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Abstract 

Syftet med denna studie har varit att undersöka de konsekvenser som uppstår när lagändringar 

påverkar socialarbetares förutsättningar och yrkesidentitet i arbetet med ensamkommande unga. Då 

flera lagändringar har skett i kontakt med det sociala arbetet har jag valt SFS 2016:752. Med lagen så 

infördes tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsade möjligheter för familjeåterförening med 

anhöriginvandring samtidigt skärptes försörjningskraven för anhöriga. Studien har genomförts med 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta socialarbetare som varit arbetsverksamma med 

målgruppen ensamkommande unga innan och efter lagändringen. Intervjuerna har sedan utgjort det 

material som analyserats med hjälp av en teoretisk referensram som bygger på socialarbetarens 

yrkesidentitet, yrkesroll och profession samt tidigare forskning. Studiens resultat visar att 

förutsättningarna som förändrades skapade konsekvenser som påverkar socialarbetarnas 

arbetssituation både internt inom verksamheten och externt mot andra instanser samt mellan 

socialarbetare och hjälpsökande ungdom. Respondenterna påverkades även i sitt privatliv. Resultatet 

och analysen visar att yrkesrollen och yrkesidentiteten separeras när yrkesrollen förändras med SFS 

2016:752. Yrkesidentiteten ställs på sin spets och socialarbetarens egna etiska kompass avgör hur det 

sociala arbetet ska genomföras. Med förändringarna av lagen försvinner också resurser från 

socialarbetarnas arbete och kompensatoriska strategier skapas. Socialarbetarna påverkas i olika grad 

på en hälsonivå av de konsekvenser som uppstår i situationen, vilket enligt studiens resultat hör ihop 

med handledning, hantering av empati och känslokontroll. 

 

Nyckelord 

Socialarbetarens yrkesroll, yrkesidentitet, förändrade förutsättningar inom socialt arbete  



 

“As a social worker, I become involved in a process that I in no way can stand behind”   

Social workers' experiences of how amendments in law change working conditions and 

professional identity 

The Purpose of this studie has been to investigate how the socialworkers professional identity in 

relation with unaccompanied refugee children, has been effected by amendments of the law. Since 

several amendments of the law has been in contact with the social work I have chosen SFS 2016:750. 

With this amendment timelimted residence permits was initiated which limited possibilities for family 

reuinons with a relative background, in the midst of this the sustention demands was hardened. Eight 

social workers has been interviewed in a qualitative, semi-structured manner. These social workers has 

been involved professionally with the target group constisting of unaccompanied refugee children, 

both prior and after that the amendment of the law was made. The Interviews has then been the 

foundation of the material that has been analysed with the help of a theorecital frame of reference that 

is the foundation of the socialworkers professional identity and role, previously conducted research 

has also been accounted for. The results of the studie concludes that when the prerequesites are 

changed it also changes the social workers profesional situation, both internally and externally, in 

regards of the relation between the social worker and the refugee children. Also the private life of the 

respondends were effected. The result and analysis show that the Professional identity and role got 

separated when the professional role are changed when SFS 2016:752 was amended. The Professional 

identity is put to the test and the social workers own ethical compas decides how the social work itself 

should be performed. Amendments of the law also reflects on the social workers professional work 

and compensatory strategies are made. The social workers are affected on different levels of health by 

the consequences that appear in the sitiation, the results of the studie shows that this relates to 

guidance, empathy managemant and emotional control. 
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1. Inledning 

Året är 2015. Sverige tar emot 163 000 asylsökande, varav 70 000 barn, av dessa barn är 35 000 utan 

vårdnadshavare. Svenska tågstationer fylls med hjälpsökande och situationen beskrivs som en stor 

utmaning och en påfrestning för den svenska förvaltningen (SOU 2017:12). Regeringens reaktion på 

situationen mynnade ut i ett antal beslut och så småningom även i en lag som skulle komma att 

förändra socialarbetarnas förutsättningar i arbetet med ensamkommande barn markant, SFS 2016:752.

 Med lagändringen förändrades också socialarbetarnas arbete. Denna uppsats kommer handla om 

hur en lagändring kan påverka socialarbetares förutsättningar och yrkesidentitet. 

 Vad var det som trädde i kraft med SFS 2016:752? Med denna lagen som började gälla 20 juli 

2016 införde Regeringen tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsade även möjligheterna till 

familjeåterförening med anhöriginvandring samt skärpte försörjningskraven för anhöriga 

(Migrationsverket, u.å.). 

 Lagändringen resulterade i en kraftig minskning av ensamkommande barn som sökte asyl. År 2016 

var det endast 2199 barn jämfört med 35 269 barn år 2015 (Migrationsverket, u.å.). Trots att antalet 

ensamkommande barn minskat ansågs kostnaderna på statlig nivå som ohållbara och att dessa 

kostnader behövde sänkas. Den 23 juni 2016 presenterade regeringen ett nytt ersättningssystem för 

kommuner som gäller för ensamkommande asylsökande över 18. Det nya systemet innebär att 

kommuner normalt inte får ersättning för de asylsökande som hinner fylla 18. Det genomfördes därför 

en kostnadseffektivisering som verkställdes genom administrativa förenklingar och summan som 

kommunen får för ensamkommande barn under 18 år sänks med 550 kronor per dygn 

(Regeringskansliet, 2016). 

 Trots att flera kommuner och myndigheter reagerade, skrev och framförde kritik till 

regeringskansliet skedde denna förändring och ersättningssystemet är nu giltigt sedan den 1 juli 2017.

 De som fyller 18 år skall numera på dagen förflyttas till Migrationsverkets anläggningsboenden 

(Regeringen, 2017). 

 

1.1 Historisk tillbakablick 

Socialarbetarens balansgång mellan krav och resurser är inte något nytt. Socialarbetare har sedan 

1990-talet fått anpassa sitt arbete efter politikernas starka tro på att samma insatser kan genomföras 

med allt mindre resurser (Astvik & Melin, 2013).  

 Dagens sociala arbete är en produkt av en lång process av historiska förändringar och styrs idag av 

ett ramverk som utgår ifrån myndigheter och lagens föreskrifter (Meeuwisse et.al., 2016). 

Socialarbetarens funktion kopplas till utbildning och kunskap om särskilda metoder samt om sociala 

problem. Trots den tydliga funktion som socialarbetaren har idag finns många av de arbetsuppgifter 

som filantroper och lekmän utförde som socialt arbete genom historien kvar, och socialarbetaren 
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förväntas därför leva upp till statens ramverk samtidigt som socialarbetaren skall ha en genuin 

personlig önskan att hjälpa de utsatta i samhället (Meeuwisse et.al., 2016). 

 År 2013 presenterades en vetenskaplig artikel av Wanja Astvik och Marika Melin (2013). De 

berättar om en vardag för socialarbetaren där resurserna inte räcker till och där det saknas en dialog 

om hur arbetet ska genomföras och förbättras vilket i sin tur skapar förhållanden av stress, 

sjukskrivningar och hög personalomsättning. Socialarbetarens handlingsutrymme minskas allt mer och 

det uppstår ett glapp mellan kraven på den enskilde socialarbetaren och de resurser som faktiskt finns 

tillgängliga för att genomföra verksamheten (Astvik & Melin, 2013), något som även 

Arbetsmiljöverket (2015) rapporterar om. 

 Astvik och Melin (a.a.) beskriver ett dagsläge där socialarbetare fortfarande arbetar med att bemöta 

de kvalitetskrav som ställs utifrån de knappa resurser som finns som bidrar till sjukskrivningar, hårda 

arbetsförhållanden och copingstrategier. Det här påverkar i sin tur socialarbetarens syn på det egna 

yrket. Från att vara säker i sin yrkesroll påverkas socialarbetaren till att rättfärdiga de beslut som tas 

utan att socialarbetaren nödvändigtvis själv står bakom dessa. Socialarbetare tvingas använda 

copingstrategier för att rättfärdiga och rationalisera val de tvingas till att göra för att minska stressen 

hos sig själva, samtidigt som dessa strategier leder till uppgivenhet, disengagemang och en längtan till 

att lämna sitt arbete (Astvik & Melin, 2013).  

 Problemen har uppmärksammats ofta i tidskrifter och dagstidningar i Sverige, nu en av de senaste i 

Svenska dagbladet 20 mars 2018 i debattartikeln Socialarbetarnas uppdrag har blivit omöjligt, av 

Alakoski et al. (2018). I artikeln beskriver författarna hur allt fler människor i Sverige hamnar i 

ohållbara situationer, och det i relation till socialarbetare som inte kan genomföra sina uppgifter 

ordentligt. Författarna målar upp en bild av hur politiker inte längre arbetar för ett hållbart socialt 

arbete.  

 Socialarbetarens balansgång mellan krav och resurs har följt yrket i snart 30 år genom politiska 

åtgärder och lagändringar. Denna uppsats kommer därför att fokusera på en specifik lag, SFS 

2016:752, som började gälla 20 juli 2016 och konsekvenserna av detta. Denna lag berör 

ensamkommande barn och det sociala arbetet riktat mot dem samt det sociala arbetet med deras 

familjer. 

 

1.2 Problemformulering 

Under 2015 och 2016 fattades ett antal politiska beslut om bland annat lagändringar gällande 

förutsättningar och livsvillkor för ensamkommande barn för att genom dessa sänka statliga kostnader 

(Regeringskansliet, 2016). Parallellt med lagändringen har socialarbetare allt svårare att genomföra sitt 

uppdrag med de resurser som finns till hands vilket påverkar socialarbetarnas psykiska hälsa negativt 

både i och utanför arbetet (Arbetsmiljöverket, 2015). Den utövande socialarbetaren kan därför komma 

att kompensera för obalansen vilket påverkar både kvaliteten på insatser och relationen till sitt eget 
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yrke (Astvik & Melin, 2013). Socialarbetaren påverkas både av rådande förutsättningar i arbetet och 

lagändringar, vilket skapar konsekvenser för den egna hälsan, yrkesutövning och yrkesidentitet.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka de konsekvenser som uppstår när lagändringar påverkar 

socialarbetares förutsättningar och yrkesidentitet i arbetet med ensamkommande unga. 

 

1.4 Frågeställning 

• Vad händer när socialarbetarnas förutsättningar förändras av lagändringar? 

• Vilka strategier använder socialarbetarna för att möta dessa förändringar? 

• Hur påverkas yrkesidentiteten i relation till yrkesrollen? 
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2. Metod 

2.1 Kvalitativ metod 

Jag har i min uppsats valt att utföra en kvalitativ studie där respondentintervjuer genomförs med 

yrkesverksamma socialarbetare. Jag valde en kvalitativ ingång till studien då jag vill fokusera på 

socialarbetares egna uppfattningar av situationen vilket kräver en tonvikt på den egna erfarenheten 

snarare än kvantifiering (Bryman, 2009). Intervjuerna var semistrukturerade för att svaren skall kunna 

få en möjlighet att fördjupas i karaktär med plats för nyanser (Kvale & Brinkmann, 2009). De 

respondenter jag intervjuade berättade öppenhjärtigt och ärligt om sina erfarenheter och upplevelser så 

jag fick ett brett material med mycket information.  

 Studiens ansats är abduktiv och tolkas med stöd utav hermeneutisk tolkningstradition.  

Enigt Patel och Davidson (2011) rör forskaren i en abduktiv ansats sig mellan induktiv och deduktiv 

ansats, alltså mellan empiri och teori. Patel och Davidson (a.a.) beskriver abduktion genomförs genom 

att utgå ifrån ett enskilt fall och därefter undersöka hypotetiska mönster som i sin tur skulle kunna 

förklara fallet som beskrivs.  

 Den hermeneutiska tolkningstraditionen syftar till att förstå företeelser eller livssituationer som 

finns hos en grupp människor, vilket speglar syftet till studien (Patel & Davidson, 2011).  

 Då jag valt att genomföra en kvalitativ studie är det även relevant att ta upp den kritik som finns 

när det gäller denna metod. Kvalitativ forskning brukar kritiseras för att vara för subjektiv, vilket 

syftar till att de utövande forskarna bedömer sitt material på ett för osystematiskt sätt och genom det 

skapar en för personlig uppfattning av vad som är viktigt för studien (Bryman, 2009). Det subjektiva 

bör kunna motverkas med tydlig information om ämnet redan innan intervjun genomförs samt att 

nyttja system för kodning av den insamlade empirin för att kunna hitta de teman som kommer fram 

under intervjuerna. Detta skapar en tydlig struktur samtidigt som att det finns en kvalitativ frihet för 

respondenterna att uttrycka det som studiens frågeställningar efterfrågar.  

 En annan kritisk åsikt när det gäller kvalitativ forskning är svårigheten att replikera en 

undersökning (Bryman 2009), vilket givetvis är något att reflektera kring. Som beskrivs vidare under 

rubrik 6.4 finns viss generaliseringsbarhet då denna företeelse av att lagändringar påverkar 

socialarbetares förutsättningar är något som pågått sen åtminstone 1990-talet (Astvik & Melin, 2013).

 Det finns en viss chans till att replikera denna forskning under liknande förutsättningar där det 

sociala arbetet är i kontakt med en lagändring.  

 Sista kritiken jag kommer beröra är bristen på transparens som Bryman (2009) kopplar till 

oklarheter när det gäller urval av respondenter eller bristen på att se exakt hur en forskare kommit 

fram till sin slutsats med hjälp av materialet (Bryman, 2009). Jag har med anledning av det valt att 

vara väldigt tydlig i att beskriva hur jag gjorde min urvalsprocess samt att jag i min redovisning av 

material är så tydlig som det går utan att bryta någon form av överenskommelser av konfidentialitet 

enligt vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) med respondenterna. Jag har även 
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valt att citera mina respondenter för att illustrera hur resultatet växte fram samt berätta om det fanns 

enhetliga eller motstridiga åsikter. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Jag hade i tidigt skede kontakt med en regionchef (regionen sträcker sig från Stockholm och ovan) för 

en organisation som arbetar med bland annat ensamkommande. Regionchefen hade i din tur en tanke 

om vilka jag skulle kunna göra intervjuer med i denna studie. Jag utformade därefter ett 

informationsbrev (Bilaga 1) som mailades efter godkännande från handledare till regionchefen så att 

denne kunde informera sin personal och fråga om eventuellt intresse för deltagande i studien.  

Informationsbrevet innehöll utförligare information och som senare vidarebefordrades till eventuella 

respondenter. I brevet beskrev jag studien, informerade om vilka respondenter jag sökte och dess 

avgränsningar samt informerade om deltagandes rättigheter efter vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2002). Min förhoppning var att kunna intervjua sju till tio personer från 

olika delar av organisationen och jag genomförde tillslut intervjuer med åtta respondenter. 

 Intervjuerna skedde med fyra som arbetade på stödboende, två som arbetar som konsulent för 

ensamkommande barn placerade i familjehem samt två som har chefspositioner. 

 Innan intervjuerna genomfördes gjorde jag databassökningar där jag använt Google Scholar, Diva 

och Ersta Sköndal Bräckes högskolas egen databas, ESH Discovery. De sökord jag använt är: 

socialarbetarens yrkesroll, politikens påverkan av det sociala arbetet, yrkesidentitet, professionsetik, 

förändringar inom välfärdssektor m.m. Litteratursökningen gav inte en helt klar bild av 

forskningsområdet då flera av studierna som jag fann ofta berörde andra yrkesroller än just 

socialarbetare. Jag har valt att använda mig utav vissa av dessa studier som berör liknande 

arbetsområden, så som hälsovårdsarbete och kuratorer inom sjukvård, men har bortsett från yrken som 

inte berör arbete med människor. Flera studier tog endast upp klientens erfarenheter, dessa studier har 

jag också valt bort. Trots de svårigheter som skapades i litteratursökningen fick jag tillslut en bild av 

området som presenteras under rubrik 3.2 Tidigare forskning. Jag använde mig sedan av sökningen för 

att genomföra intervjuer vars tillvägagångssätt redan presenterats under rubrik 2.1 Kvalitativ metod.  

 Utifrån den tidigare forskningen och min förförståelse skapade jag en intervjuguide (Bilaga 2) med 

teman utifrån studiens syfte. Intervjuerna tog ungefär 45–60 minuter vardera. Intervjuerna spelades in.

 Innan varje intervju så informerade jag att det är jag som är forskningshuvudman, jag upprepade 

forskningens syfte och plan, metoderna för forskningen, hur materialet kommer användas, eventuella 

risker som medverkande kan medföra, de forskningsetiska principerna och att intervjun är frivillig och 

att de som respondenter kan välja att avsluta intervjun när de vill, vilket jag sa under inspelning som 

ett informerat samtycke som beskrivs enligt lagen om etikprövning (SFS 2018:147). Efter varje 

intervju sammanfattade jag skriftligt hur jag uppfattade samtalet och även det som verkade mest 

relevant för respondenten. Transkribering av intervjuerna skedde i nära anslutning till intervjutillfället 

och genom intervjuguiden samt empirin av intervjuerna skapades teman inför resultatet. 
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2.3 Avgränsningar 

Då problematiken kring att lagar påverkar socialarbetarens förutsättningar och yrkesroll uppstått ett 

flertal gånger under det sociala arbetets utveckling (Astvik & Melin, 2013) har jag valt att fokusera 

studien på SFS 2016:752 som började gälla 20 juli 2016. Jag gjorde urvalet då lagen ligger nära i tid 

samtidigt som konsekvenserna av hur lagen påverkar de socialarbetare som arbetar med ämnet har 

hunnit göra sig till känna under ett par år och kan därför synliggöras.  

 I och med avgränsningen av vilket tillfälle i historien som kommer bemötas i denna uppsats så har 

jag också gjort en avgränsning i vilka som deltar i studien. Respondenter har därefter valts utifrån ett 

lämplighetsurval samt nätverksurval, något som blev en målstyrd urvalsprocess (Bryman, 2009). Den 

målstyrda urvalsprocessen är av vikt då min studie inte riktar sig in på slumpmässiga stickprov, utan 

för att studien skall kunna genomföras behöver deltagarna vara relevanta för min specifika 

frågeställning. Detta kan enligt Bryman (a.a.) försvåra en generalisering till en större population. Trots 

det finns viss generaliseringsbarhet då denna företeelse hur lagändringar påverkar socialarbetares 

förutsättningar är något som pågått sedan åtminstone 1990-talet (Astvik & Melin, 2013).  

 Jag har valt att titta på en specifik lagändring och dess konsekvenser, men det betyder inte att 

konsekvenserna är strikt knutna till denna enskilda lag eller just det här tillfället och bör kunna ge en 

viss generaliserbarhet. Avgränsningen görs i urvalet av intervjupersoner, de måste varit 

arbetsverksamma både innan och efter lagändringen samt arbetat med målgruppen som lagändringen 

berör. 

 Jag har även gjort en avgränsning när det gäller den juridiska aspekten av studien och beslutat att 

inte djupdyka i lagrum och de processer som leder fram till att göra en lagändring. Detta för att jag har 

ett begränsat utrymme i denna studie samt att studien fokus är de för socialarbetarna upplevda 

konsekvenserna av lagförändringen, inte lagförändringens process i sig. I studiens genomförande blev 

jag dock varse om den intressanta vinkel en studie om lagen skulle kunna ge, och kommer därför 

uppmuntra detta ämne till vidare forskning som presenteras under rubrik 6.3.   

 

2.4 Validitet och reliabilitet  

Begreppen validitet och reliabilitet användes ursprungligen i kvantitativ forskningstradition (Bryman, 

2011). Validitet används för att se om studiens insamlade data mäter det som är menat att mäta och då 

om studien ger en trovärdig bild av det som studeras (Patel & Davidson, 2011). Bryman (2011) skriver 

om respondentvalidering som ett sätt att nyttja validering i kvalitativ forskning. Respondentvalidering 

kan genomföras på olika vis, till exempel genom att göra forskningsresultatet tillgänglig för de 

medverkande respondenterna för att bekräfta att allt som insamlats är riktigt. I denna studie har jag 

valt att tillämpa valideringen genom att fortlöpande när intervjuerna genomfördes upprepa och få 

bekräftelse av respondenterna att intervjumaterialet är korrekt uppfattat. Jag har även vid enstaka 

tillfällen kontaktat respondenterna för att bekräfta ett citat i efterhand under bearbetning av materialet.  
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 Validitet syftar även till att ge en nyanserad bild och fånga upp olikheter samt eventuella olika 

tolkningar av det som studeras (Patel & Davidson, 2011). För att uppnå det intervjuade jag 

respondenter från olika verksamheter med olika yrkesroller inom ramen av socialt arbete. Det kan ha 

gynnat studien att intervjua fler än de 8 responentintervjuerna jag genomfört, men jag har gjort ett 

urval med studiens begränsningar i åtanke.  

 Reliabilitet används för att stärka studiens tillförlitlighet, detta kan göras genom extern reliabilitet 

som visar huruvida studien är replikerbar, samt intern reliabilitet som visar att de som genomför 

studien är överens när det gäller hur en skall tolka och bearbeta studiens material (Bryman, 2011).  

 Bryman (a.a.) skriver att extern reliabilitet kan vara ett kriterium som är svår att uppnå med 

kvalitativ forskning. Det kan vara nästintill omöjligt att återskapa exakt samma studie på nytt. Trots 

det har jag i avgränsningarna av studien argumenterat för att det finns viss generaliseringsbarhet då 

företeelsen om hur lagändringar påverkar socialarbetares förutsättningar är något som pågått sedan 

1990-talet (Astvik & Melin, 2013). Konsekvenserna av lagförändringar behöver inte vara knutna till 

den specifika lagen och den sociala kontexten av de förändrade förutsättningarna kan påminna om 

tidigare eller kommande lagförändringar. Patel & Davidson (2011) flikar även in att reliabilitet i en 

kvalitativ studie kan uppnås genom att föra fram det unika situationerna som studeras, och inte sträva 

efter att kunna bevisa samstämmigt respondentmaterial. Då denna studie baseras på en kontext som 

upprepas i historien gång samtidigt som den lyfter fram det unika för just den enskilda studien vill jag 

argumentera för en viss reliabilitet.  

 I studien använder jag mig av respondentintervjuer, och dessa är desto svårare att återskapa trots att 

kontexten skulle kunna likna min studie på nytt. Detta kan ge en lägre reliabilitet, men jag har i 

kompensation presenterat min studie så transparent som möjligt.  

 Den interna reliabiliteten används när det gäller två eller flera som genomför  en studie, och då jag 

skriver själv kan jag inte aktualisera kriteriet. Bryman (2011) skriver dock att den interna reliabiliteten 

kan bli högre genom att läsarna av studien får en transparent bild av presenterat material vilket jag 

strävar efter att ge.  

 Bryman (a.a.) nämner att studier som genomförts av en person kan vara både en styrka och en 

svaghet. En svaghet kan vara att jag varit ensam i insamlandet av material. Samtidigt så vet jag att 

intervjuerna har utförts utifrån samma intervjuguide på ett liknande sätt vilket är en styrka då 

respondenterna fått liknande förutsättningar att återge sina erfarenheter.  

 

2.5 Kodning och tematisering  

För att bättre kunna analysera och tolka studiens empiri har jag valt att använda mig av kodning för att 

se mönster i materialet, lyfta det som är relevant för samtliga respondenter, eller det som är avvikande 

och därefter skapa teman (Jönson, 2010). Bryman (2011) talar också om tematisk analys som ett bra 

angreppssätt när det gäller kvalitativa intervjuer.  



 12 

 Kodningen inleddes redan innan datainsamlingen genom struktur av intervjuguide och har sedan 

fortlöpt under hela arbetet. Då utgångspunkten av studien är semistrukturerad skedde större delen av 

kodningen efter datainsamlingen var gjord.  

 I studien har jag analyserat min empiri med hjälp av beskrivningen av intervjuanalyser som Kvale 

och Brinkmann (2009) beskriver i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun. Denna process inleds 

med att gå igenom samtliga intervjuer för att skapa en helhetsbild. Efter detta kan empirin börja 

sorteras genom att brytas ner till beståndsdelar som är relevanta för studiens syfte och därefter 

tematiseras. Slutligen skall den tematiserade empirin analyseras och presenteras i en deskriptiv 

redogörelse som då skapar studiens resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 Under och efter varje intervju skrev jag ner tankar som kommit upp i samtalet med respondenterna. 

Jag har sedan lyssnat igenom mitt material med dessa anteckningar framför mig och byggt på dem 

under tiden jag lyssnat på intervjuerna. När jag upptäckt likheter eller skillnader i mitt material har jag 

antecknat det, och samtidigt skapat mig en helhetsbild av vad som är relevant för respondenterna men 

även för studiens syfte och frågeställningar. Jag har under min första analys av materialet även sett till 

teoretiska utgångspunkter och fångat upp teman som berör teori och tidigare forskning. Efter att flera 

tydliga teman växt fram utifrån respondenternas svar och mitt material så gjorde jag en sortering i 

vilka teman som svarar till syfte och frågeställning. Alla teman passade inte in inom ramen för min 

studie, men dessa har jag valt att ta upp som förslag på vidareforskning under rubrik 6.3. 

 När jag arbetade med sammanställningen av respondenternas citat har jag gjort mindre 

korrigeringar av talspråk till skriftspråk i texten som visas i uppsatsen. Kvale & Brinkmann (2009) 

skriver att mindre förändringar inte påverkar kvalitén av studien som genomförs om studien inte syftar 

till att undersöka och analysera en språklig kontext. Studien syftar inte till att belysa språkets 

användning i kontakt med erfarenheter, trots det gjorde jag korrigeringar väldigt restriktivt av enstaka 

ord för att inte ändra betydelsen av citatets innehåll samt att behålla studiens reliabilitet och validitet. 

Kvale & Brinkmann (a.a.) menar att mindre korrigeringar kan vara en nödvändighet för att underlätta 

förståelsen för den som läser studien. 

 I kapitel fyra, resultat, presenteras de teman som skapats till ett resultat utifrån metoden som 

tillämpats. 

Jag har i kapitel fem, analys, följt upp tematiseringarna som presenterats under kapitel fyra och 

använt de begrepp och den tidigare forskningen som beskrivits i teoretiska referensramen från kapitel 

tre för att tolka och förstå och genomföra en analys av resultatet.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Min studie har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer vilket gör att vissa 

forskningsetiska krav är aktuella. Dessa krav för samhällsvetenskaplig forskning är enligt 

Vetenskapsrådet (2002) informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet. Jag har även tagit hänsyn till lagen om etikprövning (SFS 2018:147) vilket även 

berörs under rubrik 2.2.  

 Informationskravet beskriver forskarens ansvar när det gäller information till uppgiftslämnare om 

deltagandet i studien, vilka villkor som gäller, att deltagandet är frivilligt samt att så tydlig information 

om studien som möjligt ska delges (Vetenskapsrådet, 2002). Jag uppfyllde kravet genom att skapa ett 

informationsbrev som beskrev studien, dess syfte och hur den insamlade informationen skulle hanteras 

och publiceras. Jag gav utrymme för respondenten att kontakta mig innan intervjun samt efteråt.  

 Samtyckeskravet handlar om att forskaren ska få uppgiftslämnarens samtycke. (Vetenskapsrådet, 

2002). För att uppfylla kravet informerade jag inför varje intervju att jag är forskningshuvudman, jag 

upprepade forskningens syfte och plan, metoderna för forskningen, hur materialet kommer användas, 

eventuella risker som medverkande kan medföra, de forskningsetiska principerna och att intervjun är 

frivillig och att de som respondenter kan välja att avsluta intervjun när de vill, vilket jag sa under 

inspelning som ett informerat samtycke som beskrivs enligt lagen om etikprövning (SFS 2018:147)  

Konfidentialitetskravet förtydligar att deltagarna av en studie alltid har rätt att bestämma villkoren 

för deltagande i studien samt att denne kan avbryta sin medverkan när som helst utan negativa 

konsekvenser för deltaganden (Vetenskapsrådet, 2002). Kravet uppfylls genom att största möjliga 

konfidentialitet eftersträvas i undersökningen, ingen obehörig kommer får ta del av materialet och 

materialet kommer förvaras på sådant vis att det endast är åtkomligt för mig som genomför studien.

 När arbetet är godkänt kommer materialet att förstöras. Deltagarna blev informerade ett flertal 

gånger innan intervjun både skriftligt och muntligt om att deltagandet är helt frivilligt och att 

deltagandet kan avbrytas utan motivering. Varken ålder, kön, arbetsplats eller namn kommer 

publiceras i studien. Jag kommer däremot nämna positionerna som respondenterna har i 

organisationen kort för att förtydliga vilken bredd studien har. Jag gör det för att kunna öka 

generaliserbarheten. Jag har innan redovisning av resultat märkt citaten efter vilken respondent som 

sagt vad, men respondenternas citat presenteras i studien utan att öronmärka vilka citat som kommit 

från samma individ då jag inte jämför respondenternas uttalanden eller har ett syfte som kräver den 

tematiseringen. Detta ökar konfidentialiteten minskar eventuella risker för respondenterna.  

  Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att de deltagare som inte vill 

fullfölja sin medverkan inte skall utsättas för negativa konsekvenser. Kravet gäller även att deltagare 

inte får vara i beroendeförhållande till forskaren som genomför studien. Nyttjandekravet förmedlar 

även att de insamlade materialet endast får användas till syftet för materialets insamling 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vid genomgång av informerat samtycke så har forskaren och deltagaren en 

överenskommelse där deltagande är frivilligt. Det blir en säkerhet för både deltagare och forskare där 

påtryckningar eller negativa effekter kan undvikas. Jag har genomfört intervjuer med deltagare som 

jag annars inte har kontakt med, vi arbetar inte inom samma sektor och står inte i beroendeförhållande 

till varandra. Kravet för att inte använda materialet för andra syften uppfylls genom att jag förstör 
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materialet efter studiens forskningsändamål är uppnått. Materialet kommer inte användas till något 

ytterligare efter denna studies genomförande.  

 Utöver dessa har jag gjort ytterligare etiska överväganden när det gäller samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002) då min studie syftar till att undersöka de konsekvenser som uppstår när 

lagändringar påverkar socialarbetares förutsättningar och yrkesidentitet i arbetet med 

ensamkommande unga. Socialarbetarnas intervjuer kan komma att beröra de barn som de har kontakt 

med. För att undvika eventuella etiska frågor när det gäller barnens situation kommer jag fokusera på 

socialarbetarens upplevelse av sin egen yrkesidentitet och tillhörande allmänna förutsättningar i 

kontakt med arbetet, inte speciellt unika fall med klient.  

 

2.7 Förförståelse  

Mitt intresse för ämnet inleddes med en uppgift jag hade tidigare under socionomutbildningen på Ersta 

Sköndal Bräcke högskola år 2017. Uppgiften var en essä som berörde etiska dilemman. Jag 

genomförde uppgiften genom att undersöka dilemmat mellan att följa socialtjänstens individuella 

handlingsplan som gäller för de ensamkommande barnen och följa de lagar som går emot 

handlingsplanerna. Denna uppgift gjorde att jag fick en tanke om vilka sorters problem som kan dyka 

upp när lagar påverkar förutsättningar, den egna etiska kompassen och yrkesidentiteten. Min 

förförståelse var alltså att det finns ett problem, men inte hur det uttrycker sig inom ramen för 

yrkesrollen och yrkesidentiteten i det sociala arbetet. Jag hade en misstanke om att yrkesidentiteten 

skulle formas om och skilja sig från yrkesrollen på något vis. Jag trodde även att de yrkesutövande 

skulle känna att de inte längre kände tillhörighet till sitt yrke eller inte längre kände någon stolthet i sin 

roll som yrkesutövande socionom. En annan tanke jag hade var att de som arbetade skulle känna att de 

vill byta jobb och kanske tappa intresset för gruppen de arbetar med på grund av hög negativ 

belastning på den psykiska hälsan. Jag har annars inte haft kontakt med målgruppen.  

 Patel och Davidson (2011) att den egna förförståelsen används naturligt av forskaren som ett 

verktyg i tolkningen av materialet. Patel och Davidson (2011) beskriver även vikten av att kunna 

pendla mellan intervjuarens och den intervjuades synvinkel för nå en så god förståelse som möjligt av 

fenomenet som skall studeras. Utifrån min förförståelse av ämnet hade jag detta i bakhuvudet under 

intervjuerna och analysarbetet. 
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3. Teoretisk referensram 

Jag har i min studie valt att inte utgå ifrån en specifik teori, utan rör mig i fältet av professionella 

teorier. I detta kapitel presenteras därför den teoretiska referensram jag valt för att genomföra studiens 

analytiska arbete av resultatet vilket innehåller både relevanta valda begrepp och tidigare forskning.  

 

3.1 Socialarbetarens yrkesidentitet 

Studiens syfte och frågeställningar berör aspekter av socialarbetarens yrkesroll och yrkesidentitet 

vilket gör det angeläget att beskriva och förtydliga begreppen yrkesroll och yrkesidentitet samt hur det 

kan påverka professionsetik. Vidare kommer studien beröra rollkonflikter och hur det uppstår när en 

yrkesutövare tar på sig fler roller samt vad det innebär att vara professionell. 

 

3.1.1 Yrkesroll, yrkesidentitet och professionsetik  

Begreppet yrkesroll kan enligt Svensson, Johansson och Laanemets (2008) beskrivas på två vis. Den 

ena beskrivningen är att yrkesrollen definieras av sociala förväntningar på vad rollen i en erhållen 

tjänst bör innebära. Den andra är att yrkesrollen även kan definieras som en förhandlingsbar 

överenskommelse mellan individer (Svensson et.al., 2008). En yrkesroll bör ha en specifik plats i en 

verksamhet eller organisation och skall ha befattningsbeskrivningar samt formella regler eller lagar 

som styr yrkesrollens utövande. Yrkesrollen kan förändras med befattningsbeskrivningarnas 

eventuella utveckling (Svensson et.al., 2008). Røkenes och Hanssen (2016) beskriver yrkesrollen som 

den ram av förutsättningar som krävs i samverkan, kommunikation och en tydlig relation med klienter.  

 Røkenes och Hanssen (2016) delar också Svensson et.al. (2008) åsikt om att det finns två sätt att 

beskriva yrkesrollen, men benämner detta som formell och informell yrkesroll. Den formella 

yrkesrollen börjar beskrivas såsom Svensson et.al. (2008) med utgångspunkt i befattningsbeskrivning 

eller arbetsbeskrivning. Røkenes och Hanssen (2016) beskriver den informella yrkesrollen som de 

förväntningar som riktas mot positionen en blir tilldelad i systemet.  

  Yrkesidentiteten är till skillnad från yrkesrollen inte beroende av ett sammanhang såsom 

organisation eller en överenskommelse mellan individer även om yrkesidentiteten kan färgas av dessa 

sammanhang (Svensson et.al., 2008). Yrkesidentiteten konstrueras av socialarbetaren själv med 

byggstenar som innehåller utbildning, förväntningar av sitt arbete, den egna synen på sig själv och sin 

yrkesroll, egna personliga erfarenheter, egna upplevelser och egna etiska förhållningssätt (Oliver, 

2013). Yrkesidentitet bildar basen för den personliga delen i yrkesrollen (Svensson et.al., 2008). 

 I yrkesrollen kan det vara nödvändigt att använda sig av sig själv som redskap vilket gör att egna 

erfarenheter och upplevelser får en betydande roll i mötet med klienter (Wiles, 2012). Wiles, (a.a.) 

anser även att då yrket innehåller maktförhållanden så är det av stor vikt att socialarbetaren ser till sina 

egna personliga förutsättningar ur ett etiskt perspektiv i sin yrkesidentitet.  
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 Yrkesidentiteten innehåller alltså det egna personliga etiska förhållningssättet (Svensson et.al., 

2008) något som finns i professionsetiken som Wiles (a.a.) menar tar plats i varje möte med klienter.

 För att beskriva professionsetik används Svein Aage Christoffersen (2017) kriterier i denna studie. 

Christoffersen (a.a.) beskriver etiken som en normativ teoretisk reflektion, men professionsetiken är 

inte bara teoretisk utan även praktisk. Christoffersen (a.a.) berättar om tre kännetecken som utmärker 

professionsetik. Det första kännetecknet är mötet mellan människor som sker ansikte mot ansikte. Det 

andra kännetecknet berättar om hur mötet bör vara handlingsorienterat vilket kräver både reflektion 

och handling. Professionsetiken symboliserar en normativ handling som en yrkesutövare beslutar om 

samt går att rättfärdiga utifrån urvalet som fanns vid tillfället. Dessa handlingar bör alltid reflekteras 

över i efterhand som en professionsetik kvalitetssäkring för verksamheten det berör. Det tredje och 

sista kännetecknet är att grunden för mötet skall bygga på yrkesutövares professionella kompetens.  

 

 3.1.2 Rollkonflikter  

Yrkesrollen beskrivs som något som följer tydliga ramar trots att dessa kan förändras över tid 

(Røkenes & Hanssen, 2016, Svensson et.al., 2008) samtidigt kan yrkesutövaren på grund av 

förväntningar utifrån yrkesrollen, yrkesidentiteten eller klienten hamna i en rollkonflikt. Røkenes och 

Hanssen (2016) beskriver att rollkonflikter kan uppstå när en del av yrkesrollen innehåller att ta svåra 

beslut och sätta gränser, samtidigt som att den även innehåller att vara ett stöd och en hjälpande hand.

 Røkenes och Hanssen (2016) ger förslaget att en yrkesrolls motstridiga förväntningar kanske bör 

delas upp på två personer. Røkenes och Hanssen (a.a.) talar om vikten att vara medveten som 

yrkesutövare av den dubbelroll som finns i yrkesrollen, annars finns det risk för att det blir en inre 

konflikt, något som författarna benämner som privatisering. Känslor kan då uppstå hos yrkesutövaren 

såsom skuld, press och hopplöshet. Røkenes och Hanssen (a.a.) talar därför om vikten att kunna tala 

med kollegor om sin situation. Det kan även skapas en alienation inför sin egen yrkesroll, där 

individen ka känna sig främmande inför sin egen roll och uppleva en brist på identitet. Det kan även 

skapa en känsla av meningslöshet och social isolering som med privatisering (a.a.).  

 

 3.1.3 Professionalitet  

En professionell yrkesutövare bör ha tillägnat sig yrkeskompetens som enligt normen kännetecknar 

den specifika professionen (Røkenes & Hanssen, 2016). För att vara professionell kan en yrkesutövare 

bli tvungen att välja bort privata åsikter som tillhör yrkesidentiteten och ta sig an de uppgifter som hör 

yrkesrollen till. Trots det menar Røkenes och Hanssen (a.a.) att den professionella inte behöver skala 

av allt det personliga, utan att det är fullt möjligt att ha en egen ingång i sin yrkesroll där 

förutsättningen är att våga vara sig själv. Røkenes och Hanssen (a.a.) beskriver detta som en personlig 

professionalitet. I den personliga professionaliteten är det dock viktigt att kunna skilja på personlig 

och privat för att inte skapa ouppnåeliga förväntningar från klienter eller relationer som kan skapa 

olämpliga känslomässiga problem.  



 17 

3.2 Tidigare forskning 

Nedan följer en redogörelse av nationell och internationell forskning som har relevans för min studie. 

Jag har valt att tematisera texten utifrån de material som framkommit vid de litteratursökningar jag 

genomfört under studiens gång. Materialet är uppdelat i fyra teman; Förutsättningar, strategier, 

Socialarbetarens identitet, professionalitet och hälsa. 

  

3.2.1 Förutsättningar  

Wanja Astvik och Marika Melin (2013) skriver om hur socialarbetares arbete präglas av en hög 

arbetsbelastning samtidigt som att det finns ett stort individuellt ansvar och brist på resurser. Denna 

studie berör förändringarna inom välfärdssektorn och hur det påverkar det sociala arbetet och 

socialarbetares situation. Astvik och Melin (a.a.) ser att fler styrningsregimer baserade på New Public 

Management blir alltmer vanlig i den offentliga sektorn. Denna styrningsregim har inneburit en 

förskjutning i ansvar från chefsnivå till de anställda inom välfärdssektorn. De anställda får nu mer 

ansvar och förväntas arbeta med resultatfokus och verka för att arbetet ska bli mer kostnadseffektivt. 

Det har enligt Astvik och Melin (a.a.) bidragit till en hög arbetsbelastning och påverkar kvaliteten på 

det arbete som utförs. Socialsekreterare står ut som en av de mest påverkade professionerna och 

rapporter vittnar om att den höga arbetsbelastningen som den främsta anledningen till stress i 

arbetslivet. Vidare bidrar stressen och de otillräckliga resurserna till att allt fler väljer att lämna sitt 

arbete. Studiens resultat visade att samtliga respondenter menar att de situationer där stressen är 

märkbar beror på en stor obalans mellan resurser och arbetskrav (Astvik & Melin 2013).  

 Vanna Nordling berörde också ämnet om förändrade förutsättningar och ökade begränsningar när 

hon år 2017 publicerade hennes avhandling om välfärdsarbete med papperslösa migranter och hur 

professionella som arbetar med målgruppen upplever förutsättningar och begränsningar i sitt arbete.  

  I Nordlings (a.a.) resultat och analys framgår att socialarbetare som arbetat med ensamkommande 

barn berättar om hur de på frivillig basis nyttjade egna resurser för att stötta barnen utanför sin 

yrkesroll. De mötte barnen utanför arbetstimmar eller erbjöd platser att sova på som de hittat genom 

sitt privata kontaktnät. Trots denna kontakt utanför arbetet kände socialarbetare ändå att de behövde 

behålla sin professionella roll som socialarbetare. Nordling (a.a.) poängterar även att majoriteten av 

hennes respondenter ansåg att professionell innebar att följa de regler som finns. Socialarbetare 

genomförde då sitt arbete genom att skapa nya utrymmen mellan professionell och privat för att kunna 

stötta barnen. Det skapade en godtycklighet och alla barnen fick inte samma stöd, något som påverkas 

av socialarbetarnas maktposition. Nordling (a.a.) väljer i sin studie att analysera socialarbetarna som 

en grupp verksam i medborgarskapets gränsland. 

 Liz Beddoe (2011) berör också ämnet om bristande resurser i sin vetenskapliga artikel där hon 

granskar hälsovårdsarbete i institutionella miljöer med ett fokus på kunskap och yrkesroll i relation till 

karaktären av yrkesidentitet och yrkesutbildning. Undersökningen genomfördes i Nya Zeeland.

 Beddoes (a.a.) resultat pekar på att det sociala arbetet i hälsovårdsarbetet fortfarande utsätts för en 
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stor marginalisering där yrkeskunniga lämnas utanför viktiga beslut. Detta påverkar förutsättningar 

och även synen på arbetet som en viktig del av samhället. Beddoe (a.a.) berättar även om hur 

socialarbetare anser att de måste hålla ett fast tag om sin professionalitet och yrkesroll när deras 

förutsättningar förändras, något som skiljer sig från Astvik och Melin (2013) samt Nordling (2017) 

som pratar om copingstrategier i arbetet snarare än fasthållning av sin professionalitet. 

 

3.2.2 Strategier  

Astvik och Melin (2013) valde att undersöka förändrade förutsättningar, hur dessa skapar individuella 

och gemensamma copingstrategier och hur de påverkar den egna hälsan och även kvalitet i 

yrkesutövningen. Astvik och Melin (a.a.) identifierar i sin analys av studien fem huvudstrategier för att 

hantera obalansen som uppstår. De fem strategierna presenteras som: kompensatoriska strategier, 

kravsänkande strategier, disengagemang, voice och exit. Astvik och Melin (a.a.) beskriver att 

respondenterna använder olika sorters strategier, ibland samtidigt alternativt avlösande av varandra 

och alla strategier kunde ge olika konsekvenser för hälsa och servicekvalitet. Interaktionen mellan 

strategierna verkar förhålla sig till tydliga vägar och faser beroende på hur situationen utvecklas. 

  Den första responsen som Astvik och Melin (a.a.) identifierar som reaktionen på för höga krav är 

olika former av kompensatoriska strategier. Om de kompensatoriska strategierna behövs användas 

under en längre tid skapar dessa olika former av stressreaktioner. När det här inte längre fungerar ser 

Astvik och Melin (a.a.) tre tydliga vägar som följer. Den mest uppenbara vägen är den som kallas exit. 

Det är olika former av exitstrategier som exempelvis innebär är att lämna sin anställning. Den andra 

och vanligaste är att sänka ambitionsnivån genom exempelvis disengagemang och att säga ifrån sig 

rätten att göra professionella bedömningar, vilket även kan ses som en kravsänkande strategi. Den 

tredje vägen kallas voice som innebär att tillsammans med kollegor uttrycka kritik, säga ifrån och be 

om hjälp att hitta konkreta lösningar samt be om mera resurser. Det blir tillslut en kollektiv 

ansträngning i att definiera arbetets gränser.  

 Astvik och Melin (a.a.) diskuterar sedan resultaten med ett fokus på att förstå mekanismerna 

bakom de strategier som skapas vid stress samt de långsiktiga konsekvenser som kan uppstå. 

Diskussionen förs snabbt in på bristande återhämtning och vila, och Astvik och Melin (a.a.) beskriver 

att det enligt allostatisk stressteori bidrar en kontinuerlig utsatthet för stress och en oförmåga att varva 

ner utan återhämtning förslitning av kroppens fysiologiska resurser. Studien visar att respondenterna 

är under hög arbetsbelastning och kontinuerligt hanterar denna stress med kompensatoriska strategier, 

har svår att släppa tankarna om jobb när de kommer hem och det leder ofta därefter till utmattning.  

 Nordling (2017) presenterar några andra begrepp för att hantera ojämna förutsättningar och 

tillgångar som är relevanta även för analysen i min studie. Begreppen är att vara politisk (being 

political) som innebär att agera som förväntat innanför ramarna och därmed utesluta de som står 

utanför, och att bli politisk (becoming political) som symboliserar ifrågasättandet av de rådande 

ramarna och avslöjar det godtyckliga som skapas i den ordningen. Begreppet 
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medborgarskapshandlingar används av Nordling (a.a.) också vilket symboliserar hur en handling kan 

förändra uttryck som att vara politisk, och därigenom skapar nya aktörer för att göra anspråk på 

rättigheter. Medborgarskapshandlingar har enligt Nordling (a.a.) en etisk dimension. Handlingarna 

kommer från en känsla av rättvisa, och inte endast upprätthållande av rådande ramar. Dessa skiljs dock 

ytterligare åt under två begrepp, responsibility som känsla av ansvar som följer de rådande lagarna 

inom ramen av sin yrkesroll samt answerability som handlar om att representera en rättvisa bortom de 

vanliga ansvarsområdena inom yrkesrollen. 

 

3.2.3 Socialarbetarens Identitet och professionalitet 

Ulla Holm (2009) skriver i sin bok att forskning tidigare fokuserat på den hjälpsökande klienten eller 

patienten i vårdstudier tills i mitten av 1950 talet när forskning med en ny vinkel presenteras av 

Michael Balint (i Holm 2009, s. 13) som belyste hjälparens roll i en bättringsprocess. Efter denna 

forskning följde flera texter som fokuserade på den professionella hjälparens roll, den personliga 

kapaciteten och lämpligheten för att kunna genomföra arbetsuppgifterna i hjälparbete med människor. 

Detta medförde nya krav för utbildningar så som att kunna erbjuda kurser i etik, samtalsmetodik och 

bemötande. Den professionella hjälparen måste nu ha teknisk kunskap såväl som känslomässigt 

psykologiskt stöd (Holm, 2009).  

 Med de professionellas nya delvis emotionella yrkesroll lyfts även oron för utbrändhet. Holm 

(2009) skriver att det dök upp nya frågor kring hur en som professionell kan ge ett bra stöd 

psykologiskt utan att riskera sitt eget välmående i yrket. Holm (a.a.) beskriver hur vårdpersonal önskar 

att de inte hade så mycket empati, för att de tror att mindre empati skyddar dem mot just utbrändhet.  

 Holm (a.a.) skriver att en socialarbetare kan hantera empati och professionalitet på ett givande sätt 

genom tre kriterier; Att vara medveten om känslomässiga signaler, Att ha effekttolerans och kunna 

härbärgera samt att inneha en stabil identitet och självkänsla. 

 Att vara medveten om känslomässiga signaler innebär att kunna använda sina egna resurser för att 

skapa mångsidiga perspektiv av omvärlden och kunna reflektera kring sitt eget inre. Dessa knep 

skapar enligt Holm (a.a.) förutsättningar för att kunna vara empatisk.  

 Att ha effekttolerans och kunna härbärgera är ett kriterium som skaparförmåga att inte vara rädd för 

de känslor som dyker upp i yrkesroller inom det sociala arbetet samt även kunna kontrollera dessa 

känslor. Holm (a.a.) menar att det är viktigt att kunna känna igen sina egna känslor för att lyckas 

identifiera känslor hos andra. Utan denna kunskap kan det bli svårt att hantera sina egna samt andras 

känslor. Att kunna hantera känslor blir också en viktig del i att kunna härbärgera känslor, både sina 

egna och de hjälpsökares känslor som en möter i yrket.  

 Att inneha en stabil identitet och självkänsla är den viktigaste förutsättningen för att kunna hantera 

empati i den professionella yrkesrollen. Denna förutsättning innebär att kunna känna av sina egna 

gränser och ha en trygghet i sig själv när det gäller känslor som är ens egna och känslor som tillhör 

någon annan. Holm (a.a.) menar att den här typen av empati inte är samma sak som att kunna känna in 
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allas känslostämningar och känna känslorna med sin klient, utan kunna se sig själv som en fristående 

individ som uppfattar andras känslostämningar, men inte sugs med i dem. Även om en har goda 

förutsättningar för att inneha en stabil identitet och självkänsla kan det vara enkelt att påverkas av 

tekniska aspekter i yrkesrollen, såsom känslan av att råka göra fel. Det kan i sin tur påverka hur en 

socialarbetare möter klienter vilket kan göra mötet mindre empatiskt.  

 Någon som också berör en socialarbetares identitetsskapande är Priscilla Dunk-West (2016) som 

skriver att social interaktion är en grundläggande förutsättning för identitetens uppbyggnad. 

interaktionen blandas sedan med biografiska fakta, vetenskapliga idéer och inlevelseförmåga. Dunk-

West (2016) lägger även till reflexivitet som innebär att iaktta sig själv utifrån omvärlden och genom 

det skapa en identitet vilket påminner om Holms (2009) beskrivning av att vara medveten om 

känslomässiga signaler genom mångsidiga perspektiv av omvärlden och reflektion kring sitt eget inre. 

 Dunk-West (2016) skriver även om vikten att själv definiera sin profession genom att återgå till 

vad socialt arbete innebär för en själv och förtydligar att lagstiftning och riktlinjer aldrig bör ensamt 

definiera vad socialt arbete är. Det sociala arbetet fylls även av etik, empati och relationer.  

Förutom socialarbetarens egen identitet påverkas socialarbetaren även organisationens eller 

verksamhetens identitet i sin yrkesroll. Kerstin Svensson, Eva Johnsson, Leili Laanemets (2008) 

berättar om socialarbetarens växelvisa identitet mellan jaget, den egna uppfattningen av sin arbetsplats 

och organisationens regler och förutsättningar som hen representerar. Organisationen påverkas av 

socialarbetarens handlingar och ställningstaganden och skapar därmed även en identitet för sin 

arbetsplats. Svensson et.al (2008) nämner nyinstutionell organisationsteori eller New Public 

Management som även Astvik och Melin (2013) skriver om som en del av utvecklingen till att även 

organisationer får en egen identitet. Socialarbetare får genom denna roll även ramar för förutsättningar 

därefter eftersom den enskildes handlingar påverkar den större bilden av arbetsplatsen och även 

organisationen i stort. Det skapas förutsättningar där en som socialarbetare måste anpassa sig efter 

både regelverket för organisationen, men även förväntningarna från de hjälpsökande.  

 

3.2.4 Psykisk hälsa 

Holms (2009) bok pekade på hur den nya mer emotionella professionella yrkesrollen skulle kunna 

leda till en större chans för utbrändhet, men också hur en god empatisk förmåga skulle kunna rädda en 

yrkesutövande från att bli utbränd genom tre olika kriterier. Holms (a.a.) berör samtidigt att tekniska 

förändringar kan påverka en person trots att denna har goda förutsättningar för att inneha en stabil 

identitet som är ett av kriterierna för att kunna undvika utbrändhet.  

 Astvik och Melin (2013) påpekar också hur hälsa påverkas av förutsättningar i yrket och visar hur 

detta kan leda till copingstrategier såsom att lämna sitt yrke eller att minska på sina arbetsuppgifter för 

att försöka undvika utmattning i ett långt perspektiv. 
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Psykisk ohälsa blir trots eventuella copingstrategier allt vanligare inom sociala arbeten i kommun och 

landsting. Sedan 2009 har det dokumenterats att allt fler socialarbetare långtidssjukskrivs på grund av 

anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress (Åsa Bolmstedt, 2015, 29 oktober). 

 Arbetsmiljöverket (2015) skriver även i sin senaste rapport att var tredje socialsekreterare lider av 

psykisk ohälsa till följd av för hög arbetsbelastning samt rådande arbetssituation som brister i 

förebyggande arbetsmiljöarbete. Hög personalomsättning har även dokumenterats som i sin tur leder 

till en större arbetsbelastning för de som stannar kvar på samma arbetsplats (Arbetsmiljöverket, 2015).

 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte, 2015) radar upp ett antal riskfaktorer som 

kan avgöra om en socialarbetare blir sjukskriven. De som nämns är; om arbetet är psykiskt 

ansträngande, om arbetet har höga krav, om en socialarbetare upplever att det finns låg kontroll i sina 

arbetsuppgifter, en obalans mellan krav och positiv feedback samt om socialarbetaren upplever en 

rollkonflikt (Forte, 2015). Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte, 2015) nämner även 

motsvarande friskfaktorer som skulle kunna minska risken för psykisk ohälsa och därmed minska 

sjukskrivningar i arbetet. Friskfaktorerna nämns som exempelvis ett gott ledarskap som kan stödja och 

vara inkluderande samt skapa kontroll över arbetet.  

 Fiona Jones, Ronald J. Burk och Mina Westman (2006) skriver om hur arbetslivet och privatlivet 

inte längre har en tydlig avgränsning och kan i sin tur kan påverka hälsan. Författarna beskriver ett 

nytt förhållningssätt till sitt yrke där yrket tar plats i definitionen av vad som är ett hälsosamt liv. En 

individ bör ha ett gott yrkesliv för att ha ett bra privatliv och därmed god livskvalitet. Förutom att 

arbetslivet kopplas till privatlivet så baseras nu den individuella utvecklingen på hur en individ 

presterar i sitt yrke. 

 Jones et.al (2006) berättar att det nya förhållningssättet även hänger ihop med återhämtning. Utan 

rätt återhämtning i kontakt till sitt arbete kan hälsan och välbefinnandet försämras. Då arbetslivet nu 

flyter ihop allt mer med det privata finns färre tillfällen att helt återhämta sig för att kunna må bra i sitt 

yrkesliv samtidigt som att stress från arbetslivet influerar det privata. Jones et.al (2006) beskriver detta 

som spillover-effekter, alltså negativa effekter som kan uppstå när arbetslivet och privatlivet blandas. 

 Ytterligare en studie som gjorts om socialarbetares hälsa är Laura Ting, Sara Sanders, Jodi M. 

Jacobson och James R. Powers Artikel  från 2006. Artikeln tar upp hur socialarbetare upplever och 

hanterar en klients självmord. Under dessa intervjuer så fann författarna tolv teman som alla 

respondenter berörde. Ett av de uppmärksammade ämnena var att socialarbetare nyligen upplevt 

förändringar i yrkesrollen som påverkat deras förutsättningar. Socialarbetarna kände också starka 

känslor av skuld, ilska och känslan av att ha misslyckats. De kände även inkompetens samtidigt som 

att de behöll känslan av att inneha ett stort ansvar. I denna process så var de flera av socialarbetarna 

som isolerade sig själv, eller började anamma ett undvikande beteende i yrket. Tings et al. s (2006) 

studie bekräftade även hur påfrestande socialarbetarnas yrke är, och att det kan skapa konsekvenser i 

den enskilde individens hälsotillstånd.  
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4. Resultat 

I följande avsnitt presenteras de material som insamlats under de intervjuer som genomförts under 

studien. Respondenternas citat presenteras utan att öronmärka vilka citat som kommit från samma 

individ då jag inte genomför en jämförande studie eller har ett syfte som kräver den tematiseringen. 

Eventuella skillnader i respondenternas svar kommer dock lyftas med syfte att belysa bredden av 

konsekvenser utav lagändringen. Citaten har valts ut till resultatet på så vis att alla respondenter har en 

så jämn plattform som möjligt. 

I många fall gav respondenterna samstämmiga uppgifter, något som jag uppfattade tydligt under en 

första granskning av materialet. Det fanns dock skillnader i respondenternas svar vilket framkommer 

nedan. Materialet har delats upp i följande teman; De förändrade förutsättningarna, strategier, 

separationen mellan yrke och identitet samt psykisk hälsa.  

 

4.1 De förändrade förutsättningarna  

Då händer något som aldrig tidigare hänt under mitt yrkesverksamma liv - mina förutsättningar för att 

hjälpa människor begränsas katastrofalt av snabba politiska beslut. 

 

4.1.1 Lagens effekt 

När SFS 2016:752 trädde i kraft förändrades inte bara socialarbetarnas framtida förutsättningar för att 

hjälpa de barn som skulle kommit hit, utan även de barn som redan fanns på plats. Lagen var den 

första som trätt i kraft som även börjar påverka arbetet bakåt i tiden, något som ingen av 

respondenterna har upplevt innan.  

 

Ingen socialarbetare kan ha gått med på detta, varför frågade inte politikerna om vår yrkesprofessionella 

åsikt?  

 

Respondenterna beskriver hur en lag som de inte trodde skulle lyckas träda i kraft i första taget börjar 

gälla över natten och allt förändrades. Det beskrivs hur de upplever att politiker tog beslut som strider 

mot mänskliga rättigheter, de rättigheter som respondenterna kämpar för och baserat sitt 

yrkesverksamma liv på. Det finns frågor kring huruvida yrkeskåren för socialt arbete verkligen har 

blivit tillfrågad om den yrkesprofessionella åsikten inför ett sådant stort beslut som en lagändring är.  

 

4.1.2 De numera ineffektiva metoderna 

Alla respondenter beskriver ett läge där de inlärda rutinerna och metoderna inte längre fungerar, hur 

verksamheter i sin helhet måste formas om och hur framtidsplanerna inte längre existerar.  

 

En av våra metoder i jobbet har varit att arbeta med TMO - traumamedveten omsorg, där ett av 

grundfundamenten är att skapa trygghet, och därför så slogs ju våra metoder ut när vi börjar skapa 

ytterligare trauma istället för att bekämpa det. Det som vi vet fungerar kunde vi inte längre nyttja. 
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Verksamheter som först arbetade för långtidsplaner med inkludering, integration, arbete och 

sysselsättning samt återförening med sina nära och kära försvann. Flera respondenter beskrev hur de 

tidigare sett majoriteten av de ungdomar de jobbat med att ta studenten och bli fullvärdiga medlemmar 

i samhället. Något som var en självklarhet i deras vardag, att det de flesta gånger slutar bra. 

Respondenterna uttrycker även att de efter lagändringen inte visste hur de skulle genomföra sitt arbete 

längre. De såg inte längre ett tydligt fokus med en målbild som vanligt.  

 

Vi kan inte ge dem det vi vet som socialarbetare att de behöver, vad finns då kvar av vad jag ska göra?  

 

Verksamheterna har nu gått över till att arbeta med det akuta behovet i nuet. Det finns inte längre 

långtidsplaner för de ungdomar som deltar i verksamheterna utan det är hemvändande som står på 

schemat. Nya ämnen har kommit upp i arbetet, såsom suicidprevention och hantering av panikångest, 

efter att många av de unga börjat prata om att ta sitt liv och får en allt sämre psykisk hälsa. Den 

långsiktiga planen övergick till en konstant känsla av ovisshet, något som stoppade de ungas liv och 

fick dem att ifrågasätta syftet med vad de gör i sitt vardagliga liv.  

Respondenterna som innehar ledarpositioner fick tänka om hur en hanterar sitt ledarskap inför de 

svåra situationerna som medarbetarna hamnade i. Handledning, samtal och kontakt med sina 

medarbetare blev viktigare för samtliga, trots att alla respondenter inte hade tillgång handledning i 

samma utsträckning som andra på grund av att de arbetat på olika verksamheter.  

 

4.1.3 Kontakten med andra aktörer 

Respondenterna beskriver hur allt börjar ta längre tid. Besluten från migrationsverket som aldrig 

kommer, kontakten med socialtjänsten blev utdragen och handläggare fick mindre och mindre tid för 

de ensamkommande unga. Vissa av respondenterna beskriver det som att det blev allt krångligare att 

hjälpa till, svårare att förstå de instruktioner som fanns och mer arbete för att uppnå något som kanske 

inte ens gick att uppnå längre. Tidigare hade även respondenterna personlig kontakt med de ungas 

respektive handläggare som ofta kom på besök eller hade en regelbunden kontakt. Respondenterna 

upplever det som något som försvunnit helt. Några ger förslag på att det här är på grund av hög 

personalomsättning som ökat samtidigt som förändringen tog plats.  

 

4.1.4 Tilliten 

Det som förändrades mest var tilliten. Respondenterna menar att för att uppnå det bästa resultatet i ett 

socialt arbete så behövs en allians mellan hjälpare och hjälpsökare, men denna allians som fanns 

mellan socialarbetare och de ensamkommande unga skadades med lagens nya förutsättningar. En 

respondent berättar om hur de brukar göra enkäter med de som bor på boendet hen arbetar på. 
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Enkäterna handlar om trygghet och hur en känner inför personalen. Från att tidigare oftast visat 

positiva resultat så fanns där bara negativa. 

 

När det blev riktigt svårt så va vi inte med längre, man såg besvikelsen i killarnas ögon. 

 

 De unga upplevde inte trygghet eller tillit till personal. De ensamkommande unga levde nu i ovisshet 

med en allt sämre psykisk ohälsa och saknade även tilliten för vuxna som fanns där för att hjälpa.  

 

Vi hade varit deras trygghet och helt plötsligt är vi med i det här spelet, de vuxna som står dem 

närmast under ett par års tid blir dem som hamnar på fiendens sida. Det händer något i killarna, hur 

ska dom förstå? 

 

4.1.5 Sammanfattande tolkning 

Det framgår av respondenternas svar att de förutsättningar som förändrades innebar ett flertal 

konsekvenser som påverkade deras arbetssituation. Respondenterna upplever att lagen förändrades 

över natten, det fanns ingen form av inlärningstid eller förberedelse. De beskriver hur lagen går emot 

de mänskliga rättigheterna för de unga. Verksamheternas inlärda och evidensbaserade arbetssätt och 

metoder försvann. När metoderna inte längre kunde genomföras tappades även arbetet med 

inkludering, integration och förutsättningen för att bli ett med det svenska samhället. Samarbete 

mellan andra aktörer blev svårare att upprätthålla, ärenden började ta längre tid. Det vart även svårare 

att hjälpa de unga i de byråkratiska processerna. De relationer som fanns mellan de olika aktörerna 

kunde inte längre upprätthållas då omsättningen på personer på migrationsverket och Socialtjänsten 

ökade, vilket gjorde att de kontakter som fanns tappades. Det finns en känsla av att yrkeskåren för 

socialt arbete stått utanför besluten i detta, och en tillhörande frustration kring varför de inte fanns ett 

samtal med de yrkeskunniga innan ett sådant beslut tas. Handledning för respondenterna blev viktigare 

för att upprätthålla en okej arbetssituation. Förändringarna de ungas tillit var det som var av störst vikt.  

 

4.2 Strategier 

4.2.1 Att använda de egna resurserna 

När de självklara resurserna försvann när förutsättningarna påverkades av lagändringen infann sig 

först en hopplöshet hos många av respondenterna. Trots det föddes nya tankesätt inför genomförandet 

av sitt arbete. Det börjar röra sig kring lagen utan att bryta den.  

 

Om någon behövde sovplats kunde jag skicka ett meddelande på sociala medier, och hoppas på det 

bästa.  

 

Flera av respondenterna beskriver hur de själva börjar se sig om i sina egna liv, om de har en extra 

säng, extra rum, om de känner någon. De ser även hur lärare gör samma sak, tar in de ungdomar som 

hamnar på gatan för att de ska kunna slutföra skolan och få en chans till ett bra liv. Resurserna som 
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borde funnits i yrket sprider sig nu till det egna kontaktnätet. En respondent har till och med haft 

ungdomar placerade hemma hos sig som lever i samma situation som de hen nu jobbar med.  

 

Man letar i sina egna resurser fast man vet att man personligen inte kan hjälpa dem på boendet så länge 

som man arbetar där, då krockar det verkligen, hur blir de för de andra ungdomarna som inte får den här 

möjligheten?  

 

Trots att flera respondenter söker andra lösningar i sitt kontaktnät nämner de ändå hur de vill behålla 

en professionalism och då väljer bort att placera barn som de möter i sin yrkesroll hemma hos sig. De 

ser även problem med hur de ska kunna bedöma vem som får bo och inte får bo hos dem. Trots att 

respondenterna kunnat luta sig mot professionalism, en tydlig yrkesroll och jämlikt förhållningssätt för 

de unga när det gäller beslut kring att tillåta de ensamkommande unga att bo hemma hos sig själv 

skapades känslor av ångest, stress och skuld hos flera medarbetare. Två stycken av respondenterna 

talar även om att de funderat på att sluta på sin arbetsplats på grund av känslan att inte kunna göra det 

som behövs för dessa ungdomar.  

 

Jag kan inte hjälpa alla, även om jag vill. Det förstår jag, men jag tror inte någon av oss skulle kunna 

hjälpa två ungdomar, men inte den tredje. Det måste finnas andra vägar.  

 

Flera beskriver hur de ramar som fanns tidigare i yrkesrollen, så som att inte blanda yrkesliv och 

privatliv, har blivit allt tunnare. Det skapas en annan sorts allians med de ensamkommande unga, 

något som flödar över till att känna tillhörighet på en mer familjär nivå.  

 

Nu kan jag sitta och ringa ungdomarna på min privata tid för att se om dom mår bra, om de har ätit och 

sovit efter som jag vet att de är utskrivna. Jag kan inte svika dem när Sverige har svikit dem.  

 

Utöver relationens förändrade form mellan socialarbetare och ungdom, samt nyttjandet av de egna 

resurserna på en annan nivå än tidigare finns tankar om hur det påverkar samhället i stort när 

resurserna kommer ifrån privatpersoner istället för samhället vilket illustreras med kommande citat. 

  

Det som samhället borde göra för de här unga, det gör privatpersoner trots att de redan skattar pengar 

för att samhället ska hjälpa dem.  

 

Den största faran med den här situationen att det ökar allt mer med ideella organisationer med resurser 

från privatpersoner. Att tro att det är positivt med mycket ideella krafter i ett samhälle är lögn. Det är 

först när samhället brakar som ideella krafter växer. I den här situationen har de krafterna ökat ganska 

rejält. Detta tvingas vi in i när inte samhället håller, i ett friskt samhälle skulle inte det behövas, då 

skulle resurserna finnas i samhället.  

 

4.2.2 Att vara hoppet i en hopplös situation  

Med de förändrade förutsättningarna och förändrade rutinerna kom också ett annat sorts samtal i 

kontakt med de unga. Trots en bristande trygghet och nya situationer med ökad psykisk ohälsa finns 



 26 

det arbetsuppgifter som skulle genomföras. Respondenterna började arbeta med samtal som lugnar, 

men inte lovar för mycket då framtiden är mer oviss än vanligt. 

 

Vi som jobbar med den här målgruppen börjar slåss med tankar såsom; ska vi hjälpa dem att gömma 

sig? hur hjälper vi dem på riktigt nu? för de det svenska samhället vill göra är inte till hjälp. det blir en 

dubbeltraumatisering, vi utsätter de här människorna för ett trauma när vi är det sista hoppet de har.  

 

Med den ökade hopplösheten inser respondenterna att de är de enda som finns kvar för ungdomarna 

och försöker handla därefter. Precis som med de egna resurserna försöker de vrida fokus till något nytt 

för att underlätta för de unga. Med de nya samtalen som började äga rum uppstod även nya situationer 

där respondenterna har varit tvungna att faktiskt vara det sista hoppet. En respondent berättar om hur 

hen vakar över en ungdom som genomfört ett suicidförsök, och hen var den enda som fanns tillgänglig 

för att vaka över den unga över natten.  

 

Kan vi ens vara en del av de här? ska vi ställa oss upp och skrika att vi inte går med på det? ska vi 

sluta? Samtidigt ser man att vi är den enda trygghet dom har. samtidigt är vi hoppet som inte finns. 

och om inte vi finns där, vem ska finnas för dem då?  

 

4.2.3 Sammanfattande tolkning 

I den inledande hopplösheten som respondenterna kände kring den nya lagen föddes nya tankesätt och 

strategier för att fortfarande kunna genomföra sitt arbete trots att de inte har tillgång till sina vanliga 

resurser. De vill respektera lagen, men väljer även att försöka se runt den. Några av respondenterna 

hamnar även i etiska dilemman när tankar om att bortse från lagen och att då hjälpa ungdomarna att 

gömma sig ifrån det som kommer att ske.  

 Respondenterna börjar nyttja sina egna resurser, de tar hjälp av sina nära och kära, sociala medier, 

lärare och kollegor, något de inte behövt göra innan. De försöker samtidigt inneha en yrkesroll och en 

professionalitet som gör att de kan arbeta vidare och ändå känna att de behandlat alla ungdomar på ett 

likvärdigt vis.  

Det skapas misstro till samhället och undringar kring hur samhället använder resurserna som 

samlas in med skattepengar och vad dessa då egentligen går till eftersom systemet för det sociala 

arbetet inte fungerar som respondenterna förväntar att det ska. De försöker även möta oron kring hur 

de själva som privatpersoner måste hantera bristen på resurser med egna volontära krafter. 

 Det skapas en bild av att respondenterna pendlar mellan att känna ett enormt ansvar för de unga 

samtidigt som att de försöker vara tillfreds med att de inte kan hjälpa alla.  

  Respondenterna får vara med om hur det är att möta ungdomar som inte längre känner hopp inför 

framtiden, hur det här påverkar samtalen och även hur situationer kan leda till livshotande scenarier 

för de ensamkommande unga. Respondenterna blir tvungna att bemöta situationerna och i många fall 

vara närvarande i när yrkesrollens uppgifter förändras till att vara ett hopp när hoppet inte längre finns 

kvar. 
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4.3 Separationen mellan yrke och identitet 

Vid lagens genomförande skapades många frågor hos respondenterna; Vad innebär det i praktiken? 

hur förändras arbetet?  

 

Måste jag köra dem till Arlanda vid en utvisning? Jag tror inte att jag kommer kunna klara av det.  

 

4.3.1 Yrkesrollens nya betydelse  

Yrkesrollen formades om till nya arbetsuppgifter när förutsättningarna förändras, en yrkesroll som 

ingen av respondenterna tackade ja till när de väl började sitt arbete. När jag ställde frågor om hur 

situationen påverkade dem när det gäller yrkesroll och den tillhörande yrkesidentiteten skapades flera 

tvetydigheter. Respondent 5 beskriver hur arbetsuppgifterna förändras, att hen inte längre har en 

självklar uppgift och har gått över till att söka nya syften, samtidigt känner hen fortfarande att hen är 

stolt över sitt yrke, trots att hen upplever att hen inte riktigt tillhör en helhet på samma sätt. Jag frågar 

då vad hen menar, och svaret lyder; 

 

Det är lite som att vi står utanför samhället nästan, vi jobbar på med ungdomarna i vår egen lilla bubbla 

och gör det bästa vi kan, och vi har inte med de andra aktörerna att göra tillslut. 

 

Yrkesrollen verkar fortfarande vara en del av samhället, men respondenterna upplever samtidigt en 

separation från samhället. Flera nämner bubblan som skyddar från det som inte känns rätt längre i det 

stora hela, men samtliga respondenter anser att de bör tillhöra samhället egentligen. 

Vissa respondenter nämner andra socialarbetare i sina intervjuer som individer, bekanta, kollegor 

eller liknande och i dessa berättelser finns det en tillhörighet till individer, men inte längre som grupp i 

det offentliga rummet.  

 

Jag har under den här tiden inte hört en enda socialarbetare som tyckte detta var rätt, utan vi jobbade 

extra för att lösa det, vi skrattade och vi grät tillsammans, alla gjorde mycket mer av det som vi slåss 

för, att människor har rätt till ett värdigt liv.  

 

Som tidigare nämnt i resultatet blev kontakten med andra instanser svårare att upprätthålla, men i och 

med den egna separationen från det större perspektivet valde några respondenter även att inte försöka 

ha en kontakt med de andra instanserna eftersom det inte längre fanns en känsla av tillhörighet inom 

professionen i stort.  

 

Vi har jobbat på och försökt att inte ha så mycket med de andra instanserna att göra utan fokusera på 

våra grabbar. De känns inte längre om att vi inom det sociala arbetet jobbar mot samma sak ändå. 
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4.3.2 Etik och moral 

När man ser besvikelsen i de ungas ögon, när vi inte längre hjälper, då hamnar man i ett skede av att 

ifrågasätta sin egna etiska ståndpunkt.  

 

Vid frågor om yrkesidentitet pratade majoriteten av respondenterna om den egna etikens betydelse 

samt hur en som socialarbetare ska hantera situationen som de nu tvingas står inför. Flera beskriver att 

relationen med ungdomarna har en avgörande faktor i när gränsen går för hur långt en vill gå i att 

uppfylla yrkesrollens uppgifter.  

 

Det ena är ju den privata etiken och moralen, det är ju en del där man kan se genom fingrarna och 

göra saker som inte passar yrkesrollen, men i min roll som ledare har jag också varit tvungen att 

indirekt uppmuntra att man får göra saker i en krissituation som inte passar annars. Först och främst är 

vi människor, sen jobbar vi. Tyvärr blir det ändå i en sådan liten skala, för vi har inte makten att ge 

dem den trygghet som behövs.  

 

En annan anledning som nämns som en avgörande faktor där gränsen dras för att genomföra 

arbetsuppgifter som strider emot den egna etiken bygger på den egna självkänslan och vad individen 

tror är rätt.  

 

4.3.3 Den stärkta identiteten 

Den märkliga konflikten som händer i mig är att jag måste vara professionell men samtidigt måste 

jag se mig själv.  

 

Flera respondenter beskriver att de upplevt en konflikt i sin identitet när lagen förändrade 

förutsättningarna för yrkesrollen. Det skapades oro och ångest inför vad en kanske skulle bli tvungen 

att göra utifrån vad ens anställning numera går ut på.  

 

Jag kommer till en punkt där jag inte längre kan strunta i vad jag är och blir tvungen att handla utifrån 

hjärtat. samtidigt som att jag inte kan, och här hamnar jag i en känsla av sorg.  

 

Respondenterna berättade alla väldigt tydligt om vad de tycker är rätt och fel närt de i sin yrkesroll nått 

sin spets. De tar sats i sin identitet och sin starka känsla för jämlikhet och rättvisa. De kände alla 

fortfarande en pliktkänsla inför sin yrkesroll, men pliktkänslan tog inte över det som kändes rätt i 

hjärtat. Trots det fanns även känslor av att inte ha möjlighet till att göra det som känns rätt på grund av 

yrkesrollens ramar.  

 

Min yrkesroll är självklar, men nu känner jag mig tvungen att ta ytterligare ansvar. Man får gå över 

till att vara oprofessionell och skippa sitt yrke för att samhället har fallerat, jag har börjat göra saker 

jag inte gjort innan för att hjärtat säger det. Jag har extra kontakt med de som hamnat på gatan, jag 

måste ju fortsätta att stötta de här ungdomarna om jag kan.  

 

Yrkesrollens nya uppgifter verkade ändå vara lätt att acceptera trots att förändringarna inte är det som 

förväntades när de först började arbeta med målgruppen. Respondenterna uttrycker att de inte tycker 
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om den nya yrkesrollen, men ingen nämner att den bör förändras, det fokuseras snarare på det politiska 

läget och lagändringar, vilket i sin tur förmodligen kan beröra yrkesrollen på nytt. De tar däremot 

avstånd ifrån yrkesrollen och väljer att identifiera sig med vad de tycker är etiskt rätt som 

socialarbetare. De upplever fortfarande att de har ramar kring vad de kan göra, men väljer ofta att 

bortse ifrån vad de måste göra med hänvisning till den egna yrkesidentiteten.  

 
Alla mina kollegor diskuterade i det här läget att; har jag en möjlighet att låta bli? kan jag göra det 

som indirekt går emot min yrkesroll för att behålla det som är jag?  

 

Flera av respondenterna beskriver samtal mellan kollegor och samtal i handledningssammanhang där 

ämnet kring vad en kan göra som person i kontrast med vad en bör göra i sin yrkesroll allt oftare kom 

upp. Några av respondenterna säger även att dessa samtal underlättade i beslutet kring vad en klarar av 

att göra som individ. Återigen som nämnts under rubrik 4.1.2 får handledning och samtal en viktig 

plats för respondenterna i hanteringen av situationen.  

 

4.3.4 Professionens misslyckande  

Varför har inte fackförbunden klivit fram och uttryckt att “vi som yrkeskår går inte med på detta!”. 

Om vi tittar på tex. åldersbedömningarna har man ju förstått att kåren är emot det, att det är fel. Jag 

tycker socialarbetare borde agera som den enhetliga profession vi är.  

 

Respondenterna uttrycker mycket besvikelse över flera konsekvenser som uppstått av lagändringen 

genomgående i intervjuerna. Det som stod ut mest är dock känslan av besvikelse när det gäller 

professionen och yrkeskåren, det kollektivistiska tänket och den gemensamma kampen för det som är 

rätt.  

 

Jag tänker tillbaka till ca 70-talet hur socialarbetaridentiteten var tidigare, där man jobbade mycket 

med kollektivistiskt med samhällsförändringar där samhället drev igenom förändringar som var bra 

för människan som grupp, de senaste 20-30 åren där vi nu fokuserar mer på individuellt arbete vilket 

gör att det finns en risk att socionomer som går ut idag har fokus på individarbete så vi tappar en 

viktig samhällsfunktion som socialarbetare bör ha; det vill säga att skapa samhällsförändringar för att 

uppnå ett tryggt samhällsklimat. Det är en del av vår profession som vi har tappat. Något som fick 

plats i min identitet men som nu är borta.  

 

Flera av respondenterna berättar hur de uppfattade sin yrkesgrupp innan det som skedde och hur de nu 

inte längre känner igen den grupp som de kallar socialarbetarkollegor.  

 

Ingenting vi gör nu är “good enough” egentligen skulle jag vilja stå på barrikaden, jag skulle vilja gå 

ut i media och berätta vad de är vi ser. Men här blir jag låst till min yrkesroll och mitt företag. Jag har 

till och med bett om att få skriva någon artikel men på grund av det känsliga politiska klimatet finns 

inte det utrymmet. Jag stoppas av min yrkesroll och samhällsklimatet.  

 

Respondent 7 citat som syns ovan beskriver ytterligare en begränsning som skapas utöver yrkesrollens 

riktlinjer, och det är skyldigheten att representera sin organisation på ett bra sätt utåt mot samhället. 
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Här skapas ytterligare känslor av att inte längre tillhöra en enhetlig profession eller ett socialt arbete i 

sin helhet som vill syssla med att hjälpa människor i utsatthet. Det finns nu ett stort gap mellan de 

sociala arbetets krafter där det inte är lika självklart att det arbetas för samma mål.  

 

4.3.5 Sammanfattande tolkning  

Respondenterna kände i ett tidigt skede av lagens inträde då yrkesrollen förändrades ett flertal 

tvetydigheter i sin nya roll. Flera känner konflikter mellan att följa de ramar och regler som 

yrkesrollen har och att följa den egna etiken och moralen utifrån sin yrkesidentitet.  

 Yrkesrollens förändringar accepterades trots konflikterna, och beskrivs fortfarande som en del av 

samhällets funktion, trots att respondenterna inte känner tillhörighet till samhället längre. Flera av 

respondenterna beskriver även hur relationen till ungdomarna samt den egna självkänslan skapar 

gränser för hur långt en är villig att gå för sin yrkesroll. 

Ur lagändringens konsekvenser har en starkare yrkesidentitet skapats och majoriteten av 

respondenterna lyssnar till vad en klarar av att göra som individ utifrån sitt hjärta, trots att de samtidigt 

känner sig låsta av sin yrkesroll och även sin organisation. 

Slutligen känner flera av respondenterna en besvikelse när de gäller professionen och yrkeskåren i 

det stora hela. De hade förväntat sig mer motstånd ifrån yrkeskåren som grupp när dessa ohållbara 

lagar trädde i kraft. Några av respondenterna känner inte längre tillhörighet till yrkeskåren och 

försöker inte samarbeta med andra instanser längre.  

 

4.4 Psykisk hälsa 

Med lagen kom också en ökad påfrestning psykiskt för de som arbetar, men detta verkar ha påverkat 

respondenterna olika. En respondent menar att de inte påverkat hens hälsa psykiskt, trots att 

ansträngningarna och de negativa resultaten blir fler, dock ser hen en ett starkt värde i handledning och 

kontakt med kollegor. En annan respondent uttrycker att hen har gråtit med kollegorna och att det 

känts bra att de tillsammans i kollegiegruppen kunnat uttrycka sorg över det som varit svårt. Det har 

också underlättat i arbetet efteråt när de kunnat få ur sig det som tyngt.  

 

    Jag har mått skit, helt ärligt. Det har etsat sig fast i mig.  

 

En respondent beskriver vidare en tyngre känsla av ledsamhet och besvikelse samt benämner de 

relationer som skapats mellan hen och ungdomarna samt att de negativa känslorna då får en mer 

permanent plats i kroppen. En respondent har inte haft tillgång till handledning i samma utsträckning 

som de andra respondenterna och ibland övervägt att sluta sitt arbete.  

 

Allt vi gör som innebär att se mellan fingrarna är bara ett sätt att döva sitt dåliga samvete, det förändrar 

inte situationen för de unga, men det lättar min ångest.  
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Flera av respondenterna nämner ångest inför arbetet, men vid frågan om de övervägt att sluta på grund 

av situationen är det bara en som svarar ja trots att flera som utryckt att de mått dåligt. En respondent 

berättar att den psykiska ohälsan som uppstått på grund av arbetssituationen fått hen att tappa hoppet 

om mänskligheten samt att hen slutat vara lika aktiv i samhället som innan på grund av hur hen mår.  

 

Jag sitter ofta och tänker på hur de kommer se ut 20 år fram i tiden när de står i historieböckerna vilket 

svek vi gjorde och vilket fruktansvärt samhälle vi var, och så tänker jag; vem var jag i det här? då 

hamnar jag i en känsla av ångest, det jag gjorde var inte gott nog. Det vi gjorde var inte gott nog. 

 

Känslan av att inte göra ett arbete som är gott nog har flera respondenter gemensamt. De beskriver 

samtidigt att de har kämpat på så bra de kan och försöker vara tillfreds med det utan att de påverkar 

hur de ser på sig själva.  

 

4.4.1 Sammanfattande tolkning  

Det insamlade materialet från respondenterna visade här flera olika upplevelser av hur situationen har 

påverkat deras hälsa. En respondent tyckte inte alls de hade påverkat, medans en annan har mått riktigt 

dåligt. Ångest kring sin arbetssituation och skuld och skam var något som uppkom ett flertal gånger 

under intervjuerna.  

 Ingen av respondenterna har lämnat sitt arbete, men ibland övervägt att göra det.  
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5. Analys 

I följande avsnitt presenteras en analys av resultatet. Analysen görs med hjälp av teori och tidigare 

forskning som redovisats under kap 3, teoretisk referensram. Analysen kommer följa resultatets fyra 

teman i samma ordning.  

 

5.1 Analys av de förändrade förutsättningarna 

I resultaten framgår att det uppstått flera konsekvenser av att förutsättningarna har förändrats. 

Konsekvenserna berör yrkesrollens ramar och påverkan av verksamheten i helhet, ungdomarnas 

trygghet och mänskliga rättigheter, allians mellan respondenterna och ungdomarna, vikten av 

handledning, yrkeskårens ansvar och relation till övriga instanser. 

Det första som blev tydligt i intervjuerna var att ramarna för yrkesrollen förändras. Då yrkesrollen 

definieras av sociala förväntningar samt befattningsbeskrivningar som styr utövandet i yrkesrollen 

(Svensson et.al, 2008) förändrades dessa med lagens nya bestämmelser. Flera av respondenterna 

upplevde därefter en rollkonflikt (Røkenes & Hanssen, 2016). Respondenter uttryckte att de inte 

längre visste hur de skulle genomföra sina uppgifter eller vad målet var med verksamheten. 

Respondenterna upplevde att de tidigare haft en tydlig målbild på vad arbetet syftar till ur ett 

långtidsperspektiv, men nu har hamnat i ett arbete där de måste arbeta med nuet där framtidsplaner 

inte längre finns tillgängliga. Røkenes & Hanssen (2016) beskriver att rollkonflikter kan uppstå när en 

del av yrkesrollen innehåller att ta svåra beslut och sätta gränser, samtidigt som att den även innehåller 

att vara ett stöd och en hjälpande hand. Som beskrivet i resultatet fanns en känsla av att tidigare vara 

ungdomarnas trygghet, men nu även tvingas ta del av ett samhälle där de nya lagarna arbetar emot 

ungdomarnas rättigheter. Alliansen mellan socialarbetare och ungdom försvann på grund av den 

tudelade roll som respondenterna nu har. De upplevde inte längre att de kunde uppnå resultaten i det 

sociala arbetet som de skulle genomföra på grund av bristande tillit och svårhanterade nya situationer.    

Tilliten beskrivs av respondenterna som det största som förlorades. Jag reflekterar då tillbaka till 

Røkenes och Hanssen (2016) som beskriver yrkesrollen som den ram av förutsättningar som krävs i 

samverkan, kommunikation och en tydlig relation med klienter. Relationen med klienterna, eller som 

respondenterna benämner som ungdomar, har skadats med det nya förhållningssättet.  

Handledning får även en viktig roll för respondenterna i och med den förändrade yrkesrollen. Det 

syns även i resultatet att handledningens betydelse kan ha en effekt på hur respondenterna påverkas av 

den rådande situationen som undersöks i min studie. Respondenterna som innehar chefspositioner har 

också märk att handledningen är ett behov som behöver fyllas, Astvik och Melin (2013) skriver att det 

på senare tiden skett ett skifte i ansvar från chefsnivå till de anställda som ett resultat av 

introduceringen av new public management styrningsregimer. Mitt resultat pekar dock på att ansvaret 

verkar återgå till cheferna eftersom det blir mer tyngd på hur cheferna får tänka om i verksamheten, 

skapa nya metoder och anpassa handledning och arbete efter lagens förändringar. 
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  Respondenterna uttryckte även en undran kring om yrkeskåren verkligen har blivit tillfrågad i 

genomförandet av lagen, då majoriteten av de socialarbetare som uttryckt sig om situationen inte 

skulle ha godkänt lagen från början. Detta kan liknas vid Liz Beddoes (2011) studie som visar att det 

sociala arbetet i hälsovårdsarbetet fortfarande utsätts för en stor marginalisering där yrkeskunniga 

lämnas utanför viktiga beslut. Studien visar att det i sin tur påverkat förutsättningarna för yrket när 

beslutsfattare på politisk nivå inte ser till yrkesgruppens behov innan beslut, vilket respondenterna 

upplever har hänt även här. 

  Respondenterna berättar även om hur relationerna till övriga organisationer och instanser har 

förändrats när lagen trädde i kraft. De upplever att arbetsbelastningen på individen har blivit högre 

samt att omsättningen i personal har ökat. Det här bidrar till att relationer mellan instanser har blivit 

svårare att behålla vilket också skapar svårigheter för respondenterna att hjälpa de unga i sitt eget 

arbete. Astvik och Melin (2013) skriver att allt fler socialarbetare får en högre arbetsbelastning och 

arbetsmiljöverket rapporterar att allt fler socialarbetare långtidssjukskrivs, vilket skulle kunna förklara 

den uppfattade personalomsättningen. 

 

5.2 Analys av strategier 

Det insamlade materialet visar att när de självklara resurserna försvann blev respondenterna tvungna 

att skapa strategier för att möta förändringen i sin yrkesroll.  

I den ursprungliga hopplösheten hos respondenterna växte det fram två tydliga strategier. Den 

första är att se till sina egna resurser, den andra är att hitta hopp genom att finna vägar runt en lag där 

hoppet inte har utrymme.  

Den första strategin där de egna resurserna får täcka upp det som nu saknas i arbetet uttrycks i att 

respondenterna använder sig av sitt eget kontaktnät för att hjälpa de unga. Att nyttja de egna 

resurserna ser jag som en kompensatorisk strategi (Astvik & Melin, 2013). Astvik och Melin (2013) 

beskriver att om de kompensatoriska strategierna används under en längre tid skapar dessa olika 

former av stressreaktioner. Respondenterna beskriver i studien hur de känner ångest, stress och 

skuldkänslor i situationer där de inte kan hjälpa alla, trots att de känner att de kan luta sig tillbaka på 

sin professionalitet i yrkesrollen. Astvik och Melin (2013) beskriver vidare att när de kompensatoriska 

strategierna slutar fungera så finns tre alternativ som kan följa; exit, sänka ambitionsnivån samt voice.   

I denna studie blir alla tre alternativ synliga. Exit, då några av respondenterna övervägt att lämna 

sitt arbete som en konsekvens av att inte längre kunna stå fast i sin yrkesroll. Att sänka ambitionsnivån 

blir också märkbar, men i denna situation så verkar denna vägen inte vara självvald eller komma som 

en naturlig övergång såsom Astvik och Melin (2013) verkar uttrycka. De förändrade förutsättningarna 

skapar en påtvingad situation där ambitionen för långsiktiga planer med integration och utveckling 

som på många vis kräver en större ambition förminskas till kortsiktiga enklare lösningar. 

 Voice syns tydlig när respondenterna tillsammans med kollegor har uttryckt kritik, men de verkar 

fastna i att yrkesgruppen inte har en enhetlig röst och kraften blir inte densamma.  
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Strategi två är hitta hopp genom att finna vägar runt en lag där hoppet inte har utrymme. Nordlings 

(2017) begrepp att vara politisk och att bli politisk berör denna strategi. Flera respondenter uttrycker 

att de vill följa lagen och hålla sig inom ramarna, alltså att vara politisk i Nordlings (2017) studie. 

Strategin gestaltas framförallt genom att försöka hitta vägar runt lagen för att lagen enligt 

respondenterna inte är fungerande, att bli politisk. Vägarna runt kan exempelvis vara genom att hjälpa 

de unga utan att frångå sina arbetsuppgifter. Vissa respondenter går dock så långt att de överväger att 

hjälpa ungdomarna med att gömma sig vilket skapade etiska dilemman för den enskilda individen.  

Flera respondenter upplever en misstro till samhället och systemet för det sociala arbetet då det 

upplevs inte fungerar som det ska och att de blir tvungna att som privatpersoner agera där samhället 

inte kliver in. Nordling (2017) introducerade även begreppet medborgarskapshandlingar som har en 

etisk dimension som kan förändra uttrycket att bli politisk till att representera bortom de vanliga 

ansvarsområdena för att upprätta rättvisa som då uttrycker sig i begreppet answerability. 

Respondenterna i min studie känner ett stort ansvar för situationen både i sin yrkesroll samt som 

privatpersoner. Deras känsla för rättvisa och att göra det som är bra för ungdomarna övertar känslan 

för att vara politisk med dess tillhörande etiska dimension responsibility som handlar om att följa 

lagens ramar enligt den etiska pliktkänslan.  

 

5.3 Analys av separationen mellan yrke och identitet 

I intervjuerna med respondenterna framkommer att yrkesrollen får en ny betydelse med nya ramar, att 

den egna etiken och moralen påverkas och den personliga identiteten stärks samt att det finns en 

besvikelse för professionen och yrkeskåren ur ett större perspektiv.  

Yrkesrollens ramar förändrades med lagen till något ingen av respondenterna ville arbeta med. 

Trots det accepterade majoriteten den nya yrkesrollens ramverk och dess begränsningar även om det 

inte var omtyckt. Som i rubrik 5.1 upplever respondenterna tvetydigheter och konflikter i sin yrkesroll 

innan acceptansen uppstår. I och med denna rollkonflikt skedde en separation mellan yrkesrollen och 

yrkesidentiteten. Yrkesrollens sammanhang var tydligt för respondenterna, men eftersom 

yrkesidentiteten inte kräver ett sammanhang så som yrkesrollen (Svensson et.al., 2008) utan bygger på 

personliga erfarenheter och uppfattningar så verkar majoriteten av respondenterna göra sig fri från 

yrkesrollen som de inte trivs i. Precis som Nordling (2017) beskriver så skapar även mina 

respondenter nya utrymmen mellan professionell och privat för att kunna stötta barnen, och blir 

kanske även dem verksamma i medborgarskapets gränsland. 

Den stärkta yrkesidentiteten föddes till stor del ur respondenternas relation till ungdomarna och den 

egna självkänslan samt vad respondenterna tycker är rätt utifrån sin egen etik och moral men även en 

krock mellan professionen som innehar någon form av etisk kompass och organisationen, instanser 

och myndigheter som förlitar sig på lagar och regler. Respondenterna känner inte att de kan svika 

alliansen till ungdomarna och att fullfölja yrkesrollen fullt ut skulle påverka den empatiska relationen 

som de byggt upp ytterligare. Respondenterna verkar uppmärksamma de känslor som uppstår i 
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besvikelsen gentemot den nya yrkesrollen och ta till sig dem för att kunna fullfölja de arbete som de 

anser sig vara menade att göra. Holm (2009) skriver om vikten att inte ignorera sina egna känslor, och 

att känslorna inte nödvändigtvis är något dåligt i det sociala arbetets utövning. Tvärtom skriver Holm 

(2009) Att inneha en stabil identitet och självkänsla är den viktigaste förutsättningen för att kunna 

hantera empati i den professionella yrkesrollen. I det här fallet så får yrkesidentiteten en ny spets, 

starkare än tidigare, vilket gör att respondenterna kan hantera sin professionella yrkesroll.  

Studiens resultat visar att respondenterna ser till sig själva för att definiera vad det sociala arbetet är 

utifrån vad deras yrkesidentitet står för, inte utifrån lagutrymmet och den förändrade yrkesrollen. 

Dunk-West (2016) talar för en liknande åsikt där en ska definiera sin profession genom att återgå till 

vad socialt arbete innebär för en själv och förtydligar att lagstiftning och riktlinjer aldrig bör ensamt 

definiera vad socialt arbete är. Dunk-West (2016) påtalar även interaktionens värde för att bygga sin 

identitet, vilket även respondenterna håller högt då relationen till de unga är en av de avgörande 

delarna i att respondenterna måste lyssna till det som känns rätt etiskt.  

När respondenterna definierar det sociala arbetet, professionen och yrkeskåren utifrån sin egen 

känsla för yrkesidentitet uttrycks även en besvikelse kring situationen i stort. De frågar sig varför inte 

andra instanser har sagt ifrån, varför inte socialarbetare som grupp har samlats och gjort motstånd. 

Professionsetiken som Christoffersen (2017) definierar som den förväntade normen för det sociala 

arbetet verkar inte längre vara en norm som går att generalisera i professionen i stort och 

respondenterna anser sig inte alltid förstå eller hålla med de beslut som tas av andra socialarbetare. 

Respondenterna känner inte bara en rollkonflikt i sin egen yrkesroll utan även en alienation från 

professionen i stort.  

 

5.4 Analys av psykisk hälsa 

Resultatet i studien visar på flera olika upplevelser av hur lagändringen och de förändrade 

förutsättningarna har påverkat deras hälsa. Respondenternas svar visar att de finns flera känslor av 

ångest, skuld, skam och att inte räcka till. Återigen tas handledning upp som en viktig aspekt.  

 Den tidigare forskningen i min studie visar flera exempel på hur förändrade förutsättningar och 

ohållbara krav jämfört med vilka resurser som finns tillgängliga påverkar socialarbetare och deras 

hälsa. Mina respondenter uttrycker i flera fall att situationen har påverkat dem och deras psykiska 

välmående vilket också har lett till att de använder sig av strategier för att underlätta arbetet. 

Strategierna kan i sin tur leda till ytterligare ohälsa om dessa används i för lång tid. Vissa av 

respondenterna har upplevt att arbetssituationen har gått för långt, så långt att de övervägt att avsluta 

sin anställning precis som Astvik och Melin (2013) nämner som en exitstrategi.  

Respondenterna blir nu även tvungna att möta en ungdomsgrupp som i sin egen hopplöshet hamnar 

i en psykisk ohälsa som kan vara livshotande. Respondenterna har upplevt scenarion där ungdomar 

gjort suicidförsök och fått vaka över dem efter det. Tings et al. s (2006) tar upp hur liknande 

situationer kan påverka socialarbetarens personliga hälsa och yrkesliv samt beteende med kollegor.  
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 Flera respondenter beskriver att de tagit sig an mer uppgifter som inte tillhör arbetet samt att de 

numera hjälper ungdomarna utanför arbetstiden. Jones et. al (2006) skriver om hur hälsan kan 

påverkas av att inte ha en tydlig avgränsning mellan yrke och privatliv. Alla respondenter har i olika 

nivåer beblandat sitt arbete med det privata vilket kan ha haft effekter på måendet då en inte hinner få 

den återhämtning som behövs. Det här kan generera spillover-effekter (Jones et.al, 2006), alltså 

negativa effekter som kan uppstå i privatlivet när arbetslivet och privatlivet blandas.  

 Tings et al.s (2006) beskriver hur svårhanterliga situationer i arbetet såsom fall av suicid i relation 

till stor känsla av ansvar så som respondenterna känner kan skapa känslor av skuld, ilska och 

misslyckande. Det kan även skapa fall av isolering eller undvikande beteende i yrket. Det syns i 

resultatet att flera av respondenterna har valt att inte aktivt ha relationer med andra instanser, det kan 

vara en möjlig konsekvens av de svåra situationer som respondenterna har tvingats uppleva.  

Flera av respondenterna har upplevt negativa effekter på sin psykiska hälsa, men det finns även 

respondenter som inte upplevt konsekvenserna på samma vis som andra. Resultatet visar att detta kan 

bero på tre olika saker. Jag har delat upp dem i handledning, empati och kontroll av känslor med 

inspiration från Holm (2009).  

 Vikten av handledning har dykt upp ett flertal gånger i resultatdelen. Generellt verkar de 

respondenter som fått mer handledning och mer samtal med kollegor må bättre i lagändringens 

konsekvenser. Røkenes och Hanssen (2016) talar också om vikten att kunna tala med kollegor om sin 

situation för att inte översköljas av negativa känslor.  

 Det empatiska i situationen tror jag har en stor del i varför de respondenter som har fått mycket 

handledning ändå mår dåligt i sin yrkessituation. Holm (2009) talar om en skillnad i empati, det vill 

säga att kunna se sig själv som en fristående individ i hantering av en svår situation hos en klient i 

motsats till att känna in känslorna med sin klient. Flera av respondenterna har separerat sig från sin 

yrkesroll och bildat en starkare allians med de unga. Respondenter har nämnt en känsla av vi och dem 

och hur de skiljer sig från övriga i sin profession vilket kan ha bidragit till att känslorna som uppstår 

hos respondenterna sammanfogas med ungdomarnas känslor, istället för att separera sig själv från dem 

och ändå känna empati.  

 Den empatiska reaktionen leder mig till tanken om kontroll av känslor. Flera av respondenterna har 

använt sig av sina känslor för att definiera sin yrkesidentitet och tagit avstamp i identiteten för att 

kunna arbeta med det sociala arbetet. Känslorna har alltså använts till att stärka respondenternas 

arbete, men kan även ha påverkat spillover-effekter i privatlivet (Jones et.al, 2006) som bidragit till att 

psykiska hälsan har blivit sämre.  
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6. Diskussion och slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka de konsekvenser som uppstår när lagändringar påverkar 

socialarbetares förutsättningar och yrkesidentitet i arbetet med ensamkommande unga utifrån 

socialarbetares erfarenheter. Den lag som berörts i studien är SFS 2016:752. Syftet ledde sedan till tre 

frågeställningar; Vad händer när socialarbetarnas förutsättningar förändras av lagändringar? Vilka 

strategier använder socialarbetarna för att möta dessa förändringar?  Hur påverkas yrkesidentiteten i 

relation till yrkesrollen? Frågeställningarna besvaras under slutsatser och diskuteras sedan under 

vetenskaplig diskussion.  

  

6.1 Slutsatser 

Slutsatser som framkommer i resultat och analys att förutsättningarna som förändrades på grund av 

lagändringen skapade konsekvenser som påverkar socialarbetarnas arbetssituation både internt på 

respondenternas arbetsplatser och externt mellan instanser samt mellan socialarbetare och 

hjälpsökande ungdom. Respondenterna påverkades även i sitt privatliv.  

Alla verksamheternas inlärda och evidensbaserade arbetssätt och metoder kunde inte längre 

användas. Utan de redskap som respondenterna nyttjat i sitt arbete tappades också målet för vad deras 

arbete skulle syfta till. Allians mellan respondenter om ungdomarna skadas och den bristande tilliten 

påverkar deras arbetsförutsättningar. Respondenterna upplever rollkonflikter, där de inte längre känner 

tillhörighet i sin yrkesroll på grund av den nu tudelade rollen som de blivit tilldelade.  

Förutom de interna problemen i verksamheten och i kontakten med de hjälpsökande unga spred sig 

även konsekvenserna till samarbetet mellan instanser och professionen i stort. Respondenterna har inte 

längre givande relationer med andra instanser och de upplever svårigheter i att få en enhetlig och 

tydlig hjälp från kollegor instanser emellan. De beskriver även hur de ser hur personalomsättning ökar 

samt att arbetsbelastningen blir allt tyngre och att detta är en bidragande faktor till att samarbetet inte 

längre fungerar. Respondenterna kände även att det inte bara är relationen till andra instanser som 

skadats, utan den egna tilltron till professionen och yrkeskåren i sin helhet.  

Respondenterna beskriver känslor av otillräcklighet och ångest upp i utövandet av arbetet som inte 

bara påverkar respondenterna under arbetstiden utan även privat. Några respondenter beskriver hur 

den psykiska hälsan har försämrats samt att de har slutat ägna sig åt egna intressen hemma. Det finns 

dock de respondenter som inte anser sig påverkas i samma utsträckning i sin privata hälsa.  

Studien visar två tydliga kompensatoriska strategier för att kompensera de förändrade 

förutsättningarna. Den första är att se till sina egna resurser och använda dem, den andra är att hitta 

hopp genom att finna vägar runt en lag där hoppet inte har utrymme.  

 I strategi nummer ett använder respondenterna sina egna resurser för att kompensera för det som 

saknas i arbetet. Bristen av avgränsning kan ha påverkat deras hälsa negativt på grund av spillover-

effekter. Den andra strategin väcker begreppen att bli politisk och responsibility. Respondenterna 
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lyssnar till den egna känslan för etik och moral och väljer att representera rättvisa bortom de vanliga 

ansvarsområdena och även i vissa fall gå så långt som att överväga att hjälpa ungdomarna med att 

gömma sig. Utöver dessa kompensatoriska strategier blev även strategierna exit, sänka ambitionsnivån 

samt voice aktuella vilket syns i resultatet. Exit, då några av respondenterna övervägt att sluta på 

arbetet, att tvingas sänka ambitionsnivån ambitionen från långsiktiga planer till kortsiktiga samt voice. 

 Studien visar att yrkesrollens ramar förändras med lagens genomförande. Respondenterna fick 

andra arbetsuppgifter och med detta även andra verksamhetsmål. Förändringen var inte omtyckt, men 

verkar ändå bli accepterad. Respondenterna tar samtidigt avstånd från yrkesrollens arbetsuppgifter 

efter att ha genomgått en rollkonflikt när målen för deras arbete inte längre var tydligt utan tudelat.  

 Yrkesidentiteten ställs på sin spets och tar över när respondenterna tar tillvara på den egna etikens 

betydelse. Yrkesrollen och yrkesidentitet finns inte längre på samma spelplan. Flera respondenter som 

känner mer tillhörighet med ungdomarna istället för yrkesrollen får även fler känslor som påverkar den 

egna psykiska hälsan. När yrket definieras utifrån yrkesidentiteten skapas även förväntningar på 

professionen och yrkeskåren i stort som inte verkar kunna uppfyllas. Respondenterna känner inte bara 

en rollkonflikt i sin egen yrkesroll utan även en alienation från professionen i stort.  

 

6.2 Vetenskaplig diskussion 

Respondenternas uppfattning om hur resurserna förändras och blir färre samt att det blir svårare att 

genomföra sitt arbete är något som stämmer överens med den bild jag fått av tidigare forskning 

(Astvik & Melin, 2013). Utifrån studiens material blev de förändrade förutsättningarna så pass stora 

att hela verksamheter fick tänka om. Lagändringen skulle underlätta för Sverige och det sociala 

arbetet, istället så kan socialarbetare inte genomföra sina arbetsuppgifter. Yrkesrollen tappar delar av 

sin kommunikativa funktion utifrån den teoretiska beskrivningen Røkenes och Hanssen (2016) gör 

med lagen och alliansen med klienter skadas. Den egna tilltron till professionen i stort samt samarbete 

mellan yrkeskollegor blir också lidande. 

 I den tidigare forskningen om psykisk hälsa som studien presenteras finns flera exempel som tyder 

på att liknande situationer direkt påverkar en socialarbetares psykiska hälsa. Mitt resultat visar dock på 

att det inte finns ett lika tydligt orsakssamband där sämre förutsättningar leder till psykisk ohälsa som 

Astvik och Melin (2013) pekar på. Resultatet liknar snarare Holms (2009) tankar om att god empatisk 

förmåga och hanteringen av de egna känslorna är den avgörande faktorn. 

Den tidigare forskningen beskriver att socialarbetare tvingas ta mer eget ansvar och att detta kan 

påverka den psykiska hälsan. Resultatet i min studie reflekterar dock inte endast detta. Respondenterna 

har fått ta mer egna beslut och lita på sin egen etiska kompass, men samtidigt har cheferna fått bygga 

om hela verksamheter och anpassat handledning och resurser för att hålla verksamheten levande.  

 Det blir tydligt att respondenterna använder sig av kompensatoriska strategier som Astvik och 

Melin (2013) beskriver. Det finns dock inga tydliga återhämtningsstrategier som Jones et.al (2006) 

menar behövs för att kunna ha en god hälsa. Det blir tydligt att arbetslivet och privatlivets gränser har 



 39 

suddats ut i mitt resultat, en utveckling som enligt Jones et.al (2006) kommer sprida sig och 

omdefiniera vad ett hälsosamt liv är. Kan detta vara en orsak till varför vissa av mina respondenter inte 

tycker att de har påverkats av situationen på privat nivå, då de möjligtvis redan är inlärda i den nya 

definitionen om hur en bör leva med arbetslivet och privatliv som ett. Medans de som mår dåligt av 

detta påverkas mer av spillover-effekterna.   

 Flera respondenter använder sig av exitstrategin voice och uttrycker kritik i sin situation, samtidigt 

som de känner sig låsta i sin yrkesroll. Jag undrar om en individ fritt kan uttrycka alla klagomål en har 

gentemot sin yrkesroll om en fortfarande befinner sig i den, i oro för att förlora sitt arbete. Jag frågar 

mig också hur många fler som väljer att hitta vägar förbi lagarna för att göra det som de anser är rätt.  

 Jag vill i reflektion av yrkesroll och yrkesidentitet även ställa mig frågande till vilket plats 

yrkesrollen egentligen har när yrkesidentiteten inte behöver ta hänsyn till vad yrkesrollen symboliserar 

för att kunna definiera det sociala arbetet. Yrkesidentiteten beskrivs som basen i den personliga delen 

av yrkesrollen (Svensson et.al., 2008), alltså en del av det stora. Kan det vara så att när 

yrkesidentiteten når sin spets och tar mer utrymme har yrkesrollen ingen betydelse för att kunna utöva 

ett socialt arbete? Holm (2009) och Dunk-West (2016) argumenterar dock för att en socialarbetare 

måste ha teknisk kunskap, biografiska fakta, vetenskapliga idéer och vara medveten om känslomässiga 

signaler i sin yrkesutövning. Är det inte längre socialt arbete om inte både yrkesroll och yrkesidentitet 

tar plats?  

 

6.3 Betydelsen för det sociala arbetets praktik och vidare forskning 

Studien berör hur lagändringar påverkar det sociala arbetets praktik. Det blir tydligt i mitt resultat att 

en lagändring kan ge stora konsekvenser för en individ och även verksamheter och professioner i stort.

 Studien visar att verksamheter har fått lägga evidensbaserade metoder åt sidan utan att ha en plan 

för vad som bör ersätta dem. Socialarbetare har varit tvungna att agera utanför arbetstid vilket har 

skapat effekter på den psykiska hälsan. I en tid där socialarbetare tillhör en den grupp som ökar mest i 

långtidssjukskrivningar och personalomsättningen är hög är det av vikt att undersöka varför.  

 I studien berörs flera intressanta ämnen som jag tyvärr inte har utrymme för att följa upp men vill 

lämna som förslag till vidare forskning. En tydlig slutsats var att respondenterna uppfattade att SFS 

2016:752 process genomfördes väldigt snabbt utan kommunikation med yrkeskunniga. Det vore 

angeläget att undersöka om processen med SFS 2016:752 har skett på ett avvikande vis jämfört med 

tidigare lagändringar. Detta med tydligare genomgång av kommunikation mellan olika 

samhällsgrupper och lagstiftaren går till, något jag inte haft utrymme till att bemöta i denna studie. 

Jag tror även att det kan vara intressant att forska vidare på chefernas roll i relation till detta scenario. 

Cheferna verkar vara mer strikt knutna till det pliktetiska jämfört med de utan en sådan position. Jag 

tror även det kan vara intressant att göra en djupdykning i handledningens betydelse för välmåendet 

hos socialarbetare då jag trots ett begränsat resultat fått upp ögonen för att det kan finnas både det som 

talar för att handledningen är avgörande, men även resultat som talar emot.   
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Bilaga 1 

  



 1 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Syftet med studien är att undersöka de konsekvenser som uppstår när lagändringar påverkar 

socialarbetares förutsättningar och yrkesidentitet i arbetet med ensamkommande unga. 

 

1. Intro  

- Namn, födelseår  

- Kan du berätta kort om ditt yrkesliv? 

- Hur länge har du arbetat med ensamkommande barn? 

 

2. Lagändringen (beskrivs kort innan frågorna) 

- Har du känt av lagändringen SFS 2016:752? 

- Hur tror du lagändringen påverkat dig? 

- Vad är de två största skillnaderna från innan och efter lagändringen? 

 

3. Förutsättningar 

- Hur skulle du beskriva dina förutsättningar innan/efter lagändringen? 

- Hände något med ert sätt att arbeta i er verksamhet? Kan du beskriva hur?  

 

4. Yrkesroll och yrkesidentitet 

- Vad är yrkesidentitet för dig?  

- Känner du tillhörighet till ditt yrke?  

- När lagändringen skedde, förändrades något i din yrkesroll eller yrkesidentitet?  

- Hur tror du att förutsättningar och resurser påverkar din känsla för sammanhang i 

yrkesrollen?  

- Utöver yrkesroll och yrkesidentitet, påverkades du på något annat sätt? 

 

5. Eventuella följdfrågor om ämnet kommer upp 

- Hälsa och mående? 

- Personliga åsikter? 

- Den egna etikens betydelse? 

 

6. Avslutande frågor 

- Har du något ytterligare synpunkter? 

- Vill du dela med dig av något som du tänker är viktigt? 

 


