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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare, som arbetar med 

barn- och ungdomsärenden, upplevde stödet från Barnahus. Socialsekreterare 

verkar enligt forskning under pressade arbetsförhållanden, vilket kan bidra till 

sjukskrivningar samt svårigheter att rekrytera och bibehålla personal. Som stöd i 

den rättsliga hanteringen av arbetet finns bland annat Barnahus; en verksamhet där 

ett flertal myndigheter samverkar. Målet är att erbjuda ett bemötande anpassat 

efter behov till de barn som misstänks ha varit utsatta för våldsbrott eller sexuella 

övergrepp. Mot denna bakgrund, och med KASAM som den teoretiska 

utgångspunkten, genomfördes sex stycken semistrukturerade intervjuer med 

socialsekreterare från ett urval kommuner i Mellansverige. Resultatet påvisade att 

flertalet deltagare upplevde stödet från Barnahus som välfungerande. Dock 

framkom missnöje riktat mot andra samverkanspartners inom Barnahus, vilket 

enligt deltagarna behöver åtgärdas för att på ett adekvat sätt kunna möta behoven 

hos de barn som aktualiseras inom socialtjänsten.  
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stöd, KASAM.  

 

  



 

 

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine social worker’s experience of the staff 

support received from Barnahus. Recent research stated that social workers are 

suffering due to pressurised working environments, which can lead to difficulties 

with sick leave and a high staff turnover. Barnahus can be summarized as a place 

where concerned authorities are interoperating for the benefit of children who have 

been subject to violence or sexual abuse. They also offer support for social 

workers concerning the legal handling of said children. The study consists of semi-

structured interviews with six social workers from different councils in mid 

Sweden. KASAM was used as the theoretical frame. Results showed that a 

majority of the participants were satisfied with the support. However, concerns 

about other authorities within Barnahus were raised. According to the participants 

these concerns need to be addressed in order to meet the needs of the children 

more effectively.  
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1. Inledning  

Att arbeta som socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården innefattar enligt Tham 

(2008) ett krävande och komplext yrkesområde, med många varierande och psykiskt 

påfrestande arbetsuppgifter. Dessutom är det ett högintensivt arbete inom en tuff arbetsmiljö. 

Inom denna position möter man dagligen barn och unga i mycket utsatta situationer. Vidare 

menar Tham (2008) att socialsekreterare ska agera myndighetsperson vilket innebär att kunna 

fatta, ibland livsavgörande, beslut. Samtidigt är det önskvärt men också nödvändigt att kunna 

skapa allians till såväl barn som föräldrar.  

För att underlätta det dagliga arbetet har socialsekreterare en rad olika stödfunktioner att 

tillgå. I utredningsarbetet med barn- och unga kan de inhämta stöd från samverkansaktören 

Barnahus. I denna studie undersöks hur ett urval socialsekreterare som arbetar med barn- och 

ungdomsärenden upplever att det stöd de får från Barnahus fungerar. Rikspolisstyrelsen 

(2008) beskriver Barnahus som en verksamhet där kommunernas socialtjänster samverkar 

med polis, åklagarmyndighet, rättsmedicin och hälso- och sjukvård. Detta för att kunna 

bemöta och omhänderta barn upp till 18 år som har varit, eller misstänks ha varit, utsatta för 

vålds- eller sexualbrott. Studien sker följaktligen inom ramen för socialtjänstens kontext, med 

fokus på de yrkeserfarnas perspektiv. Deltagarna
1
 i studien arbetar inom ett antal olika 

kommuners individ- och familjeomsorger på socialtjänsten (IFO). IFO är enligt Höjer, Sallnäs 

och Sjöblom (2012) ett politikerstyrt område, där det är socialnämndernas politiker som har 

det yttersta ansvaret i såväl övergripande som i mer individuella frågor.  

      Enligt Visions årliga socialchefsrapport (2017) arbetar dagens socialsekreterare under 

förhållanden där det finns en diskrepans mellan krav och resurser, vilket i sin tur innebär en 

påfrestning på deras arbetssituation likväl som deras hälsa. Det rådande arbetsklimatet bidrar 

till att socialsekreterare blir alltmer utsatta i sin arbetsroll, och det påfrestande psykosociala 

arbetsklimatet leder till sjukskrivningar och en hög personalomsättning. Enligt Astvik (2014) 

behövs socialt stöd och trygga relationer på arbetsplatsen för att arbetstagaren ska kunna 

känna kontroll över sin egen arbetssituation. Mot bakgrund av vad denna studies tidigare 

forskning kommer att påvisa, kan det anses vara av intresse att undersöka hur mycket stöd 

dagens socialsekreterare upplever att de får på sina arbetsplatser. Denna studie har valt att 

främst fokusera på hur stödet från Barnahus fungerar. Därtill kan det betraktas som 

kunskapsgivande att undersöka varifrån socialsekreterare inhämtar övrigt stöd.  

                                                 
1 Kommer i fortsatt text även kallas respondenter, intervjupersoner och intervjudeltagare för ett mer varierat 

språk. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur ett urval socialsekreterare med erfarenhet av att 

arbeta barn- och ungdomsärenden upplever stödet från Barnahus. Ett delsyfte var att med 

utgångspunkt i socialsekreterarnas berättelser undersöka vad i stödet från Barnahus som 

upplevdes vara välfungerande, och vad som eventuellt skulle kunna utvecklas. Ett annat 

delsyfte var att belysa övriga faktorer som upplevdes vara viktiga för att erhålla en känsla av 

sammanhang i det dagliga utredningsarbetet med barn- och ungdomsärenden. Studiens syfte 

samt delsyften utmynnade i nedanstående frågeställningar: 

 

 Hur upplever socialsekreterare inom barn- och ungdomshandläggning stödet från 

Barnahus? 

 Hur beskriver socialsekreterarna styrkor och utvecklingsområden i stödet från 

Barnahus?  

 Finns andra faktorer som bidrar till upplevelsen av stöd och sammanhang i 

socialsekreterarnas dagliga arbete?  

 

1.2 Studiens disposition 

 Inledning - studien inleds med en kort beskrivning av socialsekreterarnas yrkesroll 

och aktuella arbetssituation. Här finns även en kortare presentation av Barnahus. I 

inledningen presenteras även studiens syfte, frågeställningar samt disposition. 

 

 Kunskapsgenomgång och tidigare forskning – i denna del ges, med hjälp av 

tidigare forskning, en djupare bakgrundsförklaring av socialsekreterarnas yrkesroll och 

arbetssituation. Därtill beskrivs även Barnahus uppkomst och verksamhet på ett 

djupare plan. 

 

 Teoretisk utgångspunkt – här presenteras KASAM närmare.  

 

 Metod – i denna del förklaras studiens hela arbetsprocess. 

 

 Resultat – här introduceras resultatet av studien.  
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 Diskussion – i den här delen diskuteras fynden från den empiriska datainsamlingen, i 

relation till såväl den tidigare forskningen som till den teoretiska utgångspunkten för 

denna studie. Här presenteras även författarnas egna synpunkter och reflektioner. 
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2. Kunskapsgenomgång och tidigare forskning  

I följande avsnitt presenteras en kunskapsgenomgång som belyser studiens kontext. Här 

presenteras även tidigare forskning som anses vara relevant för att uppnå syftet med denna 

studie. Avsnittet är uppdelat i följande tre olika delområden:  

 

 I den första delen presenteras socialsekreterarnas uppdrag med utgångspunkt i 

Socialtjänstlagen. Den innehåller även en beskrivning av vad en barnavårdsutredning 

innebär, socialsekreterarnas yrkesroll och komplexiteten i det dagliga arbetet med 

barn- och ungdomsärenden. Här beskrivs också vad det innebär att arbeta med risk- 

och skyddsbedömningar, och hur obalansen mellan krav och resurser skapar 

svårigheter att behålla kollegor på arbetsplatserna.  

 

 I den här delen presenteras uppkomsten av Barnahus, dess historia, vilken funktion 

Barnahus fyller samt vilken målgrupp de riktar sig till. 

 

 I denna del presenteras möjliga konsekvenser av att som barn ha varit utsatta för våld i 

hemmet och/eller sexuella övergrepp, detta för att belysa Barnahus viktiga 

stödfunktion.  

 

2.1 Att arbeta som socialsekreterare med barn och unga 

Socialsekreterare innebär i den här studien socialsekreterare som sysslar med utredningsarbete 

inom barn- och ungdomsärenden. Detta arbete kommer i fortsatt text emellanåt även kallas 

barn- och ungdomshandläggning, eller att arbeta med barn och unga. Dessa socialsekreterare 

befinner sig enligt Tham (2008) i en arbetssituation som många gånger upplevs som svår och 

komplex. Det handlar om att göra överväganden och ta professionell ställning i många olika 

förhållanden. Det är ett brett spektrum av problembilder där det ofta är flera såväl individer 

som instanser inblandade. Ofta innefattar arbetsuppgifterna risk- och skyddsbedömningar 

gällande våldsbrott och övergrepp. Astvik och Melin (2013) har i en 

arbetslivsforskningsstudie undersökt olika överlevnadsstrategier inom det sociala arbetet. 

Studien påvisar att alla situationer som gör socialarbetarna i studien stressade är relaterade till 

obalans mellan arbetskrav och resurser. Socialsekreterare har förvisso olika stödfunktioner i 

sitt arbete, som exempelvis Barnahus. De har även lokala samt nationella riktlinjer, 
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stöddokument, handlingsplaner och dokumentationssystemet BBiC till hjälp. Därtill kommer 

det kollegiala stödet likväl som intern samt extern handledning. Många gånger uppsöker 

våldsutsatta individer enligt Socialstyrelsen (2016) hjälp från instanser såsom vårdcentraler 

och socialtjänster, utan att våga berätta att de även är utsatta för våld. Anledningar till detta 

kan vara känslor av skam och skuld, och rädsla för att inte bli trodd. Därmed är det av yttersta 

vikt att som professionell inom socialtjänst och hälso- och sjukvård ställa frågor som 

synliggör och uppmärksammar våldet. Dessutom måste man vilja veta och våga fråga, och 

även vilja och våga ta emot svaret, för att kunna identifiera och hjälpa dessa individer. 

 

2.1.1 Socialsekreterarnas uppdrag med utgångspunkt i Socialtjänstlagen  

Socialtjänstlagen (2001:453), vidare kallad SoL, är enligt Ponnert (2015) utformad som en 

ramlag. Detta innebär att den inte innehåller exakta beskrivningar av handlingar eller insatser. 

Således ges socialtjänsten ett handlingsutrymme i arbetet med den enskilde individen. 

Socialtjänsten har enligt 2 kap. 1 § SoL det yttersta ansvaret för alla individer som vistas 

kommunen, och ska därmed försäkra sig om att alla får det skydd och stöd de behöver. 

Kommunen har även enligt 11 kap. 1 § SoL en skyldighet att inleda utredning om sådant som 

kommer till deras kännedom som kan komma att leda till åtgärder eller insatser. I enlighet 

med 11 kap. 2 § ska en utredning om barn vidare bedrivas skyndsamt och avslutas inom fyra 

månader, och enligt Socialstyrelsen (2015) ska de utredningar som gäller barn i behov av 

någon form av skydd vara högst prioriterade.  

 

Arbetet med våldsutsatta barn 

Enligt Socialstyrelsen (2016) trädde ny lagstiftning kring våldsutsatta individer i kraft år 

2014. Detta bland annat genom SoL och olika bindande föreskrifter (jfr. t ex SOSFS 2014:4). 

Vidare påpekar Socialstyrelsen (2016) att ”[v]åld i nära relationer är en kränkning av 

mänskliga rättigheter” (s. 9), samt att barn har rätt att växa upp utan våld i enlighet med FN:s 

barnkonvention. Konventionen framhåller statens skyldighet och ansvar att säkerställa alla 

barns skydd mot alla typer av fysiskt och psykiskt våld, likväl som andra övergrepp, 

utnyttjande och vanvård. Socialstyrelsen (2016) beskriver även hur WHO sedan år 2002 har 

klassat våld i nära relationer som en folkhälsofråga, då såväl fysisk som psykisk ohälsa är 

mycket vanligt bland våldsutsatta individer. Detta innebär att krav ställs på staten att såväl 

förebygga som att skydda de barn och vuxna som utsätts för våld av närstående.  
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Vidare finns beskrivet i SOSFS 2014:4 att socialtjänsten enligt SoL 5 kap 11 § har ansvar för 

att de barn som utsatts för brott får den hjälp och det stöd som de behöver. Detta innefattar 

även barnets närstående. Gällande är också att de barn som bevittnat och upplevt våld och 

andra övergrepp mot närstående får stöd och hjälp utifrån behov. I enlighet med SoL 3 kap 3 

§ bör professionella inom socialtjänsten, som arbetar med våldsutsatta barn och barn som 

upplevt våld, ha kunskaper om våld och andra övergrepp för att kunna upptäcka våldet. De 

bör även känna till de konsekvenser ett barn kan få i framtiden om de blivit utsatta för, eller 

bevittnat, våld eller andra övergrepp.  

 

2.1.2 Socialsekreterarnas yrkesroll 

I en svensk rapport beskriver Olsson (2017) socialsekreterarnas roll, samt hur de upplever 

blandade känslor inför det faktum att det pågår parallella utredningar kring det våldsutsatta 

barnet. Detta då en polisiär brottsutredning belagd med förundersökningssekretess pågår 

parallellt med den sociala barnavårdsutredningen. Förundersökningssekretessen fattas av 

åklagare och innebär att uppgifterna i polisens förundersökning inte får offentliggöras, 

eftersom utredningen då kan riskera att påverkas negativt (Ekobrottsmyndigheten, 2009). De 

blandade känslorna handlar enligt Olsson (2017) om svårigheter i alliansskapandet med 

föräldrarna så länge förundersökningssekretessen råder. Vidare framkommer dock att 

socialsekreterare blir tryggare i hur de ska hantera den information som kommer med 

orosanmälningar, genom att de kan ringa till Barnahus och rådfråga kunnig personal. Detta 

bidrar också till att socialsekreterare känner en ökad säkerhet inför bedömning och beslut 

gällande barnets behov. I Sverige arbetar socialtjänsten med att förebygga risker, och har ett 

så kallat service- och familjeorienterat förhållningssätt. Detta till skillnad från vissa andra 

länder där fokus ligger på riskskydd, och att inte agera förrän barnet verkligen befinner sig i 

fara. Det svenska systemet innebär enligt Olsson (2017) att det egentligen måste ses som ett 

”misslyckande” från socialtjänstens sida när ett barn måste omhändertas, eftersom det 

förebyggande arbetet då inte har varit effektivt nog. Systemet bygger således på förtroende 

och respekt. Därmed menar Olsson (2017) att konceptet Barnahus kan anses stänga 

vårdnadshavarna ute, och också försvåra den viktiga alliansen.   

Att arbeta som socialsekreterare med barn, unga och familjer innebär ett mångfacetterat 

och högintensivt arbete. I en studie gjord av Tham och Meagher (2008) ville man lyfta fram 

hur socialsekreterare upplevde sin arbetssituation, och fick således tillgång till material från 

Karolinska Institutet. På uppdrag av olika försäkringsbolag försökte man i förebyggande syfte 
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skapa sig en bild av hur arbetsvillkoren såg ut inom kommuner och landsting. Resultatet 

skulle bidra till att utröna skillnader mellan olika yrkesgrupper och huruvida de upplevde 

samma typ av stress eller ej. Resultatet påvisade att deltagarna upplevde vissa delar av arbetet 

som mycket positivt. Detta kunde handla om stöd från sina gruppledare och feedback på 

beslut. Vidare menade socialsekreterare inom barn- och ungdomssektionerna dessvärre att 

arbetet påverkade deras lediga tid, då det fanns svårigheter att släppa arbetet när de var lediga. 

En annan aspekt som framkom var att socialsekreterarna ansåg sig själva som mindre 

skickliga i sin yrkesroll än jämförelsegrupperna, alltså i förhållande till de andra yrkeskårerna 

som fanns med i studien. Socialsekreterarna upplevde att de hade en otydlig roll och att 

organisationsklimatet kändes ojämlikt. Sammanfattningsvis upplevdes socialsekreterarnas 

arbetssituation som krävande i förhållande till andra yrkesgrupper som även de arbetar med 

människor.  

       Tham (2008) beskriver hur arbetsvillkor inom socialtjänsten ofta leder till stress och 

psykisk ohälsa, och framhåller således vikten av att som socialsekreterare få stöd i det dagliga 

arbetet samt att ha en tydlig yrkesbeskrivning. Detta för att minska stress och ge 

tillfredställelse i arbetet. Vidare studerade Tham (2008) olika infallsvinklar ur 

socialsekreterares yrkesroll och perspektiv, och såg att det specifika arbetet med olika 

uppgifter ofta är kopplat till hur kommunerna valde att strukturera sin socialtjänst. Det kunde 

även handla om hur mycket utrymme det fanns för den enskilde socialsekreteraren att tolka 

och agera efter sin egen uppfattning. Tham (2008) menar även att arbetet som 

socialsekreterare innebär att axla dubbla roller där arbetet består av att förhålla sig till två 

motsatta sidor: man ska vara en myndighetsutövande person och samarbeta med föräldrarna 

likväl som att man ska vara en allierad som vill barnet och familjens bästa. 

  

2.1.3 Komplexiteten i socialsekreterarnas arbete 

Såväl arbetsuppgifterna som rollen man innehar som socialsekreterare kan till stora delar 

skifta, men på ”ett generellt plan kan social barnavård beskrivas som insatser och policys som 

har en inriktning mot stöd, utveckling och skydd för barn och ungdomar” (Höjer & Höjer, 

2012, s. 51). Socialsekreterare måste därmed klara av att hantera många olika komplexa 

aspekter i det dagliga arbetet. En av dem kan enligt Höjer och Höjer (2012) sägas handla om 

balansen mellan hjälp och kontroll. Denna blir ofta påtaglig då arbetet konstant handlar om 

överväganden; ska man i ett tidigt skede gå in och börja förebygga för att undvika andra 

skador och problem som kan uppstå hos/för barnet längre fram, eller ska man stå tillbaka och 
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vänta för att inte riskera onödig inblandning i individernas privatliv. Enligt Socialstyrelsen 

(2012) är det inte en lagstadgad skyldighet för socialtjänsten att göra en polisanmälan vid 

misstanke om brott mot barn, då ”lagstiftaren har gett socialtjänsten i uppdrag att göra en 

professionell, självständig helhetsbedömning av när en misstanke är 

befogad” (s. 8). Däremot rekommenderar Socialstyrelsen (2016) socialtjänsten att de bör 

polisanmäla om misstanke om särskilda brott finns
2
, såvida det inte strider mot barnets bästa. 

Således kan det antas att detta utgör den svåraste och mest komplexa komponenten i arbetet 

med barn- och ungdomshandläggning; att i enlighet med lagtext vara skyldig att inleda 

utredning då viss information kommer till kännedom, och samtidigt inneha handlingsutrymme 

att själv avgöra huruvida det är för barnets bästa att polisanmäla eller inte. Dock ska polis 

eller åklagare konsulteras då osäkerhet uppstår (Socialstyrelsen, 2016), vilket 

socialsekreterarna gör via Barnahus. 

 

Risk- och skyddsbedömningar 

Vidare kan även risk- och skyddsbedömningarna sägas utgöra en av de mer komplexa delarna 

i arbetet. Enligt Lundström (2012) handlar en stor del det sociala barnavårdsarbetet om att 

utreda huruvida barnet ifråga är i behov av och har rätt till samhällets hjälp. Därtill behöver 

man undersöka om barnen lever under så pass riskfyllda förhållanden att de behöver 

tvångsomhändertas. Det handlar enligt Andersson och Sallnäs (2012) om att beträda mark 

som egentligen tillhör föräldrarna, och då kanske främst den som handlar om barnets 

livssituation och uppväxtmiljö. Vidare kan risk- och skyddsbedömningarna enligt Lundström 

(2012) beskrivas som socialsekreterarnas professionella bedömning av huruvida en individ 

löper risk att skada sig själv eller andra.  

Iversen och Heggen (2016) beskriver komplexiteten och svårigheterna för 

socialsekreterare som arbetar med barn, och ville i sin studie utröna betydelsen av olika 

kunskapskällor tillsammans med arbetslivserfarenhet. Socialsekreterare behöver ha kunskaper 

i risk och skyddsbedömningar för barnets säkerhet skull, och studien belyste betydelsen av 

diverse kunskapskällor kontra arbetslivserfarenhet, utbildning och egna livserfarenheter. 

Enligt studien debatterades det flitigt hur socialtjänstens arbete med barnavårdsärenden skulle 

utformas. Dessvärre menade Iversen och Heggen (2016) att diskussionerna enbart gick i linje 

med konceptuella och teoretiska perspektiv. För att läsaren lättare ska förstå studiens syfte 

                                                 
2 Se Figur 2. Målgrupp för Barnahus.  
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förklarade författarna hur det historisk sett ut i barnavårdsutredningar och att det förr inte 

krävdes någon formell utbildning för att bedöma barns behov, skydd eller uppfostran. Arbetet 

i sig ansågs vara oviktigt och det var först på 1960-1970 talet som kravet på formell 

utbildning kom. Sedan tidigt 2000-tal har flera länder implementerat systematiska rutiner och 

checklistor som omfattar det sociala arbetet med barn. Detta för att stödja socialsekreterare 

och tydliggöra deras svåra arbete med barnavårdsärenden. Iversen och Heggen (2016) ville 

lyfta fram hur stödåtgärder och insatser är utformade. När skyddsbehovet skulle bedömas 

fanns några principer för socialsekreterarna att följa, av vilka den första handlade om att 

barnets bästa alltid ska genomsyra alla former av bedömningar. Den andra principen handlade 

om att vårdnadshavaren skulle bedöma vad som är bäst för sitt barn, och den tredje principen 

gick ut på minimumåtgärder, det vill säga att man inte ska utreda eller utforma insatser i 

onödan. Iversen och Heggen (2016) undersökte även hur kunskaper hos olika erfarna 

socialsekreterare såg ut. De delades därmed in i fyra olika grupper beroende på antal år inom 

yrket. Slutsatsen var att de verkliga kunskapskällorna i det dagliga arbetet dominerades av de 

erfarna kollegornas kunskap, råd och stöd. Studiens fynd väcker således frågor om hur 

förmågan att ta in ny kunskap ser ut, och kanske framförallt hur man går tillväga när man gör 

det.  

 

Obalans mellan krav och resurser försvårar arbetsvillkoren/anställningarna 

Att ständigt kartlägga och utreda barns grundläggande behov kan följaktligen antas vara ett 

mentalt påfrestande yrke. Dessutom har många socialkontor idag svårigheter att såväl behålla 

som att rekrytera personal, vilket resulterar i en hög arbetsbelastning. I Visions årliga 

socialchefsrapport uppger förbundsordförande Magnusson (2016) att rekryteringssituationen 

inom landets socialtjänster nu är akut, samt att en av de största anledningarna till detta är att 

det inom många verksamheter saknas balans mellan förutsättningar och mål. Vidare påpekar 

Magnusson (2016) att ”[o]balans mellan krav och resurser gör det svårt att behålla personal. 

Arbetsbelastningen och ansvaret för medborgarnas välfärd vilar allt tyngre på de kollegor som 

stannar kvar. Det blir en stress som gör alltför många sjuka” (s. 4). Hela 96 % av 

socialcheferna uppger att de har svårigheter att rekrytera personal till barn- och 

ungdomsenheter. Majoriteten av deltagarna i rapporten beskriver läget som krisartat, och 

uppger dessutom att de inte anser sig ha resurserna att varken hantera eller förbättra den 

instabila personalsituationen i dagsläget.  
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2.2 Barnahus  

Huvudfokus i denna studie har varit att undersöka socialsekreterares upplevelser av stödet 

från Barnahus. Barnahus är en plats där olika myndigheter samverkar i ärenden där barn 

misstänks ha varit utsatta för våldsbrott eller sexuella övergrepp. Där finns en eller flera 

samordnare som bland annat samordnar initiering av samråd samt handhar dokumentation av 

ärenden (Rikspolisstyrelsen, 2008). På Barnahus möter polis- och åklagarmyndighet 

kommunernas socialtjänst likväl som rättsmedicin och hälso- och sjukvård. De senare i form 

av barnmedicin/gynekologi samt Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP). Se Figur 1. Hur 

Barnahus är uppbyggt nedan: 

 

 

Figur 1. Hur Barnahus är uppbyggt 

 

Genom att samtliga myndigheter är samlade på Barnahus kan barnet förhöras av polisen 

medan övriga parter har uppsikt över samtalet från ett anslutande rum. Detta genom att en 

videokamera finns i förhörsrummet. På så sätt slipper barnet upprepa sin berättelse gång på 

gång för flera olika instanser och personer. År 2008 skapade Rikspolisstyrelsen i samverkan 

med Åklagarmyndighet, Rättsmedicinalverket samt Socialstyrelsen nationella riktlinjer för 

Barnahus verksamhet, på uppdrag av regeringen. Enligt rapporten om riktlinjerna (2008) är 

samverkan en förutsättning för att Barnahus målgrupp ska tillförsäkras ett gott och tryggt 

omhändertagande och bemötande. Samordnaren på det för studien aktuella Barnahuset uppger 

vid intervju att socialtjänsten även kan vända sig till Barnahus för konsultation angående brott 

• Socialtjänst • Polis-
myndighet/Å
klagar-
myndighet 

• BUP • Barn-
medicin/gyn
ekologi 

Fysisk 
hälsa  

Psykisk 
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mot barn, skyddsbedömningar och för planering av samråd. Vidare beskriver samordnaren att 

samråd sker en gång per vecka, och att samtliga samverkanspartners där medverkar 

tillsammans med Barnahus samordnare. Syftet med samråden är att uppmärksamma barnets 

behov av stöd, att förkorta utredningstider samt att sträva efter en likvärdig handläggning i 

alla kommuner. På samråden kan de berörda parterna även utbyta kunskap och erfarenhet 

(samordnare, personlig kommunikation, 15 december, 2017).  

 

2.2.1 Barnahus historia 

Enligt Rädda Barnen (2013) uppstod världens allra första barnahus, ett så kallat Children’s 

Advocacy Center, i Alabama, USA, år 1985. Detta med anledning av att man ansåg att barn 

som misstänktes ha utsatts för sexuella övergrepp for mycket illa under utredningstiden. Man 

fann även att de slussades omkring och var tvungna att återberätta sin historia för olika 

myndigheter vid olika tillfällen. Naturligtvis kan såväl vuxna som barn bli illa behandlade 

inom rättsväsendet och under en utredning. Dock är barn mer sårbara i sådana situationer då 

de oftast inte får tillgång till samma information som vuxna får. Därtill har de ingen egen 

bestämmanderätt, samt att fler myndigheter blir inblandade i barnavårdsutredningar. Med 

anledning av detta önskade man skapa tryggare och bättre såväl miljöer som förutsättningar 

för dessa barn, och the Children’s Advocacy Centers var födda. Denna typ av verksamhet 

spred sig snabbt över hela landet och idag är det medlemsorganisationen National Childrens 

Alliance som organiserar dem.  

      Efter USA var Island först ut med att öppna Barnahus år 1998, och det är därifrån 

Sverige har låtit sig inspireras i uppbyggnaden av de svenska Barnahusen. I Sverige startade 

man på uppdrag av regeringen år 2005 sex stycken Barnahus på försök i olika delar av landet. 

Syftet var att anpassa utredningarna utifrån barnens behov. Därtill ville man genom 

metodutveckling höja kvaliteten på utredningarna. Genom att samla socialtjänst, polis, 

åklagarmyndighet, rättsmedicin och hälso- och sjukvård på en plats kunde man även utforma 

och anpassa platsen efter barnens behov. Internationellt sett var det svenska 

regeringsuppdraget unikt då Barnahus målgrupp inte enbart var barn som hade blivit utsatta 

för brott, utan även de barn som misstänktes vara det. Senare utökades Barnahus uppdrag till 

att också inbegripa barn som upplevt våld i familjen. Detta går att jämföra med exempelvis 

Island där man enbart riktar sig till barn som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Antalet 

Barnahus i Sverige har sedan 2005 ökat, och år 2013 fanns sammanlagt 28 stycken 

verksamheter i Sverige.  
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2.2.2 Barnahus målgrupp 

De barn som kan komma att bli aktuella på Barnahus är enligt rapporten från 

Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket samt Socialstyrelsen (2008) 

de barn som misstänks vara utsatta för olika typer av våldsbrott eller som upplever våld i 

hemmet. Det kan också handla om olaga frihetsberövande, olaga hot och människohandel. 

Det gäller även barn som misstänks vara utsatta för olika typer av sexualbrott såsom 

exempelvis våldtäkt eller köp av sexuell handling av barn. Olsson och Bergman (2018) 

beskriver hur våldet under senare tid har blivit svårare att identifiera då det också kan 

återfinnas inom ramen för en hederskontext. Detta innebär att våldet kan ta sig uttryck i att 

framförallt pojkar och män förväntas upprätthålla hela familjens heder. Ofta sker det genom 

att kontrollera och begränsa sina kvinnliga familjemedlemmar. I en hederskultur kan flickor 

också utsättas för könsstympning eller tvingas bli bortgifta mot sin vilja. I målgruppen ingår 

således även barn som misstänks leva i familjer där hedersrelaterat våld och förtryck ingår, 

samt barn som lever med våld i familjen. Se Figur 2. Målgrupp för Barnahus nedan: 

 

Typ av brott Förtydligande 

Våldsbrott  Brott mot liv och hälsa såsom exempelvis misshandel och andra 

våldsbrott, och brott mot frihet och frid som bland annat olaga 

frihetsberövande, grov fridskränkning, olaga hot, ofredanden, olaga 

tvång, människohandel 

Sexualbrott  Exempelvis våldtäkt mot barn, sexuella övergrepp mot barn, 

sexuellt tvång, köp av sexuell handling av barn 

Övrigt Barn som upplever våld i familjen, tvångsäktenskap, könsstympning 

 

Figur 2. Målgrupp för Barnahus  

 

2.3 Våld mot barn och eventuella framtida konsekvenser  

Enligt Socialstyrelsen (2016) riskerar barn som tvingas uppleva våld i sin direkta närmiljö att 

fara psykiskt illa. Att ständigt befinna sig i situationer där de individer som ska utgöra 

trygghet för barnet också är de som står för hotet, kan innebära en ökad risk för allvarliga 

svårigheter längre fram i livet. Detta då anknytningen till trygghetspersonen riskerar att 

skadas. Dessa barn riskerar även långvarig och allvarlig psykisk ohälsa i form av exempelvis 

aggressivitet, depressivitet, ångest, koncentrationssvårigheter samt självdestruktivitet. Vidare 

beskriver Socialstyrelsen (2016) hur dessa barn även riskerar, på grund av att ständigt vara i 

faroberedskap, att utveckla hyperaktivitet. Därtill kan de drabbas av hälsoproblem såsom 
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sömnsvårigheter, huvudvärk och ätstörningar. De blir också i högre grad inblandade i 

mobbing i skolan.  

Socialstyrelsen (2016) menar även att det kan vara svårt för barn som har blivit utsatta 

för våld att berätta om det. Bland annat kan det vara svårt för dem att minnas, men det kan 

även handla om känslor av ångest eller hopplöshet inför det som inträffat. Barnet kan också 

ha blivit hotad att inte berätta för någon om våldet, och därmed vara rädd för eventuella 

konsekvenser. Existensen av ett välfungerande Barnahus är därmed viktig av flera olika skäl; 

dels för att kunna möta barnen och erbjuda det stöd som krävs utifrån deras egna behov, men 

också för att stötta socialsekreterarna och hjälpa dem i arbetet att skydda dessa barn från 

framtida försämrat mående. 

 

2.3.1 Samband mellan beteendeproblematik och sexuella övergrepp 

I en studie utförd av Maniglio (2015) undersöktes huruvida barndomstrauman som grundar 

sig på sexuellt utnyttjade kan leda till beteendestörningar i framtiden. Studiens syfte var att 

tydliggöra den eventuella betydelsen mellan beteendeproblematik och sexuella övergrepp. 

Studien påvisade att individer som hade varit sexuellt utnyttjade i barndomen senare kunde 

komma att utveckla personlighetsstörningar. De kunde uppleva sociala problem, brottslighet, 

låg utbildningsnivå, självmord och drogmissbruk. Maniglio (2015) granskade tidigare utförda 

studier som undersökte sambandet mellan beteendeproblematik och sexuella övergrepp, 

utifrån ett urval specifika kriterier. Genom detta kom studien att innefatta 185 358 stycken 

deltagare. Studierna handlade om barn under 16 år som blivit sexuella utnyttjade av 

vårdnadshavare eller släktingar, eller av någon övrig person i bekantskapskretsen som var 

minst fem år äldre än de själva. Offret skulle ha varit utsatt för någon form av tvingande 

sexuella handling minst två gånger under ett år. Enligt Maniglio (2015) visade resultatet att 

det fanns ett tydligt samband mellan att ha blivit sexuellt utsatt samt beteendeproblematik i 

vuxen ålder. Maniglio (2015) såg också att de vuxnas beteendeproblematik var värre desto 

grövre övergrepp de utsatts för som barn. Även tiden för hur länge övergreppen hade pågått 

påverkade problematiken i vuxen ålder. Därtill visade resultatet att de som själva blivit utsatta 

kunde komma att utnyttja andra barn sexuellt. Dock tog studien inte upp övriga faktorer som 

skulle kunna ha påverkat och som pågick parallellt i deltagarnas liv.   

2.3.2 Sambandet mellan våld i hemmet och framtida psykisk ohälsa 

Ellonen, Piispa, Peltonen & Oranens (2013) finska studie fokuserade på utsatta barn och 

sambandet mellan dessa och risken för framtida psykisk ohälsa. I denna kvantitativa studie 
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påvisade Ellonen et al. (2013) att skolbarn och ungdomar som bevittnat våld i hemmet löpte 

ökad risk för psykisk ohälsa i framtiden. Resultatet påvisade att omfattningen av den psykiska 

ohälsan kunde bli densamma, oavsett om man som barn bevittnat eller själv blivit utsatt för 

våld.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Denna studies teoretiska tolkningsram, känsla av sammanhang (KASAM), utgår ifrån att olika 

individer klarar att möta motstånd i livet i olika variationsgrad. Vissa individer kan komma att 

utveckla såväl psykiska som fysiska åkommor medan andra inte gör det, trots att de genomgår 

samma typer av svårigheter. I det här kapitlet kopplas socialsekreterarnas arbetsliv och deras 

höga arbetsbelastning ihop med KASAM. Detta kan anses vara av intresse då Tham (2008) 

påvisat hur socialsekreterares arbetsvillkor kan leda till psykisk ohälsa och stress.  

Enligt Lindqvist och Nygren (2006) upptäckte den amerikansk-israeliske sociologen 

Aaron Antonovsky att det finns människor som klarar att möta livets påfrestningar på ett mer 

framgångsrikt sätt än andra tack vare ett särskilt förhållningssätt. Antonovsky kom att kalla 

detta förhållningssätt Sense of Coherence; på svenska känsla av sammanhang (KASAM). 

Lindqvist och Nygren (2006) beskriver hur Antonovsky menade att dessa individer besitter 

styrkor utöver generella motståndsresurser såsom kulturell tillhörighet, materiella resurser, 

jag-styrka och socialt stöd. Därmed lyckas de individer med en stark känsla av sammanhang 

på ett mer framgångsrikt sätt stå emot såväl interna som externa prövningar. Följaktligen 

klarar de även att skapa motbalans till den obalans som råder. De riskerar inte heller diverse 

sjukdomar som följd av de påfrestningar som livet ändå kontinuerligt kan komma att ge dem. 

KASAM är enligt Meeuwisse och Swärd (2006) en världsomspännande inställning som 

påvisar huruvida man har en varaktig och stabil känsla av tillit till att man kommer klara 

hanteringen av de svårigheter som kan komma att uppstå i livet. Detta oavsett om 

svårigheterna gäller interna eller externa krav, kriser, rädslor eller motgångar. Det handlar om 

att motgångarna någonstans ter sig förutsägbara. Det innebär även att man kommer kunna 

strukturera dem på ett, för sig själv, begripligt sätt. Det handlar också om de resurser som 

krävs för att man ska lyckas se kraven, kriserna, rädslorna och motgångarna som begripliga, 

förutsägbara och strukturerade. Denna studie utgår ifrån att känslan av att förstå sammanhang 

och uppleva meningsfullhet, i sina arbetsuppgifter, bidrar till ett tryggt arbetsklimat. Detta i 

sin tur kan tänkas påverka arbetsprestationen och huruvida man trivs på jobbet eller ej. Nedan 

presenteras Antonovskys (2005) tre grundbegrepp inom KASAM mer ingående. Därtill 

beskrivs även vad Antonovsky (2005) valde att kalla stressorer. 
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3.1 Begriplighet 

Enligt Antonovsky (2005) handlar begriplighet om i vilken grad individen upplever att denne 

kan förstå sig på inre och yttre stimuli. Dessa stimuli kan både uppfattas som gripbara, 

förnuftsmässigt förståeliga och sammanhängande, likväl som motsatsen då de istället 

uppfattas som oförklarliga, oväntade, slumpmässiga och kaotiska. En individ som upplever en 

hög känsla av begriplighet förväntar sig kunna greppa och förstå de stimuli som uppstår i 

livet. Genom detta förhållningssätt kommer denna individ inte enbart kunna hantera plötsliga 

förändringar eller oväntade kriser, utan även göra dem förnuftsmässigt gripbara. Den här 

studien utgår ifrån att om utmaningarna i arbetsuppgifterna på en barn- och ungdomsenhet är 

av hanterbart slag, blir de även erfarenheter som socialsekreterare kan möta och ta itu med.  

 

3.2 Hanterbarhet 

Delkomponenten hanterbarhet handlar enligt Antonovsky (2005) om i vilken utsträckning 

individen upplever sig ha tillgång till olika typer av resurser, i detta fall i arbetet som 

socialsekreterare på en barn- och ungdomsenhet. Vidare menar Antonovsky (2005) att det är 

dessa resurser som kan vara till hjälp i mötet med olika krav och stimuli som kan uppstå. 

Resurserna kan handla om såväl sådana som man själv har kontroll över likväl som sådana 

som är under andras kontroll. I denna studie kan de sistnämnda exemplifieras i 

arbetsbelastning, kollegor och stödet från arbetsledningen. Med en hög hanterbarhet undviker 

man enligt Antonovsky (2005) att känna sig som ett offer för omständigheter. Således antas 

det i denna studie att socialsekreterare antagligen inte upplever sig vara orättvist behandlade 

på arbetsplatsen; om det samtidigt finns förståelse för de motgångar som arbetet kan medföra.  

 

3.3 Meningsfullhet 

Denna delkomponent anser Antonovsky (2005) själv vara motivationen i hela begreppet 

KASAM. Den handlar om vikten av att vara delaktig, och att känna värdet i att känslomässigt 

engagera sig i något som har en känslomässig betydelse. Vidare syftar meningsfullhet enligt 

Antonovsky (2005) på ”i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig 

innebörd, att åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att 

investera energi i” (s. 46). Med utgångspunkt i socialsekreterares arbetssituation, kan det antas 

att de med en hög grad meningsfullhet kommer vara mer motiverade och bättre rustade att 

möta svårigheter och motstånd.  
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3.4 Stressorer 

Enligt Antonovsky (2005) är människor ständigt utsatta för olika stressorer. Han menar även 

att ”ställas inför en stressor leder till ett spänningstillstånd som måste hanteras” (s. 16). Detta 

innebär vidare att det är avhängigt individens omvärld och dennes sätt att hantera stressorerna 

som avgör i vilken grad individen ”klarar” att bemöta dem. Därtill avgör det huruvida 

spänningstillståndet leder till sjukdom eller ej. Därmed kan det antas att socialsekreterare är i 

behov av viktiga stödfunktioner som kan hjälpa dem att lösa olika spänningstillstånd. Detta 

innebär även att de socialsekreterare med starkast KASAM också kommer ha de mest 

kvalificerade resurserna. 

Deltagarna i Olssons studie (2013) var vårdpersonal inom den rättspsykiatriska vården. 

Deras arbetsuppgifter ansågs vara motstridiga då de ständigt gjorde egna ställningstaganden 

kring kunskapsområden som juridik, medicin och omvårdnad. Deras vårdarbete syftade till att 

balansera mellan att utföra en regelstyrd och förbättrande vård av sina patienter, och att 

inneha ett terapeutiskt förhållningssätt. Därtill skulle de skapa och upprätthålla en bärande 

relation med patienten. Olssons (2013) syfte var att nå en djupare förståelse och kunskap 

kring huruvida KASAM bidrog till ”vändpunkter i samband med minskad risk för våld och 

återhämtning” (s. 54) i det rättspsykiatriska omvårdnadsarbetet. Därmed ville Olsson (2013) 

liksom denna studie undersöka KASAMs inverkan på de professionellas arbetssituation. 

Paralleller till denna studie kan även dras till Thams (2008), i vilken socialsekreterare som 

arbetade med barn, unga och familjer upplevde en otydlig arbetsroll och ett ojämlikt 

arbetsklimat. Dock menar Antonovsky (2005) att det är möjligt att förhindra att 

konsekvenserna av stressorerna leder till sjukdomsframkallande. Bland annat är individer med 

en stark känsla av meningsfullhet mer motiverade att motverka stressorerna. Detta kan 

exempelvis ske genom att utvärdera stressorn och ”välja” att se den som något icke 

meningsfullt. På så sätt hamnar fokus på att mobilisera de resurser som behövs för att bemöta 

svårigheten som uppstått, istället för på känslor av ångest kring det faktiska problemet.  
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4. Metod 

Detta avsnitt presenterar fakta om studiens design samt hur arbetet med studien har gått till. 

Det innehåller även en del såväl kritiska reflektioner som diskuterande resonemang. Metoden 

presenteras genom följande upplägg: 

 

 Metodval  

 Tillvägagångssätt 

 Analysmetod 

 Förförståelse 

 Tillförlitlighet 

 De etiska aspekterna  

 

4.1 Metodval 

Detta är en kvalitativ studie i vilken forskningsintervjuer har genomförts med sex stycken 

socialsekreterare som arbetar i olika kommuner i Mellansverige. Samtliga kommuner är dock 

knutna till ett och samma Barnahus. Kvalitativa forskningsintervjuer används enligt Kvale & 

Brinkman (2014) när syftet är att förstå den intervjuades eget perspektiv. Denna studie 

önskade uppnå en förståelse kring socialsekreterarnas egenupplevda erfarenheter snarare än 

att studera samband och göra jämförelser, varför valet av kvalitativ forskningsstrategi kunde 

anses vara lämpligt. Denna forskningsstrategi används enligt Kvale och Brinkman (2014) när 

fokus ligger på ord snarare än siffror, samt när man söker svar i betydelsen och tolkningen av 

en text. Vidare menar Grinnell och Unrau (2014) att en kvalitativ studie har som mål att förstå 

ett urval fall eller personer på ett djupare plan, snarare än att förstå ett flertal av dem på ett 

mer generellt plan. Enligt Bryman (2011) är det också lättare att få fylligare och mer 

utvecklade svar vid en kvalitativ intervju än vid exempelvis en enkätstudie. Således var 

förhoppningen med valet av metod att under intervjuerna kunna ställa följdfrågor, och att 

kunna erhålla personligt belysande och innehållsrika svar.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Detta arbete startade med diskussioner kring val av ämne, och till viss del även val av metod. 

Genom kontakt med en yrkesverksam socialsekreterare väcktes intresset för relationen och 
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samarbetet mellan Barnahus och kommunernas socialsekreterare. Nedan beskrivs 

tillvägagångssättet mer ingående.  

 

4.2.1 Urval  

Urvalet av socialsekreterare bestod av ett målinriktat urval, något som Bryman (2011) menar 

kan vara lämpligt att använda sig av när man väljer ut enheter, organisationer eller individer 

som kan tänkas passa studiens syfte och frågeställning. Deltagare till studien söktes i olika 

kommuner runtom i Mellansverige, som alla var knutna till det för studien aktuella 

Barnahuset. Kravet för att få delta var att man vid tillfället arbetade med barn- och 

ungdomsärenden inom socialtjänstens Individ- och Familjeomsorg. Urvalet startades med att 

leta kontaktuppgifter på, inom det aktuella området, slumpmässigt utvalda kommuners 

hemsidor. En av intervjudeltagarnas kontaktuppgifter erhölls genom en kontakt som arbetar 

inom samma kommun. Sammanlagt kontaktades ett tiotal kommuner genom att en förfrågan 

skickades via e-post. Mailet innehöll en kort presentation av oss författare, samt en förfrågan 

om intresse av att delta i studien. Då det till en början inte var många kommuner som svarade 

kontaktades även två stycken konsulter inom barn- och ungdomshandläggning. Dessa var av 

oss båda kända sedan tidigare. Konsulterna arbetar på tidsbestämda uppdrag, utifrån behov, på 

olika socialtjänster för att avlasta socialsekreterarna i olika ärenden. Ur de sex kommuner som 

slutligen svarade valdes fyra socialsekreterare ut för intervjuer, varav två stycken arbetar i 

samma kommun. Därtill intervjuades en av konsulterna samt den socialsekreterare som söktes 

upp med hjälp av kontakten som arbetar inom samma kommun. För närmare presentation, se 

figur 3. Deltagarnas ålder samt antal år inom yrket nedan. Figuren är inspirerad av, och 

utformad i enlighet med, Bergman och Olsson (2018): 

 

Respondent Ålder År inom yrket 

1 Äldre Kortare 

2 Medel Kortare 

3 Yngre Mellan 

4 Äldre Längre 

5 Yngre Kortare 

6 Äldre Kortare 

 

Figur 3. Deltagarnas ålder samt antal år inom yrket.  

 

 Yngre = 25-35 år          Kortare = 1-5 år  

 Medel = 36-45  år Mellan = 6-10 år 

 Äldre = 46-55 år Längre = 25-30 år 
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4.2.2 Intervjuernas genomförande 

På grund av pressade scheman kunde majoriteten av deltagarna enbart träffas eller prata i 

telefon en viss tid och på en särskild dag, medan andra var öppna för förslag. I samband med 

att datum, tid och plats för intervjuernas genomförande bestämdes skickades även ett 

informationsbrev om studien ut till respektive deltagare. Dock fick de två första 

intervjupersonerna inte tillgång till informationsbrevet förrän vid intervjutillfället. 

Samtyckesblanketten mailades till vissa deltagare medan andra fick den vid intervjutillfället. 

Fyra av de totalt sex intervjuerna utfördes sedan på socialsekreterarnas arbetsplatser, en 

socialsekreterare intervjuades via telefon och en annan på Högskolan Dalarna. De två 

sistnämnda utfördes enbart av en av oss på grund av personliga skäl. De övriga fyra 

genomfördes av oss båda. Intervjuerna tog mellan 20-30 minuter att genomföra och de 

spelades in med samtycke från deltagarna på våra mobiltelefoner. Detta med hjälp av app:en 

Röstmemon. Under intervjuernas gång upptogs även stödanteckningar på dator eller för hand 

för att lättare kunna fånga upp intressanta synpunkter. Tilläggas kan att samtliga 

intervjupersoner informerades om att de var välkomna att ta kontakt om de ville tillägga 

något, samt att alla vid intresse ska få ta del av studien när den är färdigställd. Ingen deltagare 

hörde av sig i efterhand med något att tillägga. Dock uppgav samtliga deltagare vid 

intervjutillfället att de ville läsa studien i sin helhet när den är färdig.  

 

Intervjuguide  

Bryman (2011) förklarar hur forskaren utformar en intervjuguide med delvis fasta teman men 

som samtidigt ger utrymme för intervjudeltagaren att utrycka och forma sina egna svar. Detta 

ger forskaren utrymme att ställa följdfrågor, vilket i sin tur bidrar till att göra 

intervjuprocessen dynamisk. Vidare menar Bryman (2011) att en forskare bör ställa sig frågan 

om vad det är man måste ta reda på för att kunna besvara de egna frågeställningarna.   

I utformningen av intervjuguiden
3
 låg således fokus på studiens syfte. Dessutom skulle 

samtliga frågor kunna anses vara relevanta för studiens frågeställningar. Därtill önskades 

deltagarna ha utrymme att utveckla sina svar på, enligt dem själva, bästa möjliga sätt. 

Resultatet blev en semistrukturerad intervjuguide med fyra delområden innehållande två 

frågor i två av områdena. I övriga två områden fanns en fråga samt en följdfråga, vilken 

ställdes vid behov. Delområdena kallades: 1. Kontakten med Barnahus, 2. Stöd, 3. 

                                                 
3 Se bilaga 8.4 
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Utvecklingsområde och 4. Arbetsgruppen. Med en semistrukturerad intervjuguide tillåts 

intervjupersonerna enligt Bryman (2011) utforma svaren på ett friare och mer personligt sätt. 

Därmed kan det antas uppstå en mer flexibel intervjuprocess då tonvikten ligger på 

deltagarens uppfattning av forskarens frågor. Därmed kan deltagaren svara på sådant som 

denne själv anser vara av största vikt. En fråga omformulerades under den första genomförda 

intervjun då den kunde uppfattas som alltför invecklad. Dock blev frågans innehåll 

oförändrat, och bedömningen gjordes att den första intervjun ändå gick att använda i studien 

då frågan ställdes om under intervjuns gång. Därtill gav svaret så fyllig och rik information att 

det framgick att frågan ändå var besvarad. Under intervjuernas gång kunde det även 

konstateras att ett par av frågorna egentligen var stängda sådana, vilket innebar att det gick att 

svara ja eller nej på dem. Dock svarade samtliga intervjupersoner med så personliga och långa 

svar att detta aldrig var något problem. 

 

4.2.3 Litteratururval 

För att erhålla relevant tidigare forskning gjordes en sökning på databaserna Web of Science, 

Sociological Abstracts, Social Sciences Citation index, Artikelsök och Google Scholor. 

Sökorden som användes var child abuse, child neglect, social work, stress, violence och 

childrens advocacy center. Parallellt utfördes även en sökning på samma databaser men med 

de svenska sökorden barnmisshandel, försummelse av barn, socialt arbete, stress, våld och 

Barnahus. En manuell sökning gjordes i referenslistan i BBiC Grundboken från 2015. Det 

fanns många vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter inom det valda området. Dock 

har det ansetts vara av yttersta vikt att hitta den för studien hittills mest relevanta, utifrån 

studiens ämne, och mest uppdaterade forskningen. Den nyaste forskningen som är inkluderad 

i studien är en rapport som kommer att publiceras under våren 2018. Vidare är även 

kurslitteratur från Högskolan Dalarnas socionomprograms olika kurser använd. Därtill har 

böcker och rapporter rekommenderats av vår handledare, samt att information har sökts via 

sökmotorn Google.  

 

4.3 Analysmetod 

Analysmetoden inleddes med transkribering av det insamlade intervjumaterialet. De två första 

intervjuerna delades upp mellan oss båda efter att de var genomförda, och transkriberingen 

påbörjades i direkt anslutning till detta. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) innebär 
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transkribering ”att ändra från en form till en annan” (s. 218), och på så sätt bidrar 

transkriberingen till empirins kärna genom att översätta en berättelse till skriftlig form. När 

allt intervjumaterial var transkriberat gjordes en gemensam genomgång av samtliga utskrifter. 

Detta åtföljdes av ett möte med vår handledare för diskussion kring upplägg för analysen. 

Därefter genomarbetades utskrifterna återigen gemensamt, samt att diskussioner kring 

erhållen data hade en processliknande framtoning. Efter detta tog analysprocessen vid, och 

valet föll på kvalitativ innehållsanalys för analyserandet av det empiriska materialet. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) utvecklades innehållsanalysen som vetenskaplig 

metod till en början för att hantera större mängder data. Just det som kallas kvalitativ 

innehållsanalys förekommer främst inom beteendevetenskap, humanvetenskap samt 

vårdvetenskap, och fokuserar därigenom på tolkning av texter. Den anses dock vara 

användbar inom flera forskningsområden då den går att applicera på många olika typer av 

texter, samt att tolkningen kan ske på olika nivåer. Vidare uppger Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) att fokus ligger på att se och identifiera mönster i textinnehållet. Efter 

noggranna genomgångar framträdde ett huvudtema. Därefter kunde två underteman urskönjas, 

samt att två domäner framkom. Domänerna användes inledningsvis som en slags stödstruktur 

som inramade det fortsatta analysarbetet. De utvecklades genom att vissa meningsenheter 

upptäcktes vara återkommande. Tillvägagångssättet kan illustreras enligt Figur 4. Analys av 

intervjuer med sex stycken socialsekreterare inom barn- och ungdomshandläggning nedan: 
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Domän  Meningsenheter  Underteman  Tema 

Stödet som behövs …vi upplever att Barnahus lyssnar väldigt mycket 

på oss. De som jobbar där kommer ju från 

socialtjänsten och de vet ju hur vi har det och 

erfarenhet och det är plus. De står på ”vår sida”. 

De förstår vår frustration. (1)  

Att erfara trygghet i arbetet Att erfara begriplighet, 

hanterbarhet och 

meningsfullhet 

 

 

 
Sen använder vi mycket tid i vårat eget team för 

att diskutera… vi stöttar ju varandra otroligt 

mycket, man skulle ju liksom aldrig kunna jobba 

med det här själv… det är nog tack vare 

kollegorna som man har känt att man orkar kliva 

upp och gå iväg. (6) 

Brister i 

Barnahuskonceptet 

Det är ju tanken alltså att allt ska vara samlat 

under ett tak för barnets skull (…) i den här stan 

så är det ju Barnahus och i en annan stad åker vi 

för läkarbesök. För som det är nu (…) så blir det 

ju heldagar för barnen. Med liksom kanske ett par 

timmars väntetid innan ett läkarbesök. Vilket inte 

är optimalt. (6) 

Att bevaka barnens behov 

av trygghet 

Det blir en förundersökningssekretess som vi 

måste förhålla oss till (…) och så sitter vi och har 

uppgifter om våld och så kan inte vi jobba med 

den här uppgiften (…) vi kan inte jobba framåt 

med föräldrarna. (3) 

 

Figur 4. Analys av intervjuer med sex stycken socialsekreterare inom barn- och ungdomshandläggning.  

 

4.4 Förförståelse 

Förförståelse är enligt Lundberg och Graneheim (2017) de tankar och erfarenheter, samt 

eventuell kunskap som forskaren bär med sig i sin egen kunskapsbank. Att ha en förförståelse 

kan hjälpa forskaren att få ett djup i det som ska undersökas. Bryman (2011) menar att det 

alltid finns risk med bristande transparens i en kvalitativ studie eftersom det kan vara svårt för 

forskaren att bevisa att denne verkligen är objektiv. När denna studies syfte och 

frågeställningar utformades fanns en förförståelse angående komplexiteten i arbetet och de 

eventuella svårigheter som socialsekreterare möter i sin vardag. Förförståelsen har tillskansats 

under studietiden på socionomprogrammet, men även genom de sammanlagt fyra VFU
4
-

perioderna under utbildningen. Vi har dessutom arbetat vid sidan av studierna; en av oss som 

socialsekreterare inom barn- och ungdomshandläggning och en av oss med 

biståndshandläggning inom äldreomsorg och socialpsykiatri. Detta har lett till kunskap och 

                                                 
4
 Verksamhetsförlagd utbildning.  
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erfarenhet inom området, och en förförståelse kan således även sägas varit närvarande vid val 

av ämne för denna studie.  

 

4.5 Tillförlitlighet och pålitlighet 

Enligt Bryman (2011) består en kvalitativ studies tillförlitlighet av fyra delkriterier. Dessa är 

trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt en möjlighet att styrka och konfirmera, vilka 

kommer att presenteras närmare nedan. Den här delen av studien kommer innehålla 

reflektioner och diskussioner kring transparens och öppenhet, men även kritiska 

ställningstaganden till oss själva som studiens författare. Detta för att genom en kritisk 

reflektion över det egna arbetet förhoppningsvis kunna bidra till ökad transparens. 

Transparens innebär att på ett tydligt sätt uppvisa hur man som forskare kommit fram till sina 

resultat. Bryman (2011) menar att man ska anta ett granskande synsätt för att kunna bedöma 

en studie, samt att det bör finnas en fullständig redogörelse av alla stegen i studiens 

tillvägagångsätt. Detta från studiens problemformulering fram till slutet av processen där 

slutsatsen presenteras. Denna studie har ämnat att tydligt och transparent noggrant redogöra 

för varje steg i processen; från studiens syfte och frågeställningar till diskussionen. Därtill är 

alla transkriberingar lästa och bearbetade av oss båda. Det framkom i efterhand att den som 

utförde de två enskilda intervjuerna inte skulle ha transkriberat dem själv, för att ytterligare 

säkerställa transparensen. Dock återberättades intervjuresultaten till den andra författaren i 

direkt anslutning till de enskilda intervjuerna. Dessutom ägnades mer tid att diskutera dessa 

under analysprocessen, och på så sätt avsattes extra tid åt dessa två intervjuer.  

 

4.5.1 Trovärdighet 

Enligt Bryman (2011) kan man som forskare aldrig återge en exakt verklighet och därmed 

heller aldrig veta den exakta sanningen, varför det är av yttersta vikt att kunna påvisa ett 

trovärdigt tillvägagångssätt. En studie ska därtill kunna påvisa om den har tillfört någon ny 

kunskap inom området, och behöver därmed kunna uppvisa ett trovärdigt resultat. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) handlar det även om hur forskaren tolkat sin egen 

förförståelse och sociala verklighet och satt dem i relation till sin analys. Analysarbetet i den 

här studien har skett genom dynamiska processer författarna emellan. Det har bestått av 

ständiga diskussioner som lett fram till det slutgiltiga resultatet. För övrigt har förförståelsen i 

denna studie noggrant redogjorts för, samt att det klart och tydligt framgår att en stor del av 

den har erhållits under tiden som studenter under socionomprogrammet på Högskolan 
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Dalarna. Vidare stod det efter den första intervjun klart att en pilotintervju borde ha 

genomförts, för att på så sätt kunnat testa intervjuguidens innehåll. I detta fall kan avsaknaden 

av en sådan intervju förklaras med oerfarenhet inom forskningskontexten. Dock förbättrades 

utförandet av intervjuerna för varje intervju som genomfördes. Att enbart fyra av sex 

intervjuer utfördes tillsammans, samt att en gjordes per telefon, skulle kunna anses som 

ytterligare kritik mot studiens genomförande. Dock är det oklart om detta utgjort någon 

skillnad på intervjuernas kvalitet. Vidare bör det empiriska materialet enligt Bryman (2011) 

återkopplas till respondenterna under studiens gång för att säkerställa tolkningen av deras 

utsagor. I den här studien valdes istället att upprepa deltagarnas svar under intervjuernas gång, 

vid de svar som behövde förtydligas. På så sätt säkerställdes att inga missförstånd uppstod.  

 

4.5.2 Överförbarhet 

Enligt Bryman (2011) handlar överförbarhet i en kvalitativ studie om att ha fokus på det 

specifika som framkommer i mindre kontexter. Därmed kan det anses vara svårt att 

reproducera exakt samma situation vid ett annat tillfälle. I den kvalitativa innehållsanalysen 

kan författaren, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017), skapa förutsättningar för 

studiens överförbarhet. Dock är det läsaren som, genom beskrivningen av studiens förfarande, 

avgör huruvida studien är reproducerbar. Denna studie strävar inte efter överförbarhet då den 

enbart innehåller sex stycken intervjudeltagare. Därmed förväntas den inte kunna generera ett 

resultat som kan sägas vara överförbart.  

 

4.5.3 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Med möjlighet att styrka och konfirmera menar Bryman (2011) att forskaren aldrig är riktigt 

objektiv i sin tolkning, och att det därmed inte kan finnas någon helt opartisk värdering. Detta 

kan således påverka studiens utförande och/eller tolkning, och det är något som ständigt har 

varit närvarande under denna studies arbetsgång. Trots att förförståelsen på ett naturligt sätt 

har funnits med, har det även varit viktigt att deltagarna har fått det största utrymmet. 

Ambitionen har varit att låta dem få så mycket utrymme som möjligt genom att berätta om 

sina egna upplevelser och erfarenheter. Därtill uppmuntrades de, med grund i intervjuguidens 

frågor, att prata så fritt som möjligt. I denna studie har samtliga steg i processen dessutom 

diskuterats dagligdags, samt att frågor löpande har skickats via e-post till vår handledare. 

Vidare menar Bryman (2011) att det exempelvis även kan handla om hur forskaren ska bevisa 

att urvalet verkligen representerar den ”grupp” studien önskar undersöka. Denna studie kan 
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därmed antas dra fördel av att urvalet socialsekreterare har arbetat olika länge inom barn- och 

ungdomshandläggning, samt att det finns stora åldersskillnader dem emellan. Detta då 

variationen kan antas likna erfarenhets- och åldersskillnaderna på Sveriges socialkontor.  

 

4.6 Etiska frågor och principer 

Enligt Bryman (2011) uppstår som regel etiska frågor under en studies olika faser, vilka bland 

annat kan handla om hur man ska förhålla sig till de man intervjuar, deras frivillighet till att 

delta i studien, konfidentialitet kring personuppgifter och deltagarnas anonymitet. Vidare 

finns fyra etiska principer som enligt Bryman (2011) kallas informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om 

att deltagarna ska informeras om studiens syfte, samt att de närsomhelst kan välja att hoppa 

av. Samtyckeskravet innebär att deltagarna deltar på frivillig basis, medan 

konfidentialitetskravet handlar om att obehöriga inte ska ha åtkomst till de uppgifter som 

deltagarna lämnar. Vidare ska dessa uppgifter ”behandlas med största möjliga 

konfidentialitet” (s. 132). Slutligen innebär nyttjandekravet att de uppgifter man som forskare 

får in enbart får användas för forskningsändamålet.  

 

4.6.1 Att arbeta utifrån de etiska principerna 

Studiens arbetsgång inleddes med att fylla i Högskolan Dalarnas ”Blankett för etisk 

egengranskning av studentprojekt som involverar människor”
5
. Detta för att säkerställa att 

inget tillstånd av den Forskningsetiska nämnden krävdes för denna studies syfte. Då svaret 

blev nej på samtliga av blankettens frågor fanns inget skäl för ansökan om etiskt tillstånd. 

Dock har ett etiskt tankesätt i linje med de ovan nämna etiska principerna konstant varit 

närvarande, såväl före som under och efter arbetets gång. Det kan exemplifieras genom det 

informationsbrev
6
 som skapades för att tilldelas deltagarna. I brevet fanns bland annat 

information om deltagande och syftet med studien med. Även samtyckesblanketten
7
 kan anses 

ge prov på detta, då den säkerställde att alla socialsekreterare deltog av egen fri vilja. Därtill 

innehöll den information om att de kunde välja att hoppa av när som helst under studiens 

gång. För att säkerställa konfidentialitetskravet och för att skydda deltagarnas identiteter 

informerades de om att deras namn och de kommuner de jobbar i aldrig skulle skrivas ned. 

Istället har intervjupersonerna i arbetsdokumenten kontinuerligt benämnts med en siffra 

                                                 
5
 Se bilaga 8.1 

6
 Se bilaga 8.2 

7
 Se bilaga 8.3 
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utifrån den ordning de intervjuades i. Det krävs personliga koder för att komma in på 

mobilerna som användes för inspelningen av intervjuerna, likväl som att datorerna som 

använts under arbetets gång kräver inloggning med personligt lösenord. Detta innebär att det 

inte bör ha varit möjligt för någon annan att identifiera någon av deltagarna. Gällande 

nyttjandekravet kommer det inspelade intervjumaterialet enbart sparas tills studien är klar och 

godkänt, och därefter raderas.  

 

.  
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5. Resultat 

Intervjumaterialet är som ovan redan nämnt analyserat med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys, och i det följande avsnittet presenteras resultatet av analysen. Redan under ett 

tidigt skede av intervju- och analysprocessen framkom ett tydligt mönster i vad 

respondenterna ansåg vara styrkor gällande stödet från Barnahus. Därtill framträdde även 

tydliga svagheter i samarbetet med Barnahus övriga samverkanspartners. Trots detta kunde vi 

under analysen av materialet urskönja ett huvudtema, som vi har valt att kalla Att erfara 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Därefter tydliggjordes två stycken underteman 

som fick namnen Att erfara trygghet i arbetet samt Att bevaka barnens behov av trygghet.  

 

5.1 Huvudtema: Att erfara begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet 

Utifrån bilden som framkom av hur socialsekreterarna upplever stödet från Barnahus växte ett 

huvudtema fram, vilket fick namnet Att erfara begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Namnet på temat åsyftar de särskilda förutsättningar som deltagarna upplevde måste existera 

för att de ska kunna känna sammanhang i sitt arbete. Det var även dessa, bland andra, 

förutsättningar som hjälpte dem att göra deras dagliga arbete begripligt. I undertema 1. Att 

erfara trygghet i arbetet tydliggörs att flertalet deltagare ansåg att stödet de fick från 

Barnahus spelade en stor roll, men att det även fanns andra parametrar som vägde tungt. 

Gemensamt för samtliga deltagare var att alla vände sig till Barnahus när de fick in en 

anmälan gällande misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn. I undertema 2. Att bevaka 

barnens behov av trygghet framkom av majoriteten av deltagarna att det fanns ett antal 

organisatoriska brister och samverkansproblem de olika myndigheterna emellan. Exempel på 

dessa samt hur de försvårar socialsekreterarnas möjlighet att ge barnen ett fullgott skydd ges i 

undertema 2. 

 

5.1.1 Undertema 1. Att erfara trygghet i arbetet 

Detta undertema handlar om deltagarnas upplevelser av hur stödet från Barnahus kan se ut, 

och vad stödet bidrar till i praktiken. Det framkom att Barnahus fanns tillgängligt för det 

praktiska stöd deltagarna förväntar sig, men att Barnahus inte användes för emotionellt stöd i 

svåra ärenden eller situationer. Istället erhöll deltagarna det emotionella stödet på annat håll.  
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Upplevelser av stödet från Barnahus 

En gemensam nämnare för alla respondenter var att de uppgav att de vände sig till Barnahus 

för att få vägledning, alltså då man ”misstänker att barn har blivit utsatta för någon typ av 

brott, övergrepp […] eller helt enkelt vill få rådgivning när man är osäker på hur man ska 

göra om man ska anmäla eller inte” (4). Det kunde handla om att ”bara få lite mer på fötterna 

innan man gör en egen bedömning” (5) som en deltagare uttryckte det. Flertalet deltagare 

nämnde att det är en policy på deras arbetsplatser att kontakta Barnahus när det kommer in 

anmälningar gällande brott eller övergrepp mot barn. De uppgav också att de kunde vända sig 

dit för att resonera kring eventuell osäkerhet efter att en anmälan inkommit till dem. Det 

kunde exempelvis handla om diskussioner kring huruvida de borde boka ett samråd eller ej, 

eller om de direkt kunde polisanmäla med den information de hade tillhands. Gemensamt för 

alla deltagare var att de nämnde samråden som tillfällen då de upplevde ett konkret stöd. De 

uppgav att de under dessa samråd bland annat kunde få reda på vad de ”ska anmäla, och 

också få lite tips för vad som behövs mer för att göra en anmälan” (3). En deltagare menade 

att ”ofta blir Barnahus ett mellanstopp på väg till polisen” (5). Ett par deltagare upplevde en 

trygghet i vetskapen om att de alltid får tid till samråd, och att det att även går att få akuta 

samråd om så behövs. En deltagare uppgav att Barnahus alltid hörsammar socialsekreterarna: 

”vi upplever att Barnahus lyssnar väldigt mycket på oss. Sen får vi tillbaka vad de har sagt, 

det blir en länk mellan oss och högre instans” (1). Vidare såg samma deltagare positivt på det 

faktum att personal på Barnahus har erfarenhet från samma typ av yrke då hen uttrycker att 

”de vet ju hur vi har det och […] det är ett plus. De står på vår sida. De förstår vår 

frustration” (1).  

 

Upplevelser av det emotionella stödet 

Samtliga deltagare uppgav att de erhåller det emotionella stödet av i första hand kollegorna på 

arbetsplatsen. En deltagare menade att svaret självklart är kollegorna, att de kommer ”på plats 

ett, två och tre skulle jag vilja säga. Så är det. Verkligen” (6). Därtill uppgav majoriteten att 

de kunde ta upp svåra ärenden under extern handledning. Den externa handledningen är en 

stödfunktion under vilken man ges tid för eftertanke och reflektion. Detta genom att man 

träffar en utomstående professionell handledare för diskussioner. Handledningen ger därmed 

vägledning i personliga processer kopplade till svårigheter i arbetet. En deltagare menade: ”vi 

är en så pass trygg arbetsgrupp så vi använder oss av varandra. Och när arbetsgruppen inte 

är tillräcklig ja men då har vi ju handledning att ta upp det på” (3). En annan deltagare 
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uttryckte, med tanke på karaktären av de tyngsta ärendena, vikten av kollegor och en god 

relation till dem, då ”man hamnar lite i kris själv liksom … det är tungt, det tar jättemycket på 

psyket” (6). Majoriteten av deltagarna pratade även om sammanhållningen i gruppen, och att 

det alltså är tack vare en trygg och stabil grupp som de kan erhålla det emotionella stödet de 

behöver. Deltagarna menade att det behöver vara högt i tak och att man måste få ventilera. En 

respondent uppgav att känslan av att alla ligger på samma nivå gör att alla vågar be alla om 

hjälp, och att atmosfären således upplevs som prestigelös: ”man kan, alla kan säga liksom att 

det här kan inte jag, och kan du hjälpa mig?” (2). Ett par av deltagarna påpekade även att just 

öppenheten bland kollegorna, och förmågan att verkligen kunna prata med varandra, bidrog 

till trygghet i arbetsgruppen. En annan deltagare framhöll även att det var en trygghet att 

kunna gå till mer erfarna kollegor och få råd och hjälp när man själv är ny inom arbetet. Var 

man inte säker så kunde man gå till chefen, som i sin tur kunde berätta vem som tidigare har 

haft ett liknande ärende; ”så att man inte gör samma misstag som den kanske gjort” (5). 

Vidare uppgav hälften av deltagarna att de också kunde vända sig till sina chefer för att 

inhämta emotionellt stöd.  

 

5.1.2 Undertema 2. Att bevaka barnens behov av trygghet  

I detta undertema sammanfattas det deltagarna upplevde som tydliga brister inom 

Barnahuskonceptet likväl som i samverkan med övriga involverade samverkansparter. I 

analysen av det insamlade materialet framkom att synpunkterna var många kring 

utformningen av det Barnahus som denna studie är uppbyggd kring. Därtill framfördes ett 

missnöje kring att en viss samverkanspartner inte finns tillgänglig under samma tak. Det 

uttalades även en kritik mot bristen på samverkan i utredningsarbetet med polismyndigheten.  

 

Upplevelser av att Barnahuskonceptet behöver utvecklas 

Ingen av respondenterna i studien upplevde att något i den konkreta kontakten de hade med 

Barnahus behövde utvecklas eller förbättras, då ”det fungerar klockrent!” (1) som en av dem 

uttryckte sig. Istället menade samtliga deltagare att Barnahus upplevs som en välutvecklad 

samarbetspartner, och att verksamheten finns tillgänglig i de lägen man behöver dem. Dock 

uppgav majoriteten av deltagarna att det ändå finns utvecklingsområden inom 

verksamhetskonceptet i det specifika Barnahus som studien omfattar. En deltagare uttryckte 

en önskan om en utökad funktion. Hen menar att detta skulle kunna handla om en 

kunskapsbas för professionella, där exempelvis den senaste forskningen och aktuella domar 
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skulle finnas lättillgängliga att inhämta under ett utredningsarbete. Hen menade att ”det är 

något man behöver trycka på, att man liksom får uppdatera, för man hinner ju liksom oftast 

inte sitta och leta och då vet man att går jag till Barnahus då vet man att då hittar jag” (2). 

För hälften av de deltagare som uttryckte en önskan om utveckling inom verksamheten bestod 

frustrationen av att det saknas läkare på plats. En deltagare ställde sig kritisk till hur konceptet 

kring det aktuella Barnahuset fungerar. Deltagaren beskrev hur såväl åklagare som läkare 

befinner sig i en annan stad än Barnahus, och att hen önskade att man kunde förändra detta: 

”[d]et är ju tanken alltså, att allt ska vara samlat under ett tak för barnets skull” (6). I 

nuläget innebär upplägget att åklagarna oftast deltar i samråden via länk, och ”blir det 

läkarbesök så blir det ju heldagar för barnen med liksom kanske ett par timmars väntetid 

innan ett läkarbesök. Vilket inte är optimalt” (6). En annan deltagare berättade att det inte går 

att skydda barnet på bästa möjliga sätt när de kommer till sjukhuset för läkarbesök. Detta då 

det är oundvikligt att passera andra människor och att det därmed finns en risk för att stöta på 

någon man känner. Om så är fallet menar samma deltagare att bekanta naturligtvis kan lista ut 

vem de är tillsammans med, och även varför: ”dels möter jag på de jag känner och då blir det 

såhär… de vet ju var jag jobbar och snacka om att de vet vad det här barnet har varit med 

om, och för barnet själv också… tänk att träffa på en klasskompis” (3).  

 

Upplevelser av att polisens utredningstider försvårar arbetet 

Trots att deltagarna upplevde att det förväntade stödet från Barnahus uppfyllde alla krav 

talade ändå flertalet respondenter om sin frustration över andra involverade myndigheter. 

Störst var frustrationen över polisens långa utredningstider med förundersökningssekretess, 

vilken innebär att socialtjänstens arbete försvåras. En deltagare menade att socialsekreterarna 

inte kan jobba vidare med barnet och dess föräldrar på ett adekvat sätt under den tid som 

förundersökningssekretessen gäller. Detta då socialsekreterare inte kan uttrycka exakt vad 

anmälan mot exempelvis föräldrarna gäller. Istället kan de enbart berätta att det till exempel 

förekommer anklagelser om våld. En annan deltagare menade att det ibland kan upplevas som 

att socialtjänstens utredningar blir stillastående på grund av polisens långa 

förundersökningssekretess och utredningstider. Ytterligare en intervjuperson uppgav att 

förundersökningssekretessen hämmar socialsekreterarna från att aktualisera lämpliga 

förändringsstrategier i familjen. Att exempelvis sitta i möten med föräldrar som förnekar våld 

beskrev en deltagare som en stor svårighet, då ”[d]et blir liksom en hemlighet, barnet går 

runt och vet precis vad han har sagt till oss men föräldrarna vet inget… vi kan inte jobba 
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framåt med föräldrarna. För vi vill ju ändå kunna säga det är det här som har kommit fram 

och att ni behöver göra en förändring” (3). Dock menade de deltagare som uttryckt 

frustration över förundersökningssekretessen att de ibland trots allt kan skynda på polisen, och 

då med hjälp av Barnahus: ”[i]bland när vi ser att det tar alltför lång tid så ringer vi till 

Barnahus, polisen eller åklagare och säger att nu har ni två veckor på er annars måste vi 

släppa på sekretessen och vi måste få berätta för de inblandade. Då brukar de få fart, 

generellt, och alla snabbar på” (1).  
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6. Sammanfattning och diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med barn- och 

ungdomshandläggning upplever stödet från Barnahus. Delsyftena var att utforska vad i stödet 

som fungerade bra och huruvida det fanns några utvecklingsområden. Därtill ville vi 

undersöka om det fanns något övrigt stöd som intervjudeltagarna ansåg vara betydelsefullt. 

De tre frågeställningar studien utgått ifrån är: Hur upplever socialsekreterare inom barn- och 

ungdomshandläggning stödet från Barnahus? Hur beskriver socialsekreterarna styrkor och 

utvecklingsområden i stödet från Barnahus? Finns det andra parametrar som bidrar till 

upplevelsen av stöd och sammanhang i det dagliga arbetet?  

I det följande diskussionsavsnittet kommer studiens resultat diskuteras med 

utgångspunkt i studiens teoretiska ram samt tidigare forskning. Det kommer även resoneras 

kring huruvida resultatet lyckades besvara studiens frågeställningar. Detta kommer att varvas 

med författarnas egna synpunkter och kritiska reflektioner. Nedanstående figur 5. KASAMs 

koppling till studiens resultat presenterar vår tanke kring KASAMs koppling till studien. 

Därtill har vi valt att presentera diskussionen utifrån figurens fem rubriker: 

 

 

 

Figur 5. KASAMs koppling till studiens resultat 
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6.1 KASAM bör underlätta arbetet 

Vi förmodar att det finns arbetsrelaterade faktorer som påverkar en socialsekreterares känsla 

av sammanhang på arbetsplatsen. Utifrån Barnahus existens samt dess konsulterande och 

rådgivande art, antog vi att Barnahus skulle kunna vara en av dessa faktorer. Vidare anser vi 

att KASAM bör antas vara viktig att känna då man med en sådan borde vara bättre rustad att 

möta den komplexitet som yrket till stora delar består av. Antonovsky (2005) menade att 

motivationen att klara sig igenom svårigheter är större ju högre grad av meningsfullhet man 

känner. Därmed utgick vi i skapandet av studiens syfte ifrån att det måste finnas 

arbetsrelaterade faktorer som inverkar på känslan av sammanhang i arbetet med våldsutsatta 

barn. Vidare tror vi att förmågan att kunna möta rädslor och motgångar på ett begripligt och 

förutsägbart sätt borde vara stärkande i arbetet som socialsekreterare. Detta oavsett hur de 

yttre omständigheterna på arbetsplatsen ser ut.  

Dock har vi på grund av tids- och platsbrist i denna studie inte vägt in faktorer från 

övriga områden i en enskild individs liv som kan påverka graden av KASAM; exempelvis 

barndomsupplevelser, livserfarenheter, privatliv eller social situation. Däremot har vi i 

resultatet kunna urskilja kollegorna som den oavgjort viktigaste faktorn till KASAM på 

arbetsplatsen. Vidare kan det även diskuteras, och kanske kan det även vara ett ämne för 

framtida forskning, om och på vilket sätt deras KASAM påverkas av en hög 

personalomsättning.  

 

6.2 Resultat: Kollegorna och Barnahus 

Majoriteten av intervjupersonerna uppgav att de upplevde det stöd de förväntade sig när de 

kontaktade Barnahus. Detta innebar enligt samma majoritet att Barnahus alltid fanns 

tillgängliga för vägledning och rådgivning vid osäkerhet, exempelvis gällande 

polisanmälningar. Därtill framkom en känsla av trygghet i den konkreta kontakten. Bland 

annat uppgav en deltagare att det kändes bra att veta att personalen på Barnahus har samma 

typ av yrkesbakgrund som socialsekreterarna, och att de därmed kunde förstå det svåra arbetet 

och den komplexa arbetssituationen. Det framgick även att man upplevde en trygghet i att 

veta det aldrig är svårt att få tid för samråd. Som tidigare nämnts menar Tham (2008) att 

stödet för socialsekreterarna i det dagliga arbetet är av yttersta vikt, bland annat för att 

reducera stressen i yrket. Vidare lyfte Tham (2008) även fram hur arbetsvillkoren inom 

socialtjänsten kan leda till psykisk ohälsa. Detta kan även kopplas till det faktum att man 

enligt Antonovsky (2005) behöver känna en känsla av sammanhang för att lättare kunna möta 
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och hantera de svårigheter som uppstår i livet. Det kan därför också antas att socialsekreterare 

upplever arbetet som mer begripligt och meningsfullt då adekvat stöd erhålls från Barnahus. 

Därtill bör de svårare arbetsuppgifterna därmed också bli lättare att hantera.  

 

6.3 Förutsättningar för att känna trygghet i arbetet 

I resultatet framkom att samtliga deltagare ansåg någon del i kontakten med Barnahus vara 

positiv. Bland annat uppgavs det värdefulla i konsultationen i enskilda ärenden. I och med 

detta kan det empiriska materialet tolkas enligt nedanstående figur 6. KASAM-begreppen och 

uppdraget:  

 

KASAM-begrepp Hur de kan ta sig uttryck i uppdraget 

Begriplighet Att förstå varför man utför det arbete man gör – kollegorna 

spelar en stor roll 

Hanterbarhet Att klara av uppdraget – att kunna skydda barnet 

Meningsfullhet Att känna motivation till att genomföra arbetsuppgifterna 

oavsett dess svårighetsgrad och eventuella motgångar 

 

Figur 6. KASAM-begreppen och uppdraget 

 

Figur 6. KASAM-begreppen och uppdraget representerar hur vi tolkar att KASAM kan 

kopplas till socialsekreterarnas arbetssituation utifrån de resultat studien har påvisat. Den 

redogör även för hur vi tror att olika arbetsrelaterade faktorer kan inverka på graden av 

KASAM i arbetet. Svenska socialtjänster arbetar i enlighet med ett service- och 

familjeorienterade förhållningssätt, vilket innebär att en stor del av arbetet går ut på att 

förebygga risker. Olsson (2017) menade att varje ärende som kommer till Barnahus på ett sätt 

kan anses vara ett ”misslyckande” från socialtjänstens sida. Detta kan kopplas till hur 

deltagarna i denna studie upplever att övriga involverade samverkanspartners bidrar till deras 

egen möjlighet att förebygga och skydda. Det kan således ifrågasättas om polisens 

förundersökningssekretess under de långa polisutredningstiderna hjälper eller stjälper 

socialsekreterarna i samarbetet med familjerna. Som en deltagare uttryckte det så går barnet 

runt och bär på en hemlighet, vilket socialtjänsten inte kan göra något åt så länge 

förundersökningssekretessen råder. Frågan är därmed om alliansen socialsekreterarna måste 

kunna bygga upp till barnet, likväl som till föräldrarna, skadas genom denna långa väntan.  

Enligt Rädda barnen (2013) bör det anses vara känsligt för barn att åka på förhör eller 

läkarbesök. Detta då deras föräldrar vid det aktuella tillfället ännu inte är medvetna om var 
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deras barn befinner sig. Därmed är det inte heller lämpligt att barnen träffar på andra barn 

eller vuxna de känner privat. I denna studie riktades en missbelåtenhet mot det faktum att det 

inte finns läkare på plats på, det för studien, aktuella Barnahuset. En deltagare uppgav att det 

inte går att skydda barnet på ett fullgott sätt då de tillsammans ska gå genom sjukhuset, och 

frågan som väcktes var följaktligen var barnets bästa finns i detta faktum. Det påverkar 

säkerligen socialsekreterarens förmåga att bygga upp en allians, i detta fall med barnet.  

Utifrån figur 6. KASAM-begreppen och uppdraget kan det således ifrågasättas hur 

motiverade deltagarna känner sig att fullfölja uppdraget när de inte givits rätt förutsättningar. 

När de är medvetna om att de inte klarar att skydda barnets identitet på bästa möjliga sätt är 

frågan också vad som i det långa loppet händer med meningsfullheten i uppdraget. Detta anser 

vi vara ett av de viktigaste fynden i denna studie. Särskilt då socialtjänsten i enlighet med SoL 

5 kap 11 § ansvarar för att hjälpa det barn som är utsatt för brott. Vidare uppger 

Socialstyrelsen (2016) att våld i nära relationer klassas som ett folkhälsoproblem. Om då 

information om vart barnet befinner sig riskerar att spridas, undrar vi således huruvida 

socialtjänsten klarar att fullfölja dess lagstadgade skyldigheter. Vi har i den tidigare 

forskningen sett såväl Ellonen et al. (2013), Maniglio (2015) som Socialstyrelsen (2016) 

påvisa möjliga konsekvenser av att bli utsatt för, eller bevittna, våld och/eller övergrepp som 

barn. Således kan det även ifrågasättas hur socialsekreterare inom barn- och 

ungdomshandläggning ska kunna skydda barnet mot framtida konsekvenser, om inte de rätta 

förutsättningarna finns i samarbetet med Barnahus.  

 

6.4 Bättre förutsättningar att skydda barnet 

Vidare framkom av denna studies empiriska material att deltagarna främst vände sig till sina 

kollegor för att erhålla övrigt, känslomässigt stöd. Därmed var stödet från Barnahus enbart av 

konsulterande art kring specifika ärenden. Dock kan det antas att Barnahus får en indirekt 

stöttande roll. Detta då de är en av de viktiga stödfunktionerna deltagarna har att tillgå för att 

kunna utföra sitt arbete på ett så korrekt sätt som möjligt. Det kan vidare antas att 

Barnahuspersonalens professionella sakkunskap och konsultationsmöjligheterna inger 

socialsekreterarna en känsla av sammanhang. Utifrån KASAM utgår vi ifrån att det 

emotionella stödet är otroligt viktigt för att kunna utföra sitt arbete, och för att överhuvudtaget 

vilja gå dit. Känner man inte en känsla av sammanhang på arbetet kommer man sannolikt 

känna frustration och bekymmer när man stöter på arbetsrelaterade svårigheter. Vikten av de 

kollegiala relationerna och en trygg arbetsgrupp är något som majoriteten av 
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intervjupersonerna talade om. Det upplevdes även som viktigt att kunna gå till mer erfarna 

kollegor för att få råd och hjälp, vilket naturligtvis får anses vara en del av det viktiga 

emotionella stödet. Detta faktum bidrar sannolikt till en ökad känsla av begriplighet i arbetet. 

Dock kan det, i enlighet med Iversen och Hegges (2016) studie, ifrågasättas hur ny kunskap 

implementeras om man ständigt ärver ”gammal” sådan.   

 

6.5 Bidrar Barnahus till KASAM? 

Resultatet påvisade att deltagarna i denna studie upplevde ett välfungerande stöd från 

samordnarna på Barnahus. Detta i och med samråden likväl som att de upplevde en trygghet i 

att kunna vända sig till samordnarna för konsultation och rådgivning. Således har vi tolkat 

resultatet som att Barnahus indirekt bidrar till KASAM i arbetet. Intervjupersonerna har därtill 

beskrivit såväl styrkor som svagheter i samarbetet med Barnahus. Gällande svagheter kan det 

ifrågasättas huruvida övriga samverkanspartners kan bidra till socialsekreterarnas KASAM. 

Detta då det i resultatet kunde konstateras att såväl polisens utredningsgång som bristen av 

läkare på plats bidrog till svårigheter för socialsekreterarna. Svårigheterna handlade om att 

skydda barnen samt bygga upp, och upprätthålla, ett samarbete och en allians med 

föräldrarna. Således konstaterar vi att det i denna studie främst är Barnahus samordnare likväl 

som samråden som påverkar respondenternas känsla av sammanhang på arbetsplatsen. Vad 

gäller styrkor beskrev deltagarna med stor tydlighet att det är kollegorna som främst bidrar till 

KASAM i det dagliga arbetet.  

Vi anser därmed att studien, tack vare intervjudeltagarna, har fått sitt syfte och sina 

frågeställningar besvarade. Dock är denna studie begränsad till socialsekreterare som tillhör 

ett och samma Barnahus, och vi är medvetna om att det resultat vi uppnått endast kan 

representera det specifika i just denna studies förhållanden. Vi är också medvetna om att 

resultatet i en studie innehållande fler deltagare, knutna till olika Barnahus, skulle kunna 

komma att se annorlunda ut.  

 

6.6 Egna slutsatser 

Sammanfattningsvis anser vi som ovan redan nämnt att resultatet av det insamlade empiriska 

materialet besvarade samtliga av studiens frågeställningar. Det har varit en spännande och 

lärorik arbetsprocess, och vi hoppas att fynden som gjorts i den här studien kommer anses 

vara relevanta för såväl socialtjänster som Barnahus och dess övriga samverkanspartners.  
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I sökandet efter tidigare forskning upptäcktes en stor andel forskning som belyser 

svårigheterna inom det sociala arbetet med barn och unga. Vi ansåg förvisso att den passade 

väl in i vår kunskapsgenomgång och bakgrunden till socialsekreterares arbetsförhållanden. 

Därtill bidrog den till uppkomsten av ämne för vår studie. Dock förde denna 

forskningsgenomgång även med sig tankar kring varför vi inte under utbildningens gång har 

fått mer kunskap kring detta ämne. Under socionomutbildningen på Högskolan Dalarna har vi 

visserligen kunnat tillskansa oss förståelse för olika sociala grupper och dess problembilder, 

vilket går i linje med Antonovskys (2005) konklusion om att en individ bör inneha hög grad 

av förutsägbarhet för att kunna känna begriplighet inför vad som komma skall. Dock har inte 

socialsekreterarnas förutsättningar och arbetsvillkor såsom de presenteras i denna studie 

framgått under utbildningens tid. Vi anser därmed att det vore ett intressant ämnesval för 

framtida forskning att undersöka varför så många är intresserade av att arbeta som 

socialsekreterare trots yrkets komplexa karaktär. Vi tror även att en relevant fråga att ställa 

vore huruvida socialsekreterare bedömer att deras arbete har förbättrats och/eller förenklats 

sedan starten av Barnahus.  
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8. Bilagor 

Bilaga 8.1 Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 

involverar människor  

Projekttitel: ”Ofta blir Barnahus ett mellanstopp på väg till polisen” – En kvalitativ studie om 

socialsekreterares upplevelser av stödet från Barnahus 

Student/studenter: Linda Perers och Hanna Sputnes Mossberg 

Handledare: Helén Olsson 

Ja Tveksamt Nej 

 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  
 

  x 

 

 

2 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   
 

   

 

 

3 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

  x 

 

4 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

  x 

 

5 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

  x 

 

6 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register). Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 
 

   

x 

 

7 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 

en struktur (till exempel ett register)? 

  

   

x 

 
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  
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Bilaga 8.2 Informationsbrev till deltagare 

                           November 2017 

 

Information om studien av ett urval socialsekreterares upplevelser av kontakten med 

och stödet från Barnahus, och huruvida den bidrar till en känsla av sammanhang i det 

dagliga arbetet med barn- och familjeärenden 

Vi heter Linda Perers och Hanna Sputnes Mossberg och vi går den sjunde och sista terminen 

på Socionomprogrammet på Högskolan Dalarna. Vi har i vårt examensarbete valt att 

undersöka huruvida ett urval socialsekreterare med erfarenhet av barn- och 

familjehandläggning upplever att kontakten med samt stödet från Barnahus bidrar till trygghet 

i det dagliga arbetet. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur ett urval socialsekreterare med erfarenhet av barn- 

och familjehandläggning upplever stödet från Barnahus. Ett delsyfte är att med utgångspunkt 

från socialsekreterarnas berättelser beskriva vilka former av stöd alternativ som utges från 

Barnahus, samt om och hur dessa påverkar socialsekreterarnas känsla av sammanhang på 

arbetsplatsen. Vi har valt att använda teorin om KASAM, känslan av sammanhang, som den 

teoretiska ramen i vårt arbete. 

Detta är en kvalitativ intervjustudie inom vilken vi kommer att genomföra semistrutkurerade 

intervjuer med sammanlagt sex stycken socialsekreterare och förste socialsekreterare från 

runtom i Dalarna. Vi har använt oss av ett så kallat målstyrt urval då vi har vänt oss till olika 

kommuner för att komma i kontakt med socialsekreterare som arbetar med barn- och 

familjeärenden, då det är dessa som är målgruppen för vårt syfte. Då vi till viss del har 

upplevt svårigheter att få kommuner att återkoppla med eventuella respondenter har vi även 

vänt oss till enskilda socialsekreterare med förfrågningar. Vår intervjuguide innehåller 

sammanlagt fyra frågeområden, med en till två frågor inom varje område, och vi har tänkt att 

intervjuerna kommer ta cirka 30 minuter. Då vi har utgått från Högskolan Dalarnas ”Blankett 

för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor” (se bifogad bilaga) och 

kunnat svara nej på samtliga frågor hoppas och tror vi att intervjun inte ska tillföra något 

obehag för någon av våra respondenter.  

Det insamlade materialet kommer att hanteras på så sätt att vi kommer att spela in 

intervjuerna med hjälp av våra mobiltelefoner, och därefter kommer intervjun att transkriberas 

i ett Worddokument. När transkriberingen är klar kommer inspelningen att raderas från den 

mobiltelefon som användes för inspelning. Transkriberingarna sparas på våra datorer till dess 

att examensarbetet är helt färdigt, men dessa är det enbart vi två som kommer ha tillgång till 
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då såväl datorer som mobiltelefoner är skyddade med personliga lösenord. Dock kommer vår 

handledare bli informerad om resultaten av intervjuerna om behov uppstår i diskussioner 

kring arbetet. Efter att examensarbetet är färdigt kommer vi att radera transkriberingarna från 

våra datorer.  

För ytterligare konfidentialitet kommer varje respondent att bli tilldelad en siffra, där ”nr 1” 

motsvarar den respondent vi intervjuar först i turordningen. Således kommer inga namn på 

vare sig respondenter eller kommuner förekomma i inspelningsmaterialet eller i 

transkriberingarna. I det färdiga examensarbetet kommer ej heller numren att figurera. På så 

sätt hanterar vi det konfidentiella materialet för att skydda våra respondenters identitet och 

arbetsplats. Det färdiga examensarbetet kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna, och finns intresse kan respondenterna naturligtvis få ta del av det färdiga 

examensarbetet under våren 2018.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.  

 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Perers    Hanna Sputnes Mossberg 

 

 

 

Helén Olsson (handledare) 

 

 

 

Ort och datum  

       

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
Linda Perers, 070-3044750, linda_perers@hotmail.com 

Hanna Sputnes Mossberg, 072-7327144, hannamossberg@gmail.com 

 

Vår handledares kontaktuppgifter är: 

023-778611, hol@du.se 

 

mailto:hol@du.se
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Bilaga 8.3 Samtyckesblankett till deltagare 

 

 

 

 

Samtyckesblankett 

 

Skola: Högskolan Dalarna 

Program: Socionomprogrammet 

Uppsatsnivå: C-uppsats 

Ämne: Socialt arbete 

Författare: Linda Perers, linda_perers@hotmail.com, 070-3044750  

           Hanna Sputnes Mossberg, hannamossberg@gmail.com, 072-7327144 

Handledare: Helén Olsson, hol@du.se, 023-778611 

 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur ett urval socialsekreterare med erfarenhet av barn- 

och familjehandläggning upplever stödet från Barnahus. Ett delsyfte är att med utgångspunkt 

från socialsekreterarnas berättelser beskriva vilka former av stöd alternativ som utges från 

Barnahus, samt om och hur dessa påverkar socialsekreterarnas känsla av sammanhang på 

arbetsplatsen. 

Uppsatsen är ett led i vår utbildning och kommer att redovisas för handledare, examinator, 

kurskamrater samt på en FoU-marknad som är en utvecklings- och forskningsdag på 

Högskolan Dalarna i januari 2018. Efter att uppsatsen blivit godkänd kommer den att lagras i 

Högskolan Dalarnas databas (DiVA) samt finnas tillgänglig för såväl skolans studenter som 

personal.  

Deltagandet i denna studie är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas och det insamlade 

materialet kommer endast att användas som underlag till denna uppsats. Jag har läst igenom 

ovanstående text och samtycker härmed till att medverka som intervjuperson.  
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Namn 

 

 

 

Underskrift 

 

 

 

Ort och datum  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

Bilaga 8.4 Intervjuguide 

 

Bakgrund 
Kön: 

Ålder: 

Antal år inom “barnhandläggning”: 

Titel: 

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka hur ett urval socialsekreterare med erfarenhet av att 

arbeta barn- och ungdomsärenden upplever stödet från Barnahus. Ett delsyfte var att med 

utgångspunkt i socialsekreterarnas berättelser undersöka vad i stödet från Barnahus som 

upplevdes vara välfungerande, och vad som eventuellt skulle kunna utvecklas. Ett annat 

delsyfte var att belysa övriga faktorer som upplevdes vara viktiga för att erhålla en känsla av 

sammanhang i det dagliga utredningsarbetet med barn- och ungdomsärenden.  

 

Område 1. Kontakten med Barnahus 

 

1. Med vilken anledning vänder ni er till Barnahus för att få stöd? 

2. Hur ser tillgängligheten ut (exempelvis svarar de när ni ringer, hur lång tid tar det 

innan de återkopplat osv)? 

 

Område 2. Stöd 

 

3. Hur ser din upplevelse/erfarenhet ut av att kontakta Barnahus (är din erfarenhet att du 

kommer få det stöd du behöver från dem)? 

4. Vilken typ av stöd får ni/förväntar ni er att få (ex. emotionellt och att “prata av sig”, 

konkreta råd och tips eller kanske specifika metoder att arbeta utifrån)?  

 

Område 3. Utvecklingsområde 
 

1. Finns det något som inte fungerar i kontakten med/stödet från Barnahus, och om så är 

fallet, vad? 

2. (Har du några förslag på hur detta skulle kunna åtgärdas?) 

 

 

Område 4. Arbetsgruppen  
 

3. Är det möjligen så att kontakten och stödet med Barnahus bidrar till sammanhang och 

gör arbetet begripligt?  

4. Finns det något annat som stärker er i ert arbete? Finns andra parametrar som inverkar 

i känslan av sammanhang på arbetsplatsen? 

 

 

 


