De föräldrar som ingick i undersökningen belyste vad som bidragit till en positiv 

första upplevelse av mötet med socialtjänsten där faktorer som tydlig information och 

känslan av att bli lyssnad på framhölls. Författarna nämner även att några föräldrar 

uttryckte oro för att deras barn skulle bli omhändertagna och den föreställningen är 

något som de flesta socialsekreterare i vår studie menar är viktigt att lyfta fram och 

bemöta i inledningen av utredningsprocessen för att skapa ett fortsatt gott samarbete.   

Ett flertal socialsekreterare lyfter fram problemen med att bli låst vid en på förhand 

fastställd agenda för mötet även om det också framhålls som hjälpsamt att ha en form av 

struktur. Det betonas att socialsekreteraren behöver vara flexibel, närvarande, 

uppmärksam och följsam i det unika mötet. Ribner och Knei-Paz (2002) lyfter fram 

närvaro och en icke-dömande hållning som några centrala komponenter för att skapa en 

god relation. Liknande resonemang förs av Davidson och Bredmar (2012) där föräldrar i 

studien anger att de haft en positiv upplevelse av första mötet med socialtjänsten bland 

annat genom att personalen varit förstående, inlyssnande och ödmjuk.  

Tydlig information och kunnig personal beskrivs kunna bidra till en positiv upplevelse 

för föräldrar (Davidson & Bredmar, 2012). Tydlighet och ärlighet är två aspekter som 

samtliga socialsekreterare i vår studie beskriver som betydelsefulla strategier för att skapa 

en god relation med föräldrar. Det kan handla om att vara ärlig med vad socialtjänsten är 

oroliga för, vad som kommer att hända inledningsvis i utredningen och att inte ha någon 

dold agenda. Drake (1994) kommer i sin studie fram till att ärlighet är en central 

komponent för att skapa en god relation mellan socialsekreterare och förälder. Mason 

(2012) beskriver på ett liknande sätt att relationen med behandlaren bör vara präglad av 

tillförlitlighet och förutsägbarhet samt att kommunikation med inslag av förtroende och 

ärlighet är betydelsefullt för föräldrarna liksom strävan mot ett gemensamt mål.  

7.1.1.4 Gemensamt mål 

Ovan beskrevs institutionens funktion vilket i aktuell kontext även kan förstås utifrån det 

samhälleliga och juridiska ansvar rollen medför. Merparten av socialsekreterarna 

beskriver fördelarna med att utjämna den så kallade maktobalansen i mötet med 

föräldrarna. Ett konkret förhållningssätt för att göra relationen mer jämlik beskrivs 

utifrån att förmedla känslan av att socialsekreterare och förälder arbetar mot samma mål. 

Strategier som att inta ett tydligt och konkret förhållningssätt, att öppna upp för genuina 

samtal samt att inge förhoppning hos föräldrarna beskrivs av socialsekreterarna som 
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lyckosamt för att uppnå ett positivt samspel i den fortsatta utredningsprocessen. Billquist 

(1999) nämner i sin avhandling tre olika typer av makt, samhällsmakt, resursmakt och 

beskrivningsmakt. Den del som flest socialsekreterare i vår studie lyfter fram som möjlig 

att arbeta med för att utjämna maktobalansen och skapa större jämlikhet i mötet är 

resursmakten. Socialsekreterarna beskriver att anpassningar av sitt språk och 

kommunikation, transparens med socialtjänstens oro samt göra föräldern delaktig och 

skapa begriplighet runt utredningsprocessen kan stödja relationen. Liknande tankegångar 

återfinns i Carlssons (2003) avhandling där det anges att en ömsesidighet i relationen, ett 

öppet positivt förhandlingsklimat samt tidiga inslag av samarbete var viktiga för att hjälp 

ska bli till. Han menar även att socialsekreterarens vilja att gå föräldern till mötes och ta 

emot dennes initiativ påverkar samspelet på ett avgörande sätt. Vidare beskrivs att när 

socialsekreterare och föräldrars handlingslinjer får mötas i en öppen förhandling kan 

deras intentioner stämmas av och jämvikt skapas. När ett första möte utvecklas till att 

socialsekreterare och föräldrar upplever att de kan förverkliga sina intentioner har en 

positiv inledning upprättats (Carlsson, 2003). Flera socialsekreterare i vår studie framför 

betydelsen av att tydliggöra sina och föräldrarnas handlingslinjer. Det kommer till uttryck 

genom att socialsekreterare beskriver att de behöver vara ärliga med sin egen oro och 

vilja lyssna in vad föräldern tänker kring sin situation för att hitta en gemensam väg 

framåt. Collins (2016) belyser innebörden av lyckade interaktioner och menar att ett 

gemensamt fokus är vägledande och att båda parter bör nå en överenskommelse om vad 

uppmärksamheten bör ligga på. Liknande resonemang förs av Löwenborg och Sjöblom 

(2009) som i sin studie kring hjälpprocessen betonar begrepp som samverkan och samsyn 

mellan klient och professionell och menar att det har en direkt inverkan på hur relationen 

utvecklas. 

7.1.2 Betydande faktorer 

7.1.2.1 Erfarenhet 

Berger och Luckmann (1966) redogör för kunskapsbegreppet och talar i det 

sammanhanget om överensstämmelsen mellan individens och andras betydelser vilka 

tillsammans bildar en common sense-kunskap. Kunskapen skapar i sin tur trygghet och 

struktur och anses utgöra grunden för de betydelser som samhället vilar på. Samtliga 

socialsekreterare som deltog i vår studie förde resonemang kring erfarenhet, trygghet och 

kunskap samt dess betydelse för hur de kommit fram till sina förhållningssätt i det 

konkreta arbetet. Kunskap och erfarenhet förklarades bland annat genom en ökad tilltro 
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till den egna förmågan och en mer avslappnad inställning i mötet. Flera belyste 

osäkerheten när de var nyutbildade vilket kan härledas till Berger och Luckmanns (1966) 

resonemang om kunskap, vilket de menar kan skapa ökad struktur och trygghet i den 

sociala verkligheten när överensstämmelsen mellan de egna och andras betydelser infaller. 

Det stämmer överens med resultatet av De Boer och Codys (2007) studie där idéen om 

att en god relation mellan klient och socialsekreterare tar sin utgångspunkt i hur 

socialsekreteraren faktiskt agerar där kunskap och erfarenhet sannolikt har en direkt 

inverkan på de konkreta strategierna i mötet. 

7.1.2.2 Framgångsfaktorer 

Begreppet legitimering beskrivs som en process som försvarar den allmänna bilden av 

verkligheten. Processen framhålls bland annat i beskrivningen av institutioner och 

befäster uppfattningen om varför något är som det är och varför en individ bör handla 

på ett speciellt sätt (Berger & Luckmann, 1966). Legitimeringsprocessen är intressant att 

belysa i aktuell kontext då socialsekreterarna beskriver att uppmärksammandet av 

framgångsfaktorer varit betydelsefullt för hur de kommit fram till sina strategier och 

förhållningssätt. De tillfrågade beskriver värdet av att reflektera och samtala med kollegor 

för att därigenom se hur andra konkret förhåller sig i mötet men även för att få 

konstruktiv kritik kring det egna förhållningssättet. Kollegors strategier och att anamma 

det som fungerar väl kan därmed ses som ett sätt att legitimera det egna förhållningssättet 

i mötet med föräldrar. En annan aspekt som framfördes under intervjuerna var önskemål 

om mer utrymme för reflektion i det dagliga arbetet och att arbetsmängden ibland skapar 

hinder för att reflektera själv eller tillsammans med kollegor. Det resonemanget 

överensstämmer med resultaten i Tham (2008) samt Astvik, Welander och Isakssons 

(2017) studier som visar att de höga krav som socialsekreterare omgärdas av bidrar till 

ifrågasättande av förutsättningarna för att kunna utföra ett kvalitativt bra arbete.  

7.1.2.3 Personliga egenskaper 

Ett alternativt sätt att se på erfarenhet och betydelsen av kollegialt utbyte är utifrån 

begreppet sekundär socialisation vilket innebär den process där individen socialiseras in i 

ett sammanhang utanför familjen, i det här fallet i en yrkesroll. Antagandet om den 

primära socialisationen tar sin utgångspunkt i att processen sker i relation till signifikant 

viktiga andra i unga år vilket skapar individens identitet, bilden av verkligheten och 

omvärlden (Berger & Luckmann, 1966). Merparten av socialsekreterarna i vår studie 

belyser personliga egenskaper och beskriver att kännetecken hos den egna personen har 
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stor betydelse för de strategier man använder i kontakten och relationsskapandet med 

föräldrar. Berger och Luckmann (1966) menar att den verklighet som den primära 

socialisationen har internaliserat är svårare att upplösa än det som den verklighet som 

den sekundära socialisationen frambringat vilket vi anser i hög grad överensstämmer med 

de uppfattningar socialsekreterarna förmedlade om betydelsen av personliga 

karaktärsdrag för hur relationen utvecklas. De Boer och Coady (2007) resonerar på ett 

liknande sätt då resultatet av deras studie visar att det var relationsstärkande då 

socialsekreteraren relaterade till klienten som ett subjekt och själv kunde visa sig mänsklig 

genom att visa upp egna personliga sidor. 

7.2 Metoddiskussion 

För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna valdes en kvalitativ 

forskningsstrategi i form av semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa intervjuer ansågs väl 

lämpat för att kunna belysa erfarna socialsekreterares tankar och erfarenheter av hur en 

god relation skapas i inledningen av utredningsprocessen när klienten kommit i kontakt 

med socialtjänsten via en orosanmälan. I förberedelserna för uppsatsprocessen hade vi 

fokusgruppintervju som en alternativ datainsamlingsmetod i åtanke. Utmärkande för 

fokusgrupper är gruppens samspel och hur deltagarna tillsammans konstruerar mening. 

Vidare är forskaren intresserad av hur medlemmarna i gruppen diskuterar det valda 

ämnet liksom reaktioner på övriga medlemmars åsikter (Bryman, 2008). Då intresset var 

fokuserat kring socialsekreterarnas subjektiva uppfattningar kring relationsskapande med 

föräldrar valde vi kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod då vi ansåg att 

intervjusituationen på ett bättre sätt motsvarade studiens syfte. Vi tog även de 

begränsningar som framförs kring fokusgruppintervju i beaktande, vilka härleds till att 

forskaren har minskad kontroll över vad som sker under intervjun, att insamlade data kan 

vara svåranalyserad och att fokusgruppsintervjuer kan vara svåra att praktiskt organisera 

(Bryman, 2008). 

Hänsyn har tagits till Gillhams (2008) allmänna rekommendationer för att minska 

eventuella påverkanseffekter vid intervjutillfällena med betoning på vikten av att upprätta 

viss distans, medvetenhet om eventuella maktdimensioner samt vikten av att visa respekt 

för de som medverkat i vår studie. Vidare hade vi stor användning av den intervjuguide 

som arbetades fram innan intervjuerna genomfördes. Den medförde att vi hade samma 

utgångspunkt inför varje intervju men beroende på den riktning intervjun tog anpassades 

frågor och följdfrågor under processen, en faktor som Kvale och Brinkmann (2014) 
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benämner förmågan till aktivt lyssnande. Den första socialsekreteraren vi kom i kontakt 

med bad att få frågorna skickade till sig inför intervjun i syfte att kunna förbereda sig på 

samtalets fokus. Efter att ha reflekterat kring det bedömdes att det inte skulle påverka 

intervjuerna negativt att dela ut intervjufrågorna i förväg till de som önskade. Vi ansåg 

inte att det skulle vara en fördel att ha tillgång till frågorna i förväg jämfört med att inte 

ha det då vi hade som utgångspunkt att lyssna aktivt och anpassa följdfrågor efter vad 

som kom fram i den unika intervjun. Vi valde därför att skicka ut intervjufrågorna i 

förväg till de deltagare som aktivt frågade efter dem för att göra intervjusituationen så 

trygg som möjligt och i viss mån anpassa situationen efter deltagarnas personliga 

önskemål. Efter genomförandet av intervjuerna har det inte framkommit något mönster 

för att de som fått frågorna i förväg har svarat på ett mer utförligt eller annorlunda sätt 

än de som inte tagit del av frågorna. Vi har däremot noterat att intervjuerna tagit olika 

lång tid och att varje intervjutillfälle blivit unikt på sitt sätt. Även om vi har gett samma 

information och ställt samma frågor har intervjuerna utvecklat sig på olika sätt. Det har 

varit intervjuer som har gått snabbare än beräknat men där vi upplever oss ha fått tydliga 

och utförliga svar på alla frågor. Det har funnits andra intervjuer som tagit mer tid i 

anspråk och där vi fått jobba mer aktivt med att styra deltagaren tillbaka till 

intervjufrågorna för att kunna få svar på det som studien är tänkt att besvara. De här 

variationerna kan tänkas ha med deltagarnas personlighet, erfarenhet och tolkningar av 

frågorna att göra. Det kan också handla om hur bekväma de känt sig i mötet med oss 

som intervjuare och med situationen att bli intervjuad.  

Valet att båda författarna genomförde intervjuerna tillsammans ansåg vi kunde ha både 

sina risker och förtjänster. Den mest påtagliga risken var att den intervjuade kände sig i 

numerärt underläge och att det därav kunde skapas en maktobalans i intervjusituationen. 

Då syftet med uppsatsen var att ta del av socialsekreterares positiva erfarenheter 

bedömde vi att ämnet i sig inte skulle bidra till en intervjusituation där socialsekreterarna 

skulle behöva försvara en åsikt eller inta en defensiv position. Vinster med att båda 

författarna närvarade vid intervjuerna var få en fördjupad förståelsen för den intervjuades 

utsagor och att gemensamt kunna ställa följdfrågor. Det berikade även analysprocessen 

då det lättare gick att diskutera de olika intervjuerna och tolka vad specifika delar handlat 

om utifrån att vi båda varit närvarande och skapat oss en bild av helheten i intervjun. 

Eventuell påverkan av författarnas förförståelse minskade dessutom då en gemensam 

tolkning av resultatet skedde. Vi bedömde därmed att förtjänsterna med att båda 

författarna närvarade övervägde riskerna.      
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7.3 Relevans för socialt arbete 

De studier i litteraturöversikten som är fokuserade kring strukturella hinder visar att hög 

personalomsättning, utmanande arbetsuppgifter och hög arbetsbelastning bidrar till en 

pressad arbetssituation för verksamma socialsekreterare. Utifrån de resultaten är det 

rimligt att anta att även möjligheten till en god introduktion för nya socialsekreterare blir 

påverkad. Socialsekreterarna som deltog i vår studie gav uttryck för en önskan om mer 

utrymme för reflektioner med kollegor och framhöll betydelsen av att ta del av 

medarbetarnas konkreta förhållningssätt och dess betydelse för de egna strategierna med 

fokus på relationsskapande. Vi önskar därmed att vår studie kan bli ett värdefullt bidrag 

till både nya och mer erfarna socialsekreterare. Deltagarnas tankar och upplevelser kan ge 

nyanställda socialsekreterare en inblick i hur erfarna kollegor tänker och agerar samt bidra 

till konkreta tips och strategier. Studien kan även ses som ett reflektionsmaterial där egna 

erfarenheter kan jämföras med andras upplevelser och inspirera till att tänka kring och 

pröva nya sätt att bygga goda relationer. Mer erfarna socialsekreterare kan se hur andra 

erfarna kollegor tänker och agerar samt använda studien som reflektionsmaterial för att 

bekräftas i det goda arbete de redan gör men förhoppningsvis också utmanas att göra och 

tänka på nya sätt. 

7.4 Framtida forskning 

Det som sker i det inledande skedet av en utredningsprocess har visat sig vara viktig för 

relationen mellan socialsekreterare och förälder. Vår utgångspunkt har varit att 

uppmärksamma hur socialsekreterare agerar i den inledande processen och vi ser ett 

värde i att fortsätta studera de konkreta förhållningssätt som bidrar till att familjer kan få 

hjälp. Det hade varit intressant att jämföra svaren i vår studie med svar från föräldrar 

som kommer i kontakt med socialtjänsten via en anmälan och vad de lyfter fram som 

viktiga komponenter för att skapa en god relation i inledningsskedet av en 

utredningsprocess. Det skulle vara av värde om en sådan studie genomfördes i en svensk 

kontext för att göra jämförelsen än mer precis. Det skulle vara betydelsefullt att 

undersöka jämförelsen mellan socialsekreterarnas tankar och konkreta förhållningssätt 

med faktorer föräldrarna lyfter fram som betydelsefulla. Det skulle även vara intressant 

att se om det finns aspekter som föräldrarna lyfter fram men som socialsekreterarna i vår 

studie inte framhåller. Mot bakgrund av intersektionalistisk teori hade det varit intressant 

att studera eventuella maktdimensioner och dess betydelse för relationen mellan 

socialsekreterare och föräldrar. 
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7.5 Slutsatser 

Socialsekreterarna i vår studie belyser flera konkreta förhållningssätt och strategier som 

de anser skapar en god relation till föräldrar som kommit i kontakt med socialtjänsten via 

en orosanmälan. Socialsekreterarna lyfter fram vikten av att visa respekt för föräldrarnas 

situation och att skapa förutsättningar för en god kontakt. De belyser även att flexibilitet 

och tydlighet under utredningsprocessen underlättar relationsskapandet med föräldrar. 

Slutligen beskriver de värdet av att föräldrarna upplever att de och socialsekreteraren 

arbetar mot ett gemensamt mål. Ökad erfarenhet, uppmärksammandet av framgångsfaktorer och 

personliga egenskaper beskrivs av socialsekreterarna som betydande faktorer för hur de 

kommit fram till de strategier och förhållningssätt som de anser skapar en god relation till 

föräldrar som kommit i kontakt med socialtjänsten via en orosanmälan.  

Flera studier inom området belyser relationens betydelse mellan socialsekreterare och 

klient där en rad olika förhållningssätt framförs som till stor del sammanfaller med 

resultatet i vår studie (Drake, 1994; Carlsson, 2003). Vidare betonar Socialstyrelsen (2015) 

vikten av socialsekreterarens relationella färdigheter och tar fasta på konkreta förmågor 

som att skapa tillit och förtroende samt visa empati och ödmjukhet. Trots att 

relationsskapande på flera sätt kan betraktas som en central del av det dagliga arbetet 

inom socialtjänstens barn- och ungdomsverksamheter gav socialsekreterarna som ingick i 

vår studie uttryck för att det saknas styrdokument kring hur den enskilde 

socialsekreteraren faktiskt bör agera för att skapa en god relation. Det framgick även att 

merparten av de tillfrågade önskade mer tid för reflektion i syfte att ta del av kollegors 

kunskap och dela med sig av egna erfarenheter. Vidare framkom bilden av en 

arbetssituation med ansträngande arbetsbelastning och hög personalomsättning vilket 

Astvik, Welander och Isaksson (2017) menar är några av flera aspekter som behöver 

förändras för att kunna skapa förutsättningar för en hållbar svensk socialtjänst över tid.   

Vad som bidrar till att skapa en god relation i interaktionen mellan socialsekreterare och 

föräldrar kan förstås som en social konstruktion som påverkas av den rums- och 

tidsmässiga kontexten relationen upprättas i, formell kunskap om hur en god relation 

skapas och upprätthålls och personliga erfarenheter av vad som bidrar till en god relation. 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att det finns flera goda förhållningssätt och strategier 

bland socialsekreterare för att utföra den utmanande uppgiften att skapa goda relationer 

till föräldrar som kommit i kontakt med socialtjänsten via en orosanmälan. Vi ställer oss 

dock frågande till hur socialtjänsten som organisation tillvaratar den kunskapen som 
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erfarna socialsekreterare innehar för att sedan ha möjlighet att sprida den vidare. 

Förhoppningen är att vår studie kan vara ett bidrag till dialogen kring hur 

socialsekreterare skapar en god relation till föräldrar. Vi hoppas även att studien har 

kunnat sätta ljus på en tyst kunskap som kan vara av värde för socialsekreterare som 

möter föräldrar där kontakten från början inte varit ömsesidig. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1: Förfrågan till chefer på socialtjänsten 
 

 

Hej! 

Vi heter Martin och Ida och går vår 6:e termin på socionomprogrammet vid Jönköping 

University. Som en del av vår utbildning ingår att genomföra en uppsats. Vi vill härmed 

ge kort information om vårt projekt med en önskan om att få möjlighet att genomföra 

kvalitativa intervjuer bland socialsekreterare vid er verksamhet. 

Syftet med vår uppsats är att belysa erfarna socialsekreterares positiva erfarenheter av 

relationsbyggande i mötet med föräldrar som kommit i kontakt med socialtjänsten via en 

anmälan. Vi är nyfikna på vad socialsekreterare ser som viktiga faktorer för att skapa 

tillitsfulla relationer när kontakten inte från början är ömsesidig. Vår utgångspunkt är att 

inta en positiv ansats och därigenom kunna sätta ljus på en tyst form av kunskap som vi 

tror kan vara av värde för mindre erfarna socialsekreterare. 

Vårt intresse är lagt vid erfarna socialsekreterare vilket innebär att de som medverkar i 

intervjun bör ha arbetat som socialsekreterare inom barn- och ungdomsverksamheten i 

minst två år. Intervjun beräknas pågå under ca 40–60 minuter. Vi tar hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i korthet innebär att samtliga deltagare 

får information om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, att de närsomhelst kan 

avbryta sin medverkan och att samtliga uppgifter behandlas konfidentiellt. Uppgifter som 

samlas in kommer endast användas för studiens syfte och deltagarna har rätt till full 

anonymitet. 

Vår förhoppning är att du kan föra vår förfrågan vidare till verksamma erfarna 

socialsekreterare (med minst två års erfarenhet av handläggning) alternativt att vi får 

kontaktuppgifter till dem för att boka möte på egen hand. Har du några frågor är du 

välkommen att höra av dig. I annat fall återkommer vi för återkoppling om en vecka.  

Vänliga hälsningar,  

Martin Sigblad och Ida Gustafsson 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Introduktion 

 

 Syftet med uppsatsen klargörs 

 Ramarna för samtalet tydliggörs 

 Etiska riktlinjer för uppsatsen klargörs 

 

Intervjun  

Vad anser du utmärker en god relation mellan socialsekreterare/förälder? 

Beskriv/utveckla/konkreta exempel 

Hur gör du konkret för att skapa en god relation med föräldrar som blivit 

aktualiserade via en anmälan? 

Vidtar du några speciella förberedelser/förhållningssätt?  

Tror du att dina förberedelser/förhållningssätt påverkas beroende på om det är ett 

ärende som aktualiserats via en ansökan/anmälan? 

Konkreta exempel på strategier 

Positiv feedback från föräldrar  

Kan du berätta om några avgörande ögonblick? 

Hur märks det att du har fått en god relation med föräldrar/konkreta exempel 

Hur tror du att du har kommit fram till dina strategier och ditt förhållningssätt? 

Formell policy inom organisationen 

Informella samtal inom organisationen/egna erfarenheter/studier/läst på själv utifrån 

eget intresse/annat 

Hur påverkar erfarenheten dig som socialsekreterare i mötet med föräldrar?  

Är det något du gör idag som du inte gjorde när du var ny?  

Vad har gjort den skillnaden? Exempel 
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Upplever du att det finns tydliga tankar/riktlinjer från organisationen om hur du 

som socialsekreterare ska göra för att upprätta en god relation?  

Är det något ni planerar för och pratar om? 

Tror du andra socialsekreterare har en liknande bild av vad som är viktigt eller 

tror du att var och en formar sin egen teori/förhållningssätt? 

 


