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SAMMANFATTNING 

Tidigare forskning gör gällande att arbetsvillkoren för socialarbetarna har försämrats över 

tid, med avseende på arbetsbörda, stress och klientkontakt. Denna studie är en kvantitativ 

enkätstudie med 162 socialarbetare som arbetar eller har arbetat med barn där 

myndighetsutövning förekommer. Studien avser att undersöka hur socialarbetarna upplever 

sin arbetsmiljö, känsla av stress i yrket samt hur de förhåller sig till den tid som ges för 

möten med barn. Vidare utforskas hur möten med barn påverkas av socialarbetarnas 

arbetsmiljö och eventuella stress. 

Resultaten visar att socialarbetarna är stressade och upplever arbetsbördan som tung. 

Stridande mot tidigare forskning framkommer att socialarbetarna är lika positiva som 

negativa till de förändringar som skett inom organisationen. Mer tid för klientkontakt 

önskas av 98 % av respondenterna. Studien visar ett samband mellan brist på tid till att 

möta klienter och stress. Det finns också ett samband mellan stress och felaktigt fattade 

beslut. Den största faktorn som bidrar till felaktiga beslut är underlagsbrist. Studien visar att 

17 % av socialarbetarna upplever maktmissbruk inom organisationen ofta eller dagligen. 

Studien sluter sig till att de som förlorar mest på de förändringar som skett inom 

organisationen är de som socialarbetarna strävar efter att hjälpa; barnen. 

Nyckelord: socialarbetare, arbetsmiljö, stress, barnsamtal, maktmissbruk 
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ABSTRACT 

Research suggests that working conditions for social workers have deteriorated over time, 

with regard to workload, stress and client contact. This study is a quantitative survey with 

162 social workers. The study aims to investigate how social workers experience their 

working environment and their sense of stress in the profession and how they relate to the 

amount of time given for meetings with children.  

Results show that the social workers are stressed and experience the workload too heavy. 

Contradictory to previous research this study reveals that social workers are as positive as 

negative to changes that have taken place within the organization. More time for client 

contact is desired by 98% of the respondents. The study finds a connection between lack of 

time to meet clients and stress. There is also a correlation between stress and wrongly made 

decisions. The biggest factor contributing to incorrect decisions is lack of background 

information of the child. The study show that 17% of the social workers have experienced 

abuse of power within the organization frequently or daily. The study concludes that those 

who suffer most from the changes that have taken place within the organization are those 

that the social workers strive to help; children. 

Keywords: social worker, work environment, stress, child meetings, misuse 

 

 

 



INNEHÅLL 

1 INLEDNING .....................................................................................................................1 

1.1 Problemområde och syfte ........................................................................................2 

1.1.1 Frågeställningar ................................................................................................2 

1.1.2 Centrala begrepp ..............................................................................................2 

2 TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................3 

2.1 Litteraturgenomgång................................................................................................3 

2.2 Socialarbetares arbetsmiljö .....................................................................................4 

2.2.1 Arbetsmiljö ........................................................................................................4 

2.2.2 Stress bland socialarbetare ...............................................................................5 

2.3 Aspekter som påverkar kommunikation och delaktighet ......................................6 

2.3.1 BBIC och evidensbaserat arbete .......................................................................6 

2.3.2 Barns delaktighet ..............................................................................................7 

2.3.3 Socialarbetares kommunikation och interaktion med barn.................................8 

2.4 Moraliska utmaningar i det sociala arbetet .............................................................9 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning ..................................................................11 

3 TEORETISKT PERSPEKTIV .........................................................................................11 

3.1 Barndomssociologi ................................................................................................11 

3.2 Den byråkratiska organisationen ..........................................................................13 

4 METOD ..........................................................................................................................14 

4.1 Val av metod ...........................................................................................................14 

4.2 Datainsamling, urval och genomförande ..............................................................14 

4.3 Databearbetning och analysmetod .......................................................................15 

4.4 Etiskt ställningstagande ........................................................................................16 

4.5 Bortfallsanalys ........................................................................................................16 

4.5.1 Jämförelse mellan de som fullföljt enkäten och bortfall ....................................17 

4.6 Reabilitet och validitet ............................................................................................19 

4.6.1 Validitet ...........................................................................................................19 



4.6.2 Reabilitet .........................................................................................................20 

5 RESULTAT OCH ANALYS ...........................................................................................20 

5.1 Socialarbetares arbetsmiljö ...................................................................................20 

5.1.1 Stress bland socialarbetare .............................................................................22 

5.2 Aspekter som påverkar kommunikation och delaktighet ....................................26 

5.2.1 BBIC och evidensbaserat arbete .....................................................................26 

5.2.2 Barns delaktighet ............................................................................................27 

5.2.3 Socialarbetares kommunikation med barn ......................................................30 

5.3 Moraliska utmaningar i det sociala arbetet ...........................................................33 

6 DISKUSSION.................................................................................................................36 

6.1 Resultatdiskussion .................................................................................................37 

6.1.1 Socialarbetares arbetsmiljö .............................................................................37 

6.1.2 Aspekter som påverkar kommunikation och delaktighet ..................................38 

6.1.3 Moraliska utmaningar i det sociala arbetet ......................................................39 

6.2 Metoddiskussion ....................................................................................................40 

6.3 Etisk diskussion .....................................................................................................41 

7 SLUTSATSER ...............................................................................................................41 

REFERENSER .....................................................................................................................43 

 

BILAGA 1; MISSIVBREV 

          

BILAGA 2; ENKÄT 

 

 



1 

1 INLEDNING 

En viktig uppgift för socialarbetarna är att ge familjer möjlighet att göra förändring och ta 

ansvar för sitt föräldraskap (Department for Education [DE], 2011). Socialtjänstlagen (SoL) 

är den lag som styr socialtjänstens arbete i Sverige och som tillsammans med Socialstyrelsens 

riktlinjer styr hur de svenska socialarbetarna får och ska arbeta. Socialtjänsten ska, enligt 1 

kapitlet 2§ SoL, hjälpa människor att hitta och utveckla styrkor och förmå dem att stå på 

egna ben. Vad gäller barn skall deras bästa alltid beaktas i frågor som rör barnet själv samt 

att socialtjänsten är skyldiga att välja det behandlingsalternativ som anses vara bäst för 

barnet (2§, SoL).  

Det sociala arbetet har, i både Sverige och utomlands, förändrats i riktning mot att barn ska 

bli mer delaktiga i utredningar och familjerätt (Eriksson, 2011). Den svenska socialtjänsten 

strävar sedan 1990-talet efter att bedriva ett mer kvalitetssäkert och rättssäkert arbete (Gladh 

& Palm, 2011). Den största förändringen gestaltar sig i införseln av ett systematiskt arbetssätt 

som syftar till att göra de unga mer delaktiga; Barns Behov I Centrum (BBIC). BBIC medför 

ökat dokumentationskrav. Det finns en risk för att byråkratin ska ta överhanden inom det 

sociala arbetet. En del socialarbetare upplever att onödigt stora resurser åtgår för att sköta 

det byråkratiska arbetet och att det förändrar det sociala arbetet från ”att göra något” till att 

istället ”titta på” (DE, 2011). 

I en enkätstudie som jämför svenska socialarbetares arbetssituation år 2003 jämfört med år 

2014 framkommer att allt mindre tid ägnas åt direktkontakt med klienter och att 

arbetsbördan har blivit tyngre samt att de upplever att de har för mycket att göra. 

Socialarbetarna verkar på senare år ha fått mindre möjlighet att välja metod för sitt arbete 

och förlorat en del av kontrollen över sina beslut. De kan inte heller påverka hur mycket jobb 

de blir tilldelade eller vilka de sätts att jobba tillsammans med. Det framkommer att 

socialarbetarna önskar mer tid att lägga på att träffa sina klienter (Tham, 2017). En 

socialarbetare som fråntas sin möjlighet att själv styra sitt arbete och som återkommande 

arbetar under press kan inte antas i längden upprätthålla sitt genuina engagemang. Det är 

rimligt att anta att ju snävare gränser socialarbetarna har att röra sig med, både tidsmässigt 

och budgetmässigt, så försvinner fritänkandet alltmer och talanger som kreativitet och ”tänka 

utanför boxen” dör där det genuina engagemanget dör, eller där stressen tar överhanden för 

socialarbetaren. Brist på autonomi i kombination av tung arbetsbörda leder till negativ stress 

(DE, 2011). 

Stress har varit en faktor i det sociala arbetet sedan länge och kan komma från yttre faktorer 

såsom ekonomi, politik och organisationsproblem men också från själva arbetet med 

klienterna; familjer som inte önskar ha kontakt med socialarbetaren eller arbetsbörda 

(Wilberforce et al., 2012). Det faktum att de som bedriver socialt arbete med barn och familj 

är utsatta för höga stressnivåer leder till utbränning, sjukfrånvaro och uppsägningar 

(Antonopoulou, Killian & Forrester, 2017). 
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Tredje kapitlet 3§ SoL säger att de insatser som människor erbjuds genom socialtjänsten ska 

vara av god kvalitet. Ovanstående beskrivning ger anledning att ifrågasätta om 

socialtjänsten verkligen kan erbjuda den kvalitet de enligt lag är skyldiga att tillgodose sina 

klienter. 

1.1 Problemområde och syfte 

Bilden som erhålls utifrån den inledande beskrivningen; av en växande arbetsbörda och 

stressnivå samt ökad dokumentation i kombination av de normalt föreliggande svårigheterna 

som en socialarbetare möter regelbundet, exempelvis kommunikationsproblem med barn, 

delaktighet och familjers motstånd skapar ett intresse att ta reda på mer om hur 

socialarbetarna upplever att deras arbetsmiljö ser ut idag och om de märker av de 

förändringar som yrket har genomgått över tid. Intresse väcks också för om den press de 

möjligen utsätts för påverkar deras arbete med barn. 

Efter inläsningen av tidigare forskning i den inledande fasen av denna studie har en hypotes 

antagits, som går ut på att denna påstådda försämring av socialarbetarnas arbetsvillkor ger 

dem försämrade möjligheter att träffa barnen de utreder i den utsträckning de behöver och 

att det därmed kan komma att påverka riktigheten i beslutsfattningen. Utifrån detta 

framkommer följande syfte med studien: 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetare upplever sin arbetsmiljö och 

hur de anser att denna påverkar deras arbete med barn. 

För att kunna utreda syftet fullgott och få mer exakt inblick i specifika ämnen utspjälkas 

följande frågeställningar vilka känns mest intressanta att söka svar på: 

1.1.1  Frågeställningar 

 Vilka utmaningar och möjligheter finns i socialarbetares arbete med barn? 

 Vilka aspekter påverkar socialarbetarnas möjlighet att kommunicera med barn och 

göra dem delaktiga? 

 Vad kan utgöra utmaningar och risker när det gäller moraliska aspekter inom socialt 

arbete? 

1.1.2  Centrala begrepp 

Klient: En individ som får hjälp eller stöd från samhället eller är i ett pågående ärende inom 

socialtjänsten (Skau, 2001). 

Evidensbaserat arbete: Arbete som bygger på professionell kunskap, den enskilde 

socialarbetarens erfarenheter och klientens behov. Evidensbaserat arbete innebär 

transparens i orsaker till beslut och innehåller ett förfarande av att man följer upp insatser 
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och utvärderar dessa. Detta arbete ger legitimitet och rättssäkerhet för de beslut som fattas 

och insatser som sätts in (Socialstyrelsen, 2015) 

Barns behov i centrum (BBIC): Ett standardiserat arbetssätt, framtaget för 

socialtjänstens myndighetsutövning, som socialtjänsten använder sig av för att göra barn och 

ungdom mer delaktiga i arbetet kring dem själva. Används för att skapa enhetlighet och göra 

arbetet evidensbaserat. 

Myndighetsutövning: Enligt den första förvaltningslagen 1971 innebär myndighets-

utövning följande: ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, 

skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande” (Sigeman & 

Sterzel, nd). 

2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som på olika sätt belyser de delar av innehållet 

som enkätstudien omfattar 

Den tidigare forskningen är tematiserad med ett tema för varje frågeställning, samt med 

underrubriker som delar upp temat i mer detaljerade undergrupper. Då frågeställningarna är 

något spretiga samt att studier liknande denna i stort sett saknas har det ansetts nödvändigt 

att använda många olika arbeten för att kunna inringa syfte och frågeställningar på ett 

tillfredställande sätt. 

2.1 Litteraturgenomgång 

Sökningen efter litteratur har skett med tanke på studiens syfte och frågeställningar och att 

kunna hitta så mycket kunskap som möjligt för att ge en tydlig bakgrund till 

frågeställningarna.  

Sökbaser: Primo, Nationalencyklopedin, Sociological abstract, Google Scholar, Diva Portal 

samt Social service abstract.  

Sökord: social work, stress, childrens participation, BBIC, misuse in social service, 

discrimination, challenges in social work, socialt arbete, barns delaktighet i socialt arbete, 

maktmissbruk, utmaningar i socialt arbete. 

Även vissa kombinationer av dessa ord användes för att hitta de bästa artiklarna för 

ändamålet. Litteratursökningen var en process som tog lång tid då det var svårt att hitta 

studier som ansågs relevanta för detta arbete. Totalt lästes sammanfattningen för cirka 90 

artiklar och 33 av dessa lästes i sin helhet. Ur dessa valdes 15 ut som sågs nödvändiga att ha 

med för att kunna ringa in alla frågeställningar samt ge en tydlig bild av syftet.  
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2.2 Socialarbetares arbetsmiljö 

2.2.1 Arbetsmiljö 

En brittisk observationsstudie som utforskar socialarbetares kommunikation med barn visar 

att hög arbetsbörda och krav av byråkratisk art samt brist på arbete av rent praktisk natur 

kan leda till en besvikelse hos socialarbetaren. Den höga arbetsbördan leder ofta till övertid 

vilket påverkar socialarbetarens familjeliv (Winter et al., 2017). Socialarbetare i flera länder 

vittnar om att för mycket pappersarbete, för många klienter och för stor arbetsbörda hindrar 

dem från den täta kontakt de skulle önska ha med sina klienter. Pappersarbetet och 

dokumentationen tar alldeles för mycket av deras tid och klienterna blir lidande som följd. 

Det råder också ofta personalbrist. Socialarbetarna saknar kvalitetstid med barnen och 

känner att de inte kan etablera de djupa kontakter de behöver för ett bra arbete tack vare 

”den organisatoriska barriären”. Detta leder till ett ogästvänligt klimat för barnen och 

framtvingade relationer. Arbetet med barnen blir metodstyrt och det sociala arbetet dåligt 

(Winter et al., 2017; Östberg, 2010). Arbetsbördan bidrar till press och upplevelser av dåligt 

stöd. Ferguson (2016) menar också att detta blir en ond cirkel där en tung arbetsbörda leder 

till att personal blir sjukskriven och säger upp sig och därmed skapas både hög 

personalomsättning samt att de som slutar lämnar över en ökad mängd arbete till de 

kvarvarande i personalen.  

Pressade tidsscheman, hög arbetsbelastning, följandet av arbetsordning samt 

dokumentationskrav och andra standardiserade byråkratiska förfaranden försämrar 

förutsättningarna för socialarbetarna att lära känna barnen tillräckligt menar Ferguson 

(2016) i sin observationsstudie. Wilberforce et al. (2012) har gjort en flermetodsstudie i 

England och Wales i syfte att ta reda på mer om socialarbetarnas arbetsmiljö. De menar att 

en mycket vanlig situation är att socialarbetarna är överhopade med pappersarbete, vilket 

leder till att de får minskad kontroll och minskad möjlighet att hjälpa barn och familjer i 

behov. Handläggarna känner också stress över frekventa lokala förändringar i arbetet 

(Wilberforce et al.). Pressen från organisationen kan innebära att socialarbetarna tar 

genvägar som kan innebära risk. Ferguson exemplifierar detta genom att berätta om ett fall 

där en socialarbetare, vilken han tidigare sett göra ett bra jobb, vid ett hembesök begå flera 

grova misstag och därefter avrunda besöket så fort denne kunde. Denne hade haft en pressad 

och stressig dag och var inte närvarande under hembesöket. 

Östberg (2010) beskriver i sin doktorsavhandling socialtjänsten som ”en 

människobehandlande organisation, vars ’råmaterial’ utgörs av människor som ska 

förändras”. ”Råmaterialet” måste göras hanterbart och kunna kontrolleras genom att 

socialtjänsten omvandlar detta till ”klienter”. Denna standardiseringsprocess menar hon gör 

människan ett med sitt problem, det vill säga att människan förvandlas från att exempelvis 

vara en individ med missbruksproblematik till att vara en missbrukare. Socialarbetaren kan 

liknas vid en trollkarl eftersom denne har en så avgörande roll i att anpassa individens 

problem in i en kategori som socialtjänsten känner igen och har ett mönster för att befatta sig 

med. En intervjustudie gjord i Storbritannien menar att socialarbetarnas arbetsuppgifter 

ibland kan kläs i processtermer istället för att fokusera på relationer med barn och deras 
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familjer. Istället för att hjälpa en familj eller ett barn som har det svårt betraktar många 

socialarbetare det som att de ”driver en utredning”. Likaväl så förväntas deras arbete ge 

någon form av resultat (insatsen som barnavårdsutredningen resulterar i). Författarna 

menar att det är de evidensbaserade metoderna och dokumentationskravet som lett fram till 

dessa processliknande och standardiserade handlingar inom socialtjänsten (DE, 2011). 

Det traditionella sättet att bedriva socialt arbete, åtminstone i Storbritannien, innebär att en 

ensam handläggare själv hanterar flera olika fall utan hjälp och stöd från sina kollegor. För 

beslutsfattning måste de konsultera sin chef men då chefen inte har någon större insyn i 

fallet och inte varit involverad i arbetet med familjen så faller ansvaret på den enskilde 

socialarbetaren (DE, 2011). Det kan antas att så är fallet även i Sverige eftersom forskning 

visar att merparten av svenska socialarbetare är stressade, vilket tyder på att de tvingas 

arbeta utan stöd och ensamma stå för tunga beslut (Tham, 2017).  Socialarbetarna uppger 

ofta själva att de är missnöjda med och kritiska till sin arbetsplats på grund av minskade 

resurser, arbetsbörda och organisationens uppbyggnad, enligt en enkätstudie gjord i 

Storbritannien (Antonopoulou et al., 2017). Tidsbristen gör att bilfärden från hembesöken 

blir en viktig stund för diskussion och reflektion. 

2.2.2 Stress bland socialarbetare 

Forskning visar att stress försämrar förmågan att tänka och prestera i socialt arbete 

(Edvardsson, 2009). I en stor brittisk studie framkommer att stress är den största orsaken till 

att socialarbetarna säger upp sig. Störst frånvaro och sämst mående bland de anställda 

återfinns på avdelningen som arbetar med barn (Antonopoulou et al., 2017).  

Många stressfaktorer kommer från organisationsstruktur och arbetsmiljö (Wilberforce et al., 

2012). En del forskare menar dock att en hög arbetsbörda inte nödvändigtvis behöver 

innebära att socialarbetaren blir stressad och utbränd. Hög arbetsbörda i kombination med 

stora möjligheter att själv styra sitt jobb kan leda till stor jobbtillfredställelse. Det är först när 

socialarbetaren utsätts för både hög arbetsbörda och låg kontroll som känslor av stress 

uppkommer. Om socialarbetaren dessutom känner sig ensam och socialt isolerad på jobbet 

ökar stressfaktorn. Detta har man tagit fasta på i Storbritannien och har på vissa ställen 

utformat mindre team som hanterar färre fall och därmed har möjlighet att direktfokusera 

mer på de mest utsatta barnen (DE, 2011). Dock menar Wilberforce et al. att trots den ökande 

arbetsbördan som socialarbetarna står inför så har ekonomin stramats åt vilket har lett till att 

socialarbetarna bara har möjlighet att hjälpa de mest akuta fallen. Antonopoulou et al. (2017) 

menar att stressen uppkommer först då hög arbetsbelastning kombineras med dåliga 

möjligheter att styra och påverka sitt arbete. De menar att problemet ligger på det 

organisatoriska planet. Att arbeta i miljöer med komplexa känsloladdade situationer och 

miljöer där klienterna ofta är motvilliga till samarbete är stressande för socialarbetarna 

(Wilberforce et al.). Familjer är ofta negativa till ett hembesök från socialtjänsten. 

Arbetsbördan och bristen på tid att engagera sig i familjen leder till att det sällan blir några 

positiva följder av ett hembesök (Winter et al., 2017).  

Sekundär traumatisk stress och utbrändhet är ett hot mot socialsekreterarna på grund av att 

de tvingas hantera många plågsamma livsöden och hantera mycket av klienternas känslor. 
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För att motverka att detta infinner sig bör socialtjänsten fokusera på empati och kognitiva 

processer. En enkätstudie gjord på internet menar att personalen skall utbildas och tränas i 

empati och medkänsla och dessa känslor ska sedan agera som ett skydd mot stress och 

utbrändhet för socialarbetarna (Wagaman, Geiger, Shockley & Segal, 2015). 

2.3 Aspekter som påverkar kommunikation och delaktighet 

2.3.1 BBIC och evidensbaserat arbete 

I Sverige finns det sedan 1999 ett system för att göra barnet mer delaktigt i utredningar och 

för att öka samarbetet med familj och tredje part, exempelvis skola eller vårdgivare (Gladh & 

Palm, 2011). Kvalitetsarbetet leder till ett mer direkt svar på frågorna om barnet får hjälp och 

om det är tryggt (DE, 2011). I Storbritannien finns en motsvarighet till BBIC som heter ICS 

(The Integrated Children´s System) som är förebild för BBIC. ICS upplevs som tidskrävande 

och svåranvända men personalen stöttas av ledningen att komma med nya idéer och 

hypoteser som kan vara till hjälp när något inte går som planerat (DE, 2011; Enell, 2009). 

Tham (2017) menar att BBIC är en handbokslösning med rutor att kryssa i som tar värdefull 

tid i anspråk och därför har begränsat värde. I en svensk studie gjord genom granskning av 

akter och andra dokument hos socialtjänsten förklaras det att BBIC utgör en mall för 

handläggaren över hur denne ska agera i en utredning. BBIC har bidragit till att 

socialarbetarna känner sig trygga (Gladh & Palm).  

En uppföljningsstudie, baserad på socialtjänstens utredningar, kring införandet av BBIC i 

Sverige menar att BBIC skulle kunna ha medfört att fler barn kommer till tals i en utredning 

tack vare att de har kontaktats, men att barnen inte har fått ökad delaktighet eller inflytande 

trots införandet av BBIC inom socialtjänsten. Studien konstaterar att barnens möjlighet till 

delaktighet har ökat men det finns inga belägg för att någon ökad delaktighet därmed 

verkligen skulle ha skett (Enell, 2009).  

Det ökade pappersarbetet som BBIC medför gör att handläggaren förlorar tid som annars 

skulle kunna användas till att bygga en god relation med klienterna. Det viktigaste i det 

sociala arbetet är de personliga förmågorna och erfarenheten hos den enskilde 

socialarbetaren. Efter införandet av BBIC har socialsekreterarna blivit 10 % sämre på att 

dokumentera barnets uppfattning och de har också blivit sämre på att åtgärda brister inom 

pågående insats. Angående bristerna i insatser föreslås att det kan spegla nedskärningar i 

samhället och därmed sämre utbud av insatser eller att det är kö till dessa. Socialtjänsten är 

sedan BBICs införande bättre på att inhämta uppgifter från tredje part, exempelvis skola eller 

barnavårdscentral samt att val av insatser har blivit mer träffsäkert än tidigare. Föräldrarnas 

uppfattning dokumenteras oftare sedan BBIC infördes. Det finns indikationer på att 

socialtjänsten fortfarande hellre talar med föräldrarna än med barnet. Föräldrarnas åsikt tas 

också mest hänsyn till i utredningarna (Gladh & Palm, 2011). 
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2.3.2 Barns delaktighet 

En utredning ska så långt det är möjligt göras i samarbete med barnet och dess familj, därvid 

ska det säkerställas att barnet är delaktigt i utredningen, både vad det gäller att få 

information och att få uttrycka sina åsikter och önskemål (Enell, 2009). I en litteraturstudie 

som granskar barns relationer med socialarbetare och deras delaktighet framkommer det att 

inte alla socialarbetare förstår vad delaktighet innebär och inte heller hur mycket barn 

behöver vara delaktiga för att det ska anses fullgott. När socialarbetarna tillfrågas varför 

barnet ska vara delaktigt vet merparten att det är en grundläggande rättighet men andra tar 

delaktigheten som en chans att lära sig mer om barnet och att tillföra utredningen mer 

information. En del anser att det räcker att lyssna på barnet för att klassa det som att barnet 

är delaktigt (Bijleveld, Dedding & Aelen, 2015). I en brittisk litteraturstudie listas tre faktorer 

som bidrar till barns delaktighet: att ge information/transparens, att barn behöver få stöd 

och vikten av en god relation mellan barnet och socialarbetaren (Gallagher, Smith, Hardy & 

Wilkinson, 2011). Barnen själva anser inte att de blir bra behandlade av socialtjänsten, vad 

det gäller delaktighet (Eriksson, 2011). 

Gallagher et al. (2011) menar att socialtjänsten är för hierarkisk och byråkratisk samt att en 

bra delaktighet är mer nyanserad än vad som är möjligt att uppnå inom den ”stelbenta” 

socialtjänsten. Både i Sverige och internationellt ifrågasätts det huruvida barn är förmögna 

att vara delaktiga och om deras åsikter är relevanta enligt en svensk intervjustudie (Eriksson, 

2011). Winter et al. (2017) anser att socialarbetarna fokuserar för mycket på föräldrarna och 

att barnens åsikter och viljor får stå tillbaka tack vare detta. Endast en liten del av de unga får 

socialtjänstens engagemang. Barnen spelar inte huvudrollen i beskrivningarna och detta kan 

tolkas som att socialarbetarna inte har lärt känna barnen som avhandlas i utredningarna. 

Socialarbetarna i studien ger många argument för att inte lära känna barnen; såsom att 

barnen ska slippa träffa alltför många myndighetspersoner och att barnen inte ska behöva 

vara för unga när de dras in i en utredning eftersom de då kanske inte förstår vad som 

inträffat (Östberg, 2010).  

Den stora omsättningen av socialsekreterare medför att ingen djupare kontakt hinner 

etableras med barnet och därmed tenderar inte barnet att göras delaktigt i samma 

utbredning i utredningar och beslut. Även tidsbrist och organisationens arbetsordningar är 

anledningar till att socialarbetare låter bli att göra barnen delaktiga. Vissa socialsekreterare 

vill bespara barnet att behöva berätta sin historia för ännu en myndighetsperson och 

utesluter dem därför ur delaktigheten. Om barnets historia är tung tenderar socialarbetarna 

att göra barnet mindre delaktigt än i normalfallet, likaså om barnet framstår som extra skört 

och sårbart (Bijleveld et al., 2015; Gallagher et al., 2011; Winter et al., 2017). Relationsarbete 

och direkt socialt arbete är det som syns minst i dokumentationen och allt som vägs in i 

utredningen dokumenteras nödvändigtvis inte (Gladh & Palm, 2011; Winter et al., 2017). 

 Det finns en tendens hos socialarbetarna att vilja skydda barnen från att fatta tokiga beslut 

eller göra misstag. Gallagher et al. (2011) ifrågasätter varför inte barnet ska ha rätt att få göra 

misstag, lära sig genom dem och ångra sig. Studien av Bijleveld et al. (2015) menar att 

socialarbetare ser barn som sårbara och i behov av skydd och tar därför ifrån dem deras rätt 

till delaktighet. I en uppföljningsstudie kring införandet av BBIC i Sverige ställs frågan om 

det faktum att barns delaktighet inte har ökat trots att BBIC införts beror på en objektssyn på 
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barn och ett rådande spänningsförhållande mellan barns rätt till skydd och den nämnda 

rätten till delaktighet (Enell, 2009). Eriksson (2011) anser att detta spänningsförhållande är 

ett problem för socialarbetarna. Media hetsar myndigheter att de ska hålla koll på att de unga 

ska skyddas från risker. Detta leder till oro på både strukturell och personlig nivå och medför 

orealistiska förväntningar och politiska påtryckningar kring skyddet för barn och unga i 

socialtjänstens vård och utredningar. Därför prioriterar ofta socialarbetarna bort barnens 

möjlighet att vara delaktiga till förmån för att deras skydd ska vara säkerställt (Bijleveld et 

al., 2015; Winter et al., 2017). 

Stor delaktighet medför bättre resultat i arbetet (Gallagher et al., 2011). Barnen själva känner 

inte att de får delta tillräckligt, om ens något, i beslutsfattandet kring deras liv. De anser inte 

att de får reda på i tillräckligt stor utsträckning vad som händer. Författarna refererar dock 

till studier som pekar åt motsatt håll. Barnen anser att de endast tillåts vara med när triviala 

beslut fattas, men utelämnas när det gäller mer livsavgörande beslut. Besluten kring barnen 

fattas vanligen på möten där barnen inte närvarar eller inte är aktiva (Bijleveld et al., 2015). 

Kontinuitet anses vara viktigt när det gäller barn i kontakt med socialtjänsten och den höga 

personalomsättningen skapar irritation bland de unga. De anser också att det är svårt att nå 

handläggaren samt att denne ofta bryter löften. Barnen upplever delaktighetsprocessen som 

rörig och svår. Det är viktigt att inte bara se familjen, utan också det enskilda barnet och dess 

behov och rättigheter (Gallagher et al.). Winter et al. (2017) anser att det sociala arbetet ofta 

fokuserar för mycket på föräldrarna samt att handläggarna är dåliga på att ta reda på barnets 

vilja och känslor. Socialarbetare försöker motverka det genom att innan mötet fokusera på 

barnet och försöka föreställa sig hur det känner inför mötet och därigenom använda 

strategier för att kunna möta barnet på bästa sätt (Winter et al.).  

2.3.3 Socialarbetares kommunikation och interaktion med barn 

För socialarbetare som arbetar med barn och ungdom är kärnan i själva arbetet 

kommunikationen med just barn. Socialarbetarna måste få barnen att känna sig trygga och 

övertyga dem om att de har rätt att säga vad de tycker (Winter et al., 2017). Både barn och 

socialarbetare menar att relationen dem emellan är viktig och påverkar delaktigheten. Barnet 

sätter precis som vuxna värde på att få bli lyssnade på och att komma till tals (Bijleveld et al., 

2015). Tillit kan endast uppkomma via goda och nära relationer. Barnet känner inte 

automatiskt tillit till socialarbetaren endast på grund av dennes yrkesroll. Barnet har ofta 

tillitsproblem sedan tidigare och därför är det viktigt att fokusera på att bygga upp en 

förtrolig relation till barnet (Gallagher et al., 2011). Ferguson (2016) talar om risken att ett 

barn ”missas”. Barnet är fysiskt närvarande i mötet men ingen når fram till dess inre tankar, 

önskningar, upplevelser och förväntningar. Detta kan vara mycket farligt och författaren 

menar att det ibland lett till att barn dör, oftast genom att bli utsatt för våld eller vanvård av 

förälder, trots att socialtjänsten varit inkopplad. 

Winter et al. (2017) menar att det är intressant att betrakta vilka sätt socialarbetarna 

använder sig av för att etablera kontakt med barnen. Det finns olika strategier för att få 

kontakt och inleda en trygg konversation med barnet. Exempelvis kan de dela ett gemensamt 

minne tillsammans med barnet och inleda samtalet med detta, de kan leka tillsammans och 
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under lekens gång samtala eller inleda samtalet med ”trygga ämnen” för att när en bra 

relation har skapats styra över samtalet till det ämne som mötet avses avhandla. 

Socialarbetaren måste också kunna relatera till sina egna känslor samt kunna förstå barnets 

specifika personlighet för ett lyckat samtal med barnet. Fergusson (2016) refererar till 

socialarbetare som ”mobila individer”. Han syftar då inte bara till det faktum att de förflyttar 

sig rent fysiskt mellan exempelvis kontoret, klientens hem och skola utan talar också om en 

psykisk mobilitet där socialarbetaren måste kunna inta olika roller i sitt yrke beroende på 

situationen, exempelvis som budbärare eller lekkamrat. 

Socialarbetarna upplever inte kommunikationen med barn som enkel. De anger arbetsbörda, 

förväntningar och personliga känslor som faktorer som de upplever försvårar 

kommunikationen med barn. De har också egna preferenser kring vilka barn de helst arbetar 

med och känner sig ha lättast att kommunicera med, med avseende på exempelvis 

åldersgrupp och kön. Barnens inställning till socialarbetaren påverkar också 

kommunikationen. I de fall där barn ser socialarbetaren som en vän eller rolig lekkamrat 

underlättas arbetet och det blir lätt att nå fram till barnet, men när barnet möter 

socialarbetaren med misstänksamhet och rädsla kan det vara svårt att vinna förtroende och 

etablera kontakt inför ett förtroligt samtal. Socialarbetarna menar också att de trots sin 

utbildning inte känner sig förberedda för att kunna kommunicera med unga på ett bra sätt. 

Detta beror på brister avseende tid, verktyg och engagemang (Winter et al., 2017). När tunga 

frågor tas upp är det viktigt att socialarbetaren inkorporerar empati i diskussionen. Likaväl 

som att socialarbetaren ska vara öppen kring eventuella uppfattningar om oro så ska denne 

också stärka föräldrarna och uppmärksamma deras styrkor. Genom att stärka föräldrar och 

vara transparent kan positiva relationer uppnås trots att arbetet kretsar kring ett känsligt 

ämne. Transparens i det sociala arbetet är mycket viktigt. Barnen ska ges insyn och 

förklaringar till allt som sker under utredningen (Gallagher et al., 2011). 

2.4 Moraliska utmaningar i det sociala arbetet 

Barnavårdsutredningar i Sverige ska följa de lagliga kraven på objektivitet och opartiskhet, 

även Socialstyrelsens riktlinjer för att klientens (här är klienten barnet) perspektiv och 

resurser skall beaktas. En svensk litteraturstudie av Edvardsson (2009) visar att 

barnavårdsutredningar i Sverige inte uppfyller de krav på objektivitet som lagen kräver utan 

grundas på antaganden, opålitlighet och vag information. Det finns forskning som visar att 

det föreligger en skevhet i vilka individer eller familjer som blir föremål för orosanmälningar 

(Östberg, 2010). Edvardsson menar att socialtjänsten ägnar sig åt förföljelse och 

manipulation. 

Det arbete som socialtjänsten bedriver är byggt på ramlagar och de rekommendationer som 

Socialstyrelsen lämnar ger tolkningsutrymme och således finns det gott om utrymme för 

handlingsfrihet i socialarbetarens arbete med barn (Edvardsson, 2009). Det är 

socialarbetarnas bedömningar som avgör hur många och vilka barn av de som orosanmäls 

som går vidare till utredning. Att applicera standardprocedurer kan således bli svårt och 

därmed också att standardisera vad som ska leda till utredning och insats (Östberg, 2010). 
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Två av tre orosanmälningar leder inte till utredning visar Östberg. Olika handläggare 

hanterar information på olika sätt. Införandet av BBIC har inte gjort det lättare för dem att 

skilja mellan värderingar och fakta (Gladh & Palm, 2011). 

Östberg (2010) påvisar i sin avhandling att socialtjänsthandläggarna behandlar barn olika 

beroende på diverse specificerade faktorer. Övergrepp är det som vanligast är anledningen 

när en anmälan leder till utredning, likaså är det vanligare att anmälan leder till utredning 

om anmälan kommer från en professionell person och om det gäller en flicka (Östberg). Män 

beskrivs mindre negativt än kvinnor i dessa utredningar. Flickor och pojkar beskrivs på olika 

sätt i utredningarna (Edvardsson, 2009). Är barnet från en fattig familj, främst en fattig 

ensamstående mor, ökar sannolikheten för utredning ytterligare. Sannolikheten påverkas 

också av vilken sorts socialkontor som mottager anmälan. De vanligast förekommande 

orosmålen utreds minst. Har inte barn några tydliga skador, inte anmäls av professionella 

eller om ansökan om bistånd lämnas in av en familj som inte har några akuta svårigheter så 

är sannolikheten för utredning liten. Är det aktuella barnets föräldrar samarbetsvilliga kan 

det vara av både för- och nackdel; dels kan det ses som en bra förutsättning och 

socialarbetaren kan resonera att en insats kan tack vare dem bedömas att lyckas, å andra 

sidan kan socialarbetaren också bli rädd att störa ett bra pågående samarbete med den 

påfrestning en utredning innebär och därför avstå (Östberg). Det senare går i linje med Gladh 

& Palm (2011) som påpekar att det kan innebära en risk för barnet att detta eller dess familj 

sätts i kontakt med socialtjänsten. En utredning av Länsstyrelsen (2008) ställer sig kritisk till 

om verkligen rätt barn får insatser av socialtjänsten. De ifrågasätter om de barn som 

verkligen bäst behöver skydd och stöd är de som får det, utan de menar att resurserna kanske 

skulle kunna användas bättre. 

Edvardsson (2009) menar att det finns en strategi hos socialtjänsten som går ut på att 

förfölja föräldrar och barn genom att använda olika tanke- och handlingsmönster. Lagar, 

mänskliga rättigheter, demokrati, humanitet och etik gör en sådan förföljarstrategi 

oacceptabel. Myndigheterna kanske inte är helt medvetna om denna strategi eller också 

framhåller de ursäkten om att strategin används för att skydda barnets intressen och att det 

skulle anses rättfärdiga den. Han refererar till en studie där det uppdagas ett generöst antal 

kategorier av olämplig behandling, utförd av socialsekreterare i samtal med barn, exempelvis 

moraliserande, att avbryta barnen och till och med lagbrott. Om inte informationen i en 

anmälan granskas kritiskt av socialtjänsten finns det risk för förföljelser av familjer som är 

välfungerande. 

Edvardsson (2009) menar att utredningarna innehåller alldeles för mycket av klientens 

tidigare historia och för lite, om ens något, om mänskligt kapital och klientperspektiv. Han 

skriver om hur socialarbetare döljer sina syften och framställer sig själva som goda för att 

dölja sin makt över klienterna. Detta stöds av Winter et al. (2017) där tekniken att ta sig in i 

ett barns sängkammare för att inspektera men, för familjen, med det officiella syftet att vara 

lekkamrat beskrivs noga av intervjupersonerna. Edvardsson menar att socialtjänsten antar 

hur saker ligger till och omvandlar sedan detta antagande till ”bevis”. Vidare påstås 

socialtjänsten sjukförklara människor och överdriva diagnoser, bortse från information de 

inte önskar ha med i utredningen samt påverka närstående till klienten i deras åsikter. 
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2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det sammantagna intrycket som erhålls är att arbetsbördan och stressen har ökat för 

socialarbetarna, samtidigt som möjligheten till självstyre och möjlighet för socialarbetarna 

att påverka sitt arbete har decimerats. Stressen bland socialarbetarna är ett växande 

problem, vilket bidrar till uppsägningar och sjukfrånvaro, och vakanserna medför ytterligare 

arbetsbörda för de kvarvarande (Ferguson, 2016). Viss forskning menar dock att stressen inte 

nödvändigtvis behöver vara av negativ art, utan så länge den är kombinerad med autonomi  

kan istället stor jobbtillfredställelse erhållas (DE, 2011). 

Införandet av BBIC har medfört trygghet för socialarbetarna, bland annat genom av att det 

ger evidens att luta sig tillbaka mot men den ökade dokumentationen som följt BBIC stjäl 

samtidigt värdefull tid från de redan stressade handläggarna. Forskning visar att BBIC inte 

har bidragit med övertygande positiva resultat (Enell, 2009). För att göra ett barn delaktigt 

krävs en förtrolig relation, vilken kräver tid för att byggas upp och under rådande 

arbetsbörda finns inte den tiden. Tidigare forskning visar att barn inte tar större plats i 

utredningarna nu än innan BBIC infördes; detta trots att barn vill säga sin mening och själva 

kunna påverka sin situation. Faktorer som bakgrund, kön, vem som är anmälare samt 

familjesituation hos ett barn påverkar om en orosanmälan går vidare till utredning eller inte. 

Det finns belägg för att socialtjänsten inte alltid är så jämlik som den strävar efter att vara; 

faktorer som exempelvis klass, kön och bakgrund har inverkan för hur en orosanmälan 

behandlas av socialtjänsten (Östberg, 2010). 

3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

Som verktyg för att analysera resultaten som erhållits i denna studie används två olika 

teoretiska perspektiv; dels barndomssociologi och dels en gren inom organisationsteori; den 

byråkratiska skolan. Barndomssociologin har valts med tanke på att den beskriver de olika 

roller som vuxna och barn ikläs av samhällets norm. I denna studie anses teorin relevant som 

verktyg för att förklara kontrasterna mellan de vuxnas värld och barnens samt de roller som 

människor tillskrivs via ålder och hur de som frångår den normen kan uppfattas som 

avvikande samt hur barnen kan uppfattas som svaga och i behov av skydd av de vuxna, vare 

sig barnen önskar detta skydd eller inte. Den byråkratiska teorin beskriver en formell, 

regelstyrd, hierarkisk organisation där standardiserade lösningar och frånvaro av 

personlighet leder till effektivitet. Det är applicerbart på socialtjänsten för att kunna 

analysera deras arbete och organisation.  

3.1 Barndomssociologi 

Barndomssociologin kännetecknas av att barnet har en underordnad social status jämfört 

med vissa andra ålderskategorier och är en minoritet i samhället. De vuxna och arbetsföra 
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anses ”normala”. Samhället ser ibland på barn som att de har sin egen kultur och som att den 

är emot de vuxna. Barn anses sakna de vuxnas kompetens och vara omogna och därför finns 

legitimitet för att begränsa deras handlingsutrymme (Krekula, Närvänen & Näsman, 2005). 

Inom barndomssociologin ses barn som en konstruktion av ett samhälle med kulturella och 

sociala normer, istället för att bara vara en självklar del av mänskligheten. Barndomen anses 

vara en särskild del av livsfasen. Vilken av livsfaserna, barn eller vuxen, en individ ska 

tillhöra avgörs av dennes faktiska ålder. Andra faktorer som avgör när en individ blir vuxen 

är sexualliv, ekonomi, familjebildning och politik. Olika kulturer har olika normer för när 

inträdet i vuxenvärlden sker (Näsman, Cater & Eriksson, 2008).  

Lagar och normer som är till för att skydda barn kan istället utgöra hinder för barnet, vilket 

leder till segregering och diskriminering. De vuxna har, genom de tydliga gränsdragningarna 

mellan livsfaserna, en makt gentemot barnen och det finns anledning att se till så att denna 

makt inte missbrukas (Näsman et al., 2008).Den tydliga gränsdragningen mellan de olika 

livsfaserna gestaltar sig exempelvis som fri skolgång samt åldersbestämmelser för handlingar 

och inköp av vissa varor. Den hårda gränsdragningen resulterar i att är man barn så är man 

inte vuxen. Det skapar en kontrast mellan vuxenvärlden och barnens värd och dessa två 

hamnar i ett konstruerat motsatsförhållande till varandra, där gränserna mellan de båda 

livsfaserna är tydliga och det är omöjligt att tillhöra dem båda samtidigt. Således skapas ett 

särskilt förhållningssätt mellan vuxen och barn. Barn förväntas leka och läsa läxor medan de 

vuxna förväntas försörja sig (och sina barn) och agera ansvarsfullt. Ett barn som agerar 

”onormalt” i förhållande till normen beskrivs i termer som lillgammal eller sent utvecklade. 

Likaså anses ett barn som tar för mycket ansvar i hemmet eller en mamma som är i tonåren 

normbrytande för hur individen anses ska agera i förhållande till sin ålder. Dessa kan från 

samhällets sida anses vara ett problem och bli föremål för utredning och insats (Näsman et 

al., 2008). Detta kan användas som ett verktyg för att förstå socialtjänstens tendens att 

kategorisera människor och se faktorer som kan få dem att känna oro och inleda utredning 

utifrån att de ser ett avvikande beteende. 

I samhällets norm ingår uppfattningen att barn är sårbara och att de vuxna måste skydda 

barnen. Detta har även resulterat i lagar och regler som avser att skydda barnen från förtryck 

och utnyttjande, men som ofta kan utgöra ett hinder och medföra begränsningar för barnen. 

Detta är ett verktyg för att förstå balansen mellan barnets rätt till delaktighet i utredningar 

och beslut som rör dem själva och behovet av att skydda barnet. Skolan är ett bra exempel på 

maktförhållandet mellan barn och vuxna. Skolan baseras nästan uteslutande på ålder och 

barnen indelas rent fysiskt efter denna. Läroplanen och skoldagarnas längd anpassas till 

ålderskategorier (Näsman et al., 2008).  

Barndomen ska inte bara ses som en lärandeprocess i utvecklingen mot vuxen individ utan 

som en egen livsfas. Barn ska inte ses som omogna och som att de vuxna måste skydda dem, 

utan istället som kompetenta och förmögna att tänka och fatta egna beslut. Detta gör att 

barnet själv kan skapa sin egen barndom istället för att vara passiv mottagare. Barnet ska 

alltså ses som aktör och göras delaktig i processer gällande dess liv, vilket svensk lag även 

påbjuder. Dock säger lagen också att delaktigheten ska anpassas efter barnets ”ålder och 
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mognad”, vilket är ett ifrågasättande om barnets kompetens. Barnens uppfattning tillskrivs 

begränsat värde i utredningar och deras kompetens ifrågasätts (Eriksson & Näsman, 2008). 

Ålder är en form av intersektionalitet som inte diskuteras särskilt mycket men ålder är något 

som kan innebära att en individ utsätts för diskriminering och segregering. Det finns tydliga 

föreställningar om hur vissa åldersgrupper i samhället förväntas uppträda och vara. 

Samhällets syn är att barn är oerfarna och att först vid en viss ålder har man den erfarenhet 

som gör en klok och uppnår en viss nivå av förstånd. Barn anses som inkapabla till att fatta 

beslut och behandlas med något som liknas vid paternalism (Krekula et al., 2005).  

3.2 Den byråkratiska organisationen 

När industrialismen växte fram uppkom också nya idéer kring hur samhället skulle styras och 

den moderna byråkratin föddes. Samhällsutvecklingen medförde en utveckling av de sociala 

stödsystemen. Människor fick under denna tid tillgång till ökade kunskaper vilket ledde till 

att förnuft blev mer styrande än religion och samhället kom att genomsyras av mer 

systematiska begrepp än tidigare. Detta kallas rationalitet (Lindqvist & Nygren, 2006). 

Sociologen Max Weber menade att byråkratin uppstod som en produkt av denna rationalitet 

och lämplig att använda i syfte att utöva makt (Weber, 1987). 

En formell framtoning kännetecknade byråkratin, bland annat vad det gällde 

kommunikation, som endast skulle ske inom den hierarkiska ordningen, regler och 

rapporter. Byråkratis princip byggde bland annat på tydliga lagar och strikta regler som fanns 

skriftligt dokumenterade, en fast arbetsdelning samt expertutbildad personal. Regler och 

lagar ledde till ett standardiserat förfarande i hanterandet av ärenden, vilket var tidseffektivt 

och vid konflikter kunde de anställda hänvisa till lagar. Beslut dokumenterades för att kunna 

följas upp. De anställdas utbildning skulle inge auktoritet samt säkerställa att de förmådde 

tolka regelverket korrekt (Lindqvist & Nygren, 2006). Dokumentationskravet och BBIC är 

något som kan förklaras utifrån regler om dokumentation och standardiserade metoder. 

Organisationsformen inom den byråkratiska var hierarkisk och genom att i möjligaste mån 

eliminera personalens personliga känslor ur handläggningen menade Weber (1987) att 

byråkratin utvecklades.  

Byråkratin gav organisationen stor kapacitet vad det gäller antalet människor organisationen 

kunde hantera. Detta skedde dock på bekostnad av att människorna behandlades opersonligt 

och stereotypt. Kritik har även riktats till den byråkratiska skolan kring den önskvärda 

frånvaron av mänsklighet i byråkratin. Faktum som att effektivitet ökade med ökad känsla av 

trivsel hos de anställda är frånvarande i den byråkratiska teorin (Ericsson, 2016). 

Det finns en risk att organisationens handlingar utvecklas till att styras av regler och lagar 

snarare än rationalitet och att följandet av dessa regler blir viktigare än att nå några mål. 

Bristen på rationalitet i praktiken kan förklara hur arbetsbörda och stress uppkommer inom 

organisationen. Organisationen måste ifrågasätta sig själv för att inte hamna i detta. Weber 

ställde sig kritisk till sin egen teori om den byråkratiska organisationen, då han förutspådde 

att framtidens samhälle riskerade att bli genomsyrat av regler och att människorna därmed 
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skulle stänga in sig själva i ”rationalitetens järnbur”, det vill säga tack vare sin välutvecklade 

byråkrati bli så styrda i samhället att de förlorade sin autonomi. Den byråkratiska 

organisationens framtid bedömde Weber som osäker då framtiden antogs innehålla för 

mycket teknik för att passa modellen (Hammarén, 1997; Walton, 2005). 

4 METOD 

I detta avsnitt redovisas vilka metoder som har använts för insamling av empiri och analys 

därav, studiens urval, etiska aspekter i studien samt en analys över studiens bortfall. Studiens 

validitet och reliabilitet redovisas också. 

Uppsatsen är skriven med en deduktiv inriktning vilket innebär att arbetet utgår ifrån en 

hypotes som sedan, med hjälp av empirin och analyser därav, ska bekräftas eller förkastas 

(Bryman, 2011, s 26-28).  

4.1 Val av metod 

Efter sökning i litteratur rådde uppfattningen att det finns bristande forskning inom det 

område som valts för detta examensarbete. Därför eftersträvades att erhålla en så bred bild 

som möjligt av socialarbetares arbetsmiljö och deras arbete med barn. Då dessutom en 

deduktiv inriktning förelåg så föll valet på att göra en kvantitativ studie. Eftersom en bred 

geografisk spridning önskades föll valet på en internetenkät. En enkät har förutom den 

geografiska spridningsmöjligheten fördelarna att den är kostnadseffektiv, snabb att 

administrera samt att eventuell påverkan av den som intervjuar elimineras (Bryman, 2011 

s228-229). För att bättre kunna fördjupa studien kring socialarbetarnas personliga 

upplevelser och göra en mer ingående studie kring ett snävare ämne borde en kvalitativ 

studie istället ha valts, men detta kan kvarstå som ett intressant förslag för vidare forskning. 

4.2 Datainsamling, urval och genomförande 

En enkät innehållandes 17 frågor, som på olika sätt syftade till att studera de ämnen som 

frågeställningarna belyser, utformades. Innan enkäten publicerades anlitades tre personer, 

som var representativa för urvalskriterierna, till en pilotstudie, där de fick fylla i enkäten i 

syfte att undersöka om de förstod frågorna och ta reda på om de hade några synpunkter på 

enkätens utformning. Pilotstudien utvärderades men ledde inte till några ändringar. Empirin 

från denna teststudie togs inte med i resultatet. 

Enkäten publicerades på webbenkater.se eftersom att där loggas respondenternas IP-adress 

vilket gör det omöjligt för dem att besvara enkäten mer än en gång. Där finns också en 
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säkerhetsaspekt angående respondenternas anonymitet. Länken till enkäten spreds endast 

inom loppet av två dagar, men det saknas kännedom om hur länge det dröjde innan alla svar 

inkom. Trots tidsaspekten i mätningen bör studien ändå klassas som att vara av 

tvärsnittsdesign eftersom inte undersökningen syftar till att mäta skillnader över tid vid olika 

mättillfällen (Bryman, 2011, s 84). Webbenkater.se har inget eget forum för publicering av 

enkäten, utan användaren får själv skicka en länk till sitt urval, innehållandes webbadressen 

hos Webbenkater.se där just dennes enkät finns att nå. På så sätt finns möjligheten att styra 

urvalet.  

Enkäten inleddes med några allmänna frågor om respondentens kön, tid i yrket samt vilken 

storlek på stad de var yrkesverksamma i. Därefter följde ett antal frågor i fyragradig 

Likertskala som gällde arbetsplats, arbetsmiljö och eventuell stress. Fortfarande i form av 

fyragradig Likertskala gick frågorna sedan över till att handla om respondenternas åsikter 

kring barns delaktighet. Denna del av enkäten innehöll också några frågor där endast 

alternativen ja och nej fanns. Tre av frågorna i enkäten följdes av en öppen fråga där 

respondenten hade möjlighet att förklara och utveckla sitt svar i föregående fråga och på så 

vis bidra till en djupare bild. Enkäten avslutades med en öppen fråga som löd ”Har du något 

du vill tillägga som inte togs upp i enkäten?” Förutom de öppna frågorna bestod enkäten 

uteslutande av nominal- och ordinalvariabler (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). De 

öppna frågorna i enkäten ställdes i syfte att få en djupare förståelse i specifika frågor och en 

del av dessa svar belyses och analyseras i resultatdelen. 

Kriterierna för att få delta i enkäten var att den tillfrågade arbetar eller har arbetat inom 

socialt arbete, med barn, och att myndighetsutövning ingick i arbetet. Länken till enkäten 

lades upp i den slutna gruppen Socionom på Facebook, vilken är en grupp avsedd endast för 

socionomer och blivande sådana. Enkäten rönte stort intresse och redan efter mindre än ett 

dygn hade 91 svar erhållits. Länken togs då bort från Facebook då det ansågs att mängden 

svar från det forumet var tillräcklig. Ett mail med länken till enkäten skickades ut till 

cheferna för avdelningen barn och familj på 15 stycken socialkontor med slumpvis geografisk 

spridning, jämt fördelat på stora och små städer. I mailet förklarades det vad enkäten avsåg 

att ta reda på och i vilket syfte och chefen ombads sprida det till de socialsekreterare som 

arbetade eller hade arbetat med barn i någon form av myndighetsutövning. Detta sätt att 

rekrytera urvalet för studien är en form av stratifierat slumpmässigt urval (Bryman, 2011, s 

185). Allt som allt kom 162 personer att delta i enkäten. 

4.3 Databearbetning och analysmetod 

All erhållen empiri från enkäterna kodades och lades in i analysprogrammet IBM SPSS 

Statistics 24 (SPSS). Empirin lades in på sådant sätt att varje svarsalternativ blev minst en 

variabel. Frekvenstabeller och korstabuleringar utfördes sedan i syfte att kunna hitta 

utmärkande grupper av resultaten. Eftersom det är ordinalvariabler som analyseras 

användes Spearmans korrelationstest i syfte att hitta samband mellan variabler i empirin. 

Chi2-test, Fischer´s exakt-test, gamma och tau utfördes för att se om det fanns skillnad eller 

samband mellan olika faktorer i empirin samt om dessa var slumpmässiga. För att kunna 
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jämföra delar av variablerna, för att se om det fanns grupper inom samma variabler som 

utmärkte sig, så fanns god användning av filtervariabelfunktionen samt sorteringsfunktionen 

i SPSS (Djurfelt et al., 2010). 

När det gäller svaren på de öppna frågorna kodades svaren utifrån vanligast förekommande 

teman. De teman som var mest frekventa ansågs angelägna att inkludera i studien. Några av 

svaren på de öppna frågorna bidrog med inspiration till både resultatdiskussionskapitlet och 

metodkritik. 

4.4 Etiskt ställningstagande 

När länken till enkäten öppnades kom ett missivbrev upp på dataskärmen, därmed avsett att 

vara omöjligt att missa. Dessutom skrevs brevet ut på Facebooksidan, där länken till enkäten 

publicerades, respektive i mailet till cheferna på socialkontoren. I missivbrevet förklarades 

vem som stod bakom enkäten, hur många frågor den innehöll samt hur länge den beräknades 

ta att besvara. Där informerades även respondenterna om de forskningsetiska reglerna som 

studien förhåller sig till; nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet. Syftet med missivbrevet var dels att säkerställa att studien var 

etiskt giltig men också att få deltagarna att känna säkerhet och våga vara förtroliga och 

uppriktiga i sina svar då en del av frågorna var av prekär natur (Bryman, 2011, s 137). 

Informationskravet uppfylldes såtillvida att missivbrevet innehöll tydlig information om vad 

det var som skulle undersökas i enkäten och i vilket syfte. Läsarna informerades om att de 

responderande var tvungna att vara fyllda 18 år (för att undvika föräldrasamtyckeskrav) samt 

att det var frivilligt att delta, att de kunde avsluta när de ville och att de bara behövde besvara 

de frågor de önskade. Respondenterna garanterades konfidentialitet då inga personuppgifter 

eller IP-adresser loggades och detta informerades de om i brevet. De fick också veta att deras 

uppgifter endast skulle användas till forskningsändamål, vilket nyttjandekravet avser 

(Bryman, 2011, kap. 5). 

4.5 Bortfallsanalys 

Då urvalet varit av sannolikhetstyp och därmed inte riktats till specifika individer saknas 

externt bortfall (Bryman, 2011). Av de 162 respondenter som fyllde i enkäten erhölls efter de 

första tre frågorna ett internt bortfall på 24 personer, vilket motsvarar 14,8%, efter att 

samtliga respondenter svarat på de första frågorna. Vid en närmare granskning av enkäten 

insågs det att bortfallet sammanföll med sidbyte för enkäten. Det ter sig rimligt att anta att en 

del av respondenterna missat att enkäten hade flera sidor och trodde de fullföljt den efter den 

första sidan. En annan förklaring skulle kunna vara att enkäten inte var vad de hade trott 

eller kände att den tog för mycket tid i anspråk och att de därmed inte gjorde sig mödan att 

klicka fram en ny sida.  

Även vid nästa sidbyte i enkäten kunde en ökning av bortfallet sammankopplas. Det interna 

bortfallet steg då till 21,6% (35 personer). En respondent valde att inte besvara en fråga och 
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angav i den öppna frågan att detta berodde på att hon inte förstod frågan. De frågor som 

avslutade enkäten och som var av mer känslig natur gav inte något ytterligare bortfall. 

Tabell 1 visar bland annat bortfall för varje enskild fråga i enkäten (missing). N innebär antal 

svarande på frågan. 

 

4.5.1 Jämförelse mellan de som fullföljt enkäten och bortfall 

Figur 1, 2 och 3 visar en jämförande analys gjord i SPSS för att kartlägga eventuella skevheter 

i det bortfall som uppstod i studien. Då studiens syfte eller frågeställningar inte berör ämnen 

knutna till dessa kategorier är inte undersökningen förkastlig, validitetsförsvagad till trots, 

utan denna upptäckt utgör faktiskt en intressant punkt för diskussion och kan vara ett 

resultat i sig.  
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Figur 1 visar stapeldiagram över skillnaderna mellan de som slutfört enkäten (till vänster) och 

bortfallet (till höger) med avseende på kön. 

Gällande vilket kön hos respondenterna föreligger inga stora skillnader mellan de som 

slutfört enkäten och de som avbrutit den. 

  

Figur 2 ger en bild av antal år i yrket hos de som fyllt i hela enkäten (till vänster) jämfört med de som 

avbrutit sin medverkan (till höger). 

De två diagrammen i figur 2 visar att bortfallet inte är representativt för urvalet då fler 

socialarbetare som är nya inom yrket valt att avbryta enkäten men även fler av de som 

arbetat längre än nio år i yrket. 
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Figur 3 visar skillnaderna i storlek på stad där de som fullföljt (till vänster) och bortfallet (till höger) 

arbetar. 

I figur 3 utläses att bortfallet är representativt för glesbygd, småstad och mellanstor stad men 

vad det gäller storstad visas ett mycket större bortfall än hos de övriga kategorierna. 

Bortfallets relevans kommer att diskuteras i kapitel 6.2; Metoddiskussion. 

4.6 Reabilitet och validitet 

4.6.1 Validitet 

Validitet avser huruvida man mäter det som forskningen avser att mäta. Det är ett mått på 

trovärdigheten i en studie. Validitet inbegriper även om respondenterna har tolkat frågorna 

på samma sätt som forskaren avser. Generaliserbarhet innebär att resultaten som erhålls från 

urvalet ska vara representativt för resten av populationen. Det ger hög validitet. En annan 

faktor som bidrar till validiteten är möjligheten att kunna replikera samma studie igen 

(Bryman, 2011). 

För att få en hög validitet i denna studie lades fokus på att utforma enkäten på ett så bra sätt 

som möjligt. Frågorna formulerades med ett tydligt och begripligt språk och skrevs på ett sätt 

så att de inte skulle upplevas som ledande eller svåra att förstå.  

Enligt Bryman (2011, s 601) kan en internetenkät innebära problem med att säkerställa att 

rätt målgrupp responderar på enkäten, såvida inte lösenord utdelas till utvalda individer. I 

denna studie publicerades länken till studien i en sluten facebookgrupp avsedd endast för 

socionomer eller blivande sådana. Det garanterar inte att de som svarat uppfyller kriterierna 

men de upplystes om vilka kriterier som gällde och endast medlemmar av nämnda grupp såg 

länken på sin Facebook. För att höja validiteten skickades en länk till enkäten ut till chefer för 

avdelningen för barn och familj med en önskan om att de skulle sprida den hos dem som 

motsvarade kriterierna då detta upplevdes som ett mer säkert sätt att garantera att 
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respondenterna uppfyllde enkätens kriterier. Omkring 44 % av urvalet motsvaras av de som 

kontaktats via mail till chefer. 

Det fanns ett stort intresse för denna undersökning och empirin som studien grundar sig på 

är långt större än vad som erfordras. Större mängd empiri ökar validiteten (Bryman, 2011). 

Den tidigare beskrivna bortfallsanalysen visar att det finns skillnader i bortfallet jämfört med 

resterande urval. Detta minskar validiteten i denna studie.  

4.6.2 Reabilitet 

Begreppet syftar till om mätresultatet i studien är tillförlitligt och om samma resultat skulle 

erhållas vid upprepade mätningar (Thuren, 2009, s. 26). Reabiliteten stärks av att alla 

respondenter ges samma förutsättningar vid undersökningstillfället. Detta har i största 

möjligaste mån gjorts då respondenterna själva har valt att delta i undersökningen och de 

alla har haft samma länk att utgå ifrån, exakt likadana missivbrev och enkäter att förhålla sig 

till samt frånvaro av den så kallade ”intervjuareffekten”; det vill säga att ingen person 

närvarar som riskerar att påverka respondenten genom exempelvis kroppsspråk, klädsel och 

samtalston. De som fyller i enkäterna gör det framför sin egen dator i en miljö som de är 

bekanta med och därmed ökas deras trygghetskänsla och möjligen också deras förmåga att 

öppna sig (Bryman, 2011). Studiens tillförlitlighet grundar sig i om studien kan upprepas och 

en websurvey har ypperliga förutsättningar för just detta. Dessutom blir frågorna inte 

inaktuella över tid. Detta till trots har studien inte någon hållbar reabilitet eftersom studien 

är alldeles för liten och urvalet inte är representativt för befolkningen. 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Här presenteras resultaten för studien samt analyser där resultaten jämförs och kopplas till 

den tidigare forskning och teorier som studien förhåller sig till. 

5.1 Socialarbetares arbetsmiljö 

Det framkom i studien att socialarbetarna överlag anser sig ha en bra sammanhållning och 

gott kamratskap på sin arbetsplats. Det var endast några få respondenter som inte lämnade 

höga betyg på sammanhållning och kamratskap.  

En stor del av de tillfrågade anser att organisationen har förändrats över tid. Alternativet 

”ganska stor förändring” var det vanligast förekommande svarsalternativet i undersökningen.  

Det rådde delade meningar om förändringarna var till det positiva eller det negativa. De 

flesta tyckte att det var lika delar positivt som negativt. 
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Figur 4 visar respondenternas inställning till förändringar i organisationen.. 

Resultatet som framgår av figur 4 går emot den genomgång av tidigare forskning som gjorts i 

samband med denna studie där samtliga arbeten visar att socialarbetarna är mycket negativa 

till de förändringar som gjorts inom socialtjänsten, både i Sverige och utomlands. 

Forskningen menar att ökad mängd pappersarbete och mer fall per enskild handläggare är 

några av skälen till detta (DE, 2011; Antopoulou et al., 2017; Gladh & Palm, 2011; Tham, 

2017; Wilberforce et al., 2012; Winter et al., 2017). De två ovanstående resultaten kan 

kopplas det resonemang som Ericsson (2016) för angående förändringsprocesser i stora 

organisationer; vilket gör gällande att det är en långsam och ibland även en motvillig och 

avstannande process. I ljuset av den hierarkiska uppbyggnad som den byråkratiska 

organisationen har ska gällande kommunikationskanaler blir det tydligt att förändringar inte 

sker med lättvindighet inom organisationer som socialtjänsten och att förändringar är något 

som tar tid, är omständigt och därmed ofta en oönskad företeelse av många i personalen 

(Weber, 1987). 

Det som stod ut som negativt vad det gäller arbetsmiljön var främst arbetsbördan. En väldigt 

stor del av respondenterna uppgav att de hade alldeles för mycket eller lite för mycket att 

göra (90,5%) och inte en enda uppgav att de hade alldeles för lite att göra. Resultatet 

stämmer väl överens med tidigare studier som gjorts. Winter et al. (2017) beskriver ingående 

socialarbetarnas arbetsbörda och hur den påverkar de anställda negativt. Att socialarbetare 
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är överhopade med pappersarbete, vilket i sin tur leder till förlust av kontroll och att detta i 

slutänden går ut över barnen är en vanlig scen (Wilberforce et al., 2012). Tung arbetsbörda 

leder till sjukskrivningar och uppsägningar och en ytterligare arbetsbörda för kvarvarande 

(Ferguson, 2016). Detta går även i linje med Antonopoulou et al. (2017) som menar att 

socialarbetarna har en alldeles för tung arbetsbörda och arbetar under tidspress. 

Den byråkratiska organisationen är avsedd för att kunna hjälpa många människor på kort 

tid. Receptet för detta är standardiserade lösningar och effektivitet (Lindqvist & Nygren, 

2006). Det är rimligt att anta att om organisationen skulle brista i en eller båda dessa 

egenskaper så skulle resultatet bli att arbetet skulle börja trava sig på hög och därmed skulle 

trycket av arbetsbörda öka på personalen. 

5.1.1 Stress bland socialarbetare 

Resultaten av studien visade att många socialarbetare känner dagligen eller ofta stress 

(73,9%). Det var ytterst få som angav att de i princip aldrig kände stress (3,6 %).  

 

Figur 5 visar de inverterade medelvärdena av den Likertskala där respondenterna har fått ange hur 

mycket olika faktorer i arbetet stressar dem. Att värdena är inverterade beror på att kodningen har 

skett med värde 1=mycket stressande och värde 4=inte alls/i undantagsfall stressande och genom att 

invertera så ökas tydligheten visuellt utan att förvränga värdenas riktighet. Arbetsbördan är den 

främsta orsaken till stress och stämningen mellan kollegor den som bidrog minst, enligt figur 5. 
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Studien visar att majoriteten av respondenterna ofta eller mycket ofta är stressade över arbetsbördan. 

Resultatet visar att arbetsbördan är högst relevant för socialarbetarnas stress. Detta går i linje med 

Ferguson (2016) och Wilberforce et al. (2012) som menar att socialarbetarna är överhopade med 

arbete och är pressade av arbetsbörda. Samtidigt menar Wilberforce et al. (2012) att stressen inte 

behöver vara negativ och av utbrännande karaktär så länge socialarbetaren har kontroll över sitt eget 

arbete. Det är först när kombinationen av hög arbetsbörda och låg kontroll uppstår som stress uppstår 

menar författarna. 

Tabell 2: Samband mellan arbetsbörda och stress hos socialarbetare. 

 

Ovanstående analys visar att studien har funnit ett samband mellan arbetsbörda och stress 

hos respondenterna. Korrelationskoefficienten= 0,542 anger att det finns ett samband 

mellan de båda faktorerna och ett p-värde=0,000 visar att det inte beror på slump.  

Att arbetsbördan är en stark faktor i bidragandet till stress är forskarna eniga om 

(Antonopoulou et al., 2017; Edvardsson, 2009; Winter et al., 2017). Ofta leder den tunga 

arbetsbördan inte bara till stress utan ofta övertid vilket går ut över den enskilde 

socialarbetarens privatliv (Winter et al., 2017). Wilberforce et al. (2012) menar dock att hög 

arbetsbörda inte alltid behöver innebära stress utan om socialarbetaren känner att denne har 

kontroll över sitt arbete kan istället jobbtillfredställelse erhållas. 

För de som angivit att det fanns övriga faktorer som stressade dem fanns det en öppen fråga 

där respondenterna kunde ange orsaken. 15 stycken angav brist på styrning eller dålig 

ledning som orsak och sex respondenter uppgav omorganisation som stressmoment. En av 

respondenterna som har erfarenhet av bristande styrning: ”Nonchalant övre ledning som inte 
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tycks ha någon verklighetsförankring.” Både Antonopoulou et al. (2017) och Wilberforce et al. 

(2012) skriver om just hur stressande det kan vara för en socialarbetare att inte ha en tydlig 

ledning och en bra organisationsuppbyggnad. Den enskilde socialarbetaren bär själv oftast 

ansvaret för sitt fall och även om chefen behöver vara delaktig i beslutsfattandet så har denne 

ingen insyn i fallet och därmed inget egentligt ansvar (DE, 2011). Den byråkratiska 

organisationen, med sin hierarkiskt uppbyggda struktur, har tydliga regler för vilka som syr 

vad inom organisationen och vilka som fattar vilka beslut. Kommunikationskanalerna sköts 

också enligt den hierarkiska strukturen (Lindqvist & Nygren, 2006). Skulle denna 

kommunikation, eller strukturen i sig, fallera är det troligt att kommunikationsprocessen 

försvåras mellan hierarkistegen, med en exponentiell ökning för varje steg i kedjan. Detta 

leder rimligen till dålig kontakt mellan handläggare och ledning. 

Ett enkätsvar som anger omorganisation som stressorsak: ”Organisationen som inför nya 

system och omorganiserar utan eg [sic] anledning med jämna (frekventa) mellanrum”. Från 

ett organisationsteoretiskt synsätt kan detta förstås genom att organisationen bygger på 

standardiserade lösningar och därmed rutin. En förändring kan då upplevas som 

skrämmande och omvälvande hos personalen och mottags inte alltid positivt. Den formella 

gång som skall upprätthållas i kommunikation och beslutsfattande gör förändringar 

omständiga, vilket också kan komma att påverka personalens inställning till dem negativt 

(Hammarén, 1997; Lindqvist & Nygren, 2006). Även med hjälp av Ericsson (2016) kan denna 

tröghet och svårighet vid omorganisationer i stora byråkratiska organisationer förklaras 

djupare. 

En fråga i enkäten gällde om respondenterna hade fattat något beslut de ångrar (mer om 

denna fråga längre fram). En del svarade att det var stress som påverkade dem till beslutet. 

Studien fann med hjälp av Spearmans korrelationsanalys ett samband mellan stress och 

benägenhet att ångra beslut. Värdet ρ=-0,347 är ingen stark korrelationskoefficient men det 

visar ändå på ett samband mellan stress och att denna även kan få människor att fatta 

felaktiga beslut. Ett p-värde på 0,005 visar att detta samband är signifikant. Anledningen till 

att sambandet är negativt är för att värdena på Likertskalan angående upplevelsen av 

stresskänsla i arbetet är kodade med 1=dagligen och 4=aldrig/i princip aldrig och skalan är 

alltså vänd ”åt negativt håll”. Ett samband mellan stress och benägenhet att ångra beslut på 

grund av stress hittades alltså i analysen. Edvardsson (2009) påpekar att stress försämrar 

tankeförmåga och prestation i socialt arbete. 
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Tabell 3: Samband mellan ångrat beslut och stress. 

 

Resultatet av Chi2-testet ovan visar att signifikansen är 0,036 vilket är ett lågt värde som 

anger att det samband som ses inte beror särskilt mycket på slump. Programmet anmärker 

dock på att det finns för lite empiri för att analysen ska vara helt säker. För att erhålla ett 

säkrare svar görs analys med tau och gamma i nästa tabell. 

Tabell 4: Samband mellan ångrat beslut och stress. 
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Analysen i tabell 4 ger p=0.079 vilket är större än 0,05 som är gränsen för signifikans. Alltså 

pekar inte dessa analyser på att det skulle finnas något signifikant samband för korrelationen 

mellan ångrat beslut och stress. Resultatet är dock nära gränsen för signifikans så en viss 

tendens kan ändå antas föreligga. 

Edvardsson (2009) är däremot tydlig med att det finns ett samband mellan stress och dåliga 

beslut. Stress kan till exempel leda till att socialarbetarna tar genvägar och utsätter därmed 

både sig själva och klienterna för risker (Ferguson, 2016). 

5.2 Aspekter som påverkar kommunikation och delaktighet 

5.2.1 BBIC och evidensbaserat arbete 

Dokumentationen och andra byråkratiska operationer stjäl alldeles för mycket av 

socialarbetarnas tid (DE, 2011; Ferguson, 2016; Winter et al., 2017). Denna studie finner via 

de öppna frågorna att journalförandet anses ta för mycket tid i anspråk och många 

respondenter har angivit dokumentationen som anledning till stress. En kort och kärnfull 

kommentar från en respondent ger indikationer på att denne anser att det saknas rationalitet 

i arbetet: ”Dokumentationshets”. Ordet dokumentationshets härrör från en kontext där 

respondenten menar att det sociala arbetet inom organisationen upptas av för mycket 

dokumentation och att det går ut över den tid som respondenten behöver för att skapa trygga 

relationer med sina klienter. Teorin om den byråkratiska organisationen grundas bland 

annat på att skriftlig dokumentation ska tillämpas då det ger en snabb och tydlig lösning vid 

konflikter (Lindqvist & Nygren, 2006). Det finns en risk att den byråkratiska organisationen 

slutar ifrågasätta sig själv och som följd riskerar organisationen att tappa sitt fokus på målet 

utan fokuserar istället på att slaviskt utföra organisationens standardiserade handlingar 

istället (Hammerén, 1997). Det skulle kunna var detta respondenterna anser organisationen 

har hamnat i vad det gäller dokumentation om resultatet ska tolkas. Införandet av BBIC har 

medfört ökat pappersarbete och ses med frustration av en del socialarbetare. Samtidigt är 

BBIC en mall som kan utgöra en trygghet för socialarbetaren i dess arbete (Gladh & Palm, 

2011). Genom att analysera svaren på de öppna frågorna i enkäten framkommer att flera 

respondenter anser att dokumenterandet i många fall saknar rationalitet och stjäl dyrbar tid 

som, enligt dem, skulle kunna användas bättre. Inte en enda respondent har uppgett att de 

känner sig trygga tack vare BBIC, dock inses det att det i en öppen fråga är mer angeläget att 

nämna sådant respondenten är missnöjd med istället för att lovprisa sådant som denne är 

nöjd med. 

Av de socialarbetare som uppger sig någon gång ha ångrat ett beslut och angivit 

svarsalternativet ”bidrog i mycket hög grad” visar sig påtryckning från andra vara den största 

anledningen till ångrade beslut. Enligt Nationalencyklopedin är organisationen vanligen 

hierarkiskt uppbyggd. Detta stöds även av den byråkratiska teorin (Ericsson, 2016) samt av 

Gallagher et al., (2011) som benämner socialtjänsten som både hierarkisk och byråkratisk. I 

denna studie erhölls resultat som talar för en hierarkiskt uppbyggd organisation och att den 

rådande diskursen inom organisationen ibland kör över den enskildes åsikter. De öppna 
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frågorna förklarar att både kollegor och chefer står för påtryckningarna. Det verkar alltså 

finas fasta ramar att följa för hur arbetet ska gå till. Edvardsson (2009) skriver i sin rapport 

om det grupptänk som han menar finns inom socialtjänsten. Detta skulle kunna förklara 

varför det i studien är så vanligt att ett ångrat beslut har fattats efter påtryckning från andra.  

I de öppna frågorna vittnar ett flertal respondenter om begränsat handlingsutrymme på 

grund av lagar och regler. En kommentar i enkäten angående ett ångrat beslut uttrycker 

begränsningen som socialtjänstens arbete ibland är förenat med: ”Eg [sic] ångrar jag det inte 

så, de lagar och ramar vi styrs av förhindrade det arbete som hade behövts”. Respondenten 

menar alltså att denne ibland saknar handlingsutrymme i den utsträckning denne skulle 

önska på grund av regler och lagar. Den byråkratiska teorin menar att organisationen 

grundas på regler och lagar just för att arbetet i organisationen ska bli standardiserat och inte 

behöva specialanpassas efter varje enskild individ. Det bestämda handlingsmönstret ger en 

effektivitet och alla människor blir, tack vare standardiseringen, behandlade lika i samma 

slags fall (Zetterquist, 2009). Edvardsson (2009) menar istället att socialtjänstens arbete 

grundas på ramlagar och att tolkningsutrymmet ger gott om utrymme för handlingsfrihet för 

socialarbetarna. Denna handlingsfrihet kände alltså inte alla som deltog i undersökningen 

igen. 

5.2.2 Barns delaktighet 

Vad det gäller barns delaktighet så förelåg ett intresse att ta reda på vilka utmaningar som 

kunde förekomma när det gällde barns delaktighet. Studien finner att det största hindret för 

att göra barn delaktiga är att någon försökt påverka barnet vad det ska säga eller att barnet 

inte vill prata. Tidsbrist utgjorde en lägre utmaning och behovet av att skydda barnet var den 

faktor som bidrog minst till att hindra delaktighet, tvärt emot vad tidigare forskning gör 

gällande.  

Ur analysresultatet kunde utläsas att 26,8 % av de tillfrågade anser att tidsbrist ofta eller 

mycket ofta utgör ett hinder för samtal och delaktighet för barn. Att tidsbrist är en faktor som 

går ut över barnen och skapar hinder för förtroliga samtal och delaktighet stöds av tidigare 

forskning. Ferguson (2016) och Gallagher et al. (2011) skriver om vikten av att barn får 

komma till tals och bli lyssnade på, men att tidsbrist är en faktor som förhindrar detta. 

Barnet och socialarbetaren träffas för sällan och under framtvingade förhållanden så en 

genuin relation får ingen chans att byggas upp och socialarbetaren når inte fram till barnets 

innersta. 

  

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1187184&f_rid=43113440
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1187184&f_rid=43113440
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Tabell 5: Samband mellan stress och tiden för klienter. 

 

Analysen i SPSS visade ett visst samband för att stress påverkar klientkontakten. 

Korrelationskonstanten är 0,427 och då p=0,000 antyds ändå att det finns ett samband som 

inte i något fall är slumpartat. Tabell 6 analyserar om korrelationen i tabell 5 är signifikant 

eller inte. 

Tabell 6: Gamma och tau i syfte att se om korrelationen i tabell 5 är slumpartad. 
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Analysen i tabell 6 ger ett värde p=0.000 vilket betyder att det samband som ses i tabell 5 är 

signifikant. 

Resultaten i tabell 5 och 6 är i enighet med tidigare iakttagelser inom forskningen, som 

berättar om hur stressen kan göra socialarbetaren distanserad och oempatisk. Denna 

känslokyla hos socialarbetaren i kombination med glesa möten leder till dåliga och otrygga 

relationer mellan barnet och socialarbetaren. Socialarbetarens stress kan alltså ge upphov till 

att ett djupare engagemang i de enskilda fallen går förlorat (Ferguson, 2016; Winter et al., 

2017; Östberg, 2010). Barndomssociologin menar att den skiljevägg, som skapats av 

samhällets normer, mellan barnens värld och vuxenvärlden inte är lätt för de vuxna att 

forcera om barnet inte önskar interagera med den vuxna. På grund av de tydliga roller som 

de olika livsfaserna har tilldelats så skapas en spänning mellan vuxenvärlden och barnens 

värld. Denna spänning gör att den vuxna behöver anstränga sig ännu mer för att nå fram till 

barnet (Näsman et. al, 2008).  

 

Figur 6 visar att barnets skyddsbehov inte ses som något större hinder för delaktighet. Ingen av 

respondenterna har angivit ”mycket vanligt förekommande” och därmed har den kategorin uteslutits 

ur analysprogrammet. 
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Barndomssociologin talar om hur barn ses som inkompetenta, ouppfostrade och obildade, 

oförmögna att själva ta ansvar för sina handlingar och att de därför inte ska åläggas det 

ansvar som en vuxen görs, vad det gäller delaktighet och beslutsfattande. De vuxna tar på sig 

rollen av att de måste skydda barnen och förhindrar därmed barnen från delaktighet 

(Eriksson & Näsman, 2008). Genom att se barnet som inkompetent och försvarslöst 

rättfärdigar vuxenvärlden, och alltså också därmed beslutsfattarna, att begränsa och hindra 

barn i deras utveckling genom regler och lagar. Med samma resonemang som täckmantel 

hindrar socialtjänsten barn från att själva få fatta livsavgörande beslut som gäller deras eget 

liv eller att ens få uttrycka sin åsikt i frågor gällande dem själva (Eriksson, 2011). 

Barnet har rätt att vara delaktig i sin egen utredning men samtidigt har barnet rätt till skydd. 

Forskning har gång på gång visat att detta ofta är ett dilemma för socialarbetarna (Bijleveld 

et al., 2015; Enell, 2009; Eriksson, 2011; Winter et al., 2017). Studien finner att konflikten 

mellan rätten till delaktighet och behovet av att skydda barnet inte alls är ett så stort problem 

som tidigare forskning menar. Ingen av respondenterna menade att det var ett mycket 

vanligt förekommande problem och jämfört med andra faktorer som står till hinder för 

delaktighet så utgjorde denna den allra minsta. 

5.2.3 Socialarbetares kommunikation med barn 

Studien avsåg också att ta reda på hur respondenterna kände inför den tid de hade att disponera med 

sina klienter. I princip alla respondenterna ansåg att de hade för lite tid för direktkontakt med sina 

klienter (97,9%). 

En korrelationsanalys med hjälp av Spearmans test visar att det finns ett samband mellan 

tidsbrist för barns delaktighet och tiden som socialarbetaren har att lägga på direktkontakt 

med klienter. En korrelationskoefficient på -0,443 anger ett visst samband och med en 

tvåstjärnig signifikans så innebär det att den uppvisade korrelationen inte är slumpartad. Att 

korrelationen blir negativ beror på att frågan om direktkontakt med klienter är graderad i 

Likertskala med fallande värden och alltså får en negativ lutning om den illustreras med en 

kurva.  
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Tabell 7: Korstabulering över tid för klientkontakt och stress.  

 

Tabell 7 visar att det vanligaste fallet är en socialarbetare som känner att de har lite för lite 

tid för klientkontakt och som ofta är stressad.  

Tabell 8: Sambandsanalys mellan brist på tid för klientkontakt och stress. 
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Tabell 8 visar, genom att ett värde p=0,000, att det samband som finns mellan bristande 

klientkontakt och stress inte beror på slump. För att nå fram till ett barn krävs att barnet 

känner sig tryggt med socialarbetaren (Winter et al., 2017) Barn behöver ofta mer tid än 

vuxna för att etablera förtroliga relationer och ett sådant skapande av relation måste få ta tid. 

Dagens socialarbetare upplever att de har för lite tid för direktkontakt med sina klienter 

(Gallagher et al., 2011). Att inte nå fram till barnets innersta på grund av tidsbrist kan ge 

konsekvenser i form av att barnets önskan inte tas tillvara i en utredning, att barnet far illa 

eller till och med dör (Fergusson, 2016). 

Barndomssociologin talar om de skarpa gränser som råder mellan barnens värld och de 

vuxnas. De vuxna måste således lägga ner både tid och arbete på att få tillgång till barnets 

värld och göra det för barnets skull och ingen annans (Näsman et al., 2008). För att 

åstadkomma detta åtgår tid; tid som respondenterna upplever saknas. Den byråkratiska 

modellen talar mycket lite om det specifika arbetet med barn, men utifrån det faktum att 

arbetet ska vara standardiserat och effektivt och därtill bedrivas i frånvaro av så mycket 

”mänsklighet” som möjligt kan slutsatsen dras att svårigheter att nå barnets innersta skulle 

kunna föreligga inom denna modell. Att ett barn skulle blotta sitt innersta för en känslolös, 

manualstyrd och effektiv socialarbetare är orimligt. 

I en öppen fråga där det avsågs att ta reda på vad som kan vara försvårande eller utgöra 

hinder i samtal med barn svarade sju personer att det var svårt att bygga upp ett förtroende 

hos barnet. Sex personer vittnade om att det var tidsbristen som gjorde att de inte kunde 

träffa barnet tillräckligt många gånger för att kunna etablera en god relation och erhålla 

barnets förtroende. Ett problem som nämndes var också att personalomsättningen bidrog till 

att barnet inte kunde bygga en relation med sin handläggare, då denne byttes frekvent: ”Att 

man ofta behöver fler än ett samtal för att kunna nå barnet och det hinns inte alltid med. 

Samt att vi har för lite kunskap i hur vi samtalar för att få fram barnets innersta röst.” Detta 

överensstämmer med tidigare forskning som talar om att det tar tid att bygga upp en förtrolig 

relation och att barn med tillitsproblematik behöver ännu mer tid (Gallagher et al., 2011). 

Brister i kunskap om samtal med barn är samstämmigt med vad tidigare forskning har visat; 

att socialarbetare inte anser att kommunikation med barn är lätt och precis som ett svar i den 

öppna frågan i enkäten så har även forskning gett uttryck för att socialarbetare känner att de 

saknar kunskap för att nå fram till barnen genom samtal (Ferguson, 2016; Winter et al., 

2017). Omfattande forskning talar om vikten av att bygga upp en förtrolig relation med 

barnet och att det måste få ta den tid som behövs (Gallagher et al., 2015). 

 Ännu en respondent som uttalat sig om bristen på tid för klientkontakt: ”Att det saknas tid 

att vinna barnets förtroende. Det handlar inte om en ovilja hos barnet att prata utan snarare 

om att vi socialsekreterare signalerar stress.” Vuxna har ett speciellt sätt att förhålla sig till 

barn enligt barndomssociologin. Det finns ofta en maktfaktor i förhållandet vuxen-barn, där 

den vuxna är den med mest makt. Detta kan försvåra samtal med barn i syfte att komma åt 

deras innersta jag. Barnen exkluderar gärna de vuxna ur sin värld (Näsman et al., 2008). 

Även den byråkratiska organisationen handlar om makt och den auktoritära 

socialtjänstemannen som besitter kompetens och specialkunskaper, men arbetar i en 

organisation som blir som mest effektiv då känslor hålls utanför arbetet, framstår troligen 

mer skrämmande för barnet än inbjudande och resultatet kan mycket väl bli att barnet inte 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1187184&f_rid=43094040
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1187184&f_rid=43094040
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1187184&f_rid=43094040
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släpper in socialarbetaren i sitt innersta. En strikt byråkratisk organisation och deras 

frånvaro av känslor, standardiseringar och små möjligheter till individanpassning kan anses 

dåligt lämpad för hantering av de unga klienterna. För att möta barnet krävs att 

socialarbetaren möter barnet på dess egen arena (Lindqvist & Nygren, 2006; Näsman et al., 

2008). 

5.3 Moraliska utmaningar i det sociala arbetet 

 

Figur 7 visar att nästan hälften av respondenterna i studien ångrar ett beslut de fattat i tjänsten. 

Bristande underlag var den vanligaste orsaken till ett beslut som ångrades och stress var den 

näst vanligaste. Fördomar hos socialarbetaren var den faktor som bidrog minst och har bara i 

ett enstaka fall varit i mycket hög bidragande till ånger av beslut. 

Socialarbetarna kan hamna i situationer de inte alltid kan styra över, exempelvis kan de 

påverkas av en alltför tung arbetsbörda eller negativ inställning hos den familj de arbetar 

med, vilket leder till negativ påverkan och brist på engagemang (Winter et al., 2017). Genom 

att minska storleken på avdelningarna och låta mindre team arbeta med färre fall kan 

stressen minska, men istället räcker då hjälpen bara till för dem som är i störst behov av den 

(Wilberforce et al., 2012). Det finns också forskning som ifrågasätter om socialtjänsten 

verkligen hjälper de som behöver hjälpen bäst (Länsstyrelsen, 2008).  Inom den byråkratiska 
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organisationen ska personalen vara kompetent och ha specialistkunskaper inom sitt område 

(Hammerén, 1997). Kompetens och kunskapsfördjupning är något som erhålls via 

erfarenhet. Skulle erfarenhet saknas riskerar personalen brista i kompetens och skulle 

därmed kunna vara sämre rustad för att tolka lagar rätt och därmed mer benägen att kunna 

bedöma fel. 

 

Figur 8: Maktmissbruk i socialarbetarens arbete  

17,2% av respondenterna säger sig bevittna maktmissbruk ibland/ ofta. 57,8% uppger att de 

aldrig upplevt maktmissbruk bland socialarbetare. 

En respondent återger en episod med en chef som skulle kunna anses handla omoraliskt: 

”Chefen och jag hade dålig relation, detta avspeglades på ärendefragningar [sic] där mina 

förslag negligerades, och vissa favoriters förslag hörsammades. Chefen bryr sig ej om 

ärendena i sig utan är upptagen av ledarskap och gruppdynamik, samt har dåliga 

förutsättningar att leda. Tesulterarvi [sic] bristande kontroll och maktspel som ytterst 

drabbar klienterna/barnen.” En annan deltagare i studien berättar om ett beslut som hon 

ångrat: ” Brister i organisationen skulle ”kompenseras" genom att inte gå "emot" förälderns 

vilja. Jag var då ung och oerfaren och vågade inte stå på mej.” 

Organisationen bygger på att dess anställda följer de lagar och regler som organisationen har 

som norm (Zetterquist, 2008). Edvardsson (2009) menar att det finns ett grupptänk inom 

socialtjänsten vilket kan påverka de enskilda besluten. Socialtjänsten är hierarkiskt uppbyggd 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1187184&f_rid=43118673
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1187184&f_rid=43118673
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1187184&f_rid=43118673
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1187184&f_rid=43118673
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1187184&f_rid=43118673
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1187184&f_rid=43130543
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1187184&f_rid=43130543
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enligt organisationsteorin. Citaten ovan beskriver chefer som använder sin makt till att 

”straffa” respektive favorisera personer i sin grupp eller klienter. Detta kan vara en fara med 

en hierarkiskt uppbyggd organisation om fel person hamnar på fel plats. Det skulle kunna 

vara rimligt att anta att maktskillnaden som den hierarkiska organisationen medför mellan 

chef och underordnade gör det svårare för de anställda att opponera sig mot felbehandlande 

och diskriminerande chefer än inom andra typer av organisationsuppbyggnader.  

Det finns ett samband mellan vilka respondenter som har ångrat beslut i tjänsten och 

respondentens uppfattning om ojämlikt bemötande hos kollegor (rho=0,234,p=0,008). 

Tabell 9: Chi2 och Fischer´s exakt test i syfte att se om korrelationen är slumpartad 
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Chi2-testet i tabell 9 visar p=0,008 vilket antyder om att korrelationen mellan ångrade 

tjänstebeslut och uppfattningar om att kollegorna handlar ojämlikt är signifikant. Fischer´s 

exakt-test ger p=0,011 och den uppskattade risken ligger inom konfidensintervallen, alltså är 

korrelationen signifikant. 

Ericsson (2016) beskriver att många anställda är ovilliga till förändringar inom 

organisationen som följd av den tröghet som dessa är förenade med. Han beskriver också att 

personalen kan vara svårmotiverad till engagemang när förändringarna genomförs. För ofta 

förekommande förändringar skulle medföra en personalgrupp som ofta var negativ och 

svårmotiverad. Det standardiserade arbetet och följandet av lagar och regler inom den 

byråkratiska organisationen kan inte antas uppmuntra personalen till fritänkande och 

innovationer, tvärtom skulle ett antagande kunna göras att en sådan konform miljö skapar i 

längden också konforma personer och därmed skulle det kunna finnas risk för ett kollektivt 

tänkande inom organisationen. Dessa ovan nämnda orsaker kan var och en och särskilt i 

kombination anses vara faktorer som gör att socialarbetaren tappar sitt engagemang och blir 

passiv i sin yrkesroll (Lindqvist & Nygren, 2006; Walton, 2005). 

Arbetsbörda och stress försämrar socialarbetarens förmåga att hålla fokus i samtal och göra 

ett bra arbete (Edvardsson, 2009; Winter et al., 2017). Forskning talar om socialtjänsten som 

en stelbent och hierarkiskt uppbyggd organisation (Gallagher et al., 2011). Edvardsson 

(2009) menar att det finns ett grupptänk inom organisationen och en allmänt rådande norm 

hur arbetet ska genomföras och hur man förhåller sig till olika problem. 

Det faktum att samma personer som har ångrat beslut de fattat i arbetet också upplever att 

deras kollegor inte handlar jämlikt tyder på att denna grupp människor är mer vakna och 

engagerade än resterande personer i undersökningen. Utifrån ovanstående teori och 

forskning är det tänkbart att denna grupp av ”vakna” människor är de som ännu inte fallit in 

i den passivitet som beskrivs ovan och inte heller fallit in i den konformitet eller grupptänk 

som skulle kunna råda på arbetsplatsen (Edvardsson, 2009). Det kan också vara så att dessa 

personer är mindre stressade och därmed har mer energi till att observera och reflektera. 

6 DISKUSSION 

Detta avsnitt kommer att föra en diskussion kring resultaten som genererats kopplat till 

huruvida arbetet har lyckats besvara frågeställningarna och uppfylla studiens syfte. 

Diskussionen förs med studiens tidigare forskning och teorier som kunskapskälla och 

redskap för att kunna utveckla teorier och slutsatser av resultaten. Ett resonemang kring 

varför några resultat inte överensstämmer med tidigare forskning och teorier kring orsaker 

presenteras också. Kapitlet innehåller också en diskussion angående den valda metoden för 

studien, och vilka styrkor och svagheter som metoden har. Resonemang kring bortfallets 

betydelse för validiteten samt en kort etisk diskussion återfinns också här.  
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Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetare upplever sin arbetsmiljö och 

hur de anser att denna påverkar deras arbete med barn. 

Syftet bröts sedan ner i följande frågeställningar: 

 Vilka utmaningar och möjligheter finns i socialarbetares arbete med barn? 

 Vilka aspekter påverkar socialarbetarnas möjlighet att kommunicera med barn och 

göra dem delaktiga? 

 Vad kan utgöra utmaningar och risker när det gäller moraliska aspekter inom socialt 

arbete? 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Socialarbetares arbetsmiljö 

Studien bekräftade tidigare forskning som säger att socialarbetare upplever sin arbetsbörda 

som alltför omfattande (Winter et. al, 2017; Östberg, 2010). Nästan 90 % av respondenterna i 

denna studie ansåg att arbetsbördan var tung och pressande. Tidigare forskning visar att 

arbetsmiljön för socialarbetarna har försämrats över tid(Winter et.al, 2017). Den ökade 

dokumentationen som BBIC har medfört är självklart en del av svaret varför arbetsbördan 

har ökat men det är också rimligt att anta att det beror på ekonomiska aspekter, såsom 

nedskärningar och besparingar´(Gladh & Palm, 2011; Wilberforce et al, 2012). Mot bakgrund 

av forskningen kan förstås att sjukfrånvaron och uppsägningarna är höga och att det lämnar 

de kvarvarande i arbetsgruppen under ytterligare press. Den stora nyrektryteringen som 

rimligen borde efterfölja frånfallet av socialsekreterare kan antas ofta utgöras av människor 

som är oerfarna i yrkesrollen, eller i alla fall i just det kontorets rutiner, och därmed utgör 

inte dessa nyanställda den effektiva personal och trygga bollplank som skulle behövas för att 

stärka socialarbetarna i konsultation, beslutsfattande och avlastning av rent praktisk art 

(Fergusoon, 2016; Winter et. al, 2017). En annan tänkbar förklaring till den tunga 

arbetsbördan skulle kunna vara att allt fler människor söker socialtjänstens hjälp. Detta i 

kombination med brist på socionomer att rekrytera, i syfte att möta den ökade efterfrågan, 

skulle kunna vara en faktor som ökar arbetsbördan för de befintliga socialarbetarna  (Gladh 

& Palm, 2011). 

Men har arbetsmiljön verkligen förändrats till det negativa? Tidigare forskning (Tham, 2017; 

Östberg, 2010) är enig om detta och resultatet av denna studie visar att de flesta 

socialarbetarna upplever att det skett en förändring inom organisationen, men majoriteten 

anser att förändringarna är lika delar positiv och negativ och de som anser förändringarna 

negativa är ungefär lika många som anser dem som positiva. Detta skulle kunna bero på 

slump eller en svaghet i studiens validitet, men den stora skillnaden i resultat jämfört med 

tidigare forskning är inte försumbar. Detta bör tolkas som ett tecken på att det under de allra 

senaste åren skett förändringar som gått i den riktning som socialarbetarna önskar. Den 

nyaste forskning som denna studie presenterar är från 2017 och de flesta artiklar är äldre, så 
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det är inte otänkbart att förändringar kan ha skett nyligen och att dessa upplevs som positiva 

och därmed förtar den negativa bild av förändringar som tidigare forskning uppvisat. 

Att stress är en del av yrket och att många lider av den framkom tydligt i studien. Nästan 74 

% av respondenterna sade sig vara stressade ofta eller dagligen och andelen av de tillfrågade 

som i princip aldrig känner stress var försvinnande liten. Arbetsbördan var det som angavs 

som största skälet till stress och ett tydligt samband urskiljdes mellan arbetsbörda och stress. 

Antonopoulou et al (2017) menar dock att stress inte måste vara av negativ art utan kan i 

kombination med autonomi utgöra en drivkraft. Ett resultat som inte hade förutsetts var att 

så många ansåg att en svag eller oengagerad ledning var en stressfaktor. Resultatet backas 

dock upp av den tidigare forskningen (Antonopoulou et al, 2017; Wilberforce et al, 2012). Det 

är fullt möjligt att den höga personalomsättningen och sjukfrånvaron existerar även på 

ledningsnivå och att det täta arbetet och bra stabila relationer mellan chefer och anställda 

därmed förloras. En annan tänkbar anledning skulle kunna vara att ledningen är lika stressad 

och arbetstyngda som övrig personal och därmed inte rent tidsmässigt hinner bygga upp 

förtroliga relationer eller engagera sig i fallen som de anställda hanterar (DE, 2011). Det får 

anses att även om det finns utrymme för ytterligare studier och fördjupning inom detta 

område så har ändå frågeställningen om vilka utmaningar och möjligheter som finns i 

socialarbetarnas arbete med barn besvarats. 

6.1.2 Aspekter som påverkar kommunikation och delaktighet 

Studien fann ett samband mellan stress och ångrade beslut. Detta måste tas på största allvar 

och som ett tecken på att socialarbetarna inte har den tid de behöver för reflektion och 

eftertanke. Att stress orsakar misstag inom socialtjänsten intygas även av Ferguson (2016). 

Hela 98 % av de tillfrågade i denna studie önskade mer tid för direktkontakt med sina 

klienter. Detta resultat stärker bilden av beslut som fattas på lösa grunder och utan ordentligt 

förarbete. Det vanligaste skälet till ett ångrat beslut visade sig vara bristande underlag; något 

som känns relevant i förhållande till den tidsbrist för klientkontakt och stress som studien 

funnit. Studien fann att det fanns ett samband mellan stress och brist på tid för klientmöten, 

vilket återfinns i forskningen (Wilberforce et al, 2012). Detta kan tänkas drabba barnen 

tvåfaldigt; dels föreligger från början för lite tid för socialarbetaren att skapa en genuin 

relation med barnet men det går också att spekulera i om socialarbetarna kan komma till en 

så hög stressnivå att de slutar att engagera sig i fallen de handlägger. Stress och utbrändhet 

skulle kunna leda till nedsatt affekt och därmed finns det risk för att barnen möter en 

frånvarande och oengagerad socialarbetare som varken lyssnar fullt ut på barnet eller 

engagerar sig helhjärtat i att hjälpa på bästa sätt (DE, 2011). De fasta ramar och lagar 

socialtjänsthandläggarna har att förhålla sig till i kombination med en eventuell diskurs inom 

organisationen där grupptänk är starkt och följandet vissa förgivettagna arbetsordningar 

skulle ytterligare kunna tänkas bidra med känslor av uppgivenhet hos den enskilde 

socialarbetaren, där denne inte anser sig vara kapabel att driva igenom det denne anser vara 

rätt och därför ger efter. Att ett grupptänk skulle kunna existera inom organisationen är 

tänkbart då så många i studien har fattat beslut de ångrar på grund av påtryckning från 

andra.  Att det är så vanligt att fatta ett beslut som sedan ångras vittnar om en stelbent och 

hierarkiskt uppbyggd organisation och kan vara ett tecken på att dess synsätt är alltför snävt 



39 

för klientens bästa (DE, 2009; Lindqvist & Nygren, 2006; Weber, 1987). Resultatet ger också 

stöd till den forskning som menar att det existerar ett grupptänk inom organisationen 

(Edvardsson, 2009). Den byråkratiska organisationen, med dess effektiva, standardiserade 

handläggningar blir som mest effektiv när alla känslor hålls utanför hanteringen av dess 

ärenden. De ärenden byråkratin hanterar åsyftar de barn som den auktoritära byråkraten ska 

få att blotta sitt innersta (Lindqvist & Nygren; 2006). Det finns inga belägg för en given succé 

för att applicera en rent byråkratisk modell på arbetet med barn. Dock skall ihågkommas att 

på den tiden när Weber formulerade den byråkratiska teorin så var inte barnen delaktiga i 

utredningarna kring dem. 

Flera olika faktorer uppgavs som hindrande vad det gäller respondenternas möjlighet att 

kommunicera med barn och göra dem delaktiga. Den vanligaste anledningen till försvårad 

delaktighet var att någon försökt påverka barnet vad det ska säga eller att barnet inte vill 

prata med socialarbetaren. Ett resultat som inte överensstämde med tidigare forskning 

(Bijleveld et al, 2015; Gallagher et al, 2011 m.fl) var att socialarbetarna inte ansåg att 

balansgången mellan behovet att skydda barnet och barnets rätt till delaktighet var något 

problem. En teori kring det är att det även inom detta område skulle kunna ha skett en 

positiv utveckling de allra senaste åren, tack vara att omfattande forskning har visat att barn 

trots BBICs införande fortfarande har svårt att få någon större plats i utredningarna och 

samtal. Dessa forskningsresultat kan ha bidragit med en medvetenhet hos ledningen på 

socialkontoren och en förändring till en ökad delaktighet för barn som följd. Slutsatsen kan 

dras utifrån att respondenterna upplever arbetsbördan för hög, tiden för klientmöten för 

knapp samt att de är stressade att de gärna skulle undvika det merarbete som 

dokumentationskravet medför. Detta stärks också av att inte en enda respondent skrev något 

positivt om BBIC i de öppna frågorna, vilka annars var fyllda med både positiva och negativa 

synpunkter kring väldigt många områden. Studien finner också att socialarbetarna upplever 

det svårt att kommunicera med barn på grund av brister i sin utbildning och att de saknar 

metoder att nå fram till barn. Tidigare forskning bekräftar detta (Winter et al, 2017). 

Frågeställningen om vilka aspekter som påverkar socialarbetarnas möjlighet att 

kommunicera med barn och göra dem delaktiga anses vara besvarad. 

6.1.3 Moraliska utmaningar i det sociala arbetet 

Respondenterna var eniga om att fördomar inte påverkade dem själva i deras beslutsfattning, 

dock uttryckte de att deras kollegor både handlade ojämlikt i tjänsten och missbrukade sin 

makt. Att framhålla sig själv fördomsfri samtidigt som man beskyller kollegorna för att inte 

vara det kan upplevas motsägelsefullt och därför skulle resultatet kunna ifrågasättas.  

Ungefär hälften av de tillfrågade uppgav att de hade fattat beslut som de sedan ångrat. Den 

vanligaste orsaken uppgavs vara underlagsbrist, men mycket vanligt var också att de hade 

fattat beslut under påtryckning av kollegor eller chefer. Som diskuterat tidigare leder den 

hierarki organisationen är uppbyggd på till ett smalt synsätt och en stelbenthet som inte kan 

anses gynna klienterna (Gallagher et al, 2011). Studien fann ett samband mellan ångrade 

tjänstebeslut och en uppfattning om att kollegorna behandlar klienter ojämlikt. Detta tolkas 

som att denna grupp av personer är mer vakna och engagerade än övriga respondenter, 



40 

antingen på grund av att de ännu inte hunnit falla in i grupptänk eller oengagemang eller 

också för att de inte har lika stor arbetsbörda och stress och ges därmed mer tid till att 

observera och reflektera. 

 Vad det gäller maktmissbruk uppgav 42 % att det förekommer inom organisationen, av 

dessa menar 17 % att det förekommer ofta eller dagligen. Det får anses vara en mycket hög 

siffra då socialtjänstens strävan är att behandla alla individer lika och att stärka individen till 

att hjälpa sig själv (2§, SoL). Således borde maktmissbruk, eller intrycket därav, vara 

frånvarande och organisationen borde genomsyras av krafter som verkar åt precis motsatt 

håll. Frågeställningen om vad det kan förekomma för utmaningar och risker avseende moral 

inom socialt arbete måste således anses vara någorlunda besvarad. Det skall hållas i minnet 

att det är kollegors uppfattning som har behandlats i studien och inte faktiska bevisade 

händelser.  

En kvantitativ studie av socialarbetarnas uppfattning om sin arbetsmiljö och deras kontakt 

med klienter har härmed genomförts. Resultaten har gett en bra inblick i vilka 

arbetsmiljörelaterade faktorer som påverkar socialarbetarna i deras yrke och påverkar 

kontakten, och därmed arbetet, med deras klienter; det vill säga barn. Det kan anses att 

studiens syfte är uppfyllt. 

6.2 Metoddiskussion 

Den största tveksamheten angående studiens validitet grundar sig i bortfallsanalysen (Kap. 

4.5 ) som påvisar att de som avbröt enkäten inte är representativa för resterande urval. Detta 

är en faktor som minskar studiens validitet, men här har valts att analysera bortfallet vidare 

och, istället för att förkasta studien, starta en diskussion och skapa en teori kring bortfallets 

skevhet. 

Det som allra tydligast syntes i bortfallsanalysen var att respondenterna vars arbetsplats var 

belägen i en storstad var ungefär dubbelt representerade i bortfallet, jämfört med de som 

fullföljt. Sådana stora skillnader mellan bortfall och urval upplevs orimligt att orsakas av 

slump, utan måste vara ett resultat i sig. Teorin som denna studie lägger fram kring varför de 

från storstäder avbryter enkäten oftare än andra är att de är mer överhopade med arbete och 

mer stressade, än socialarbetare med säte i andra typer av städer, och känner därmed inte att 

de har tid att fullfölja enkäten. I tidigare forskning har inga studier över skillnader mellan 

storlek på städer och stress återfunnits, men det kan ändå vara rimligt att tolka resultatet 

som att de som arbetar i en storstad av någon anledning inte har känt att de har samma tid 

att lägga på enkäten som resterande grupper. Detta kan mycket väl bero på arbetsbelastning 

och tidspress och det som avslöjas i denna studies bortfall kan tolkas som ett tecken på att 

socialarbetare i storstäder står under hårdare press än övriga med avseende på arbetsbörda, 

tidsbrist och troligen även stress.  

Vad det gäller bortfallets skevhet i förhållande till urvalet när det gäller antal år i yrket är det 

svårare att dra slutsatser då ingen klar trend syns, förutom att bortfallet inte är representativt 

för gruppen. Även om resultaten inte tagits med på grund av platsbrist har många 
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sambandsanalyser gjorts på år i yrket mot andra kategorier och inga samband har hittats. Så i 

denna diskussion har ståndpunkten blivit att skevheten sänker validiteten, men de många 

korrelationsanalyser som har gjorts med avseende på antal år i yrket tyder på att denna 

faktor är irrelevant för studiens frågor. Samma förfarande har applicerats även med avseende 

på kön och stad men inga relevanser har hittats och därmed antas ståndpunkten att studiens 

resultat är intressant trots det skeva bortfallet. 

I efterhand konstateras att enkäten borde innehållit mer specifika och smalare frågor för att 

få säkrare analysresultat. En mer noggrann genomgång av den tidigare forskningen samt 

översyn av frågeställningarna kunde ha bidragit till att skapa en enkät som bättre tog reda på 

mer om specifika frågor, och på ett bättre djup. De öppna frågorna i enkäten var ett 

förvånande stort bidrag till förståelsen av respondenternas svar och till stor nytta vid 

analysen. Med facit i hand hade det varit att föredra både innehållsmässigt och gällande 

tidsåtgång att använda en kvalitativ metod. Det hade gett fördelarna att studien hade kunnat 

inringa ett snävare område men istället göra mer djuplodande undersökningar om detta. 

Att skriva denna uppsats utan tillgång till handledare har varit en utmaning som inte alla 

gånger varit lätt och inneburit mycket merarbete, men samtidigt har det varit mycket lärorikt 

att själv tvingas söka svar på alla frågor som uppkommit under skrivandets gång samt att få 

skapa sina egna teorier och tankegångar utan inblandning. 

6.3 Etisk diskussion 

Då inga minderåriga var tillåtna att delta i studien samt att missivbrevet, som var det första 

som kom upp på dataskärmen, var tydligt kring de etiska reglerna finns inga etiska dilemman 

att ta upp i denna diskussion. En respondent skrev ut sitt namn i en öppen fråga, men då 

empirin har kodats och förvaras säkert samt kommer att förstöras efter godkänt arbete 

bedöms inte det äventyra konfidentialiteten. Dessutom hade respondenten ett väldigt vanligt 

namn och det förelåg inte var i Sverige denne var verksam. 

7 SLUTSATSER 

En slutsats som kan dras från denna studie är att organisationen, som den ser ut i dagsläget, 

har både för- och nackdelar vad det gäller arbetsmiljö. Trots tung arbetsbörda, stress och hög 

personalomsättning trivs ändå socialarbetarna i sin arbetsgemenskap. Respondenterna 

anser, tvärtemot vad tidigare forskning visar, att organisationsförändringar inte endast är 

negativa, utan är lika delar positiva. Utifrån detta skulle slutsatsen kunna dras att de senaste 

åren har förändringar inom socialtjänsten skett som socialarbetarna upplever som positiva. 

Ett annat resultat som går emot tidigare forskning är att socialarbetarna i undersökningen 

inte upplever barnets skyddsbehov som ett hinder för delaktighet. Här dras slutsatsen att, 
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tack vare att styrande och ledning uppmärksammat tidigare forskningsresultat, satt in 

åtgärder som skapat en förändring. 

Studien visar att socialarbetarna är tyngda av arbetsbörda, stressade samt önskar mer tid 

med sina klienter. Arbetsbördan medför inte bara färre tillfällen för klienterna att möta sin 

socialarbetare utan när de väl möts är det en stressad och i värsta fall ofokuserad 

socialarbetare som klienten möter. Därmed dras slutsatsen att kvaliteten på mötena 

försämras och att felaktiga beslut kan bli en följd därav. Detta kan drabba klienten hårt och 

till och med kunna komma att påverka hela deras liv. Den stora personalomsättningen och 

nyrekryteringen kan leda till en oerfaren grupp och ledning och därmed en kompetensförlust 

i gruppen vad det gäller erfarenhet. Brister i kompetens kan göra att socialarbetarna inte kan 

hjälpa klienten på bästa sätt, möjligen också medföra att felaktiga beslut fattas. Det som 

bidrog starkast till att respondenterna hade fattat ett beslut de ångrade var att de hade blivit 

utsatta för påtryckning från andra. Slutsatsen dras utifrån detta att det råder ett grupptänk 

och en stelbenthet inom socialtjänsten, vilket förhindrar nya idéer och tankar ”utanför 

boxen”. Detta kan gå ut över klienten då bara ett visst antal lösningar accepteras som ”okej” 

av chefer och kollegor. Detta stärks av sambandet som studien fann mellan ångrat 

tjänstebeslut och uppfattningen om att kollegorna inte behandlar klienterna likvärdigt. 

Slutsatsen utifrån det är att det finns en stor grupp socialarbetare i landet som är 

oengagerade och styrs av grupptänk eller så tyngda av arbetsbörda och stress att de inte 

längre förmår observera och reflektera i samma utsträckning som de än gång gjort. 

Sammantaget kan sägas att studien visar tydligt att de stora förlorarna vad det gäller de 

förändringar i socialarbetarnas arbetsmiljö som skett är de som socialarbetarna är där för att 

hjälpa; barnen. 

Då denna studie är liten och har högt bortfall är förslag för ytterligare forskning att studera 

organisationens förändring de senaste åren och socialarbetarnas inställning till denna 

förändring. Utifrån den skevhet i bortfall gällande vilken storlek på stad respondenterna är 

yrkesverksamma i är det, utifrån den diskussion som förs i kapitel 6.2, intressant att 

ytterligare studera om arbetsbörda och stress ser olika ut i olika stora städer. Det skulle också 

vara givande att forska kring vilka åtgärder som skulle kunna sättas in för att komma till rätta 

med de arbetsmiljörelaterade problem som denna studie belyser. Detta skulle kunna vara en 

hjälp för socialtjänsten att förbättra arbetsvillkoren för sina anställda samt den hjälp de kan 

ge sina klienter. 
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BILAGA A 

MISSIVBREV 

Socialarbetares arbetsmiljö och hur den påverkar deras 

arbete med barn 

  

Hej! 

Jag är en socionomstudent vid Mälardalens högskola i Eskilstuna som skriver ett examensarbete 

om socialarbetares arbetsmiljö och hur den påverkar deras arbete med barn. Jag önskar genom 

en enkätundersökning ta reda på hur socialarbetarna ser på sin arbetssituation och ta reda på 

vilka positiva och negativa erfarenheter de har av sitt arbete med barn under rådande 

förhållanden. 

 

De personer jag söker för deltagande i enkätstudien är de som är minst 18 år gamla och arbetar 

eller någon gång har arbetat med barn där myndighetsutövning förekommer. Jag kontaktar er 

med önskan om att så många som möjligt som passar in i kriterierna för min målgrupp ska fylla i 

enkäten som omfattas av 17 frågor och beräknas ta ca 10 minuter att fylla i.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt och anonymt, och ni kan när som helst avbryta er medverkan. 

Det insamlade materialet kommer jag att hantera i enlighet med vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer och det kommer bara att användas i den här uppsatsen. Jag kommer 

inte att namnge respondenter, orter eller annat som kan bedömas vara av känslig eller 

utlämnande natur.  

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta mig  

 

Marianne Stjärnsäter 

Mailadress@mdh.se 

 

eller min handledare 

 

Linnéa Bruno 

mailadress@mdh.se 
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BILAGA B 

ENKÄT 

 

Enkäten inleds med några allmänna frågor om dig och ditt yrke. 

1. Kön. Är du 

 Man 

 Kvinna 

 Annat 

  

2. Hur lång tid i ditt liv har du sammanlagt varit yrkesverksam med barn där 
myndighetsutövning förekommer? 

 Kortare än 1 år 

 
Längre än 1 år 

 Längre än 3 år 

 Längre än 9 år 

  

3. Var är du yrkesverksam? 

 Glesbygd/landsbygd 

 Småstad 

 Mellanstor stad 

 Storstad 

Sida 2 
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Nedan följer några frågor kring din arbetsplats, arbetsmiljö och eventuell stress. Besvara frågorna 

utifrån din egen upplevelse av situationen. 

4. Hur väl instämmer du med följande påståenden? 

  

a. Det råder god kamratskap och sammanhållning på min arbetsplats. 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till viss del 

 Instämmer inte alls 

b. Mängden arbete jag har att göra om dagarna känns lagom. 

 Jag upplever att jag har alldeles för lite att göra 

 Jag upplever att jag har lite för lite att göra 

 Jag upplever att jag har lite för mycket att göra 

 Jag upplever att jag har alldeles för mycket att göra 

  

c. Den tid jag har att ägna åt direktkontakt med mina klienter känns lagom. 

 Jag upplever att jag har alldeles för lite tid med dem 

 Jag kan ibland uppleva att jag har för lite tid med dem 

 Ibland upplever jag att jag har för mycket tid med dem 

 Jag upplever att jag har alldeles för mycket tid med dem 
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d. Jag känner mig ofta stressad i mitt arbete. 

 Dagligen 

 Ofta 

 Sällan 

 I princip aldrig 

  

5. Du som känner dig stressad i ditt arbete, vilka faktorer i arbetet bedömer du 
bidrar till din känsla av stress samt i vilken utsträckning bidrar dessa? 

  

Mycket 

stressande 

Ofta 

stressande 

Sällan 

stress

ande 

Aldrig/i 

undantagsfall 

stressande 

Arbetsbelastningen 
    

Stämningen mellan kollegor på 

arbetsplatsen     

Ev. hög omsättning av personal     

Ev. tidsbrist för direktkontakt med 

klienter     

Övrigt som upplevs som 

stressande, ange gärna vad nedan     

6. Om du i fråga 5 angett att något "övrigt" får dig att känna dig stressad, vänligen 
ange i detta fält vad som orsakar din känsla av stress. 

 

  

7. Hur stor förändring över tid upplever du personligen att din tjänst inom yrket 
har genomgått? 
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 Ingen 

 Mycket liten 

 Ganska stor 

 Mycket stor 

  

8. Du som upplevt att din tjänst har förändrats över tid, upplever du förändringarna 
som mestadels positiva eller mestadels negativa? 

 Mestadels positiva 

 Lika delar positivt och negativt 

 Mestadels negativa 

  

Sida 3 

  

Nu kommer några frågor om barns delaktighet och om det kan föreligga några utmaningar i att få 

barn delaktiga i ärenden. Enkäten avslutas sedan med några frågor om beslutsfattande. Håll i 

minnet att du är helt anonym i enkäten. 

9. Vad kan vara en utmaning vad det gäller samtal med barn och att göra barnet 
delaktigt? 

  Mycket vanligt 

Ofta 

förekommande 

Förekommer 

sällan 

Förekommer aldrig/i 

undantagsfall 

Barnet vill inte prata     

Föräldrarna försöker förhindra 

barnsamtalet     

Man kan misstänka att någon 

försökt påverka barnet vad det ska 
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säga i samtalet 

Barnet lider av en 

funktionsnedsättning som upplevs 

som försvårande för samtalet 
    

Behovet av att skydda barnet 

omöjliggör eller försvårar att 

barnet är delaktigt 
    

Socialarbetarens tidsbrist gör att 

samtal med barnet inte hinns med     

Övrigt som kan utgöra en 

utmaning för samtal med barn, 

ange gärna vad nedan 
    

  

10. Om du i fråga 9 angett något "övrigt" som kan vara en utmaning i samtal med 
barn, vänligen ange vad detta kan vara 

 

 

11. Upplever du att det är svårt att bemöta barn lika beroende på deras bakgrund ( 
klass, kön, etnicitet, föräldrar etc.)? 

 Ja 

 Nej 

 

12. Upplever du att dina kollegor ibland bemöter barn olika beroende på deras 
bakgrund ( klass, kön, etnicitet, föräldrar etc.)? 

 Ja 

 Nej 

 

13. Finns det något beslut kring barn du tagit som du ångrar? 
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 Ja 

 Nej 

 

14. Om du svarat ja på fråga 13, vänligen ange hur mycket dessa olika faktorer 
bidrog till att du fattade ett beslut som du ångrar: 

  

Bidrog i 

mycket hög 

grad 

Bidrog i ganska hög 

grad 

Bidrog 

i 

ganska 

låg 

grad 

Bidrog i pricip inte 

alls/inte alls 

Tillräckligt underlag saknades för 

att kunna fatta ett korrekt beslut     

Det saknades kollegor/chefer att 

rådgöra med     

Jag kände mig stressad     

Jag hade ingen eller mycket liten 

relation till barnet     

Jag kände påtryckning från någon 

annan på mitt arbete att fatta 

beslut enligt deras vilja 
    

Jag lät fördomar/förutfattade 

meningar styra mig     

Övrigt som bidrog till att jag 

fattade ett beslut jag ångrar, ange 

gärna vad i rutan nedan 
    

 

15. Om du i fråga 14 har angett att något "övrigt" har påverkat dig att fatta ett 
beslut kring barn som du ångrar, vänligen ange vad detta är. 
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16. Har du någon gång upplevt att socialarbetare har missbrukat sin makt inom 
socialt arbete med barn? 

 Ja ofta 

 
Ja ibland 

 Ja vid något tillfälle 

 Nej aldrig 

 

17. Har du något du vill tillägga som inte tagits upp i enkäten? 

 

 

Tack snälla för att du tog dig tid och svarade på min enkät! 

 

 

 

 


