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Abstract	
 
Authors: Andrea Höen Bustos & Sofia Fagerlind  
Title: “Det blev ju lite mer… riktigt socialt arbete”  
Supervisor: Tabitha Wright Nielsen  
Assessor: Anders Östnäs 
 
 
The aim of this study was to examine the experiences of social workers working with 
unaccompanied refugee minors during the autumn of 2015, commonly referred to as the 
“refugee crisis”. During this period, Sweden received approximately 156 400 refugees, 
putting Sweden’s social infrastructure under enormous pressure. As a result of the stressful 
working conditions, a large amount of social workers left the social services. This study 
however, focuses on the experiences of social workers choosing to stay during and after this 
period, aiming to identify their working conditions, coping strategies as well as their ability to 
remain professional. The focus of the study was to examine whether the social workers felt 
they were able to execute their tasks professionally when forced to operate in a stressful 
situation, as well as how they perceived the situation affected their ability to remain 
professional. Empirical data was collected with semi-structured interviews with five social 
workers, operative in the greater Stockholm area during the autumn of 2015. The empirical 
data was interpreted and analysed through a theory of coping strategies in social work. The 
study reached the conclusion that the utilization of different coping strategies enabled a sense 
of accomplishing ”real social work” where respondents perceived that they reached the “core 
purpose” of social work. However, the situation also created negative effects, for example in 
terms of legal security. 
 
 

Keywords: social workers, stress, unaccompanied refugee minors, strategies, 

professionalism 
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Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare Tabitha Wright Nielsen för mycket god handledning. Vi 
uppskattar att du tagit dig tid till både planerade och oplanerade möten samt att du varit ärlig 
med dina åsikter. Mange tak! 
 
Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till de socialsekreterare som ställt upp för 
intervjuer, vissa i sista minuten. Utan er hade denna studien inte varit möjlig.  
 
Tack också till Enrique för att du stöttat oss genom hela skrivprocessen.  
 
Slutligen vill vi tacka varandra för denna resa, liksom de tidigare och framtida.  
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1. Problembeskrivning 
 

 

1.1 Problemformulering 
	
Socialtjänsten och framförallt enheter för barn och unga har under de senaste åren varit en 

arbetsplats där de verksamma upplever mycket stress vilket har resulterat i bland annat stor 

omsättning på personal, sänkt kvalité och utbrändhet. Många socialsekreterare uttrycker ett 

stort missnöje kring sina arbetsförhållanden och de krav som de ställs inför (Tham och 

Meager 2009, s. 809). Stress som socialarbetare upplever handlar bland annat om att inte 

kunna ge brukarna den hjälp de behöver. Detta som en konsekvens av hög arbetsbelastning 

och mycket administrativt arbete i form av bland annat dokumentation vilket i sin tur 

resulterar i att socialarbetare har allt mindre tid med sina brukare (Coffey, Dugdill & 

Tattersall 2009 s. 432; Mor Barak et al. 2006, s. 563). Socialtjänsten och dess verksamma har 

många gånger svårt att matcha just sina resurser efter de krav som ställs på dem vilket tvingar 

socialsekreterare till att hitta lösningar för att hantera den upplevda stressen. För att kunna 

hantera och minska den stress som det vardagliga arbetet på socialtjänsten innebär tenderar 

många socialsekreterare att ta till olika strategier. Användandet av dessa strategier kan i sin 

tur få konsekvenser för de enskilda socialsekreterarnas arbetsinsatser i form av sänkt kvalité 

på det utförda arbetet eller sämre hälsa hos de anställda (Astvik & Melin 2013, s. 63). Det kan 

dessutom leda till att socialsekreterares syn på sin egna professionalitet och sin professionella 

standard förändras som en följd av att de tvingas prioritera i sitt arbete, dels i arbetsuppgifter, 

dels mellan brukare (Astvik, Melin & Allvin 2014, s. 64; Wörlén & Bergmark 2012, s. 652).  

 

Under hösten 2015 anlände ett rekordstort antal ensamkommande flyktingbarn till Sverige 

som hamnade under socialtjänstens ansvar (Socialstyrelsen 2017, s. 22; UNHCR 2016, s. 44). 

Detta ledde till att ärendebelastningen hos tjänstemän inom socialtjänstens enheter för barn 

och unga ökade markant och socialsekreterarnas arbetssituation blev slutligen för ansträngd 

för att kunna hantera. Situationen ledde till att många av de verksamma socialsekreterarna 

sade upp sig eller sjukskrev sig vilket gjorde att arbetsförhållandena blev än mer ansträngda 

för de socialsekreterare som faktiskt stannade kvar. Denna krisartade personalsituation ledde 

bland annat till brister i utredningar, skyddsbedömningar och förhandsbedömningar, samt att 

kvaliteten på utredningar som faktiskt gjordes inte var tillfredsställande (Socialstyrelsen 2016, 

s. 8–11). 
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I ett reportage som gjorts av Sveriges Radios (2015) program Kaliber vittnar två 

socialsekreterare om de missförhållanden som ägde rum inom socialtjänsten under hösten 

2015. En av de intervjuade socialsekreterarna berättar att de inte hade koll på var alla de 

ensamkommande befann sig i kommunen. Socialtjänsten är enligt lag skyldiga att var sjätte 

månad göra uppföljning med de barn som kommunen placerat. Dessa uppföljningar har enligt 

de intervjuade socialsekreterarna inte gjorts vilket resulterade i att socialtjänsten inte hade 

vetskap om hur de placerade barnen bodde eller mådde. ”Man kan ju säga att vi bryter mot 

lagen hela tiden” nämner en av de intervjuade socialsekreterarna. 

 

Trots att situationen under hösten 2015 var kaosartad och mycket stressfylld för socialtjänsten 

fanns det socialsekreterare som stod ut och stannade kvar på socialtjänstens enheter för 

ensamkommande barn och unga. För de som valde att stanna kvar under denna period 

präglades det vardagliga arbetet av hög arbetsbelastning och mycket stress. Vad hände 

egentligen med dem? Vad gjorde de för att hantera situationen och hur påverkade den deras 

arbetsinsats? För att förstå hur socialsekreterare under extremt stressfyllda förhållanden kan 

utföra sitt arbete är det av vikt att studera just deras upplevelser av situationen. Det är också 

av intresse att undersöka om de upplevt att de kunnat agera professionellt under sådana 

förhållanden, för att förstå vilka konsekvenser en sådan situation kan få för brukare.  

 

1.2 Syfte 
	
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera socialsekreterares upplevelser av hur 

de hanterat en stressfylld period och om de i denna situation kunnat agera professionellt. 

 

1.3 Frågeställningar 
	
Hur kunde socialsekreterare utföra sitt arbete trots de stressfyllda förhållandena? 

 

Hur upplevde socialsekreterare att deras förmåga att agera professionellt påverkades av de 

stressfyllda förhållandena?  
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2. Disposition 
	

I avsnitt 3. Kunskapsläge, kommer vi att redogöra för relevanta aspekter för studien men 

också lyfta tidigare forskning på området.  

I avsnitt 4. Teoretiska utgångspunkter redogörs Astvik och Melins (2013) studie 

”Överlevnadsstrategier i socialt arbete” som används som teoretisk utgångspunkt i studiens 

analys 

I avsnitt 5. Metod behandlas bland annat metodval, hur studien gått tillväga och etiska 

överväganden. 

I avsnitt 6. Resultat och analys redogörs för empirin och den tolkning av empirin som gjorts 

med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna, centrala begrepp från bakgrunden samt den 

tidigare forskningen.  

I avsnitt 7. Slutsats och avslutande diskussion redogörs för var studien kommit fram till och 

en diskussion om vad eventuella framtida studier kan behandla 

 

3. Kunskapsläge 
  

3.1 Bakgrund 
	
Detta avsnitt kommer att redogöra för tidsperioden hösten 2015 i förhållande till 

ensamkommande flyktingbarn samt hur situationen på socialtjänsten under den tidsperioden 

såg ut. Vidare kommer avsnittet att klargöra hur denna studie förhåller sig till begreppet 

professionalitet och tydliggöra vissa centrala begrepp vilket är nödvändigt för att kunna förstå 

och analysera om socialsekreterare förmådde att agera professionellt under stressfyllda 

förhållanden som rådde hösten 2015.  

 

3.1.1 Hösten 2015 och ensamkommande 
	
Under 2015 försattes ett rekordstort antal människor på flykt till följd av konflikter i världen. 

En stor del av dessa var barn och ungdomar som flydde utan sällskap av sina föräldrar eller 

vårdnadshavare, eller som blev separerade från dem under flykten. Denna grupp kallas 
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ensamkommande barn och i denna studie kommer gruppen benämnas ensamkommande. 

Under 2015 gjordes det i Sverige 156 400 asylansökningar, vilket var mer än dubbelt så 

mycket jämfört med 2014. Drygt 35 000 av dessa asylansökningar var av ensamkommande 

(UNCHR 2016, s. 1, 38, 44). Som en följd av det stora antal människor som på kort tid sökte 

sig till Sverige valde regeringen att införa en ny förordning om ID-kontroller vid landets 

gränser, vilket trädde i kraft den 4 januari 2016 (Regeringen 2015). Dessa kontrollåtgärder 

ledde till att antalet asylansökningar i Sverige minskade kraftigt (Migrationsverket 2016c, s. 

7). 

 

När ett ensamkommande barn eller ungdom anländer till Sverige blir denne erbjuden ett 

tillfälligt boende i den kommun där barnet för första gången kommer i kontakt med en svensk 

myndighet (Migrationsverket 2016a). När den ensamkommande sökt asyl anvisar 

Migrationsverket sedan barnet till en kommun som tar över det långsiktiga ansvaret för denne, 

vilket innefattar bland annat ansvar för boende, skolgång, daglig omsorg, att utse en god man 

och eventuellt särskilt stöd (Migrationsverket 2016b; Socialstyrelsen 2017, s. 14). Det är 

socialnämndens ansvar att en utredning av barnets behov görs, som i praktiken utförs av 

socialtjänsten (Socialstyrelsen 2017, s. 22). 

 

3.1.2 Situationen på socialtjänsten 
	
En följd av att det under hösten 2015 anvisades betydligt fler ensamkommande till kommuner 

runt om i landet än tidigare är att socialtjänsten situation blev mycket ansträngd. Det 

rapporterades att kommuner i Sverige hade stora svårigheter att hantera situationen. 

Ärendebelastningen hos tjänstemän inom socialtjänsten var hög och en följd av denna 

arbetssituation var att socialsekreterare sade upp sig och att sjukskrivningarna ökade inom 

personalgruppen. Socialtjänsten upplevde också att de hade svårt att hitta vikarier med 

lämplig kompetens (Socialstyrelsen 2016, s. 8–11). 

 

Socialtjänster runt om i landet har både under och efter denna tidsperiod vittnat om att de inte 

klarat av att på ett rättssäkert sätt ta emot alla ensamkommande som anlänt till Sverige. 

Närmare trettio kommuner hade under hösten 2015 och perioden strax därefter anmält sin 

verksamhet till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på grund av risk för allvarliga 

missförhållanden (Erkers & Sköld 2015). Trots att de anställda inom socialtjänsten ansträngt 

sig till sitt yttersta för att på bästa sätt hantera situationen gick det inte att hålla ihop 
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verksamheten (ibid) och många av de verksamma socialsekreterarna har som ovan nämnt 

lämnat socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2016 s. 8–11). Akademikerförbundet SSR:s 

socialpolitiska chef nämner i en intervju i Aftonbladet att de som trots arbetssituationen 

stannade kvar eventuellt gjorde detta med en risk för sin egen hälsa (Jeppson 2015).  

 

Precis som dessa två socialsekreterare vittnar om skriver Socialstyrelsen som tidigare nämnt 

att situationen som rådde hösten 2015 innebar stora brister i just utredningar och 

skyddsbedömningar (Socialstyrelsen 2016, s. 8–11). 

 

3.1.3 Professionalisering och professionalitet 
	
Professioner skiljer sig från andra yrkesgrupper i den bemärkelsen att de innehar en 

vetenskaplig kunskap och en viss auktoritet. Typiska professioner såsom läkare, advokat eller 

psykolog innehar denna vetenskapliga kunskap till skillnad från till exempel rörmokare, 

snickare eller elektriker (Grimen 2008 s. 71). För att få utöva många av dessa professioner 

krävs att den yrkesverksamma har en legitimation som i regel utfärdas med krav på en 

särskild utbildning och examen (Brante 2015, s. 59). Socionomyrket kräver inte någon 

legitimation i dagsläget men samtidigt finns arbetsuppgifter inom socialt arbete där en 

socionomexamen är nödvändig, till exempel de som berör socialrätt (ibid. s. 79). På grund av 

detta råder det delade meningar kring om det går att säga att socialt arbete är en profession i 

sig och därmed också vad det innebär att vara en professionell socialarbetare. I Sverige och 

västvärlden råder det dock konsensus kring att socialt arbete i dessa områden har genomgått 

en viss typ av professionalisering (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 75–79). De som 

hävdar detta menar att det finns två olika dimensioner av professionalisering som även går att 

identifiera inom socialt arbete. Den ena är en kollektiv professionalisering som handlar om att 

en yrkesgrupp skapar sig en identitet, relation och förhållningssätt till andra viktiga 

institutioner eller grupper i samhället som exempelvis staten och allmänheten. Den andra 

dimensionen är en professionalisering på en individuell nivå som handlar om att den enskilde 

yrkesverksamma utvecklar och bibehåller en viss kompetens som behövs för att kunna utöva 

sitt arbete. Erfarenhet påstås vara en aspekt som kan påverka graden av en enskild individs 

professionalisering (ibid. s. 77). Vad professionalitet faktiskt är råder det också delade 

meningar om, men de karakteristiska idealen som varit vanligt förekommande i tidigare 

forskningslitteratur menar på att professionalitet grundar sig i bland annat 
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etik, autonomi, expertis, engagemang, en identifikation med yrket och andra yrkesverksamma 

och att i personalstyrkan upprätthålla en god standard (Kerr & von Glinow 1977, s. 331–332; 

Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 79).  

 

3.1.4 Etik 
	
Etik är essentiellt för att socialarbetare i sin profession ska kunna vinna förtroende och 

legitimitet, både från allmänheten men också inom organisationen och inför klienter. Det är 

på många sätt i etiken som det professionella arbetet centreras. Den verksamma 

socialarbetaren formar sin professionella roll utefter sina egna etiska bedömningar men måste 

även förhålla sig till de etiska riktlinjer som organisationen man är verksam i har satt upp 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 89–90). 

 

Ett exempel på en sådan etisk riktlinje som verksamma inom socialt arbete i Sverige har är 

barnets bästa som beskrivs i FN:s barnkonvention, artikel 3 på följande sätt “Vid alla 

åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska 

barnets bästa komma i främsta rummet” (UNICEF 2017). Socialnämnden har en skyldighet 

att se till att barnets rätt till trygghet och omvårdnad är säkerställd, en skyldighet som i 

praktiken landar på socialtjänsten. I beslut som rör barn ska barnets bästa alltid vara 

utgångspunkten och är en tydlig etisk riktlinje inom enheter för barn och unga som 

socialtjänsten bör följa (Pettersson 2013, s. 22).  

 

3.1.5 Autonomi och handlingsutrymme 
	
Autonomi är att självständigt kunna planera och utföra arbetet men kan på olika sätt begränsas 

av organisatoriska förhållanden (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 84). Den 

professionellas autonomi styrs och begränsas av exempelvis lagar och förordningar eller olika 

sociala, politiska eller ekonomiska förhållanden och omständigheter. Verksamma 

socialarbetare måste många gånger följa exempelvis en kommuns ekonomiska begränsningar 

eller policys. Trots detta finns det utrymme för den enskilde socialarbetaren att styra arbetet 

efter olika värderingar och tankar men detta främst i mötet med klienten. I detta möte kan och 

bör socialarbetaren finnas där för klienten för att kunna föra fram dennes rättigheter. 

Autonomin möjliggör för socialarbetaren att välja att sätta klientens intressen framför 

organisationens eller göra tvärtom och välja organisationens intressen framför klientens. Detta 
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innebär att socialarbetaren har relativ stor makt att påverka vad som händer i mötet med 

klienten. Det är främst här som en socialarbetares handlingsutrymme finns. Ytterligare några 

faktorer som kan påverka hur man förhåller sig till det givna handlingsutrymmet och 

autonomin är exempelvis olika erfarenheter hos de enskilda socialarbetarna, organisationen 

och kollegiegruppens inverkan eller omständigheter och rådande normer i samhället (ibid. 

2008, s. 17–19). Stress, och mer specifikt hösten 2015, skulle kunna vara ett exempel på en 

omständighet som påverkar en socialsekreterares handlingsutrymme. 

 

3.1.6 Professionell expertis och kunskap 
	
Inom den vetenskapliga forskningen råder det som nämnt olika åsikter kring huruvida socialt 

arbete är en erkänd profession där man kan prata om en professionell expertis eller inte. De 

som hävdar att socialt arbete har genomgått en professionalisering menar på att det skedde i 

samband med att socialt arbete blev en universitetsutbildning. I stora drag kan man säga att 

ämnet socialt arbete utgör kunskap om sociala problem och hur man genom interventioner ska 

hantera dessa problem (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 80). Inom 

professionsforskning och problemlösning finns det ett arbetssätt som kallas bottom-up och det 

skulle kunna hävdas att många organisationer inom socialt arbete arbetar utefter denna 

princip. Att arbeta utefter bottom-up innebär att man utgår från en konkret situation och söker 

lösningar genom en kombination av indicier, tyst kunskap, erfarenhet och intuition (Brante et 

al. 2015, s. 129). Tyst kunskap är något som används i det praktiska arbetet men som inte 

riktigt går att uttrycka vad det exakt är utan handlar snarare om en intuitiv expertis eller till 

och med en “personlig lämplighet”. Den kunskap som man kan sätta ord på och på så vis även 

föra vidare till andra, oftast muntligen, handlar om erfarenhetsbaserad kunskap (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008, s. 224). Kunskapsbasen inom bottom-up-professioner präglas 

på många sätt av sunt förnuft och just personlig erfarenhet vilket gör arbetet komplext och 

varje lösning skapas unikt för den särskilda situationen (Brante et al. 2015, s. 129) och i 

socialt arbetes fall för den särskilda klienten. 

 

3.1.7 Engagemang 
	
Professionellas engagemang kan mätas utifrån huruvida anställda förhåller sig till att som 

medarbetare utöka sina ansträngningar gentemot antingen den organisation de är anställda på, 

professionen i stort eller deras konkreta arbete (Giffords 2003 s. 7). Vissa hävdar också att 

professionsengagemang kan identifieras utifrån tre olika faktorer. Den första faktorn är tron 
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på, och accepterande av yrkets mål och värderingar. Den andra faktorn är villighet att utöva 

stor ansträngning för yrkesverksamheten. Slutligen är en önskan att fortsatt tillhöra 

professionen en faktor (ibid. s. 8). Professionella tycks visa större engagemang när de känner 

att de har mer ansvar och/eller mer flexibilitet vid beslutsfattande (ibid. s. 20) och 

professionellt engagemang beror också på den anställdas organisations stöttning, individuella 

faktorer så som kön, ålder m.m., samt jobbets karaktär (ibid. s. 21). 

 

3.1.8 Sammanfattning 
	
För att kunna förstå vilka förhållanden intervjupersoner i studien arbetade under har detta 

avsnitt syftat att redogöra för det dåvarande läget på socialkontoren, när det anlände ett stort 

antal ensamkommande till Sverige. Valet att redogöra för begreppen kring professionalitet 

motiveras med att de kommer att utgöra en viktig grund i vår analys. Dessa begrepp, 

tillsammans med den teoretiska utgångspunkten, kommer också att vara en del i hur vi tolkar 

och kodar vår empiri.  

 

3.2 Tidigare forskning 
	
I detta avsnitt för tidigare forskning har vi fokuserat på områden som är relevanta för att få 

kunskap kring hur hög arbetsbelastning kan påverka socialsekreterares i deras arbete och 

deras förmåga att agera professionellt. Vi har valt att fokusera på tre huvudområden; Stress 

inom socialtjänsten, Professionalitet och stress och Prioriteringar i stressfyllda förhållanden. 

Det bör tilläggas att det funnits svårigheter att hitta aktuell forskning för tidsperioden hösten 

2015, vilket troligen grundar sig i att perioden ligger så pass nära i tiden. Både den 

internationella och nationella forskning som finns kring stress och socialarbetare handlar 

övervägande om varför socialarbetare väljer att lämna sina arbetsplatser. Vi har valt att ändå 

redogöra kring denna forskning eftersom det ger en insikt i hur socialarbetare påverkas av 

stress i sin arbetssituation. Att det saknas forskning kring denna tidsperiod och specifikt kring 

de socialsekreterare som valde att stanna under denna perioden är också en motivering till 

varför vi valt att genomföra denna studie.  

 

3.2.1 Stress inom socialtjänsten 
	
Många socialarbetare har under lång tid uttryckt missnöje kring de förändringar som skett 

inom socialt arbete, där professionell expertis, den praktiska kunskapens värde samt stöd och 
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handledning i arbetet har nedprioriterats. Detta som en följd av betoning på ekonomiska 

åtgärder inom socialtjänsten, som i sin tur begränsat utrymmet till det tidigare nämnda 

(Balloch, Pahl & Mc Lean 1998, s. 335). 

 

Sveriges kommunala socialtjänster fungerar många gånger som en inkörsport för 

nyexaminerade socionomer och de anställda lämnar ofta socialtjänsten snabbt för andra 

arbetsgivare. Detta gör att socialtjänstens anställda består av socionomer med lite erfarenhet 

och inte särskilt stor kompetens inom socialtjänstens arbete. I kombination med svåra och 

tunga arbetsuppgifter som exempelvis barnavårdsutredningar har detta lett till att många inom 

socialtjänsten uttrycker missnöje kring arbetsförhållandena och arbetsbördan (Tham & 

Meagher 2009, s. 809). För de verksamma som arbetar med ensamkommande blir situationen 

än mer komplex. Ensamkommande barn och unga har ofta genomgått olika traumatiska 

händelser, både i hemlandet och under flykten, vilket gör att många av dessa barn och 

ungdomar lider av psykisk ohälsa i form av posttraumatisk stress, depression, ångest med 

mera (Derluyn & Broekhart 2007, s. 158; Ehntholt & Yule 2006, s. 1197). Detta gör att det 

krävs en annan slags kompetens hos verksamma inom social barnavård än när de arbetar med 

barn som inte upplevt flykt och eventuella krigstrauman (Ehntholt & Yule 2006, s. 1206). Att 

inte kunna ge brukare den hjälp som de behöver är något som socialarbetare upplever som en 

av de mest stressfyllda delarna av deras jobb (Mor Barak et al. 2006, s. 566). 

 

Det ansvar för människor som socialsekreterare har är också något som upplevs som en stor 

stressfaktor för de verksamma. Fasta tidsramar, rädsla över att besluta “fel” saker och brukare 

med komplexa behov är bland annat element som spelar roll i denna stressfaktor (Coffey, 

Dugdill & Tattersall 2009, s. 432). En av orsakerna som kan identifieras till varför de fasta 

tidsramarna är ett problem är det pappersarbete som krävs att socialsekreterare gör (Coffey, 

Dugdill & Tattersall 2009, s. 428; Mor Barak et al. 2006 s. 563). Socialsekreterare vittnar om 

att de upplever det som omöjligt att utföra det praktiska arbetet samtidigt som de måste göra 

det pappersarbete som är nödvändigt och känslan av att bli överväldigad av byråkrati och 

pappersarbete tillsammans med en icke hanterbar arbetsbörda är en av de främsta orsakerna 

till att socialsekreterare väljer att avsluta sin anställning (Coffey, Dugdill & Tattersall 2009, s. 

427–428). Personalbristen inom socialtjänsten är ett av de problem som orsakar den höga 

arbetsbördan som gör att anställda slutar, vilket i sin tur skapar en ond cirkel, då arbetsbördan 

kan tänkas bli ännu högre på de socialsekreterare som arbetar kvar. 
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3.2.2 Professionalitet och stress 
	
Ett exempel på hur stress kan påverka en yrkesgrupps professionalitet går att finna i studien 

””You have to keep fighting”: maintining healthcare services and professionalism on the 

frontline of austerity in Greece”, skriven av Kerasidou, Kingori och Legido-Quigley (2016). 

Studien redogör för hur yrkesverksamma läkare förhöll sig till professionalitet och ett 

professionellt etos gentemot sina patienter samtidigt som de utsattes för extrema 

arbetsförhållanden i form av de åtstramningar och omstruktureringar som skedde i sjukvården 

som en följd av den globala ekonomiska krisen. Studien redogör också för hur personalen 

upplevde åtstramningarna, vilka etiska dilemman som de stod inför och vilka skyldigheter de 

verksamma faktiskt hade (Kerasidou, Kingori & Legido-Quigley 2016, s. 1–2). I och med den 

ekonomiska krisen var många av sjukhusen runt om i landet tvungna att stänga ner vilket 

resulterade i ett extremt högt tryck på de statliga sjukhusen som fanns kvar. Intervjupersoner i 

studien uttryckte att det var omöjligt att ta hand om patienterna på ett sätt som de menade var 

lämpligt och värdigt och beskrev situationen som att arbeta i en krigszon (ibid. s. 3–6). Det 

viktiga för läkarna var att trots kristillståndet som rådde lyckas upprätthålla sitt professionella 

etos. För att uppnå detta kände läkarna att de var tvungna att gå runt befintliga regler för att 

kunna ge den vård de tyckte att alla patienter borde få (ibid. s. 7). För många av läkarna var 

den fysiska, mentala och psykologiska belastningen som detta innebar påfrestande och ledde 

till att kompetenta läkare med långa erfarenheter lämnade de statliga sjukhusen (ibid. s. 6). 

 

Situationen kan på många sätt liknas med den situation som socialtjänsten utsattes för under 

hösten 2015. I båda fallen fanns en primär faktor som gjorde att stressbelastningen hos 

personalen ökade, i den grekiska sjukvårdens fall den ekonomiska krisen, och i den svenska 

socialtjänstens fall, den belastningen av ärenden som inte kunde jämföras med tidigare. De 

båda situationerna har för personalen på verksamheterna lett till att de måste ta ställning till 

hur de ska förhålla sig till etik och professionalitet. När socialsekreterare ställs inför en sådan 

obalans, där kraven som ställs inte går ihop med de resurser som finns tillgängliga, tvingas, 

som tidigare nämnt, den enskilda socialsekreteraren att utveckla strategier för att kunna 

hantera denna obalans. Dessa strategier handlar ofta om att antingen sätta sin egen hälsa som 

insats eller sänka kvalitén i arbetet för att hinna med (Astvik & Melin 2013, s. 63). Oavsett 

om det är grekiska läkare eller svenska socialsekreterare som blir utsatta för stress och höga 

krav i samband med få resurser blir det en fråga om vad som prioriteras, professionellt etos, 

kvalitén i arbetet eller de professionellas egna hälsa. 
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3.2.3 Prioriteringar i stressfyllda förhållanden 
	
I en översyn av arbetsuppgifterna på barn- och ungdomsenheterna i Sundsvalls socialtjänst 

beskrivs hur socialsekreterare på grund av hög arbetsbelastning har svårt att hinna med 

dokumentation. Socialsekreterare prioriterade faktiska möten och meddelande av beslut till 

brukare framför dokumentation. Som en följd av detta sköts dokumentationen upp till 

framtiden. Strategier som att arbeta övertid kunde i viss mån hjälpa på kort sikt, men den 

tunga arbetsbelastningen resulterade i att liknande situationer upprepades (Skoog 2016, s. 7–

8). Översynen beskriver också förändringen av socialsekreterares arbetssituation som en följd 

av den ökningen av antal ensamkommande barn som ankommit till kommunen under 2015, 

och de intervjuade socialsekreterarna beskriver i översynen sin arbetssituation som ansträngd 

och upplevde svårigheter att hinna med sina arbetsuppgifter. Konsekvenser av den höga 

arbetsbelastningen blev att ordinarie arbetsuppgifter som till exempel förhandsbedömningar 

prioriterades bort mot mer akuta arbetsuppgifter som att hitta boende till barnen. Det råder 

enighet hos både enhetschefer och de verksamma socialsekreterarna som intervjuats att det är 

svårt att hålla kraven på att en utredning skall vara slutförd inom fyra månader, vilket är 

lagstadgat. Socialsekreterare vittnar även om svårigheter att genomföra överväganden i tid. 

De verksamma inom kommunen beskriver en oro för att missa viktiga arbetsuppgifter och en 

känsla av förlust av kontroll. Arbetssituationen upplevdes som frustrerande då de slitits 

mellan viljan att göra ett bra jobb och att samtidigt följa lagstiftningen, något som inte kunnat 

kombinerats under den berörda tidsperioden (ibid. s. 9, 14). Detta har påverkat både den 

enskilde socialsekreteraren i form av stress och rädsla att göra fel men också på en 

organisationsnivå, då det upplevts att brukarperspektivet försvunnit som en följd av 

överbelastningen (ibid. s. 21) 

 

Ytterligare en följd av den höga arbetsbelastningen är att prioritering av vilka ärenden som 

ska handläggas görs. De brukarna med akuta eller stora behov prioriteras framför de brukarna 

som inte har så stora behov eller som själva ansökt om insatser (Skoog 2016, s. 10). Att kunna 

prioritera förutsätter att man har en viss typ av handlingsutrymme och en benägenhet att agera 

utifrån det handlingsutrymmet (Wörlén & Bergmark 2012 s. 653). I Sverige ger lagstiftningen 

för socialtjänsten en hög grad av handlingsutrymme till de verksamma i de flesta områdena 

inom socialtjänsten (ibid. s. 646) och socialsekreterare måste göra prioriteringar i sitt arbete. I 

vilken utsträckning detta sker påverkas av vilka typer av uppgifter de har, antal klienter och 

kommunen eller enhetens resurser (ibid. s. 652). Ofta handlar prioriteringar just om vilka 
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ärenden som ska handläggas näst, vilket kan ses som mer eller mindre ofrånkomligt i en 

situation där socialsekreteraren har många ärenden som ännu inte påbörjats (ibid. s. 652). 

Utmaningen i att göra professionella och etiskt försvarbara val ligger i att kunna uppfylla 

brukarens behov utifrån de tidsrestriktioner och ekonomiska förutsättningar som finns (ibid. s. 

646). 

 

3.2.4 Sammanfattning 
	
När en arbetsplats försätts för en extrem stressfylld situation kan det uppstå svårigheter som 

resulterar till att verksamma måste ta ställning till bland annat etik och professionalitet. 

Socialtjänsten, som redan innan 2015 var en stressfylld arbetsplats, försattes i en 

extremsituation vilket ledde till att socialsekreterare var tvungna att göra prioriteringar bland 

både brukare och arbetsuppgifter. Att undersöka hur detta påverkade de socialsekreterare som 

valde att stanna kvar under tidsperioden är av vikt för att förstå hur de hanterade 

arbetssituationen och hur deras förmåga att agera professionellt påverkades.  

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
	
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk och de teoretiska begrepp som kommer 

att användas för att analysera den insamlade empirin. Utgångspunkten och det så kallade 

ramverket utgörs av studien “Överlevnadsstrategier i socialt arbete” av Astvik och Melin 

(2013) som identifierat olika strategier som socialsekreterare använt sig av när de tvingats 

arbeta under de vardagliga stressfyllda förhållanden som generellt råder på socialtjänsten.  

 

Eftersom denna studie ämnar undersöka hur de socialsekreterare som stannat kvar har kunnat 

utföra sitt arbete trots stressfyllda förhållanden, samt hur det påverkade deras förmåga att 

agera professionellt blir Astvik och Melins (2013) överlevnadsstrategier en ytterst relevant 

teoretisk utgångspunkt att använda. Detta eftersom det kan bidra till att kunna identifiera just 

strategier som socialsekreterarna använt sig av i stressen, vilket i sin tur möjliggjorde att de 

förmådde att arbeta i den stressfyllda situationen och påverkade just deras förmåga att agera 

professionellt. 
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4.1 Överlevnadsstrategier 
	
Astvik och Melins (2013) identifierar fem olika strategier som socialsekreterare använder sig 

av för att hantera den vardagliga stress som många upplever att arbetet innebär. I studien 

hänvisas det till den stress som uppkommit ur att socialtjänsten ställts inför allt högre krav 

samtidigt som resurserna varit alldeles för låga för att kunna motsvara dessa krav. Ansvaret 

för att hantera denna obalans har hamnat på den enskilda socialsekreteraren som tvingas 

tillämpa olika strategier för att hantera situationen. Att ta till sådana strategier innebär dock 

konsekvenser som sämre hälsa för de enskilda socialsekreterarna eller att kvalitén på arbetet 

som utförs under de stressfyllda förhållandena blir lägre än vanligt (Astvik & Melin 2013, s. 

61). 

 

4.1.1 Kompensatoriska strategier 
	
En av strategierna som presenteras i studien kallas kompensatorisk vilket innebär att 

socialsekreterare tvingas hitta en balans mellan höga krav och för lite resurser. 

Kompensatoriska strategier handlar om att arbeta övertid, ta med arbete hem eller hoppa över 

raster i hopp om att hinna med desto mer, få kontroll och försöka bibehålla kvalitén i sitt 

arbete (ibid. s. 63). Detta innebär att det läggs stort personligt ansvar på den enskilda 

socialsekreteraren. De kompensatoriska strategierna används bland annat för socialsekreterare 

för att hantera den stress som uppstår när för mycket av dennes arbetsuppgifter inte hunnits 

med och kan förstås som ett sätt att skapa kontroll i arbetet. Om stressen är över en begränsad 

period innebär användandet av kompensatoriska strategier inte nödvändigtvis något negativt 

men pågår den under en längre tid kan det leda till negativa konsekvenser för den enskildes 

hälsa, då den inte får tid till återhämtning (ibid. s. 65). 

 

4.1.2 Kravsänkande strategier 
	
Övergår stressen till att bli mer långvarande och kontinuerlig kan strategierna övergå till att 

bli kravsänkande. Genom att sänka kraven vad gäller ambitionsnivå och kvalitet för vad som 

är “good enough” kan socialsekreterare härbärgera den stressfyllda arbetssituation de befinner 

sig i utan att känna en allt för stor moralisk konflikt inom sig (ibid. s. 66). En ytterligare 

aspekt i de kravsänkande strategierna är ansvarsförskjutning. Att lämna ifrån sig ansvaret till 

någon annan, för att man exempelvis inte hinner med sitt arbete eller inte lyckas uppfylla de 

krav som finns, är en strategi för att minska den upplevda stressen (ibid. s. 67). 
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4.1.3 Disengagemang 
	
En tredje strategi är disengagemang. Denna strategi används ofta i tillfällen då 

socialsekreterare upplever en stor frustration över sin arbetssituation och känner en 

hopplöshet. Som en konsekvens av detta slutar den enskilda socialsekreteraren att engagera 

sig i sitt arbete och för sina klienter samt att samarbetet med kollegorna svalnar (ibid. s. 67). 

 

4.1.4 Voice 
	
Voice-strategier innebär att enskilda socialsekreterare eller socialsekreterare som ett kollektiv 

väljer att göra sin röst hörd och protestera mot dess arbetsförhållanden. Denna kan innebära 

ett skydd mot stress eftersom det hjälper socialsekreterare att minska de självanklagelser som 

är vanligt förekommande. Genom att belysa den orimliga arbetsbelastningen får 

socialsekreterare stöd i att inte skuldbelägga sig själv för de kvalitetsbrister som upplevs. 

Detta är vanligt förekommande då kvalitetsbristerna blir allt för höga. Genom att använda sig 

av voice som strategi skyddar den enskilda socialsekreteraren dess professionella integritet 

och undviker att tyst acceptera dessa kvalitetsbrister (ibid. s. 68). 

 

4.1.5 Exit  
	
Exit som strategi handlar om att fly från den otillfredsställande situationen genom att avsluta 

sin anställning. På så vis skyddar socialsekreteraren sitt eget välbefinnande genom att 

eliminera den faktorn som leder till stressrelaterade sjukdomssymtom, nämligen arbetet i sig. 

En annan faktor till varför socialsekreterare väljer exit som strategi är för att arbetsvillkoren 

inte ger utrymme för att utföra arbetet på ett sätt som upplevs som professionellt (ibid. s. 69). 

 

4.2 Sammanfattning 
	
De fyra första strategierna som Astvik och Melin (2013) identifierar; kompensatoriska 

strategier, kravsänkande strategier, disengagemang och voice är det som kommer utgöra den 

teoretiska bakgrunden för att analysera empirin i denna studie. Den femte, exit, är en strategi 

vi på förhand kan veta att våra intervjupersoner inte använt sig av då alla arbetar kvar. 

Däremot är exit något som är troligt att de reflekterat kring vilket är anledningen till att vi valt 

att lyfta även denna strategi i detta avsnitt.  
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För att kunna besvara studiens forskningsfråga om hur socialsekreterares förmåga att agera 

professionellt påverkades av stressfyllda förhållanden kommer analysavsnittet i studien att 

integrera denna teoretiska utgångspunkt med det som beskrivits i kunskapsläget kring 

professionalitet och dess centrala begrepp.  

 

5. Metod 
 
5.1 Val av metod samt metodens förtjänster 
	
Denna uppsats ämnar undersöka socialsekreterares subjektiva upplevelser av en viss 

tidsperiod vilket gör att en kvalitativ metod är passande då det ger upphov till en annan närhet 

till det som ämnas att undersöka (Ahrne & Svensson 2011, s. 10; Bryman 2008, s. 371). 

Användandet av intervjuer bidrar till en flexibilitet vilket är önskvärt för att kunna låta 

intervjun handla om det den intervjuade personen väljer att fokusera på (ibid. s. 413). Genom 

att i studien använda semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av empiri tar 

studien tillvara på flexibilitet men sätter samtidigt upp ramar för intervjupersonerna att hålla 

sig till studiens tema, vilket en intervjuguide hjälper till med (ibid. s. 415). Intervjuguiden 

baserades därför på studiens syfte och frågeställningar. Genom att använda en 

semistrukturerad intervju ges också utrymme för de intervjuade socialsekreterarna att tala om 

andra erfarenheter som de upplevde under den aktuella tidsperioden. 

 

Att vara två som genomför intervjuer kan ge ett tryggt och bra stöd. Om de som håller 

intervjuerna dessutom är samspelta kan intervjun blir bättre i form av större 

informationsmängd och en djupare förståelse (Trost 1997, s. 44). Därför valde vi att 

gemensamt genomföra intervjuerna. I kvalitativa intervjuer är också själva intervjuprocessen 

en del i själva analysen och bearbetningen av materialet. Genom att vara två i denna process 

underlättar det att både kunna föra intervjun framåt samtidigt som man kan uppmärksamma 

och anteckna saker som inte kommer med på inspelningarna så som gester och tonfall (ibid. s. 

55). Detta var också en anledning till varför vi valde att gemensamt genomföra intervjuerna. 

 

5.2 Metodens begränsningar  
 

Eftersom denna studie är kvalitativ kommer den inte kunna ge en generell bild av hur alla 

socialsekreterare i Sverige ser på sin professionalitet och arbetsbördans konsekvenser för 
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brukarna. De socialsekreterare som kommer att intervjuas kan endast representera sig själva 

och hur just de upplevde situationen. Studien kommer dessutom vara svår att replikera just 

eftersom att den är subjektiv då den baseras på intervjupersonernas personliga upplevelser 

(Bryman 2008, s. 369). En till orsak till att kvalitativa studier tenderar att bli för subjektiva är 

att det lämnas stort utrymme till forskaren att påverka studien med sina uppfattningar och 

värderingar om vad som är det viktiga (ibid. s. 368). Kvalitativa studier tenderar att ha en 

bristande transparens vilket leder till en svagare tillit till både forskaren och studiens 

trovärdighet. Den bristande transparensen grundar sig ofta i att kvalitativa studier inte redogör 

kring hur urval skett eller hur analysen genomförts (ibid. s. 370). För att försöka undvika att 

hamna i bristande trovärdighet har det för oss varit viktigt att tydligt redogöra för de steg som 

tagits i studiens gång. Vi har därför valt att beskriva hur vi valt våra intervjupersoner, ta fram 

olikheter i intervjupersonernas utsagor och att beskriva hur kodning av empirin och 

analysförfarandet skett.  

 

5.3 Metodens tillförlitlighet 
 

Kvalitativa forskare har diskuterat kring huruvida begreppen validitet och reliabilitet faktiskt 

är av betydelse för kvalitativ forskning (Bryman 2008, s. 531) och vissa menar på att 

kvalitativ forskning istället bör använda sig av annorlunda kriterier för att bedöma kvalitén 

(ibid. s. 354–357). Bryman (2008) lyfter forskaren Yardleys resonemang kring fyra 

alternativa kriterier som bättre tillämpas på kvalitativ forskning. Det första handlar om 

sensitivitet när det gäller kontexten vilket handlar om att forskaren ska ha en viss känslighet, 

dels för den sociala miljön där forskningen sker, dels för till exempel etiska frågeställningar 

och teoretiska ståndpunkter som framkommer. Det andra kriteriet handlar om engagemang 

och strikthet. Med det menas att forskaren bör ha ett engagemang i forskningstemat samt att 

den bör ha de färdigheter som krävs för att med noggrannhet samla in och analysera data. Det 

tredje kriteriet, tydlighet och sammanhang, syftar på att forskaren ska se till att metoderna för 

forskningen ska vara tydligt specificerade, argumenten ska vara överskådliga och 

förhållningssättet reflekterande. Det sista kriteriet som är effekt och betydelse avser vikten av 

att få just en effekt på och betydelse för teorin, för den samhällssfär och de verksamma inom 

fältet där forskningen genomförs (ibid. s. 357). Det är dessa fyra kriterier, snarare än validitet 

och reliabilitet, som präglat denna studie. 

 



	 22 

Inom kvalitativ forskning har forskaren som ambition att se det undersökta fenomenet ur 

undersökningspersonernas perspektiv. Ambitionen för oss handlar således om att kunna sätta 

sig in i “den andres roll” och uppfatta socialsekreterares verklighet utifrån deras 

perspektiv, genom ett tolkande synsätt. Genom att anta detta synsätt kan vi uppfatta 

situationen och miljön på ett annat sätt än vad utomstående kan (Bryman 2008, s. 40, 361–

363). Eftersom studiens ämnar förstå socialsekreterares upplevelser är det fördelaktigt att 

använda detta tolkande synsätt som grundar sig ur den vetenskapsteoretiska traditionen 

fenomenologi (ibid. s. 32–33). När vi intervjuar en yrkesgrupp som vi själva snart kan komma 

att tillhöra gör detta att vi i hög grad kan identifiera oss med socialsekreterarna. En eventuell 

risk med detta är att vi kan komma att distansera oss från forskarrollen och därmed tappa 

syftet med undersökningen (ibid. s. 363). Det finns dock också en vinning med ovan nämnda 

situation. Genom att vi enkelt kan göra denna identifiering med socialsekreterarna minskar 

avståndet mellan vårt och deras medvetande och vi har därmed lättare att inhämta den sociala 

kunskap som studien söker (ibid. s. 362). Även vårt agerande under intervjuerna kommer med 

största sannolikhet att påverka resultaten av dem. Exempelvis kan det handla om hur vi väljer 

att formulera frågorna eller i vilken grad vi försöker anpassa oss till den intervjuade. Det är 

således viktigt att redan innan intervjuerna fundera över vilka vi själva är och hur detta kan 

påverka intervjusituationen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011 s. 48–50). 

 

5.4 Urval 
	
Studien har använt sig av ett målinriktat urval vilket innebär att intervjupersoner valts utifrån 

vad som är relevant för att passa problemformuleringen och studiens forskningsfrågor 

(Bryman 2008, s. 392). Denna studie har således valt intervjupersoner utifrån kriterierna att de 

arbetat som socialsekreterare med ensamkommande under hösten 2015. Empirin består av 

datan från fem stycken genomförda intervjuer. Intervjuerna pågick mellan 40–50 minuter. 

En bra metod för att få kontakt med flera aktuella intervjupersoner är genom snöbollsurval. 

Detta innebär att forskaren inledningsvis i sin studie kontaktar en eller ett mindre antal 

personer som i sin tur kan förmedla kontakt till fler relevanta intervjupersoner (ibid. s. 196). 

En avgörande faktor för att få kontakt med framtida intervjupersoner och för att kunna 

fortskrida med ett snöbollsurval är att få en initial kontakt med en person som leder forskaren 

vidare till fler intervjuobjekt och ger en ingång till det fält man ämnar undersöka. En sådan 

person kan kallas för grindvakt (Kalman & Lövgren 2012, s. 47). Vi började med att ta 

kontakt med en verksamhetschef på ett socialkontor som förmedlade kontaktuppgifter till 
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eventuella intervjupersoner. Vi hade som tanke att detta skulle ge oss tillträde till det fält som 

vi ämnat undersöka. Dessa kontaktuppgifter ledde dock bara till att vi fick en person som ville 

ställa upp på intervju, vilket var betydligt färre än vad vi hade räknat med. Därför var vi 

tvungna att använda andra sätt för att få kontakt med eventuella intervjupersoner. Vi beslutade 

oss för att ringa till socialkontor för att beskriva vår situation, att vi genomför en studie och 

behövde intervjupersoner som matchade de kriterier vi valt för vårt urval. Detta skapade en 

del stress och oro hos oss då vi blev osäkra på om vi skulle hinna hitta intervjupersoner. Att 

denna initiala kontakt inte skulle leda till att vi fick tillgång till alla våra intervjupersoner var 

något som vi skulle kunna tagit i beaktning tidigare i arbetsprocessen (Rehnstam & 

Wästerfors 2011, s. 196), då vi i ett tidigare skede hade kunnat förbereda oss för att ta kontakt 

med andra eventuella intervjupersoner, utöver de kontakter som förmedlats genom vår 

grindvakt. 

 

I och med att vi var tvungna att ändra strategi för att hitta intervjupersoner påverkades urvalet. 

Den direkta kontakt med socialkontor vi förde ledde till att vi endast fick tillgång till 

socialsekreterare som arbetar kvar på enheter för ensamkommande. Hade vi intervjuat 

personer som valt att avsluta sin anställning efter hösten 2015 hade empirin troligtvis sett 

annorlunda ut. I och med att alla våra intervjupersoner var socialsekreterare som arbetat kvar 

under och efter den stressfyllda perioden valde vi att under arbetets gång ändra syfte och 

frågeställningar så att de överensstämde med de intervjupersoner vi fick tillgång till. 

 

5.5 Kodning och analys 
	
För att kunna strukturera upp det insamlade materialet och möjliggöra för en analys kodade vi 

empirin. Genom kodning kunde vi synliggöra mönster i materialet vilket gjort att även 

kodningen i sig själv kan sägas vara en del av analysen (Jönson 2010, s. 56). För att kunna 

analysera empirin gjorde vi en viss strukturering i form av sortering, reducering och 

argumentation. Sorteringen skapade ordning och överskådlighet. Vi placerade in empirin 

utefter de teoretiska begrepp vi valt och de gemensamma teman som intervjupersonerna lyft 

(Jönson 2010, s. 57–59; Rennstam & Wästerfors 2011, s. 194–197). På så sätt skedde en 

reducering av materialet, vilket ofta är nödvändigt då det inte finns utrymme att ta med all 

insamlad empiri. Vi har försökt välja ut material som utgör en representation av den empirin 

som samlats in. 
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Kvalitativa intervjuer tenderar att vara svåra att generalisera och en kvalitativ studie ska som 

tidigare nämnt inte alltid eftersträva generaliserbarhet. Däremot kan det finnas en poäng med 

att kunna göra generaliseringsanspråk för att studien ska framstå som mer pålitlig (Ahrne & 

Svensson 2011, s. 28–29; Bryman 2008, s. 369). I studien har det således varit av vikt att 

framhålla fenomen i socialsekreterarnas berättelser som skulle kunna överföras och ha 

upplevts liknande hos andra socialsekreterare under samma tidsperiod. Med det sagt har det 

också varit viktigt för oss att framhålla olikheter i intervjuerna för att kunna uppvisa en 

variation och komplexitet i såväl kodning som analys. Detta är eftersträvansvärt då 

komplexiteten kan ifrågasätta förgivettagna uppfattningar och generera ny kunskap. I sin tur 

gör detta att studien framstår som trovärdig och pålitlig i och med att vi vågar ifrågasätta vår 

egna empiri (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 196–206). För oss har det inneburit att finna en 

balans mellan att låta socialsekreterarnas åsikter och upplevelser tala för sig samtidigt som vi 

varit redo att kunna replikera på resultaten och att kritiskt analysera empirin. Avslutningsvis 

har vi lyft fram en argumentation som hävdar vilken ny kunskap som studien genererat vilket 

är önskvärt (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 206). 

 

5.6 Genomförande av intervjuerna 
	
Inledningsvis i intervjun är det viktigt att få den intervjuade att känna sig trygg och bekväm 

(Kvale 1997, s. 120). Genom att vi kort informerade om syftet med intervjun, redogjorde vad 

för slags inspelningsverktyg som skulle användas samt gav utrymme för frågor gav vi 

intervjupersonen mer insyn i processen vilket förhoppningsvis gjorde denne mer bekväm i 

situationen. 

 

Intervjuerna som genomförs i denna studie har spelats in efter insamling av samtycke från 

intervjupersonerna. Genom att spela in intervjuerna har vi som intervjuat kunnat ha fullt fokus 

på vad som sagts i intervjun och därmed kunnat koncentrera oss på att ställa relevanta 

följdfrågor, istället för att behöva fokusera på att föra anteckningar på det som sagts under 

intervjun (Bryman 2008, s. 428). Vi har valt att använda oss av tre olika inspelningsverktyg, 

två mobiler och en dator, för att minimera risken att intervjuerna inte spelades in eller att 

inspelningarna försvinner (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 53). Under intervjuerna har 

vi också valt att anteckna specifika fraser som känts värdefulla och centrala teman som lyfts 

under intervjun, för att på så sätt säkerställa att vi inte går miste om värdefull empiri (ibid. s 

53). Kvalitativa forskare är ofta intresserade av hur intervjupersoner uttrycker sig (Bryman 
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2008, s. 428), och även detta är något som har varit värdefullt att anteckna under själva 

intervjutillfället. 

 

Utefter inspelningarna har vi transkriberat materialet. Att själva transkribera materialet är 

fördelaktigt då vi som genomfört intervjuerna redan varit bekanta med det som sagts och 

således haft lättare att förstå och komma ihåg vad som sagts när oklarheter uppstått. Under 

transkriberingens gång har vi också lärt känna vårt material vilket varit gynnsamt inför 

analysen av empirin (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 54). 

 

5.7 Etiska överväganden 
	
Uppsatser av detta slag omfattas inte av kravet på etisk prövning, men som studenter har vi 

likväl ansvar över att forskningsarbetet bedrivs på ett etiskt godtagbart sätt, ett ansvar som vi 

delar med handledaren (Kalman & Johansson 2012 s. 12). Eftersom studiens metod bestått av 

intervjuer är detta i synnerhet viktigt. Trots att studien således inte omfattas av Lag 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, har vi använt detta lagrum 

som riktlinjer till vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet med intervjupersoner, 

eller forskningspersonen som lagen kallar de. 16§ (2003:460) befäster att forskningspersonen 

skall informeras om den övergripande planen för forskningen, syftet med forskningen, de 

metoder som kommer att användas, de följder och risker som forskningen kan medföra, vem 

som är forskningshuvudman, att deltagande i forskningen är frivilligt, och 

forskningspersonens rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Vidare fastslår 17§ 

(2003:460) att forskningen bara får utföras om forskningspersonen har samtyckt till den, efter 

att den fått information om forskningen enligt 16§. Samtycket skall vara frivilligt och 

dokumenterat (2003:460). 

 

Vi har lagt mycket vikt vid att intervjupersonerna är välinformerade och förstår vad 

deltagandet i denna studie innebär, samt att vi har ett samtycke till medverkan (Kalman & 

Johansson 2012a, s. 11). Att informera intervjupersoner enligt 16§ (2003:460) och att få 

samtycke enligt 17§ (2003:460) är en nödvändighet för att vi skulle kunna genomföra studien 

och är också i enlighet med informationskravet och samtyckeskravet som diskuteras i 

forskningsetiska sammanhang (Kalman & Johansson 2012a, s. 13–14). Vidare är 

konfidentialitetskravet något vi har tagit hänsyn till. Det innefattar dels intervjupersonens rätt 

till anonymitet, dels att värna om intervjupersonen genom att vara noggrann med hur vi 
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hanterar vår data (Bryman 2008, s. 138; Kalman & Johansson 2012a, s. 14). Att informera 

intervjupersoner om detta på förhand kan leda till att intervjun präglas av öppenhet samt att vi 

kan få fram ärligare och fylligare information (Kalman & Johansson 2012a, s. 14). Även 

nyttjandekravet är något som studien har tagit i beaktande. Likaså handlar detta om värnande 

av individers integritet men fokuserar på att uppgifterna som samlas in i ett projekt inte får 

användas till något annat än forskningsändamål. Att intervjupersonerna litar på att de 

uppgifter de lämnar inte kommer användas på fel sätt är något som avgjort vilken typ av 

information och svar vi fått tillgång till under intervjuerna (ibid. s. 14). 

  

5.8 Arbetsfördelning 
	
Under arbetet med denna studie har vi valt att till stor del arbeta gemensamt. Under arbetet 

med att inhämta tidigare forskning valde vi dock att dela upp arbetet på så vis att vi läste olika 

artiklar och redogjorde sedan för varandra vad artikeln behandlat. Vi valde också att dela upp 

arbetet under intervjuprocessen. En av oss var huvudintervjuare och den andra fokuserade på 

att ställa relevanta följdfrågor och anteckna sådant som vi fann av specifikt värde. 

Transkriberingarna gjordes även enskilt. 

 

5.9 Kunskapssökande 
	
För att kunna få kunskap kring relevanta områden som denna studie berör har vi letat efter 

tidigare forskning på ämnen kring stress och professionalitet. Vi har använt oss av databasen 

Lubsearch och använt sökord såsom “stress”, “social work*” “professional*”, “working 

condition*” i olika kombinationer. När vi har använt Lubsearch har vi säkerställt att den 

tidigare forskningen är “peer reviewed” för att vara säkra på att forskningen genomgått en 

kvalitetsgranskning och därmed håller hög standard. 

 

För att få kunskaper kring det aktuella läget hösten 2015 har vi använt oss av olika trovärdiga 

myndigheters beskrivningar av perioden, som till exempel Migrationsverket och 

Socialstyrelsen. Vi har även använt oss relevant kurslitteratur samt artiklar och radioprogram 

där socialsekreterare beskrivit perioden utifrån deras synvinkel. 
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6. Resultat och analys 
	

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vår empiri och analysera den med hjälp av den 

teoretiska utgångspunkten som tidigare belysts samt det material vi redogjort för i 

kunskapsläget. Detta avsnitt kommer introduceras med en kort presentation av våra 

intervjupersoner för att förenkla läsningen av analysen, samt att intervjupersonernas bakgrund 

och situationer kan ha påverkat hur de agerat. Själva analysen kommer att vara uppdelad i fem 

olika rubriker; En socialtjänst som famlade i blindo, “Har den åtminstone tak över 

huvudet?”, Att kunna göra det man är ämnad att göra, Städperioden och ”Riktigt socialt 

arbete”. Vissa av de olika rubrikerna har också underrubriker för att underlätta läsandet. 

Slutligen följer en slutsats av vår analys. 

 

6.1 Intervjupersoner 
	
Alla våra intervjupersoner har arbetat på enhet för ensamkommande under hösten 2015. En 

ytterligare faktor de har gemensamt är att de alla arbetat i Stockholm. 

 

IP1 är en man i 45-årsåldern som vid hösten 2015 hade arbetat ca ett halvt år på 

socialtjänsten. Han tog examen 2007 och har innan sitt arbete på socialtjänsten jobbat inom 

HVB-verksamheter med inriktning på ensamkommande.  

 

IP2 är en kvinna i 30-årsåldern som vid hösten 2015 precis påbörjat sin anställning på 

socialtjänsten. Hon tog examen 2014 och har innan sitt arbete på enheten för 

ensamkommande arbetat på enhet för barn och unga på socialtjänsten. Hon arbetade då på 

enhet för barn och unga, men hade också ärenden med ensamkommande, då det inte fanns en 

enskild enhet för ensamkommande på den tidigare arbetsplatsen.  

 

IP3 är en kvinna i 35-årsåldern som arbetat på socialtjänsten sedan 2006, då hon började på 

enheten för ekonomiskt bistånd. Sedan 2012 har hon arbetat med ensamkommande och hade 

alltså tre års erfarenhet innan hösten 2015. Under den studerade tidsperioden arbetare IP3 i en 

ankomstkommun.  
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IP4 är en kvinna i 30-årsåldern som arbetat på socialtjänsten sedan 2011. Hon började på 

enhet för ekonomiskt bistånd i en mindre ort. 2012 började hon arbeta i Stockholm på 

barnenhet. I maj 2015 började hon arbeta med ensamkommande. 

 

IP5 är en man i 50-årsåldern som 2004 började arbeta på enhet för barn och unga. 2010 

började han arbeta som handläggare på enhet för ensamkommande. 2015 hade han alltså fem 

års erfarenhet av arbete med ensamkommande och var också gruppchef under den undersökta 

tidsperioden. 

 

6.2 En socialtjänst som famlade i blindo 
	
För att inleda denna analys är det viktigt att lyfta hur intervjupersonerna har upplevt perioden 

och hur läget på socialkontoren såg ut. Många av de aspekter som våra intervjupersoner 

vittnat om är saker som rapporter och översyner om den berörda tidsperioden också lyft, 

vilket redogörs för i kunskapsläget. För studien är det av intresse att fånga socialsekreterarnas 

upplevelse av hur arbetsförhållandena såg ut och hur de kunde utföra sitt arbete under dessa 

förhållanden. Detta avsnitt kommer belysa intervjupersonernas användande av 

kompensatoriska strategier.  

 

6.2.1 En tid av kaos och oordning 
	
Precis som Socialstyrelsen (2016, s. 8–11) skriver i sin rapport om hösten 2015 beskriver 

också våra intervjupersoner perioden som oerhört “turbulent” och “en tid av kaos”. Många 

upplevde perioden som den mest stressfyllda man någonsin varit med om under sin 

arbetskarriär. 
 

Det var ju en konstant stress, det var väldigt extremt. (...) Man hade knappt tid att gå på toaletten, 

man hade knappt tid att äta.  

- IP1 

 

Två av intervjupersonerna berättar även att det gjorts Lex-Sarah-anmälningar till Inspektionen 

för vård och omsorg, det vill säga anmälningar angående brister i handläggningen. Trots detta 

menar de intervjuade socialsekreterarna att de gjort sitt allra bästa för att försöka hinna med så 

mycket som möjligt i handläggningen av alla de ärenden som de ansvarat över. För att göra 

detta har socialsekreterarna tvingats använda sig av olika taktiker. 
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Man hade knappt tid att gå på toaletten, man tog med sig telefonen hem och jobbade hemifrån för att 

kunna hinna. Det var alltid jakt på att hinna eller slutföra arbetet.  

- IP1 

 

Här kan man se att IP1 beskriver att han använder sig av något Astvik och Melin (2013, s. 64) 

skulle kalla för kompensatoriska strategier. När arbetssituationen blev för stressfylld och det 

arbete som skulle utföras inte gick att genomföra under ordinarie arbetstimmar fick IP1 

istället ta av sin privata tid för att kompensera upp det som inte hunnits med på kontorstid. 

Även IP4 visade tecken på att använda sig av kompensatoriska strategier. Hon beskriver det 

på följande vis: 

 
Måendet påverkades ju, man var inte lika glad som man kanske är i normala fall, känslomässigt så 

blev man faktiskt påverkad och det var inte lika roligt att gå till jobbet. Det påverkade fritiden också 

(...) det är väl olika hur man hanterar från person till person, men jag tror att ganska många av oss 

valde att jobba över mycket och att privatlivet fick komma i andra hand. Det är absolut inte roligt att 

ha det på det sättet. 

 

Även om perioden var extremt jobbig för de inblandade är det endast IP1 som uttryckt att han 

var nära på att gå in i väggen och inte orka med. De övriga har snarare sett på hösten 2015 

och tiden kort därefter som en utmaning och vissa menar att stressen var överkomlig då “det 

ändå var en sådan kort period” som det extrema läget varade. Enligt Astvik och Melin (2013, 

s. 65) fungerar det att använda de kompensatoriska strategierna så länge det inte övergår till 

att användas under längre perioder. Att IP1 var nära på att gå in i väggen kan tyda på att han 

använde sig av kompensatoriska strategier under en längre tid än vad han kunnat hantera, 

vilket ofta resulterar i stressrelaterade symptom såsom utmattning (ibid. s. 65). 

 

6.2.2 Utan riktlinjer 
	
IP5 och IP3, de som har mest erfarenhet inom myndighetsarbete med ensamkommande, 

beskriver perioden som en ny tid där många kommuner inte riktigt hade koll på 

ensamkommande som målgrupp eller hur handläggningen kring dessa skulle gå till. Att 

ensamkommande är en okänd målgrupp för många verksamma inom socialt arbete är något 

som tagits upp i tidigare forskning (Ehntholt & Yule 2006, s. 1206). Många hade helt enkelt 

inte arbetat med målgruppen tidigare och flera socialtjänster saknade en särskild enhet för 
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ensamkommande. En av våra intervjupersoner, IP5, beskrev att socialkontor på kort varsel 

satte ihop enheter för ensamkommande och “slängde in” chefer som utan någon specifik 

tidigare erfarenhet av målgruppen fick rollen att leda enheten. Intervjupersonen beskrev också 

att många av dessa enheter hade svårigheter i att finna kompetent och erfaren personal. I sin 

tur resulterade detta i att de flesta enheter som tog emot ensamkommande inte hade några 

faktiska riktlinjer eller handlingsplaner om hur man skulle gå tillväga vilket IP5 beskriver på 

detta vis: 
 

… det är såhär "nybyggaranda". Alla pratar om att det. Vi har inga rutiner för det här, allting är nytt 

kring ensamkommande. 

 

IP2 har liknande reflektioner och menar att socialtjänsten och dess socialsekreterare var 

verksamma i en tid där det inte fanns tydliga ramar för hur arbetet kring de ensamkommande 

skulle gå till vilket innebar att man var tvungen att ta till speciallösningar som skulle passa 

den “vanliga” handläggningen. Anpassningen i kombination med mängden ärenden och 

tidsbrist gjorde att socialsekreterarna tvingades kringgå de befintliga riktlinjer som gäller vid 

handläggning av ärenden kring barn och unga, vilket IP2 beskriver nedan: 

 
Det ska jag inte glömma att säga, det saknades lite riktlinjer asså (...) Ja men rättssäkert, det blir 

liksom, “okej, vi gör inte som andra”, asså... Så är det. Och alla gör lite på sitt sätt med det här, i det 

här fältet. För att det är sådana tider. 

 

6.2.3 Sammanfattning 
	
Socialtjänsten stod alltså inför en svårhanterlig situation under hösten 2015. De intervjuade 

socialsekreterarna vittnar om att det saknades riktlinjer på enheterna vilket ledde till en tid av 

speciallösningar. De berättar också om att det var svårt att hitta kompetent och erfaren 

personal. Denna svårighet med att hitta lämplig personal är något som även Socialstyrelsen 

(2016 s. 8–11) rapporterat om, vilket framgår i det kunskapsläget som vi redogjort för. Även 

de Lex-Sarah-anmälningar som två av våra intervjupersoner nämnde att deras enheter gjort är 

något som vi i tidigare avsnitt belyst var vanligt förekommande (Erkers & Sköld 2015). 

Denna tid av kaos ledde till att fler av våra intervjupersoner använde sig av kompensatoriska 

strategier för att kunna hantera den stressfyllda situation de stod inför. För några innebar det 

ohälsa vilket användning av kompensatoriska strategier under en längre tid ofta resulterar i 

(Astvik & Melin 2013, s. 65). Det finns anledningar att tro att många socialsekreterare runt 
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om i landet hanterade situationen på samma vis då SSR:s socialpolitiska chef uttryckte oro 

just för att de socialsekreterare som stannade kvar under tidsperioden gjorde det med risk för 

sin egen hälsa (Jeppson 2015). 

 

6.3 “Har den åtminstone tak över huvudet?”  
	
Teorin om överlevnadsstrategier i socialt arbete som denna analys grundar sig i behandlar 

kompensatoriska strategier som en av huvudstrategierna för att skapa kontroll i arbetet och 

reducera stress som upplevs både i arbetet och på fritiden. Men när kompensatoriska strategier 

används under längre perioder tenderar de att bli ineffektiva och denna strategi blir därmed 

dysfunktionell. I detta skede är det vanligt att istället försöka ta sig till andra typer av 

strategier, som till exempel kravsänkande strategier (Astvik & Melin 2013, s. 65–66). Detta 

har vi lyckats identifiera i vår empiri, från alla våra intervjupersoner. 

 

6.3.1 Good enough 
	

“Man ville bara att det skulle vara good enough. Och good enough blev liksom väldigt enough”  

- IP3 

 

Övergripande handlar de kravsänkande strategierna vi identifierat att våra intervjupersoner 

använt sig av om att göra nödvändiga prioriteringar, dels mellan brukare, dels mellan 

arbetsuppgifter. De arbetsuppgifterna som blev nedprioriterade var dokumentation och annat 

administrativt arbete, medan fokus låg på att se till barnets bästa, som i huvudsak enligt 

intervjupersonerna bestod av att se till att alla ensamkommande hade någonstans att bo. IP2 

beskriver denna tid av kravsänkning och nödvändiga prioriteringar på följande vis: 

 
Även med dokumentation, det var ju liksom, man fick prioritera om, “okej, jag kommer inte hinna i 

tid att skriva övervägande till politikerna”, för att man har så mycket pågående utredningar man är 

tvungen att prioritera det istället, för att se att alla har det de behöver. Så det var verkligen såhär, för 

mig var det, jag har varit ganska noga med dokumentation, och man måste skriva ordentligt, skriva 

och registrera och sånt där, då var jag inte så noga med det, så det var lite huller om buller (...) Jag 

tror jag hade typ 16–17 utredningar att skriva, och det är ett stort jobb. Så man fick ju tänka om lite 

att, såhär “okej det ska inte vara omfattande på samma sätt”, det tog tid för mig att förstå. Men man 

får jobba på lite nya sätt för att klara av det här.  

- IP2 
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Även de resterande intervjupersonerna uttryckte att det var just det administrativa arbetet som 

nedprioriterades. Dokumentation, överväganden, journalanteckningar, vårdplaner och 

utredningsplaner var något som lades åt sidan såvida det inte var akut. En av studiens 

intervjupersoner uttrycker denna förmåga att kunna prioritera vad som är viktigast och vad en 

kan lägga åt sidan som en av dennes främsta lärdomar av perioden. Så vad var det då som var 

viktigast? Kanske beskrivs det bäst genom ett citat av IP3: 
 

Det gällde bara att ha det flytande, att de hade någonstans att sova, att äta och att de skulle komma i 

akut sjukvård så fick man ju va nöjd.  

- IP3 

Som beskrivet av IP3 var socialsekreterarna tvungna att sänka sina krav på deras arbete. 

Att alla de intervjuade socialsekreterare valde att prioritera att tillgodose de 

ensamkommandes grundläggande behov kan tänkas bero på olika faktorer. Dels kan det 

grunda sig i att de har en tyst kunskap, som till stor del är erfarenhetsbaserad (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008, s. 224) dels att de utgår från en av de grundläggande etiska 

riktlinjerna i socialt arbete, nämligen barnets bästa (Pettersson 2013, s. 22). Kunskapen om 

etik och etiska riktlinjer torde också kunna beskrivas som en del av deras professionella 

kunskap (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008 s. 89–90). En intervjuperson beskriver 

viljan att kunna göra allt på en gång för att hinna, men tydliggör senare att det inte gick och 

att denne var tvungen att avgränsa sig, något annat vore orealistiskt. Denna typ av 

rationalisering är ett tecken på användande av kravsänkning som strategi, för att kunna 

rättfärdiga de svåra prioriteringar som behöver göras (Astvik & Melin, 2013 s. 67). 

Trots den kravsänkning som skedde kring att administration prioriterades bort var det enligt 

intervjupersonerna viktigt att se till att besluten var i ordning. IP3 beskriver det så här: 

 
Korta aktanteckningar och få till det här med beslut. Att du kunde liksom ha beslut så att det inte 

blev kaos sen. För bara om du hade beslut på var de var, när de flyttade och när de skulle flytta in så 

kan allt det här andra lösa sig. Men vissa saker blev viktigare och vissa saker släppte man. Ens egna 

ungdomar släppte man ju också på vissa saker, de som man hade haft ett tag. De fick också vänta 

med vissa saker (...) Man prioriterade bort det administrativa, så mycket administration det bara 

gick. (...) Man journalför inte. Men besluten är viktiga att de finns. Du kan vänta med dina 

journalanteckningar men ta ett beslut, var de bor och var de befinner sig. För att också kunna följa 

ärendet. 
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Detta stycke empiri tydliggör också den prioriteringen som skedde mellan brukare, som 

även det är en vanlig strategi för att kunna hantera hög arbetsbelastning (Skoog 2016, s. 

10; Wörlén & Bergmark 2012 s. 652). Fler av de intervjuade socialsekreterarna hänvisade 

till denna typ av prioriteringar och menade på att de ärenden som de haft pågående sedan 

innan hösten 2015 fick prioriteras undan för att säkerställa att de ensamkommande som 

nyss kommit till landet fick den information och hjälp de behövde. 

 

6.3.2 Socialtjänsten som kollektiv 
	
Denna kravsänkning som skedde på socialtjänsten skedde inte bara individuellt för de 

enskilda socialsekreterare vi intervjuat, utan intervjupersonerna påstår att det var något som 

skedde runt om i hela landet. IP4 beskriver nedan känslan av att alla socialsekreterare stod 

inför samma utmaningar och att detta legitimerade de individuella kravsänkningarna som 

gjordes. 

 
Alla hade samma problem (...) Dels var det inte bara vi i *** och det var inte bara jag som 

handläggare, utan det var liksom andra kommuner i hela Sverige som hade den situationen och det 

var liksom en lättnad  

 

IP5 beskriver en specifik situation som handlar om de kollektiva kravsänkningarna. Han 

berättar att socialkontor var tvungna att gå utanför ram-avtalen för boenden för de 

ensamkommande, eftersom alla platser var fulla. IP5 berättar vidare att det visade sig att 

några aktörer var mindre seriösa, men att läget var så pass akut att det inte kunde tas hänsyn 

till. Vidare säger IP5 att “Alla gjorde så, men väldigt få pratar om det. Det var förmågan att 

helt enkelt gå runt regler”. 

 

Denna förmåga att gå runt regler kommer diskuteras vidare nedan men det relevanta i detta 

avsnitt är den uppfattning de intervjuade socialsekreterarna hade kring att alla socialkontor 

stod inför samma situation och faktiskt var tvungna att sänka sina krav och till exempel 

använda sig av mindre seriösa aktörer. IP2 beskriver nätverksmöten hon haft med 

socialsekreterare som arbetade med ensamkommande från andra socialkontor som en 

räddning. Detta tydliggjorde att andra socialtjänster också varit tvungna att gå runt regler och 

ta till speciallösningar vilket tydde på att kravsänkningen var en kollektiv handling. På frågan 
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kring hur det kändes för IP3 att inte kunna göra det jobb som en socialsekreterare borde göra 

svarade intervjupersonen “Man tänkte inte på det för det var lika för allihop”. 

 

Denna kravsänkande process som skett på fältet skulle kunna ses som en kollektiv rörelse för 

många socialsekreterare verksamma inom socialtjänstens arbete kring ensamkommande. Med 

hänsyn till vad våra intervjupersoner påstått, att området kring socialtjänstens arbete kring 

ensamkommande var näst intill obefintligt för många socialkontor före den berörda 

tidsperioden, skulle man kunna påstå att socialtjänstens arbete kring ensamkommande försökt 

genomgå en uppbyggnadsprocess. I detta har socialsekreterarna försökt anpassa arbetet till de 

ramar som socialtjänsten redan har kring arbete med barn och unga. Detta har dock inte 

fungerat. Det beror dels på att socialsekreterare tillhör ett fält där extrem tidsbrist och stress 

präglar arbetssituationen (Coffey, Dugdill & Tattersall 2009 s. 432), dels att socialsekreterare 

inte har tillräcklig kompetens kring de ensamkommandes behov (Ehntholt & Yule 2006, s. 

1206). Därför har socialsekreterarna istället sänkt sina krav för hur handläggningen ska gå till 

och legitimerat detta genom att referera till kollektivet. Detta skulle kunna tolkas som en slags 

ansvarsförskjutning, från individen till kollektivet. Att alla gjorde på samma sätt och stod 

inför samma situation fungerar som ett försvar för den enskilda individen till varför den 

agerade på detta sätt. Att lägga över ansvaret på någon eller något annat kan i sin tur leda till 

att den upplevda stressen känns mindre (Astvik & Melin 2013 s. 67). 

	
6.3.3 Att lämna ansvaret där det hör hemma 
	

Jag kan inte påverka det. Att man försöker att.… lämna ansvaret där det hör hemma. Politikerna!  

- IP2 

 

Utöver den ansvarsförskjutningen som skedde från de individuella socialsekreterarna till 

socialtjänsten som kollektiv har vi också kunnat identifiera andra typer av 

ansvarsförskjutningar. De två största områden är från individen till chefer och förvaltningen, 

samt från individen till politiker på riksnivå. Utöver dessa två områden kunde vi också utröna 

spår av ansvarsförskjutning på övriga externa parter som gode män, de ensamkommande 

själva och de privata vårdföretagen. 

 

Fyra av intervjupersonerna använde sig av ansvarsförskjutningar mot cheferna och 

förvaltningen. Varför den femte intervjupersonen inte uttryckte sådan typ av 
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ansvarsförskjutning beror förmodligen på att han själv är chef på enheten. IP1 beskriver det 

på följande vis: 
 

Sedan tycker jag väl inte att man fått speciellt mycket stöd från förvaltningen (...) myndigheter 

agerade alldeles för sakta, som de ofta gör på grund av en del byråkratiska saker som finns, det 

gjorde att man inte ska kunna agera på det sättet som man kanske vill.   

 

De fyra intervjupersonerna som använde sig av ansvarsförskjutning gentemot cheferna, 

upplevde det som en lättnad. IP3 satte ord på känslorna och beskrev det såhär: “I slutändan är 

det ju chefernas problem. Så där fick vi någon slags lättnad. Vi gjorde så gott vi kunde.”. 

Som tidigare nämnt skedde inte bara en ansvarsförskjutning till socialsekreterarnas närmsta 

chefer och förvaltning, utan också på riksnivå, till politiker. IP4 beskriver det följande: 

 
Att man träffade ungdomen sällan och inte gjorde utredningar i tid, att det inte berodde på mig själv, 

utan på den extremsituationen som var (...) den här mängden asylsökande som kom till Sverige, det 

stod ju om det i nyheterna nästan varje dag, det var liksom så uppenbart att det inte berodde på 

någon brist hos mig personligen, utan det var ju liksom ett problem på riksnivå om man säger det så. 

Det var ju en situation som Sverige aldrig haft förut och det underlättade liksom att hantera det hära 

(...) de här bristerna som uppstår, de ligger inte hos mig, utan det ligger på en annan nivå liksom. 

 

Även resterande intervjupersoner uttryckte denna typ av resonemang, att de politiska 

förändringarna som skett har påverkat deras arbete och att det är politikerna som bör ta 

ansvaret över det, inte socialsekreterarna själva. Att lämna över ansvaret på chefer eller 

politiker gör att den enskilda socialsekreterare inte behöver hållas ansvarig för de bristerna 

som funnits i arbetet. Som tidigare nämnt kan denna typen av ansvarsförskjutning vara en 

copingstrategi för att hantera den stress som uppstår inom socialt arbete (Astvik & Melin, 

2013, s. 67).  

 

6.3.4 Sammanfattning 
	
Hösten 2015 präglades av en otroligt stressfylld situation för socialtjänsten. Detta ledde till att 

dess anställda var tvungna att göra prioriteringar, både bland brukare, men också bland deras 

arbetsuppgifter. Våra intervjupersoner menar på att dessa prioriteringar var nödvändiga och 

ledde till att kraven sänktes för vad ett bra arbete innebar. Denna beskrivning överensstämmer 

med den forskning som vi lyft i tidigare avsnitt. Dels att verksamma inom socialtjänsten 



	 36 

upplever mycket stress och att det bland annat resulterat i sänkt kvalité (Tham och Meager 

2009, s. 809), dels att den specifika situationen under hösten 2015 ledde till just brister i 

utredningar, skyddsbedömningar och förhandsbedömningar (Socialstyrelsen 2016, s. 8–11). 

Att använda dessa kravsänkande strategier beskrivs dock av våra intervjupersoner som en 

nödvändighet, för att mäkta med mängden av arbete och för att minska den upplevda stressen, 

vilket också Astvik och Melin (2013, s. 67) menar att det gör. 

 

6.4 Att kunna göra det man är ämnad att göra 
	
Perioden hösten 2015 var otroligt tuff och innebar mycket stress för socialsekreterare, men 

trots detta så uttryckte majoriteten av våra intervjupersoner att de fann en slags glädje i 

arbetet. För många grundar det sig i att situationen var, som IP5 uttryckte det, “extraordinär” 

och att det krävdes “extraordinära insatser”. Det innebar att socialsekreterare var tvungna att 

kringgå olika lagar, policys och regler. Eftersom att situationen var så extrem tvingades som 

tidigare nämnt socialsekreterarna att sänka kraven kring handläggning och till viss mån sin 

professionella standard för vad man tycker är en bra arbetsinsats. I dessa “nybyggartider”, en 

period där det saknades riktlinjer och där man släppte på många tidigare krav, menar 

intervjupersonerna att det möjliggjordes tillfällen för att kunna handla och tänka “utanför 

boxen”. Detta kändes för intervjupersonerna som en nödvändighet för att kunna utföra ett 

etiskt försvarbart arbete, men det krävdes också att de vågade stå för sitt handlande. 

 

6.4.1 Rätt virke 
 

Jag tyckte det var jättespännande och jättekul. Men det var utmanande, och svårt att liksom förstå, 

ingen visste någonting (...) Det fanns utrymme för att vara kreativ samtidigt som det var “men man 

gjorde ju inte som man ska”, det var frustrerande.  

- IP2 

 

Många berättar om just nödvändigheten att ta till och hitta egna lösningar för att kunna få 

arbetet att gå ihop. Flera av intervjupersonerna nämner också att det var här de verksamma 

delades upp i två läger. De fanns de socialsekreterare som hade förmågan att tänka om och 

faktiskt använda den makt som autonomi och handlingsutrymme ger för att på bästa möjliga 

sätt kunna hjälpa sina brukare (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s.84). Sedan fanns det 

de som inte vågade tänka nytt och blev relativt statiska i sin yrkesutövning. IP5 beskriver 

skillnaden så här: 
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För att det har nog att göra med personligheten på socialsekreteraren. Ehm, om inte man tyckte att 

det här crazy var lite kul alltså.... Då... Man funkar inte då. Man gick till jobbet och visste, nu måste 

vi göra speciallösningar. 

 

Många av intervjupersonerna uttrycker just att socialsekreterare måste ha en viss personlighet 

för att kunna göra den sortens arbete som är nödvändigt för att stå ut i de stressfyllda 

förhållandena. Det handlar mycket om vilka egenskaper den enskilda socialsekreteraren har. 

IP1 beskriver detta på följande sätt: 

 
Jag menar på att, hur konstigt det än låter, att du måste vara gjort av rätt virke (...) Men det blir 

väldigt problematiskt i längden om du inte kan hantera det som åligger dig att arbeta med. En del 

människor är bra på det, andra är ju inte det liksom (...) Kan man ta eget ansvar och egna initiativ så 

har man betydligt bättre förutsättningar att klara av det arbetet tycker jag. Det är ju väldigt 

självständigt arbete som man gör här. 

 - IP1 

 

Att vara gjord av “rätt virke” ses alltså som en anledning till varför socialsekreterare klarar av 

att stanna kvar och göra ett bra arbete trots att arbetsförhållandena såg ut som de gjorde. 

Frågan är vad “rätt virke” är och innebär. IP5 menar på att det har mycket med erfarenhet att 

göra. Till skillnad från många andra inom fältet menar han att han och hans arbetsgrupp har 

kunnat luta sig tillbaka på sin erfarenhet, något som många andra enheter inte kunnat göra då 

de ibland helt saknat erfarenhet av målgruppen. 
 

Man får inte glömma att vi har liksom ändå jobbat med ensamkommande en lång tid. Vi hade ju 

nätverk. Jaaa... Man kan säga att vi hade yrkeskunnande sådär.  

- IP5 

 

Vad intervjupersonerna försöker beskriva med begreppen “rätt virke”, “socialsekreterarens 

personlighet” och “yrkeskunnande” kan vara socialsekreterares kunskap. Att ha förmågan att 

våga kringgå regler och kunna göra autonoma bedömningar baseras på den kunskap som den 

enskilde socialsekreteraren och enheten gemensamt innehar. Precis som IP5 säger utgörs en 

stor bas i socialarbetarens professionella kunskap av just personlig erfarenhet och det är 

också därför komplexa lösningar är en nödvändighet när man utövar socialt arbete (Brante et 

al. 2015, s.129). Att vara gjord av “rätt virke” och att man klarar av arbetet på grund av 
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personlighet skulle kunna handla om en intuitiv expertis (Svensson, Johnsson & Laanemets 

2008, s. 224). De socialsekreterare som lyckas navigera i den stressfyllda kaosartade perioden 

handlar utefter en intuition som också den kan spåras tillbaka till erfarenhet (ibid. s. 224). 

 

6.4.2 Förmågan att stå för sitt handlande 
	
Att kunna stå för speciallösningarna verkar också vara en viktig komponent till varför det gått 

att arbeta under de förhållanden som var. Att kunna stå rakryggad och hävda nödvändigheten 

i att kringgå befintliga regler har dels att göra med den enskilde professionellas kunskap och 

etiska grund (Kerasidou, Kingori & Legido-Quigley 2016, s. 7), dels kan det också vara en 

strategi för att påvisa att något behöver förändras. 

 
Det var förmågan att helt enkelt gå runt regler. Jag vill inte säga bryta mot regler, för det var en 

speciell situation, men helt enkelt ha den känslan av, vad är rätt egentligen? Och hela tiden påminna 

sig, nej men de här reglerna, de är ju anpassade efter svenska förhållanden, svenska barn liksom, 

som kanske har en eller två föräldrar och kanske en familj. De är ju inte alls gjorda för det här, så hur 

kan en då kringgå den här regeln, utan att känna att jag är dålig eller “åh, nu bryter jag mot lagen, 

vad ska hända med mig liksom?”  

- IP5 

 

Att göra sin röst hörd när man anser att de arbetsförhållanden som råder inte fungerar är den 

strategin som Astvik och Melin (2013, s. 68) kallar voice och har använts av våra 

intervjupersoner. När man tycker att de riktlinjer som finns inte ger upphov till “det som 

egentligen är rätt” kan man genom att göra sin röst hörd försöka förändra omständigheterna. 

 
Jag gör såhär, jag skiter i, jag gör min grej. Även om det kanske inte funkar första, andra, tredje 

gången så kommer cheferna efter ett tag märka att “det här är en jobbig jäkel, han bökar och stökar”. 

De har ändå så mycket att göra själva så till slut så kommer de ändå vara tvungna att börja lyssna på 

dig.  

- IP1 

 

Att göra sin röst hörd har inte endast handlat om att försöka förändra något utan är också ett 

sätt att sätta ner sin fot när man tycker att det blivit för mycket. Detta hör även ihop med 

kravsänkande strategier. När en enskild socialsekreterare tycker att arbetsbelastningen är 

orimlig och att denne inte tycker att ytterligare kravsänkningar är aktuellt är det en strategi att 
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just säga ifrån (Astvik och Melin 2013, s. 68). Att markera var sin gräns går kan vara ett 

exempel på att säga ifrån. 
 

Nej men jag vet när det kommer gå över min gräns, för min gräns är mina ärenden, att jag kan ha 

koll på mina... Och det låter väldigt, kanske egoistiskt, men det har varit en överlevnadsstrategi.  

- IP2 

 

Enligt IP5 är en anledning till varför man vågar säga ifrån att man har förmågan att våga 

handla och kunna förlita sig på sin erfarenhet. Vikten här ligger i att man känner att man är så 

pass säker i sin professionalitet att man kan hävda att man handlar rätt vilket grundar sig i att 

socialsekreteraren har kunskap för att på bästa sätt hitta lösningar för att utföra sitt egentliga 

arbete, det vill säga hjälpa sina brukare. 

 
Och liksom någonstans hos en handläggare så finns en lust i det här också liksom, så ska man börja 

liksom, titta på papper och slå i pärmar och sådär, shit liksom, då tror inte jag att man jobbar med 

detta speciellt länge. Utan liksom, man blir liksom en "doer" på något sätt... Man sätter ju ner näven 

och liksom tänker på barnets bästa och lutar sig mot sin erfarenhet och sitt nätverk också, och sina 

kollegor naturligtvis, och sin chef.  

- IP5 

 

6.4.3 Kul i kaoset och vikten av sammanhållning 
	
Ytterligare en faktor som förmodligen varit avgörande för varför våra intervjupersoner kunnat 

utföra sitt arbete är att de sett perioden som en utmaning och något kul samt en möjlighet att 

kunna utnyttja sin professionella kunskap. De har sett det som en chans att få vara kreativ 

snarare än att det bara handlade om att frångå regler. Själva lusten i att vilja förändra och 

förbättra livet för de ensamkommande har varit en drivande faktor. 
 

Generellt sett så var det en väldigt bra period, en väldigt rolig period. Kaosig och väldigt rolig. För 

man fick ibland frångå från sina tråkiga rutiner, så det kunde hända lite roliga saker också.  

- IP3 

 

Fyra av våra intervjupersoner IP2, IP3, IP4 och IP5 talade om vikten av att hitta glädjen i 

arbetet, att umgås med kollegor och att kunna skratta och skoja med dem, trots att 

arbetsbördan var tung och verksamheten akutstyrd. Sammanhållningen i arbetsgruppen 
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beskrivs som oerhört viktig. Kanske är det just denna förmåga som skyddat våra 

intervjupersoner från att hamna i ett disengagemang, att de hållit hopplöshet borta och faktiskt 

stärkt sitt samarbete kollegor emellan (Astvik och Melin 2013, s. 67).  

 
Vi har alltid varit såhär, ja men, vi har haft bra stämning i gruppen och ja, brytt oss om varandra. 

 - IP4 

 

En annan anledning till varför intervjupersonerna lyckats undvika disengagemang kan vara på 

grund av flexibiliteten som uppkommit genom att socialsekreterarna varit tvungna att kringgå 

regler och ”tänka utanför boxen” och att det därmed låg stort ansvar på de enskilda 

socialsekreterarna. Enligt tidigare forskning leder just flexibilitet och stort ansvar till att 

engagemanget för arbetet växer (Giffords 2003, s. 20).  

 

IP1 är den av våra intervjupersoner som varit mest negativ i sin beskrivning av perioden. Som 

tidigare nämnt är IP1 den som känt av stressen mest och den enda av våra intervjupersoner 

som varit nära att gå in i väggen och uttryckt att om stressen fortsatt hade han slutat på 

socialtjänsten. En bidragande faktor till detta kan vara att det inte funnits något vidare 

samarbete inom IP1s arbetsgrupp inte funnits och att det har varit brister i sammanhållningen. 

Detta var förmodligen en orsak till varför IP1 var den som varit närmast att gå in i ett 

disengagemang och den som känt mest hopplöshet inför situationen. 

 
Man kunde ofta hamna i bråk, alla var så pass slutkörda att det var lätt att hamna i bråk. Man går 

istället på varandra och blev irriterad i stort sett på allt.  

- IP1 

 

6.4.4 Sammanfattning 
	
Att tvingats kringgå regler och hitta speciallösningar har drivit socialsekreterarna till att ta 

tillvara på sina grundkunskaper i form av intuition och erfarenhet för att på bästa sätt hjälpa 

de ensamkommande. Att använda dessa grundkunskaper för att lösa en konkret situation är 

något som präglar bottom-up-professioner (Brante et al. 2015, s. 129) som socialt arbete 

skulle kunna hävdas är. Många av intervjupersonerna har stått upp för de val de tyckt varit 

nödvändiga och använt sin röst för att förespråka vad de egentligen tyckt var rätt. Utifrån det 

har vi kunnat identifiera att de använt sig av strategin voice för att hantera den upplevda 

stressen (Astvik & Melin 2013 s. 68). Både samarbetet inom arbetsgruppen och flexibilitet i 
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arbetet har ökat lusten till arbetet och varit en bidragande faktor till varför de flesta av 

intervjupersonerna har lyckats hålla ett engagemang uppe och kämpa på. Engagemanget, i 

samband med förmågan att kunna försvara sina kunskaper och bedömningar har lett till att 

fler av våra intervjupersoner lyckats utföra sitt arbete genom att ta vara på just kunskapen de 

har kring hur socialt arbete ska bedrivas, och vad som är av största vikt. Detta är vad den sista 

delen i analysen “Riktigt socialt arbete” kommer att behandla. 

 

6.5 “Städperioden” 
	

Det var då man började höja kraven på hur det ska vara.  

- IP3 

Alla våra intervjupersoner beskrev något som kan kallas för en “städperiod”. Det handlar om 

perioden i början av 2016, då arbetssituationen förändrades för socialsekreterarna som en 

följd av att ID-kontroller infördes vid Sveriges gränser (Migrationsverket 2016c, s. 7; 

Regeringen, 2015). Intervjupersonerna beskrev att då arbetsuppgifterna förändrades uppkom 

enn annan typ av stress än tidigare. I och med att antal nya ärenden minskade fick 

socialsekreterarna tid att komma ikapp med det som tidigare nedprioriterats. IP2 beskrev 

perioden på följande vis: 

 
Det var en lättnad att kunna börja jobba mer normalt. Då började man skriva mer utredningar. Allt 

skrivjobb, överväganden och allt sådant där kom man igång med då också. För det är väldigt mycket 

administration när man jobbar som socialsekreterare. Det var ju skönt men det var ju fortfarande 

väldigt mycket att göra. Så stressen gick ju inte ner på en gång där i januari för att det var ju så 

mycket som fortfarande hände (...) Det var fortfarande väldigt mycket jobb under hela 2016. Mycket 

pappersarbete då. Och då kunde man börja med att vara lite professionell igen. Det var skönt. 

 

IP2 beskriver här en känsla av att kunna vara och agera professionellt igen. Den kravsänkning 

som skedde under hösten 2015 förändrades enligt våra intervjupersoner under perioden våren 

2016, till en ”kravhöjning”. Det handlade bland annat om att ta tag i det man tidigare 

bortprioriterad, som exempelvis dokumentation, överväganden, omplaceringar och 

utredningar av privata aktörer och familjehem. Att helt enkelt “städa i ärendena” som IP5 

uttryckte det. IP3 beskrev detta skifte på följande vis: 
 



	 42 

Nä, men det var då man började höja kraven igen. För man sänkte verkligen kraven, då sänkte man 

också mentalt, ”det här duger, det här är tillräckligt bra”. Och sen så ba ”ja men vänta det bor sju 

ungdomar i det här familjehemmet, det ska vara fem.” Sen tittar man och ser att det bara ska vara tre 

helst, det var då man började höja kraven på hur det ska vara. Men då under den här tiden tyckte 

man att man gjorde ett okej jobb men inte så mycket mer än så. Det var först sen. Att man kunde se 

att de förekom i belastningsregister eller att man placerade ungdomar med väldigt svåra problem i 

familjer som aldrig hade haft en placering tidigare. Så blev det bara sammanbrott. Det var sen som 

man började höja ribban. 

 

IP5 beskriver det som att den “skadliga stressen” först blev närvarande under 2016. Vi tror att 

detta kan grunda sig i att kraven på socialsekreterarna under denna perioden höjdes igen. Som 

tidigare nämnt är kravsänkning en strategi för att minska den upplevda stressen (Astvik & 

Melin 2013, s. 67), en strategi som vi identifierat att våra intervjupersoner använde sig av 

under hösten 2015. När kraven under 2016 höjdes igen, förändrades också stressnivån för 

socialsekreterarna då de inte kunde använda sig av kravsänkning som strategi för att hantera 

arbetssituationen. 

 

6.6 “Riktigt socialt arbete” 
	

Okej, det är lite kaos nu, vi gör lite det som är viktigt (...) Det är då allt ställs på sin spets liksom, vad 

är viktigt? Är det viktigt att vi sitter och skriver eller är det viktigt att vi träffar ungdomarna och med 

handen på hjärtat kan säga "nej men, den här ungdomen har vad den behöver". Ehm, det var lite så 

att det liksom sattes på sin spets.  

- IP2 

 

I allt vad hösten 2015 och perioden därefter innebar för socialkontor och socialsekreterare 

runt om i landet har fyra av våra intervjupersoner, IP2, IP3, IP4 och IP5 som tidigare nämnt 

uttryckt att det var en rolig period att arbeta i. Som IP2 beskriver i citatet ovan var 

socialsekreterare tvungna att prioritera det viktigaste i arbetet. I den stunden hamnade 

socialsekreterare i en sits där de också behövde definiera vad som faktiskt är det viktigaste, 

kärnan i deras arbete. IP3 menar att perioden möjliggjorde för socialsekreterarna att möta 

klienter på ett sätt de tidigare inte gjort. En kollega till IP3 fick hålla i ett möte med tre killar 

som tittat på porr under tiden de bott på ett hem. Detta menar IP3 annars inte finns utrymme 

för i socialsekreterares arbete men att det var roligt att situationen möjliggjorde ett sådant 

personligt möte. Även IP4 berättar att det som prioriterades var just mötet. 
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Joo, men det blev ju, att man satt med liksom fyra kollegieblock med oskrivna journalanteckningar, 

så just då blev det ju liksom fokus på möten.  

- IP4 

 

Mötet blir på många sätt vad våra intervjupersoner menar är kärnan i sitt arbete. Det viktiga 

blev att hela tiden prioritera det mänskliga mötet. Visserligen upplevde inte alla att man hann 

med denna sortens möten, men situationen lyckades ändå få socialsekreterarna att reflektera 

över vad de tycker är det viktiga i sitt arbete. 

 
Men så skulle jag vilja jobba mycket, mycket mer. Färre ärenden, och kunna sitta och liksom... 

Konstruktiva möten. Psykosociala, eller mänskliga, kalla det vad du vill. Utredande samtal kan ju 

vara också så ganska... läkande. Något åt det hållet tänker jag.  

- IP5 

 

Perioden kan sägas ha gett upphov till och gett oss en inblick i vad socialsekreterare anser att 

fokus bör ligga på i socialtjänstens arbete. Det kan tänkas att det är här våra intervjupersoner 

återigen lyfter den yrkeskunskap de har som utgörs av både erfarenheter, etiska ståndpunkter 

och kunskap grundad i forskning (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 89–90, 229). 

Flera av intervjupersonerna belyser just det mänskliga mötet och barnets bästa som deras 

främsta fokus. 

 
Det blev ju lite mer "riktigt socialt arbete" kan man säga. Mycket mera fokus på möten, och på de 

grundläggande behoven för individerna att tillgodose det (...) Vad är professionalitet tänker jag nu? 

Är det liksom att sitta vid datorn och verkligen knappa in alla journaler sådär?  

- IP2 

 

I det “riktiga sociala arbetet” kan man säga att våra intervjupersoners syn på vad 

professionalitet faktiskt är förändrades, och arbetets professionella etos fick större tyngd. 

Vilka principer är det viktigt att man håller fast vid, och vad innebär egentligen att vara 

professionell? Är det att följa regler och riktlinjer om dokumentation eller handlar det snarare 

om att prioritera det riktigt viktiga? Liksom tidigare forskning visat kan krissituationer 

framkalla just vad som är det viktiga i en profession, vad som är den egentliga plikten 

(Kerasidou, Kingori & Legido-Quigley 2016, s. 7). En av våra intervjupersoner menar på att 

om man förmår att se att vissa regler måste brytas för att upprätthålla den professionella 
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etiken och standarden, ger det en förutsättning för att kunna arbeta kvar. Hon beskriver det på 

följande vis:   

 
Ärligt, det är ju jättemånga regler som ändras nu. Det är lite såhär, okej vi måste ställa upp på det 

här, som är lite halvslarvigt, men som är mänskligt. Kan man se det, då kan man jobba här. 

- IP2 

 

Kanske handlar det också om en förmåga att se en djupare mening i sitt arbete. Här blir 

engagemanget återigen aktuellt, förmågan att tro på yrkets mål och värderingar gör att den 

enskilde verksamma kan känna engagemang för sitt arbete (Giffords, 2003 s. 21). Har man 

förstått att regelbrytandet och speciallösningarna tjänar ett högre ändamål kan man 

fortfarande lyckas upprätthålla ett hopp och ett engagemang för både arbetet och klienterna. 

För att återigen applicera Astvik och Melins (2013) överlevnadsstrategier kan vi tolka 

engagemanget som ett motstånd mot ett disengagemang vilket också skyddar 

socialsekreterarna från att ta till strategin “exit”, det vill säga att sluta. En anledning varför 

många socialsekreterare tar till den sista strategin, att fly arbetet, beror på att man upplever att 

arbetssituationen inte ger utrymme för att agera professionellt (ibid. s. 69). De 

intervjupersoner som deltagit i vår studie menar dock att professionaliteten ändå varit 

närvarande och att man agerat professionellt, även fast de har fått tänka om vad 

professionalitet faktiskt innebär. 

 

Fler av våra intervjupersoner uttrycker stolthet över att ha varit med under en period som var 

“historisk”, som en av våra intervjupersoner uttrycker det. Det är ett tydligt tecken på ett visat 

engagemang, då det kan härledas till alla de faktorerna som kan identifiera just engagemang 

hos en professionell, nämligen tron på, och accepterande av yrkets mål och värderingar, 

villighet att utöva stor ansträngning för yrkesverksamheten och en önskan att fortsatt tillhöra 

professionen (Giffords 2003, s. 8). Kanske är det efter en sådan här omtumlande period som 

känslan av kollektivet blir som starkast. De intervjuade socialsekreterarna tillhör en 

yrkesgrupp som genomgått svåra tider och sett kollegor gå in i ett disengagemang vilket för 

många lett till utbrändhet och uppsägningar. Majoriteten av våra intervjupersoner har dock 

hänvisat till sin arbetsgrupp som något som har gjort det möjligt för de att fortsätta sitt arbete. 

Att känna en identifikation med yrket och andra yrkesverksamma är ett av de karakteristiska 

idealen kring vad professionalitet innebär (Kerr & von Glinow 1977, s. 331–332). Vår 

övertygelse är att denna känsla av att tillhöra ett professionellt kollektiv som härdat ut och nu 
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tillsammans är på väg att bygga upp nya verksamheter och forma något nytt, har varit en 

bidragande faktor till varför våra intervjupersoner lyckats utföra sitt arbete under hösten 2015.  

 

 

7. Sammanfattning och avslutande diskussion 
 

Denna studies syfte har varit att beskriva och analysera socialsekreterares upplevelser av hur 

de hanterat en stressfylld period och om de i denna situation kunnat agera professionellt. För 

att kunna besvara syftet användes följande frågeställningar:  

 

Hur kunde socialsekreterare utföra sitt arbete trots de stressfyllda förhållandena? 

 

Hur upplevde socialsekreterare att deras förmåga att agera professionellt påverkades av de 

stressfyllda förhållandena?  

 

 

För att kunna utföra sitt arbete trots de stressfyllda förhållandena under hösten 2015 har de 

intervjuade socialsekreterarna använt sig av olika överlevnadsstrategier. De strategier som 

studien tydligt kunnat identifiera är kompensatoriska, kravsänkande, disengagemang och 

voice. Majoriteten av intervjupersonerna lyckades skapa en förändring i deras arbetssituation 

som de menar har varit av stor betydelse till varför de kunde utföra sitt arbete.  

 

Genom att våga kringgå regler och riktlinjer och utnyttja sin professionella kunskap i form av 

autonomi, etik och engagemang har de intervjuade socialsekreterarna ändrat sin syn på vad 

professionalitet är och därmed upplevt att de förmått att agera professionellt under de 

stressfyllda förhållandena.  

 

Stressen och dess konsekvenser har således lett till att de intervjuade socialsekreterarnas 

uppfattning om vad ett professionellt agerande är har förändrats och utifrån detta har 

socialsekreterarna upplevt att de i sitt arbete utfört ett “riktigt socialt arbete”. Ovan nämnda 

strategier och agerande har gjort att intervjupersonerna kommit närmare vad de anser vara 

kärnan i det sociala arbetet, det mänskliga mötet. Dessa upplevelser tror vi har stärkt 

intervjupersonernas känsla av sammanhang och professionellt engagemang. I det ”riktiga 
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sociala arbetet” låg fokus på det mänskliga mötet med klienten snarare än dokumentation och 

annat administrativt arbete. En av våra intervjupersoner har dock avvikt från de övriga i det 

att han inte haft samma engagemang eller känsla av bibehållen professionalitet. Det är samma 

intervjuperson som är den enda som visat tecken på disengagemang, nämligen IP1. En 

bidragande orsak till detta tror vi är att denna intervjuperson inte haft samma stöd från 

kollegiegruppen som de övriga intervjupersonerna vittnat om. Att denna intervjuperson 

lyckats undvika den sista strategin i vår teoretiska utgångspunkt, exit, tror vi grundar sig i att 

han lagt stor vikt i att använda sig av voice, d.v.s. förmågan att säga ifrån, och därmed lyckats 

skydda sin professionella integritet och minska upplevelsen av stress (Astvik & Melin 2013, 

s. 68). 

 

Studien visar också på att de socialsekreterare som använder rätt verktyg faktiskt kan utnyttja 

en extremt stressfylld situation för att komma närmare vad de upplever är kärnan med det 

sociala arbetet. Kanske var detta möjligt för att socialtjänsten saknade riktlinjer kring hur 

handläggning kring ensamkommande skulle gå till och att socialsekreterarna därmed kunde 

agera med stor flexibilitet. Denna flexibilitet gav för majoriteten av våra intervjupersoner 

upphov till vad de tyckte var ett lustfyllt arbete, där deras engagemang kunde tillvaratas. En 

annan faktor som kan ha möjliggjort att intervjupersonerna kommit närmare av vad de anser 

vara kärnan i socialt arbete kan ha berott på att den mest stressfyllda perioden var så pass kort, 

och att socialsekreterare därmed kunde prioritera bort administrativt arbete. Hade den 

stressfyllda perioden fortgått hade detta varken varit hållbart eller försvarbart. 

Handläggningen hade inte varit rättssäker vilket hade påverkat de ensamkommandes 

situation. Om intervjupersonerna inte fått chansen att “städa” i de aktuella ärendena hade de 

inte kunnat upptäcka exempelvis missförhållanden så som bristande vård i placeringar.  

 

“Städperioden” möjliggjordes av införandet av ID-kontrollerna vilket i sin tur hämmade 

tillströmningarna av ensamkommande. Trots att det var positivt för socialsekreterarnas 

arbetssituation uttryckte fler av våra intervjupersoner kritik mot införandet av förordningen. 

Det de istället hade önskat var fler kollegor med hög kompetens för att kunna ta sig an fler 

ärenden och i dessa ärenden möta brukares behov. Önskan om fler kollegor är något som kan 

tros återfinnas hos fler socialsekreterare, då arbetsbördan för de verksamma på landets 

socialtjänster är mycket tung (Tham & Meagher 2009, s. 807). Trots att denna studie 

undersöker en extremsituation inom socialtjänstens historia skulle resultaten kunna ge en 

inblick i hur socialsekreterare på alla socialtjänstens enheter agerar och tänker kring att arbeta 
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under en stressfylld situation. Detta just för att stress inom socialtjänsten inte endast förekom 

under hösten 2015 utan är något som i dagsläget ständigt präglar arbetet på landets 

socialkontor.  

 

Denna uppsats visar på att vissa socialsekreterare har kunnat arbeta under extremt stressfyllda 

förhållanden. Med denna vetskapen väcks intresse för nya forskningsområden. Till exempel 

varför vissa socialsekreterare väljer att arbeta kvar under sådana förhållanden. Det kan antas 

att det finns flerfaldiga variabler som har en inverkan på individers beslut att arbeta inom 

socialtjänsten och de stressfyllda arbetsförhållanden som det innebär. Det skulle kunna handla 

om dessa individers höga stresstolerans, stora empatiska förmåga eller något helt annat. Detta 

vore intressant för framtida studier att undersöka. 
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Bilaga I 
	
Intervjuguide 
 
 
Forskningsfrågor 
 

• Hur kunde de socialsekreterare som stannade kvar utföra sitt arbete trots stressfyllda 
förhållanden? 

• Hur upplevde de socialsekreterare som stannade kvar att deras förmåga att agera 
professionellt påverkades av stressfyllda förhållanden?  

 
Inledning 

• Presentation av oss själva 
• Kort om syftet och vad vi vill undersöka (varför vi valt hösten 2015) 
• Samtycke och info om inspelning  
• Anonymitet  
• Frågor? 

 
Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetat som socialsekreterare?  
och med vad? 

• Hur länge har du arbetat med ensamkommande?  
 
Temafrågor 
 
Berätta lite om din upplevelse av hösten 2015  

• Arbetsförhållanden, mottagandet av ensamkommande  
 
Hur ser du på professionalitet? Vad är att arbeta professionellt för dig?  
 
Hur upplevde du att din arbetsinsats påverkades av situationen som var hösten 2015? 

• Professionalitet, känslan av att göra ett bra/professionellt arbete → professionellt agerande, 
hur hanterade du situationen  

 
Hur påverkades ditt arbete gentemot brukarna av detta? 

• konsekvenser för de ensamkommandes vård  
 
Upplevde du att du kunde du ge den hjälp/insats som målgruppen behövde? 

• känslan av tillräcklighet 
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Bilaga II 
 

Kopia av informationsbrev 
 

Hej!  

Vi är två socionomstudenter från Lunds Universitet som denna termin skriver vår kandidatuppsats. Vi 

planerar att undersöka socialsekreterares upplevelser av sin professionalitet och arbetsinsats i samband 

med att de utsätts för hög arbetsbelastning och stressfyllda arbetsförhållanden. Vi vill därför intervjua 

socialsekreterare som var verksamma under hösten 2015 och arbetade med ensamkommande, eftersom 

situationen ledde till just ovan beskrivna arbetssituation.  

Vi planerar att intervjua 5 socialsekreterare för att få en djupare förståelse av det studien ämnar 

undersöka. Studien kommer således använda sig av en kvalitativ metod vilket innebär att vi är ute efter 

att undersöka socialsekreterares subjektiva upplevelser.  

Vi är väldigt tacksamma om du eller någon från er enhet skulle ställa upp på en intervju på ca 45 

minuter. Deltagande är självklart frivilligt och som eventuell deltagare har du när som helst rätt att 

avbryta din medverkan. Som deltagare är du anonym och vi kommer att arbeta aktivt med att 

anonymisera svaren som ges.  

Självfallet kan vi ta intervjun på den plats som passar dig/er bäst. Hör gärna av er om du/ni har 

möjlighet att medverka! 

 

Vänliga hälsningar, 

Andrea Höen Bustos och Sofia Fagerlind 

 


