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  Sweden’s social services are often the subject of media scrutiny. The critique is
often about the low quality of the services provided and that the orders carried out
by professionals aren’t firmly established within the law that determines its
framework. This is often explained by professionals lack of experience and
qualification, or that the social services lack resources. The Swedish social
welfare system has during the last decades undergone major organizational
changes, mainly due to new public management reforms. The aim of this study
was to examine if and, if so, how social workers within the Swedish social
services experience moral distress related to the shortcomings of the Swedish
welfare and the organizational conditions under the current forms of control which
attach importance to efficiency and measurability of results, and how this affects
their work and their clients. The method chosen for this study was qualitative
interviews with four social workers operating within the Swedish social services.
The interviews were analyzed with theories about moral distress and new public
management. Results show that social workers experience moral distress based on
their commitment to their clients and because of the organisational framework not
letting them perform their work in accordance with their professional judgement.

Keywords: Moral distress, social services, social worker, new public management
Nyckelord: Socialtjänsten, socialsekreterare, etisk stress, etisk kontroll, etiska
krav, new public management
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denna uppsats möjlig. Tack till Jonas Stålheim för givande handledning som varit

en viktig del för att arbetet har kunnat fortskrida framåt.

Tack till Kjell och Märit för gedigen granskning av uppsatsen!

Vi tar även tillfället i akt att tacka varandra för grymt samarbete och tålmodighet

inför varandras utmaningar!

Emelie Jonsson & Erik Karlsson
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1.0 Inledning
I media rapporteras det numera ofta om brister inom socialtjänsten i Sverige.

Dessa brister kan bestå av att det arbete som utförs och de beslut som tas inte är

genomarbetade eller har ett tydligt stöd i svensk lag. Det finns flera exempel när

socialtjänsten fått kritik av inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att

orosanmälningar eller beslut om åtgärder handläggs utan ordentlig utredning (IVO

2020). Detta kan ses som ett uttryck för att kompetensen är bristfällig, eller att

socialtjänsten inte har de resurser de behöver. Bruhn et al. (2020) menar att det är

alldeles för hög omsättning på personal på landets socialkontor och att

nyutexaminerade socionomer tenderar att byta arbetsplats ofta. Vidare menar de

att den stora omsättningen på personal leder till att det sällan finns stöd från mer

erfarna socialsekreterare. Anledningen till att de flesta byter arbete flera gånger

under sina första år som socionomer är att den bristande arbetsmiljön leder till en

konflikt mellan professionella ideal och arbetsplatsens krav (ibid.). Den konflikten

utgör en spänning hos individen, i detta fall, socialsekreteraren som kan beskrivas

som en inre dragkamp. Jameton (1984) beskriver etisk stress som just en inre

dragkamp hos individen, när hon vet vad som är rätt och riktigt att göra i en given

situation men inte kan genomföra det på grund av hinder som finns utanför

individen, till exempel begränsningar på en arbetsplats.

Vad händer med de professionella när de tvingas arbeta under förhållanden

som inte tillåter dem att utföra sitt arbete som det är fastslaget i lagar och

förordningar? Arbetsmiljöverket (2018) menar att de under sina inspektioner mött

flera medarbetare och enhetschefer som upplever att de arbetar i verksamheter

som kommunerna inte uppskattar och att ledningen anser att de bara kostar

pengar. Vidare pekar Arbetsmiljöverket på att det måste finnas en balans mellan

de krav som kommunen ställer på verksamheterna och hur mycket pengar som

finns för att bedriva verksamheten. Hög arbetsbelastning och bristande arbetsmiljö

är återkommande kritik i rapporten.

1.1 Ett gott exempel

Edling (2018a) beskriver i sin artikel hur Nyköpings kommun förbättrat

arbetsmiljön inom socialtjänsten genom mer tillit till personalen, enklare

6



processer kring att fatta beslut och en långsiktig planering kring verksamheterna.

Detta har skett genom dialog och en respekt för professionen från ledning och

politiker, vilket varit en förutsättning för de förändringar som skett i Nyköpings

kommun (ibid.). Forskarna som tittat på Nyköpings kommuns omorganisering

lyfter fram ett antal faktorer som möjliggjort den positiva utveckling som skett i

kommunen: 1. Frågan om att göra ett gott socialt arbete får stå i fokus. 2.

Medarbetare har haft möjlighet att uttrycka sin frustration över det som inte

fungerar utan risk för repressalier. 3. Det finns en överanställning vilket skyddar

verksamheterna vid sjukdom hos personalen. 4. Målen för kommunen fokuserar

mer på lagtext och mindre på visioner. 5. Kommunen har övergett idén om att

mäta verksamheterna i siffermått (Edling 2018b). Om vi lyfter blicken och ser på

det ovan nämnda exempel så framträder en bild av att Nyköpings kommun

frångått flera av new public managements grundläggande principer, dessa

presenteras i avsnittet teoretiska begrepp. Bornemark (2018, s. 52 f.) menar att

just det mätbara och det matematiska framställningen av verksamheter är grunden

i new public management (NPM), vilket leder till att verksamheterna får mål som

är oförenliga med verkligheten och flyttar fokus från det som många av de som

utför arbetet ser som väsentligt och som utgör själva kärnan i verksamheten. Detta

riskerar att leda till att två olika världar skapas, en för de som arbetar i

verksamheten och de som är mål för verksamheten och en annan värld som består

av resultatrapporter, mätningar och mängder av andra kvalitetsmätningar av

samma verksamhet (ibid.). Nyköping får stå som ett av få goda exempel för hur en

negativ utveckling kan vändas, för nationellt menar forskarna att öppenhet och

samsyn är sällsynt inom socialtjänsten (Edling 2018b).

1.2 En etisk kris

Socionomer är i regel trogna till fältet och även om de byter arbete ofta, stannar de

flesta kvar inom fältet, även om en socionomexamen är en attraktiv utbildning för

många andra yrken. Mindre än en femtedel av de nyutexaminerade

socionomstudenter är kvar på sin första arbetsplats efter fem år, och 70 procent

anger brister i arbetsmiljö, yrkesvillkor och organisation som anledningar till att

sluta på sin arbetsplats (Bruhn et al. 2020). Dessa brister leder inte bara till hög
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personalomsättning, utan även till att den personal som blir kvar blir mer sjuk och

att personal upplever en frustration över att de inte har ett värde längre, att de är

förbrukningsvaror snarare än professionella inom sitt fält. Dessa värden spiller

även över på de som är brukare/klienter inom verksamheterna, vilket leder till en

etisk stress hos de professionella utöver annan sjuklighet (Bornemark 2018, s.

94f.).

Här sluts cirkeln, en cirkel som består av organisationer som inte mår bra,

som har ett fokus präglat av new public management som leder till att personalen

flyr eller blir sjuk och som leder till lidande både hos personal och

brukare/klienter. Etisk stress och new public management blir viktigt för att förstå

varför socialsekreterare upplever en frustration och känner att utvägen är att byta

arbetsplats i förhoppning om att den nya arbetsplatsen ger möjligheter att utföra

det arbete socionomen utbildat sig för.

1.3 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka om socialsekreterare upplever att det

finns en spänning mellan vad organisation och ledning förväntar sig av de

anställda och vad socialsekreterare själva uppfattar är rätt och riktigt. Vidare vill

vi undersöka om en sådan spänning påverkar socialsekreterarnas upplevelse av

etisk stress och hur en eventuell stress påverkar förutsättningarna att utföra ett

arbete som känns rätt och rimligt.

1.4 Frågeställningar

● Upplever socialarbetare etisk stress i sitt arbete och i så fall i vilka

situationer?

● Hur påverkar etisk stress förutsättningarna till att utföra ett gott arbete?

● Hur påverkar en eventuell diskrepans relationen mellan arbetsgivare och

socialsekreterare?
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2.0 Teoretiska begrepp
I den här studien har vi varit intresserade av att se hur etisk stress kan ta sig

uttryck inom socialtjänsten i Sverige. Vi har därför valt att studera fenomenet etisk

stress ur ett organisatoriskt perspektiv. Tidigt i processen insåg vi att etisk stress

oftast beskrivs i relation till organisationens struktur och därför tyckte vi att det

var intressant att välja just etisk stress och new public management som teoretiska

begrepp.

Etisk stress är ett relativt nytt begrepp och kräver en beskrivning för att

komma till sin rätt. Vi har med anledning av detta valt att först presentera vårt

teoriavsnitt för att sedan presentera den tidigare forskning vi tagit del av om

fenomenen.

2.1 New public management

New Public management (fortsättningsvis: NPM) beskrivs ofta som en nyliberal

invention som handlar om att införa ett företags- och marknadstänk i den

offentliga sektorn. Idén som ligger till grund för NPM är att offentlig förvaltning

kommer bli mer effektivt vid tillämpning av de metoder inom styrning och

ledning som vinstdrivande företag använder sig av. NPM kan beskrivas som

managementbaserade reformer, som avser förändringar inom den interna

organisationen som ökad uppföljning och prestationsbaserad budgetering, samt

marknadsbaserade reformer som syftar till att konkurrens- och marknadsutsätta

den offentliga sektorn. Genom reformerna skulle den offentliga sektorn tvingas

leverera lösningar/tjänster av högre kvalitet och aktörer av låg kvalitet skulle slås

ut från marknaden. De brister som existerar inom den svenska offentliga sektorn

ses ofta bero på reformer inom styrning och ledning enligt NPM. Det är ett något

diffust begrepp som ofta blir synonymt med all icke önskvärd styrning av offentlig

sektor. Vi kommer att använda oss av Christopher Hoods (1991) definition och

beskrivning av begreppet. Hur offentlig förvaltning skulle organiseras och

implementera reformer enligt NPM kännetecknas enligt Hood av sju principer:

1. Ramar och mål för verksamheten bestäms av politiker som sedan

avhåller sig från inblandning. Arbetet som sker inom ramarna för att
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uppnå målen ges som uppdrag till verksamheterna och mandat ges till

ledningen. Detta leder till att chefer i högre grad är managers, vilket

här innebär att primärt verkställa beslut ovanifrån.

2. Standardiserade mätmetoder och definitioner av mål och resultat.

Verksamhetens aktiviteter observeras, rapporteras och kvantifieras för

att möjliggöra uppföljningar och utvärderingar. För att bedöma

huruvida verksamhetens aktiviteter lyckats eller inte, krävs

standardiserade bedömningsmallar.

3. Med standardiserade mätmetoder skiftas fokus från hur något utförs

till vad som uppnåtts, genom att i efterhand utvärdera hur väl målen

har uppfyllts.

4. Myndigheter ska decentraliseras och resultatansvar delegeras lokala

enskilda enheter. Inom offentlig sektor innebär det att beslut ska fattas

snabbare och mer exakt, ett beslut ska inte behöva gå från toppen av en

hierarkisk kedja.

5. Konkurrens inom den offentliga sektorn och mellan privata aktörer.

Tanken är att konkurrens tvingar verksamheter att uppnå en viss

kvalitet och hålla rimliga priser för att inte slås ut från marknaden.

6. Implementering av idéer om styrning och ledning från den privata

sektorn, med till exempel korta projektanställningar.

7. Prioritering av ekonomisk sparsamhet av offentliga medel.

Effektivisering i detta sammanhang handlar om att hitta sätt att hålla

kostnaderna nere samtidigt som man levererar goda välfärdstjänster.

Sveriges offentliga sektor har under 1900-talet genomgått en mängd olika

reformer som alla syftat till att effektivisera verksamheternas arbete, däribland

reformer enligt NPM som ofta beskrivs som en nyliberal invention som uppstod

på 90-talet. Hood definierade begreppet 1991 i A Public Management for All

Seasons, men reformerna är en produkt av en längre historisk utveckling än så.

Uppkomsten till reformer som idag benämns som NPM kan spåras till en snabbt

växande välfärd i kombination med begränsade ekonomiska resurser. Sverige som

välfärdsstat gick igenom en stor förändring efter andra världskrigets slut 1945 och

välfärden var fram till slutet av 70-talet ständigt växande. Med detta följde stora

kostnader för staten, vilket aktualiserade frågan om hur den offentliga sektorn
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skulle organiseras och styras för att minska kostnaderna (Karlsson, 2017). Effekter

av globalisering, som att jämförbarhet och transparens mellan länder ökade,

spelade också in i att mindre välfärdsstater som Sverige, som stod i

beroendeställning till större aktörer, som USA och Storbritannien, kom att

utveckla och införa reformer som idag benämns som NPM. Med standardiserade

metoder och mätinstrument skulle man enklare kunna jämföra resultat mellan

länder, men också mellan kommuner och stadsdelar.

Johansson, Denvall & Vedung (2015) ger en mer överskådlig bild över

NPM och sammanfattar det till tre kärnidéer: ledarskap, indirekt kontroll och

klientfokus. Ledarskap handlar om att låta chefer leda, alltså att anförtro den

offentliga sektorn en reell makt att styra och besluta. Chefer inom offentlig sektor

ska inneha expertis om sitt fält, men också en ledarförmåga och kunskap om

ekonomi, alltså marknaden. Chefer ges ett relativt stort handlingsutrymme genom

att bestämma hur beslut ska tas och vem som får ta dem. Det andra kännetecknet

är att indirekt kontroll anses vara bättre för klienten än direkt kontroll, vilket

innebär att politiker definierar verksamhetens mål, men låter verksamhetens

chefer besluta hur målen ska uppnås. Klientfokus, eller direkt översatt från

Johansson, Denvall & Vedung: kundfokus, handlar om att den aktuella klienten,

eller kunden, ska ges möjlighet att anpassa insatser efter sina behov genom att

exempelvis välja utförare eller delta i utvärderingar av insatser (ibid).

Hur effektivitetsreformer har kommit att fungera i praktiken presenteras i avsnittet

Tidigare forskning.

2.2 Etisk stress

Den som först använde begreppet etisk stress, eller på engelska moral distress var

filosofen Andrew Jameton som beskrev begreppet på följande sätt ”when one

knows the right thing to do, but institutional constraints make it nearly impossible

to pursue the right course of action” (Jameton 1984). Etisk stress beskrivs av

Bornemark (2018, s. 94 ff.) som den stress som uppstår när den professionelle vet

vad hon vill utföra, men inte kan göra detta på grund av att organisationen inte ger

utrymme för att handla på det önskade sättet. Organisatoriska hinder i det här

fallet kan vara tidsbrist, administration eller bestämmelser av att uppgifterna inte
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ryms inom verksamhetens ramar. Begreppet uppkom först för att förklara

sjuksköterskornas situation i sjukhusmiljö, men har sedan applicerats mer

generellt för alla som arbetar med att ge stöd och hjälp till människor. Den inre

konflikt som är upphov till etisk stress ökar när fokus i verksamheterna mer och

mer centreras kring det som går att mäta och och när de professionella blir

inrutade i optimerade tidsscheman som ger mindre utrymme för egna

bedömningar och fritt handlande inom professionen (ibid.).

Begreppet etisk stress benämns ibland som moralisk stress men Bengtsell,

Thorsie & Åstrand Freidlitz (2021) menar att det är viktigt att förstå innebörden

av skillnaden mellan moral och etik. Moral är det den enskilde känner kring vad

som upplevs som rätt och fel, gott och ont, medan etik är när den enskilde

resonerar och omprövar sina moraliska ställningstaganden och lyfter

resonemanget till en teoretisk nivå. Etik kan förstås som teori om moral (ibid.).

För att etisk stress ska uppstå behövs två komponenter. För det första behöver det

finnas en situation som är etiskt problematisk i någon aspekt, för det andra

behöver det finnas någon form av hinder som gör det svårt eller omöjligt att

handla på det sätt den enskilde vill. Här går det att se likheter med den klassiska

krav- och kontrollmodellen som återkommande används i studier som rör

arbetsrelaterad stress. En modell som försöker förklara sambandet mellan krav på

den professionelle och den grad av kontroll på situation som den samme upplever

(Bengtsell, Thorsie & Åstrand Freidlitz 2021). Krav kan förstås som etiska krav,

där en hög grad av etiska krav betyder att verksamhetens arbete innefattar etiskt

svåra beslut som behöver tas av den professionelle. Kontroll kan förstås som etisk

kontroll eller handlingsutrymme, vilket belyser i hur stor eller liten grad den

professionelle har möjlighet att handla utifrån den etiska bedömning hen gjort. En

hög grad av etiska krav och en låg grad av etisk kontroll leder till etisk stress. Det

blir destruktivt om den professionelle inte kan vila ifrån det och ta ett steg tillbaka

och reflektera kring det hen upplevt. Vidare menar Bengtsell, Thorsie & Åstrand

Freidlitz (2021) att de komponenter som utgör etiska krav och etisk kontroll kan

vara konstruktiva och är många gånger anledningen till att individer söker sig till

fältet, höga etiska krav och hög etisk kontroll upplevs som engagerande och

konstruktivt. Detta kan kopplas till Bornemarks (2018) resonemang om att

passion är nödvändig för att den professionelle inte ska dräneras av sitt arbete.
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Arbetsmiljöverket (2015, s. 9) har i sina föreskrifter gällande arbetsmiljö som ett

av sina mål att, ”arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att

arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till

ohälsa hos arbetstagarna”. Vidare beskriver de att ”exempel på arbetsuppgifter

[…] är att bemöta människor i svåra situationer, […] fatta svåra beslut under press

där också etiska dilemman ingår” (Arbetsmiljöverket 2015, s. 10). Etiska krav kan

beskrivas som situationer där det finns en hög grad av direkta konsekvenser av det

beslut den enskilde behöver fatta som kommer att påverka den beslutet rör. Då blir

det som professionell ytterligare en dimension att ha med sig i arbetet, att kunna

avgöra vilka situationer som innefattar etiska krav och att göra en etisk

bedömning i den situationen (Bengtsell, Thorsie & Åstrand Freidlitz 2021).

Stress och utmattningssyndrom är den enskilt vanligaste anledningen till

sjukskrivning i Sverige och flera fackförbund har gått ut med att den psykosociala

arbetsmiljön ständigt försämras. Det är också de yrkesgrupper med stor

psykosocial arbetsbelastning, som löper störst risk att drabbas av stress och

utmattning. Många som drabbas av stressrelaterade sjukdomar får bestående men,

som stresskänslighet och att vissa situationer eller platser kan fungera som

triggande för känsligheten (Bornemark 2018, s. 94 ff.) Inom begreppet etisk stress

används uttrycket etiska sår eller ärr (moral wounds) för att beskriva samma

fenomen, alltså de känslor och påverkan av upplevelser som  den professionelle

bär med sig som en direkt konsekvens av att utsättas av etisk stress under en

längre tid (Jaskela et al. 2018).

Det engelska begreppet moral distress har mött mycket kritik, dels för att

det ger en för stor makt till den enskilde professionelle att själv avgöra vad som är

moraliskt rätt eller riktigt i en situation och att det riskerar att underminera den

etiska reflektionen och etiska diskussionen inom fältet. Vissa kritiker menar att

begreppet borde slopas helt för att det, som det förstås idag, bidrar till att

reproducera en bild av professionella som oförmögna att utveckla sina färdigheter

inom fältet och istället fast i sin egen moraliska föreställning (Morley 2018). I det

här sammanhanget skulle det kunna förstås som att Bengtsell, Thorsie & Åstrand

Freidlitz (2021) försök att skilja på etisk stress och moralisk stress är en del i att

tydliggöra begreppets funktion och utveckla en komplexitet inom begreppet och

hur det används. Av den litteratur som används i det här teoriavsnittet är det

Bengtsell, Thorsie & Åstrand Freidlitz (2021) som gör den största ansträngningen
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att göra en komplex beskrivning och problematisering av begreppet etisk stress,

för att det ska bli ett mer användbart verktyg. Det blir således deras förklaring av

begreppet vi i den här uppsatsen kommer att luta oss mot. Morley (2018) menar

att en förenklad förståelse av begreppet moral distress riskerar att leda till en

epidemisk arrogans när den enskildes moraliska kompass får för stor betydelse.

Denna analys tar vi med oss när vi i den här uppsatsen ska använda begreppet

etisk stress.
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3.0 Tidigare forskning
Vid sökning efter tidigare forskning har vi använt oss av databaserna Scopus,

ProQuest och Sage Journals. Vi intresserade oss för fenomenet etisk stress hos

socialarbetare ur ett organisatoriskt perspektiv och har därför använt oss av

sökorden etisk stress (moral distress, ethical distress) socialtjänsten,

socialarbetare, socialt arbete (social work, social worker), organisation, styrning

(organization, control) och New Public Management. De studier vi tagit del av

handlar om etisk stress, hur NPM verkar i den offentliga sektorn samt hur NPM

påverkar etisk stress hos yrkesverksamma inom socialt arbete.

Stor del av den tidigare forskningen är kritisk mot hur

effektivitetsreformer har påverkat socialtjänsten och socialt arbete i stort. I ett

annat sammanhang finns säkerligen fördelar med det sätt som offentlig sektor idag

är organiserat. Utifrån syftet med vår studie om enskilda socialsekreterares

upplevelser av organisatoriska förutsättningar och etisk stress framkom inte

positiva aspekter om effektivtetsreformer i någon nämnvärd omfattning.

3.1 New public management

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som vi har tagit del av som beskriver

hur NPM fungerar i praktiken och vilka effekter reformerna haft på den offentliga

sektorn och dess anställda. Utifrån detta har vi urskilt återkommande teman:

Dokumentation och klientkontakt, mätning och ledning, effektivitet och

evidensbaserad praktik.

3.1.1 Dokumentation och klientkontakt

Forskningen om effekterna av NPM inom socialt arbete visar i stort en bild av

socialt arbete som kommit att bli mer byråkratiskt och standardiserat med höga

krav på dokumentation. Dokumentationen beskrivs tjäna syftet att effektivisera för

socialarbetaren och organisationen på grund av hög personalomsättning, utkräva

ansvar från den enskilde socialarbetaren och klienten samt skydda framför allt

klienten från felbehandling, men också skydda socialarbetaren och organisationen

vid eventuell granskning (Lauri, 2016). Detta beskrivs har lett till att kontakten

med klienter blivit kortvarig och oregelbunden och att stora delar av
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socialarbetarens dag går åt till att dokumentera och rapportera resultat (Lauri

2016; Matarese & Caswell, 2018). Detta ger mindre utrymme för socialarbetaren

att förstå och utreda klientens behov och i förlängningen behandla, vilket kan ses

som socialarbetarens egentliga uppdrag (Hjärpe, 2020).  Kraven om att arbeta på

ett sätt som kan redovisas och utvärderas beskrivs försvåra socialarbetares

möjligheter att göra bedömningar och ta beslut utifrån sin egna professionella

erfarenhet och det praktiska arbetet riskerar att bli avprofessionaliserat (ibid).

Banks (2011) skriver i sin studie hur socialarbetare hellre är fogliga och följer

organisationens riktlinjer, än att använda sitt omdöme och bära ett personligt

ansvar för beslutet och därmed utsätta sig för risken om repressalier från

ledningen. Hjärpe (2020) nyanserar dock bilden en aning och beskriver hur fokus

på dokumentation ställt nya krav på att socialsekreterare behöver använda sig av

sitt egna ansvar och drivkraft, för att försäkra sig om att de inte bara rutinmässigt

bockar av de punkter som ska ingå i en utredning.

3.1.2 Mätning och ledning

En naturlig följd av en ökad transparens och ett behov av jämförbarhet mellan

olika länder, har lett till att den offentliga sektorn i Sverige och internationellt

krävt högre grad av dokumenterad och mätbar information om arbetet som utförs,

detta för att kunna granskas och jämföras genom numeriska och därmed till synes

objektiva värden (Hjärpe, 2020). Att organisationer ägnar sig åt statistik och

mätningar är i sig inte något nytt, däremot att välfärdsprofessioners yrkesutövning

i större utsträckning har kommit att handla om kunskap kopplad till mätning och

redovisning beskrivs som ett relativt nytt fenomen med start på 1990-talet (ibid).

Anledningen till denna utveckling och förändring av socialt arbete kan dels

förklaras med ett behov av evidensbaserade metoder som kan utvärderas och dess

effekter undersökas för att beläggas vetenskapligt. Det kan också förklaras med att

statistik och mätningar resulterar i en större transparens gentemot politiker,

arbetsgivare och skattebetalare, om det skattefinansierade arbetet som utförs

(Hood, 1991). Detta beskrivs dock ha lett till ett fokusskifte från det sociala

arbetets kärna, exempelvis beskrivs hur man lägger mer fokus på vilken typ av

besök eller insatser som genomförs och hur ofta de genomförs, än vad besöken

och insatserna faktiskt handlar om och vad de gör för den enskilde (Bengsell,
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Thourise & Åstrand Freidlitz, 2021). Sätten att mäta resultat och effektivitet

beskrivs ha ändrat synen på klienter och deras problematik, eftersom

förutsättningarna för att kunna mäta effekter av en insats kräver förenklade

perspektiv på individer och problem. Klientens problem omvandlas till kategorier

av problematik med lämpliga insatser, som inte berättar något om variation i den

enskildes problematik, personlighet eller förutsättningar (Hjärpe, 2020).

3.1.3 Effektivitet

Reformerna som den offentliga sektorn genomgått har i stort syftat till att öka

effektiviteten av arbetet. Reformerna beskrivs dock ha minskat effektiviteten, ökat

arbetsbördan och även förändrat yrkesrollen socionom. Det ökade kravet på

dokumentation och resultat beskrivs vara en av anledningarna till utbrändhet och

stress. Bruhn et al. (2020) menar att införandet av NPM tvingat socialarbetare att

utveckla nya strategier för att hantera arbetsbelastningen och även har påverkat

utbildningar inom socialt arbete. Bruhn et al. beskriver hur; ”NPM medfört en

ökning av testmetoder i utbildningen och manualer i arbetslivet på bekostnad av

förmedlandet av kritisk analys, dialogiskt tänkande och kommunikation” (s. 97). I

samma studie beskriver socialsekreterare hur de upplever att målet om social

förändring inom socialt arbete inte uppnås, då deras yrkesroll är allt för fokuserad

på effektivitet. För att göra ett gott och effektivt arbete krävs en relation och tillit

mellan socialarbetaren och klienten, något som beskrivs som svårt då deras

yrkesroll innefattar en strikt och fyrkantig myndighetsroll. Detta resulterar i en

rollkonflikt mellan de professionella målen med socialt arbete och dess etik, samt

mellan klientens bästa som hamnar i konflikt med arbetsplatsens ekonomiska och

administrativa mål och prioriteringar. Hur den offentliga sektorn förändrats i

effektivitetens namn beskrivs vara på bekostnad på de som tillhandahåller och de

som tar emot välfärdstjänster (Grenier & Bidgoli, 2015).

3.1.4 Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik (fortsättningsvis EBP) är ett ämne som återkommer i

tidigare forskning om NPM. Johansson, Denvall & Vedung (2015) beskriver en
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pågående trend av EBP inom socialt arbete, med syfte att efterträda NPM. EBP

strävar mot att kunskap ska utgå från vetenskap och syftar till att göra metoder

inom socialt arbete vetenskapligt belagda, alltså bevisa att en viss metod fungerar

på ett visst sätt (Bornemark, 2018). Detta för att socialarbetares bemötande,

bedömningar och beslut ska vara så neutrala som möjligt. Standardiserade och

vetenskapligt belagda metoder ska säkerställa att klienter bemöts rättssäkert och

förutsägbart, vilket ska avhjälpa att felaktiga beslut tas utifrån mänskliga faktorer.

I likhet med NPM är effektivitet och standardisering en viktig del av EBP.

Effekter av insatser och metoder ska kunna kontrolleras, mätas och utvärderas och

på så sätt skapa kvalitet och effektivitet i praktiken (Hjärpe, 2020).

Implementeringen av EBP i svensk kontext innebär att klientens upplevelser,

kunskap och önskningar, samt den professionelles expertis ska vägas samman i ett

beslutsfattande (Johansson, Denvall & Vedung 2015). Det beskrivs som en

’mjukare’ form av evidensbaserad praktik, som till skillnad från den ’hårdare’

formen inte endast går efter resultat från randomiserade kontrollerade studier

(RCT) (Hjärpe 2020; Bornemark 2018).

Johansson, Denvall & Vedung (2015) beskriver hur det klientfokus som

förespråkas inte har implementerats särskilt väl i praktiken, utan tvärtom

utelämnat den svåra och komplexa aspekten av att arbeta med individens

problematik. Även Hjärpe (2020) beskriver hur EBP tenderar att kategorisera

klienter utifrån ärendetyp och/eller ärendets svårighetsgrad. Klienterna blir tunga

eller lätta, ekonomiskt effektiva eller ekonomiskt belastande, med lite sagt om

deras individuella problematik, behov och erfarenheter. Detta beskrivs försvåra

arbetet och gör insatserna svåra att anpassa, då det utifrån EBP finns metoder med

vetenskapligt stöd som ‘ska’ fungera.

3.2 Etisk stress

Etisk stress eller moral distress är ett begrepp som är sprunget ur vårdvetenskapen

och har således mest används inom vårdvetenskaplig forskning (Corley 2002;

Mänttäri-van der Kuip 2016; Jaskela et al. 2018). Andrew Jameton (1984)

myntade begreppet moral distress i sin studie av sjuksköterskor och visade där att

externa hinder stod i vägen för sjuksköterskornas möjlighet att utföra det som de
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själva definierade som ett gott arbete gentemot patienten. Detta ledde till att flera

av sjuksköterskorna upplevde en etisk stress, som till skillnad mot stress i

allmänhet, uppkom ur den inre konflikt sjuksköterskorna kände inför att inte hinna

eller kunna göra det de ansåg vara rätt och etiskt riktigt att göra för patienterna.

Fokus i studien låg i att beskriva just den här konflikten den enskilde

sjuksköterskan upplevde i dessa situationer (ibid.). Liknande resultat visar Corley

(2002) som även visar på samband mellan utbrändhet, etisk stress och en känsla

av att inte kunna jobba kvar på sin arbetsplats. Andra resultat var att fenomenet

etisk stress behöver studeras närmare och att det är viktigt att skilja på etiska

dilemman och etisk stress (ibid.).

Det har gjorts försök att skapa mätinstrument, MDS eller Moral Distress

Scale, för att mäta förekomsten av etisk stress hos sjuksköterskor, men

Mänttäri-van der Kuip (2016) menar att MDS inte går att överföra på andra

professioner, då den innehåller mätningar av specifika fenomen som endast finns

inom sjukvården. Vidare visar Mänttäri-van der Kuip (2016) i sin studie att

socialarbetare ofta upplever etisk stress och att de som gör det är mer benägna att

byta jobb, vara sjukskrivna och ha färre positiva upplevelser av sitt arbete. Detta

är ett fenomen som bland socialarbetare behöver studeras mer enligt författaren

(Jaskela et al. 2018; Mänttäri-van der Kuip 2016).

En av slutsatserna som Mänttäri-van der Kuip (2016) kommer fram till är

att de gränser som finns för professionella inom socialt arbete, inte alltid är

destruktiva. Vidare menar Mänttäri-van der Kuip (ibid.) att socialarbetare antingen

får lära sig att arbeta inom dessa gränser, eller protestera mot dem och att det är ett

ansvar som kan väga tungt för den enskilde socialarbetaren. Det är inte heller

något man kan avkräva den enskilde socialarbetaren, även om det kan sägas att

det finns inbyggt i rollen som socialarbetare att signalera när orättvisor och oetiskt

förfarande förekommer inom fältet (ibid). Alla respondenter i Jaskela et al. (2018)

studie har upplevt etisk stress under sina yrkesliv som socialarbetare och studien

argumenterar för att om inte etisk stress adresseras och minimeras, ökar risken för

att den upplevda etiska stressen leder till etiska sår hos den professionelle, som

även påverkar klienter i den mån att socialarbetaren inte klarar av att bära den

bördan som långvarig etisk stress frambringar. Attrash Najjar & Strier (2020) ser i

sin studie liknande tendenser att den etiska stressen påverkar socialarbetare på ett

negativt sätt och drar också paralleller till arbetsplatsernas vinstintresse som en
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faktor till ökad etisk stress hos den enskilde socialarbetaren. Författarna

argumenterar i sin studie för att organiseringen av det sociala arbetet med

marknadsmässiga incitament, har en inverkan på den upplevda etiska stressen hos

socialarbetare (ibid.).

Hur det sociala arbetet är organiserat är centralt i flera av de studier som

nämns i detta avsnitt. Artiklarna refererar till strukturen, de ekonomiska ramarna

och hur mycket handlingsutrymme den enskilde socialarbetaren har. Detta anses

ha betydelse för hur socialarbetare upplever etisk stress och i vilken utsträckning

det förekommer. De studier som nämns kommer från olika länder som har skilda

sätt att organisera socialt arbete. Det är av vikt hur det sociala arbetet organiseras,

finansieras och genomförs och att dessa förutsättningar har betydelse för

frekvensen av upplevd etisk stress (Jaskela et al. 2018; Mänttäri-van der Kuip

2016; Attrash Najjar & Strier 2020).

I de artiklar vi hänvisar till om etisk stress inom socialt arbete återkommer

författarna till behovet av mer forskning kring ämnet och hur det påverkar

professionella inom fältet. Flera nämner även betydelsen av hur det sociala arbetet

är organiserat i relation till förekomsten av etisk stress. I vår uppsats har vi valt att

använda oss av begreppen etisk stress och new public management. Detta för att

kunna analysera hur etisk stress ger sig uttryck hos respondenterna i relation till

organiseringen av arbetet och om det finns något samband mellan dessa två

faktorer.
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4.0 Metod
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för varför vi valt en kvalitativ ansats, hur vi

fick tillgång till fältet vi ville studera, hur vårt urval av respondenter gjorts, hur vi

har samlat in och hur vi har hanterat och analyserat vår data. Sist i avsnittet

redogör vi för våra metodologiska reflektioner och våra etiska ställningstaganden.

4.1 Metodval

För att genomföra denna studie har vi använt oss av kvalitativ metod och

semistrukturerade intervjuer. Då vårt syfte är att undersöka om socialsekreterare

upplever etisk stress, vad som skapar etisk stress och hur man som professionell

hanterar etisk stress, valde vi denna intervjuform, för att skapa utrymme för

respondenterna att närmare kunna beskriva sina upplevelser, samt möjligheten för

oss att ställa utforskande frågor och följdfrågor. Den kvalitativa

forskningsintervjun ger utrymme för respondenten att beskriva sin värld och sina

subjektiva upplevelser på ett fritt sätt och utan att på ett teoretiskt plan förankra

sina resonemang (Kvale & Brinkman 2014), vilket passar vår frågeställning och

studiens syfte. Etisk stress är ett ämne som kräver en kritisk granskning av den

egna positionen och organisationens struktur (Bornemark 2018). En kvalitativ

intervju skapas i ett samtalsförhållande, som växlar mellan fritt reflekterande och

frågor som styr in samtalet på de relevanta områden som ska studeras (Kvale &

Brinkman 2014), vilket möjliggör en mer öppen reflektion för våra respondenter.

Semistrukturerade intervjuer ger ett bra utrymme att ha specifika teman som leder

intervjun även om respondentens svar kan påverka riktningen på intervjun och

forskaren kan lägga till frågor som inte finns med i intervjuguiden (Bryman

2018), vilket passade vår studie. En intervjuguide i en semistrukturerad intervju

ska verka som ett stöd för att forskaren ska kunna hålla en röd tråd under

intervjun, men inte vara en ledande manual (ibid.).
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4.2 Urval

Vår studie syftar till att undersöka hur socialsekreterare/biståndshandläggare

upplever och hanterar etisk stress i sitt arbete och vad som skapar upplevelsen

eller uppkomsten av etisk stress. Frågeställningen för studien ska kunna vara

vägledande för hur man ska hitta sina respondenter (Bryman 2018, s. 495) och

våra respondenter valdes således utifrån sin yrkesroll som

socialsekreterare/biståndshandläggare inom socialtjänsten. Kriterier för att kunna

delta i studien som respondent var att arbeta med myndighetsutövning inom

socialtjänsten, eller ha arbetat med myndighetsutövning inom socialtjänsten det

senaste året. Vi valde att göra denna begränsning i vårt urval då majoriteten av de

tidnings- och forskningsartiklar vi undersökt beskriver hur socialsekreterare och

biståndshandläggare i hög grad upplever stress på sin arbetsplats till följd av

bristande resurser, hög personalomsättning och hög arbetsbelastning.

Det första steget för oss var att vi ringde olika socialkontor och bad om

mailadress till enhetschefer och därefter skickade vi en förfrågan om respondenter

på deras arbetsplatser (se Bilaga 2). Det ursprungliga målet vara att hitta

respondenter inom en radie av 10 mil, för att kunna genomföra intervjuerna

fysiskt. Vi mailade ett flertal enhetschefer på olika socialkontor och enheter. Då en

överväldigande majoritet av enhetscheferna uteblev med svar, blev vi tvungna att

ändra vår strategi. Den första förändringen vi gjorde var att vi omvärderade

beslutet att genomföra intervjuerna fysiskt. När vi öppnade upp för digitala

intervjuer via Zoom, utökade vi vårt sökområde till hela Sverige. Vi sökte därför

respondenter via facebook-grupper (se Bilaga 3) och slutligen i våra egna nätverk.

Efter idogt sökande fick vi slutligen ihop fyra respondenter, med relativt stor

geografisk spridning. En respondent hörde av sig via facebook och arbetar i en

större kommun i mellansverige, två respondenter kontaktades genom personliga

kontakter och är verksamma i södra respektive norra Sverige. Den fjärde

respondenten tillkom genom det som Bryman (2018, s. 504) kallar för

snöbollsurval, en process där någon av de ursprungliga respondenterna kontaktar

någon i sitt nätverk, som har de kriterier som krävs för att delta i studien. Den

fjärde respondenten är verksam i södra Sverige. För att praktiskt ha möjlighet att

genomföra vår studie inom den givna tidsramen, fick vi nöja oss med fyra

respondenter. Med en så liten grupp respondenter som fyra stycken är det svårt att
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motivera att det är tillräckligt för att besvara syfte och frågeställning, även om det

inte finns några regler för minsta antal respondenter i en kvalitativ studie

(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 40 ff.). Bryman (2018, s. 506) menar att

det är när man uppnått teoretisk mättnad som ska styra antalet respondenter, att

syftet med studien i sin tur ger en indikation på hur stort urvalet behöver vara. Här

blir det svårt för oss författare att hävda att vi har tillräckligt med respondenter för

att uppnå en teoretisk mättnad i vår studie. Men eftersom vi vill undersöka om

etisk stress förekommer och hur det ter sig i så fall, kan vi ändå hävda att det finns

en relevans med vår studie, trots att vi har få respondenter. Att intresset varit svalt

och att vi haft svårt att få tag på respondenter, kan också vara ett tecken på att

ämnet kan upplevas som kontroversiellt att diskutera, vilket ytterligare

understryker ämnets relevans att studeras.

4.3 Respondenterna

Av hänsyn till våra respondenternas anonymitet kommer, vi inte presentera dem

eller deras arbetsplats ingående. Respondenterna benämnde sig själva som

socialsekreterare och biståndshandläggare. Vi kommer i avsnitten framåt att

benämna dem som socialsekreterare, oavsett deras yrkestitel för läsbarheten och

förståelsens skull. Socialsekreterare är i denna bemärkelse en anställd inom

socialtjänsten som arbetar med myndighetsutövning. Vi har valt att inte avslöja

socialsekreterarnas kön, för att minimera risken för könskodning av det insamlade

materialet och för att skydda deras anonymitet. Socialsekreterarna kallas i denna

uppsats för Kim, Kaj, Alex och Lo. Tre av socialsekreterarna arbetar med

myndighetsutövning inom socialtjänsten på olika typer av enheter i olika

kommuner och samtliga arbetar med utredning av behov av bistånd. Den fjärde

socialsekreteraren jobbar inte längre med myndighetsutövning, utan har gått

vidare till annan tjänst som socionom, men det är mindre än sex månader sedan

hen slutade arbeta med myndighetsutövning vilket är inom de gränser vi satte upp

som kriterier för deltagande i studien.
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4.4 Material och tillvägagångssätt

De fyra socialsekreterare som vi slutligen fick kontakt med fick ett

informationsbrev (se Bilaga 4) med presentation av oss, studien och studiens syfte

samt information om samtycke och konfidentialitet. Vi erbjöd oss att hålla

intervjuer via Zoom eller via ett fysiskt möte. Samtliga intervjuer hölls via Zoom

och varade i 45 till 60 minuter. Intervjuerna inleddes med att vi informerade och

bad om samtycke till deltagandet samt information om återkallande av samtycke.

Vi var tydliga med att respondenterna har rätt att återkalla sitt samtycke när de

vill. Efter genomförd intervju bad vi respondenterna att bekräfta sitt samtycke.

Bryman (2018, s. 175 ff.) menar att samtyckesprincipen är av yttersta vikt att

respektera och att vara noga med att respondenterna vet vad de samtycker till,

eftersom vi dels hade gett våra respondenter ett informationsbrev, samt gett

muntlig information i samband med intervjun, anser vi att vi gjort vad vi kan för

att respektera samtyckesprincipen. Eftersom vi inte träffade någon av

respondenterna fysiskt, kunde vi inte få det som Bryman (ibid.) kallar för ett

undertecknat formulär gällande samtycke. Vi informerade våra respondenter att

det muntliga samtycket sparas som ljudfil fram tills dess att studien är godkänd.

Vi informerade om anonymitet och om att ingen information om arbetsplats,

kommun eller namn kommer tas med i studien. Vi informerade om att intervjun

spelas in via Zooms inspelningsfunktion. Zooms inspelningsfunktion genererar en

separat ljudfil och en separat videofil. Vi informerade om att videofilen raderas

med en gång, när vi säkerställt att ljudfilen fungerar. Vi informerade vidare att

ljudfilen sparas för transkribering och raderas efter att uppsatsen är godkänd.

Vi hade på förhand konstruerat en intervjuguide (se Bilaga 1) med

förbestämda teman. De teman vi utformade frågor efter var: 1. Bakgrund med en

del lättare frågor om utbildning och förväntningar på yrket, 2. Stressfaktorer och

organisation där vi ämnade att undersöka om och hur etisk stress upplevs och

hanteras av den enskilde socialsekreteraren och hur och varför etisk stress uppstår,

samt 3. Etik och lojalitet där vi fokuserade på hur etisk stress fungerar i relation

till organisationen. Vi använde intervjuguiden som stöd för våra intervjuer och

följde den inte till punkt och pricka för att ge utrymme för följdfrågor. Efter första

intervjun korrigerade vi intervjuguiden då vi upplevde att tema 2 om

stressfaktorer och organisation kom att handla mer om allmän stress. Vi upplevde
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att vi behövde påminna socialsekreteraren om att vi intresserade oss för etisk

stress och valde därför att definiera det tydligt innan vi kom in på frågor om

stress.

Vi har båda deltagit under alla intervjuer. Vi har på förhand bestämt vem

av oss som leder intervjun och den andra har suttit med och ställt följdfrågor i

slutet av intervjun. Två av socialsekreterarna har en personlig relation till en av

oss. Under de intervjuerna föll det sig naturligt att den av oss som inte känner

respondenten sedan tidigare har lett intervjun, för att undvika att påverka

respondentens svar. Vi har lett och transkriberat två intervjuer var. Vi har under

transkribering valt att inte skriva ut pauser eller utfyllnadsord så länge vi upplevt

att meningen och känslan i svaren kommer fram på ett korrekt sätt samt för

läsbarheten. I vissa fall har vi upplevt att pauser ger en större mening till det som

sägs och då tagit med det i transkriberingen samt tagit med det i analysprocessen

när vi valt ut citat att presentera.

4.5 Kodning & analys

Vi påbörjade kodning av materialet direkt efter den första intervjun var

transkriberad och jobbade med materialet parallellt under tiden som vi

genomförde de andra intervjuerna. Att börja med kodning i ett tidigt skede är

positivt för författaren, då det leder till ökad förståelse av materialet (Bryman

2018, s. 700). När vi kodat vårt material har vi använt oss av det som Bryman

(2018, s. 703 ff) kallar tematisk analys, där en noggrann läsning av materialet

resulterat i koder som sedan blivit teman och subteman.

I början av vår analys använde vi en mer öppen eller initial kodning. Syftet

med initial kodning är att skapa ett första intryck av vad datan består av och då

vara mer fri i sin kodning och öppen för nya upptäckter (Bryman 2018, s. 691).

Enligt Bryman kan en initial kodning betyda ett tema per mening. Vi har anpassat

den initiala kodningen genom att koda stycken snarare än meningar, på grund av

de givna tidsramarna vi haft till förfogande. Efter det arbetet började vi en mer

fokuserad kodning, som Bryman (ibid.) förklarar som en fas där man fokuserar

mer på de vanligaste koderna som kan ge mest information från den data som

samlats in. Här började några teman och subteman träda fram som presenteras i
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vårt analysavsnitt, men även några av de teman som identifierats under den

initiala kodningen föll bort här.

I kvalitativ dataanalys brukar det anses att koder förändras ju mer man

studerar sin data och ju fler intervjuer som görs (Bryman 2018, s. 690), vilket vi

upptäckte under tiden som arbetet fortskred. I efterhand upplevde vi att vi var

betydligt mer bekväma och hemma i våra frågor efter att vi genomfört våra

intervjuer. Detta blir en viktig lärdom att ta med oss, att öva på intervjun innan

den ska genomföras. Att skapa förståelse för fältet man studerar kan göras genom

att man får höra berättelser om detsamma och med fler berättelser träder också en

allt tydligare bild fram av något som kan förstås som en möjlig verklighet av flera

(Bryman 2018, s. 455 f.).

4.6 Metodologiska reflektioner

Under hela processen har vi haft ett par metodologiska reflektioner som vi ämnar

att redogöra för nedan. Det vi anser är relevant att redogöra för här är val av ansats

och metod, digitala hjälpmedel, hur vår förförståelse sett ut och slutligen hur vi

resonerat kring validitet och reliabilitet.

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats till vår studie. Vi startade

med tanken om en kvantitativ studie, men kom fram till att en sådan studie skulle

fokusera på frekvens och samband och att vi därmed skulle ha svårigheter med att

fånga subjektiva upplevelser och känslor av fenomenet etisk stress. Där den

kvantitativa metoden fokuserar på att kvantifiera data och att betrakta en objektiv

verklighet, fokuserar den kvalitativa metoden  mer på orden som sägs och en idé

om att den sociala verkligheten ständigt förändras (Bryman 2018, s. 61), vilket

passar studiens syfte bättre. Etisk stress påverkar passionen och engagemanget de

professionella har som drivkraft i arbetet (Bornemark 2018, s. 95 f.). Då syftet var

att utforska socialsekreterarens personliga upplevelser av etisk stress, ansåg vi att

kvalitativa intervjuer lämpade sig bäst. Med den semistrukturerade intervjuguiden

har vi haft en viss möjlighet att planera och hålla samtalet inom den givna ramen,

men det har också funnits utrymme för respondenterna att bidra till utvecklingen

och riktningen under samtalets gång (Bryman 2018, s. 563), vilket har varit en

stor fördel när det gäller att fånga respondenternas subjektiva upplevelser. Vi
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övervägde även andra metoder inom den kvalitativa ansatsen som fokusgrupper

eller observationer. En viktig del inom kvalitativ forskning är att se verkligheten

så som deltagaren upplever den, vilket en deltagande observation ger bättre

förutsättning att uppfylla, men det tar mycket tid i anspråk för forskaren (Bryman

2018, s. 594). Under den begränsade tid vi hade för vår kandidatuppsats, ansåg vi

att det inte fanns den tid som en observation kräver. Det skulle även ha krävt att få

tag på respondenter inom en rimlig radie, vilket också visade sig svårt för oss. Att

använda oss av fokusgrupper var ett tillvägagångssätt vi diskuterade. Men vi kom

fram till att det kan upplevas som blottande för respondenten, då etisk stress kan

upplevas som ett tungt ämne och att frågorna vi har behövt ställa för att utforska

upplevelser av etisk stress, kan vara djupt personliga och väcka mycket känslor.

Fokusgrupper hade mest troligt också betytt att vi hade behövt samla respondenter

från samma arbetsplats, vilket också kan medföra svårigheter i att fånga

subjektiva och ärliga upplevelser, då en del av våra frågor handlade om den egna

organisationen, vilket kan upplevas som riskfyllt att svara på inför kollegor. Även

om fördelarna med fokusgrupper är att det kan skapas en djupare förståelse för

temat som diskuteras och att interaktionen mellan respondenterna kan bidra till

mer information (Bryman 2018, s. 606), så valde vi här att ge individen utrymme

att själv resonera kring vad etisk stress betyder för hen personligen.

Användandet av det digitala verktyget Zoom vid intervjuerna kan komma

att påverka hur respondenterna svarar och hur vi som undersökare upplevs.

Bryman (2018, s. 187) menar att den digitala utveckling som sker också medför

risker som man som forskare bör vara medveten om. Det kan handla om en större

risk för respondenttrötthet, som följd av den stora mängd förfrågningar människor

möter på nätet och ett annat förhållande till etik som skiljer sig från den fysiska

tillvaron (ibid.). Det föll sig naturligt att intervjuerna hölls via Zoom på grund av

att vi har en stor geografisk spridning av respondenterna, men också på grund av

anledningar relaterade till den pågående pandemin, så som hemarbete, sjukdom

eller symptom av covid-19 och respondenternas egna önskan att hålla avstånd.

Eftersom alla våra respondenter vant sig vid online-samtal och möten under

pandemin och var bekväma med det, så ansåg vi att risken för att det skulle

kännas mindre professionellt, eller att en internetkultur skulle infinna sig i

samtalet, inte var så stor.
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Socialtjänstens uppdrag och de utmaningar socialsekreterare står inför, är

något som har diskuterats under hela utbildningen. Vi har vid flera tillfällen under

utbildningen haft besök och undervisning av aktiva socialsekreterare eller

individer som arbetat som socialsekreterare. Vi kan därmed säga att vi haft en viss

förförståelse genom vår utbildning, men också genom en praktisk erfarenhet som

VFU och genom egen erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten. Detta gav en

förståelse för fältet samt för de utmaningar som socialsekreterare möter i sitt

arbete.

När det gäller validitet och reliabilitet är det omdiskuterat hur det ska

appliceras i kvalitativ forskning. Många forskare anser att dessa begrepp inte är

relevanta inom kvalitativ forskning, då kvalitetsvärden inom kvantitativ forskning

inte är enkla att överföra till kvalitativ forskning (Bryman 2018, s. 465 ff.). Vi har

valt att använda det som Bryman (2018, s. 467) kallar för tillförlitlighet och äkthet

och på så sätt närma oss en form av kvalitetssäkring i vår studie. Tillförlitlighet

handlar om att studien ska vara trovärdig, detta genom att respondenterna får

möjlighet att läsa hur deras berättelse återgivits (ibid.), vilket vi säkerställer

genom att våra respondenter får läsa studien innan den publiceras.Vidare försöker

vi inte säga att det vi beskriver i vår studie är en absolut sanning om

socialsekreterare inom socialtjänsten, utan en beskrivning av hur det kan se ut.

Genom att vi låter oss granskas av såväl varandra som handledare och opponenter,

försöker vi ta till oss av de svagheter som upptäcks och åtgärda dessa.

För att uppnå äkthet i vår studie har vi försökt vara så transparenta vi kan,

genom att utförligt redogöra för hur vi genomfört våra intervjuer och hur

materialet har analyserats. Vi har genom diskussioner mellan oss författare,

försökt hålla oss nära respondenternas berättelser och inte övertolkat det som

sagts. Vi kommer även innan publicering, att ta del av deras eventuella kritik av

våra tolkningar. Här blir det viktigt att påpeka att samtycket våra respondenter

gett, kan återkallas av dem om de inte anser att våra tolkningar stämmer överens

med deras berättelser.

4.7 Etiska reflektioner

Kalman & Lövgren (2019, s. 11) beskriver att den etiska prövning som sker i

samband med forskning väger nyttan, i form av ny kunskap, mot den risk man
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utsätter deltagarna i forskningsprojektet för. Eftersom vår studie inte kommer att

genomgå etisk prövning, har vi försökt att i så hög grad som möjligt uppfylla de

etiska krav som finns från Vetenskapsrådet (2002). Vi har under intervjuerna och

arbetet med denna studie försökt att i så stor mån som möjligt att vara

reflekterande och självkritiska i hur vår studie påverkar och kan komma att

påverka våra respondenter. Det har varit viktigt för oss att bibehålla

respondenternas anonymitet och integritet, då våra frågor ofta genererade väldigt

personliga svar. Två av våra respondenter var kända för oss sedan tidigare och vi

har därför valt att låta den andre av oss, som inte har någon kännedom om eller

personlig relation till respondenten, att leda intervjun. Bryman (2018, s. 287 f.)

menar att det alltid finns en risk för intervjuareffekt, alltså faktorer hos till

exempel intervjuaren som påverkar respondenten. Detta kan vara kön, hudfärg

och social bakgrund och sannolikt också relation vilket vi tolkat som att det alltid

finns en risk för påverkan hos respondenten. Vi har försökt att minimera dessa

risker genom att den som inte känt respondenten sedan tidigare genomfört

intervjun. Vi gjorde den första initiala kodningen av vårt material separat för att

kunna göra tolkningar så objektivt som möjligt, men framför allt det material från

intervjuerna med de respondenter vi hade tidigare kännedom om. Vi jämförde

sedan våra kodningar för att identifiera huvudteman. Vi har under arbetet med

denna studie förhållit oss till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska

principer, vilka vi här redogör för.

Informationskravet har vi tillgodosett genom att skicka ut

informationsbrev när respondenterna visat intresse, samt muntligt redogjort för

studiens syfte innan intervjuerna. Genom att informera om att deltagande är

frivilligt, bett om samtycke samt informerat om att respondenterna när som helst

får ta tillbaka sitt deltagande, är samtyckeskravet tillgodosett. Vi hade önskat

skriftligt samtycke, men då våra intervjuer hölls på Zoom så valde vi att be om

muntligt samtycke innan intervjun och sedan för att säkerställa att samtycket

kvarstod, bad vi om ett samtycke ytterligare en gång efter att intervjun

genomförts. I informationsbrevet och inför intervjuerna tydliggjorde vi att

socialsekreterarnas deltagande kommer ske anonymt och att ingen information om

dem eller deras arbetsplats kommer att vara med i studien. Detta för att säkerställa

konfidentialitetskravet. Vidare har vi gett våra respondenter könsneutrala namn

och även könsneutraliserat alla citat. Vi informerade om att det inspelade
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videomaterialet raderas direkt efter intervjuerna är färdiga och att det inspelade

ljudmaterialet raderas när vårt arbete med uppsatsen är färdigt, samt att det

insamlade materialet inte kommer delas vidare till tredje part och endast användas

i denna studie. Med dessa åtgärder anser vi att nyttjandekravet är tillgodosett.

4.8 Arbetsfördelning

Under arbetet med denna studie har vi försökt att i så hög grad som möjligt

fördela arbetet jämnt mellan oss. Vi har under hela processen haft ett gemensamt

dokument som uppdateras i realtid och delat upp avsnitt och ansvarsområden som

sedan läst igenom av oss båda för att tillsammans diskutera, granska och ändra. Vi

har haft flera träffar i veckan, både fysiskt och över Zoom och vår upplevelse är

att vi båda varit delaktiga i alla steg och processer. Vi har båda medverkat under

intervjuer med respondenter, handledningstillfällen med vår handledare och

tillsammans identifierat de teman som presenteras i studiens resultat och analys.
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5.0 Resultat och analys
I detta kapitel presenteras resultatet av den tematiska analysen, vilket bygger på

intervjuerna med socialsekreterarna Kim, Kaj, Alex och Lo. Kapitlet är indelat i

tre huvudteman vilka här först beskrivs kort och sedan utvecklas vidare.

Det första temat har vi kallat för Hur uppstår etisk stress? Där redogör vi

för vad socialsekreterarna beskriver som anledningar till att etisk stress uppstår

och hur det påverkar de professionella och deras yrkesroll. Det är beskrivningar

både utifrån en personlig nivå och utifrån organisatoriska förutsättningar vilka

avhandlas i tre separata subteman: Den personliga upplevelsen, Politiker och

chefer som ekonomer samt Avprofessionalisering av yrket?

I andra temat Etisk stress i relation till problemtyngd redogör vi för hur det

personliga engagemanget påverkar hur den etiska stressen tar sig uttryck för den

enskilda socialsekreteraren och hur den kommer till uttryck i mer komplexa

ärenden som socialsekreterarna handlägger. Resultaten presenteras i de två

subteman Personlig resonans och De svåra fallen.

I det avslutande temat En känsla av kontroll presenteras i vilken grad

socialsekreterare upplever att de har kontroll i sitt arbete och hur det påverkar den

enskildes känsla av tillfredsställande i arbetet.

5.1 Hur uppstår etisk stress?

5.1.1 Den personliga upplevelsen

I intervjuerna ger alla respondenterna uttryck för att de upplever etisk stress. De

beskriver olika mycket etisk stress och varför den uppstår skiljer sig åt hos

respondenterna. Bengtsell, Thorsie & Åstrand Freidlitz (2021) menar att etisk

stress uppstår först när de etiska kraven är höga samtidigt som den etiska

kontrollen är låg, alltså när den professionelle inte upplever att hen har kontroll på

situationen. Här finner vi också en återkommande referens hos våra respondenter,

även om de alla beskriver olika situationer när den etiska stressen uppstår så är

bristen på kontroll en röd tråd genom alla berättelser.
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Jag kan ge ett exempel, det kan vara en person som har en psykisk ohälsa

eller diagnos där man vet att den här personen kommer att fara illa och då

gör vi det här, men det har man testat flera gånger tidigare och att det inte

har lett någonvart liksom. Men vi vill ändå testa en gång till för att se om

det faktiskt går att möjliggöra det här med klienten. Och det här eviga

väntandet, det är så många personer som är inblandade i ett ärende. Alltså

det är både professionella och klienten och klientens anhöriga kanske.

Alla måste ju samarbeta på något sätt, men när det är för många kockar

då blir det väldigt svårt att möjliggöra det man faktiskt har tänkt sig från

början.

- Alex

Att inte kunna genomföra det man som professionell har tänkt sig eller att man

aldrig når dit kan förstås som en upplevelse av att den etiska kontrollen försvinner.

Ovan beskrivs en situation där en socialsekreterare har samtalat med en klient och

de är överens om vad som ska göras. Chefen är med på socialsekreterarens

bedömning och det upplevs inte finnas några hinder. Men trots allt kommer inte

socialsekreteraren till handling på grund av en bristande samverkan. Den etiska

kontrollen upplevs försvinna i en bristande samverkan och tiden bara går utan att

insatsen genomförs. Om den professionelle inte har möjlighet att agera utifrån

sina övertygelser, det som engagerar och motiverar till att arbeta inom ett fält med

höga etiska krav, uppstår en känsla av låg etisk kontroll vilket leder till etisk stress

(Bengtsell, Thorsie & Åstrand Freidlitz 2021).

Det kan även vara andra faktorer som leder till en upplevelse av etisk

stress. Om den professionelle inte får gehör från den egna organisationen för de

beslut den vill ta och om den professionelle känner att den egna kompetensen inte

väger så tungt som den borde kan maktlösheten och frustrationen bli övermäktig.
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Man kan känna en stor förtvivlan […] man kan se behov och man kan se

möjligheter och sen får man inte det för att det kostar för mycket, eller

har erbjudits tidigare liknande insatser och då har man inte fått valuta för

pengarna, då vill man inte lägga mer på den personen eller sådär, från

ledningshåll och det är jätte jätte jobbigt. Jag har gråtit på jobbet, jag har

tappat det liksom.

- Kaj

Här blir det ett ekonomiskt hinder eller en ovilja av ledningen som utlöser känslan

av att inte ha etisk kontroll i en situation. Socialsekreteraren har gjort sin

professionella bedömning och känner sig trygg med att hen vet vad klienten

behöver men får inte besluta om insatsen på grund av ekonomiska hinder. För den

här socialsekreteraren leder det till att hen bryter ihop och upplever att hen helt

tappar kontrollen. Bornemark (2018, s. 96) menar att när den professionella inte

har utrymme att använda sitt intellekt och sin kunskap på ett produktivt sätt

riskeras den professionelle att dräneras på den glöd och entusiasm som en gång

var anledningen till att hen valde sitt yrke. Att känna frustration i sitt yrke, att vara

bakbunden och inte förmögen att utföra det arbete som behövs påverkar inte bara

de professionella, utan även de normer som råder på arbetsplatsen och i samhället

(ibid.).

5.1.2 Politiker och chefer som ekonomer

I denna uppsats har vi utgått från ett organisatoriskt perspektiv på etisk stress, om

Socialtjänstens organisatoriska förutsättningar skapar etisk stress och i sådana fall

vad inom organisationen som bidrar till att socialarbetare upplever en etisk stress.

Ett återkommande tema om vad som framkallade etisk stress hos socialsekreterare

var chefers förhållningssätt till klienterna och målgruppen de tillhör samt

förhållningssätt till socialsekreterarnas arbete med målgruppen. Socialsekreterarna

beskriver hur de behöver stå på sig och argumentera för att få igenom en viss typ

av insats för en viss typ av klient. Socialsekreterarna beskriver hur deras

individuella bedömningar inte alltid är tillräckliga för att bevilja en insats och ett

stort ansvar vilar på deras axlar att argumentera för klientens rätt till insatser. I

vilken utsträckning den enskilde socialsekreteraren efterforskar genom att leta rätt
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på domar och läsa SOFS:ar för att styrka sitt argument upplevs individuellt och

beroende på hur mottaglig ledningen är för detta:

Och sen det här med ledningen, man ska verkligen stå på sig och försöka

övertala […] Man måste ha med sig mycket när man kommer upp till

ledningen, såhär har jag tänkt utifrån de här orsakerna eller sakerna

liksom. Så man måste ändå presentera det man faktiskt har tänkt och vi är

ju ändå professionella och har jobbat med det här ett tag och gör egna

bedömningar så någonstans måste de också lyssna en själv.

- Alex

Det ställs alltså höga krav på den enskilde socialsekreteraren för att få en insats

beviljad som socialsekreteraren bedömt att klienten har rätt till. Anledningen till

detta förhandlande och argumenterande och anledningen till att det inte räcker att

utreda behov av stöd och sedan föreslå en lämplig insats beskrivs till stor del bero

på ekonomi. Tom S. Karlsson (2017) menar att chefsrollen inom offentlig sektor

har förändrats från förvaltare av den offentliga sektorn till professionell manager

genom att låta politiker skapa förutsättningar och ramar för verksamhetens mål

och sedan låta managers vara managers med bestämmanderätten om hur

verksamhetens mål ska uppnås. Förväntningen om att chefer för verksamheter ska

ha kunskap och medvetenhet om ekonomin och handla därefter spiller också över

på den enskilde socialsekreterarens arbete (Johansson, Denvall & Vedung 2015);

Organisationen tittar ju mycket på siffror och pengar och budget. Det ska

alltid vara budget i balans. Så att, jag tänker inte alls på pengarna

egentligen men någonstans måste man ju göra det ibland, när man till

exempel tittar på ett boende, då måste man ju ta ett som har lägre

kostnad. […] Så att det är ju det som organisationen prioriterar först och

främst. Medans jag tänker, vad är behovet, vad behöver vi göra och ska

vi göra det nu.

- Alex

Då socialtjänstens arbete finansieras med skattemedel så är det rimligt att det finns

en hållbar och övergripande medvetenhet över vad pengarna går till. Detta berörs i

9 § Förvaltningslagen (2017:900) som säger att handläggning ska ske så enkelt,
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snabbt och kostnadseffektivt som möjligt, utan bekostnad på rättssäkerheten. Det

upplevs finnas en diskrepans hos socialsekreterarna mellan att använda

skattepengar ansvarsfullt och återhållsamt men samtidigt kunna tillgodose och

lyssna till den enskildes behov.

Jag tycker ju såklart egentligen att de borde kunna få välja själv eller när

man är gammal, en sån sak [...] om jag bara tänker rent utopiskt. Men sen

förstår jag ju att varför det inte kan funka så, att det handlar om

ekonomiska frågor och skattepengar det förstår man ju därför men det kan

jag tycka att det skulle kunna vara lite mer generösare rent personligen.

- Kim

Socialsekreterare borde kunna fokusera på att ta sina beslut utifrån det lagrum

som styr handläggningen. I 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) framgår det att

den enskilde har rätt att ansöka om stöd och här finns inga ekonomiska ramar som

begränsar. Men när de professionella tvingas till att ha ett ekonomiskt fokus

ständigt närvarande i sin professionella utövning blir det en inbyggd parameter

som kommer att styra synen på klienter och ha en framträdande roll i beslutet som

tas (Hjärpe 2020, s. 37 f.). Här blir de ekonomiska incitamenten en faktor som

sänker den etiska kontrollen medan de etiska kraven kvarstår.

5.1.3 Avprofessionalisering av yrket?

Våra respondenter jobbar eller har nyligen jobbat med utredning av behov och

stöd inom olika enheter inom socialtjänsten och arbetar med olika typer av

insatser. Flera av dem beskriver en frustration över hur beslut om insatser går till.

Det beskrivs finnas en ordning av insatser, en väg som klienten behöver gå för att

slutligen få en viss insats, oavsett vad socialsekreteraren initialt bedömer att

klienten har behov av.

Det kan ju ibland vara så att nån bor hemma själv och kanske inte har

någon anhörig som bor i närheten och så kanske man får ett samtal om

att ’det här funkar inte mer nu måste hen in på boende’. Och så måste

man ju börja från början med att säga att vi måste gå igenom att man

först haft hemtjänst och gå genom alla stegen och det måste vara
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uttömt. […] Det är väl sånna tillfällen jag kan känna att det inte känns

så bra, att nu går den här personen ut varje natt, och vad gör vi då.

Och det vi kan göra är att ha tillsyn… man hör ju själv att det är är ju

inte tillräckligt på något sätt.

- Kim

Exemplet ovan tolkar vi som ett uttryck för att det finns lite självständighet för

socialsekreterarens yrkesutövning. Det beskrivs finnas en lång väg av bockade

insatser, som redan på förhand bedöms vara otillräckliga, för att klienter ska få de

insatser de egentligen bedöms vara i behov av. Detta går att koppla till införandet

av evidensbaserade metoder med ökad dokumentation och standardiserade

tillvägagångssätt (Lauri, 2016). En arbetsplats som inte skapar utrymme för

självständighet i arbetet riskerar en avprofessionalisering av det sociala arbetet

och att socialarbetaren själv tvivlar på sin egen kunskap och begränsar sig till att

följa regler (ibid). Hjärpe (2020) beskriver också hur detta innebär att

socialarbetarens uppdrag i större utsträckning kommer att handla om att utföra

order och att kvaliteten på det som utförs ska kunna tillförsäkras genom

standardiserade tillvägagångssätt och kontrollerande funktioner. Hjärpe beskriver

hur arbetsgivare i England och USA av ekonomiska skäl använder sig av mindre

utbildad personal till att utföra uppdrag som tidigare utförts av socialarbetare.

Fenomenet tycks inte förekomma i Sverige, däremot uttryckte en respondent en

känsla av att expertisen och kompetens som en socialarbetare besitter inte

värderas i beslutsprocessen;

Man har ingen delegation som handläggare alls längre, utan det är

delegation förste (1:e socialsekreterare) från första dagen och så. Och då

förstår man inte riktigt heller vad man gör där, vad är min uppgift […]

Ska jag bara vara en krockkudde mellan min förste och klienten, är det

min roll liksom?

- Kaj

Detta går att koppla till den förändring enligt NPM som offentlig sektor gått

igenom, där ansvar och uppgifter decentraliseras. Chefer delegerar uppgifter nedåt

i kedjan till socialsekreterare, där mycket ansvar vilar på den enskilde

socialsekreteraren gällande utredning, kontakt med klienter och andra aktörer och
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förhålla sig till tidsramar samtidigt som denne lämnas utan makt att fatta beslut.

2016 förordnades Tillitsdelegationen med uppdraget att undersöka de

konsekvenserna som uppstått inom den offentliga sektorn till följd av

effektivitetsreformer. Tillitsutredningen utmynnade till SOU 2018:47 och syftade

till att leda mot en styrning av offentlig sektor baserad på förtroende för de

professionella, och medborgarna, och lämna den kontroll- och resultatbaserade

styrningen som utredningen menar har skapat en kultur där verksamheter lägger

mer tid på att minska sin sårbarhet vid granskning, och mindre tid på

huvuduppdraget. Tillitsdelegationen menar att chefers roll bör ”vara en

möjliggörare för diskussion kring arbetet och utvecklingen med fokus på

verksamhetens syfte och medborgarens behov än att kommendera fram beslut

fattade på en organisationsnivå längre bort” (SOU 2018:47, sid.330).

5.2 Etisk stress i relation till problemtyngd

5.2.1 Personlig resonans

I temat ovan har vi konstaterat att etisk stress är något alla våra respondenter

upplever och att den uppkommer ur olika situationer. Det är många olika faktorer

som kan vara utlösande men det gemensamma är att socialsekreterarna upplever

en låg etisk kontroll i den givna situationen. Etisk stress kan, precis som alla typer

av stress, leda till fysiska reaktioner. Vilket ibland är bra och gör oss mer alerta

och på hugget, men i ett längre perspektiv behöver vi kunna bryta stressen och

även luta oss tillbaka och tänka mer fritt och långsiktigt (Bengtsell, Thorsie &

Åstrand Freidlitz 2021). Risken av att utsättas för mycket etisk stress under lång

tid är att det kan leda till etiska sår som individen får leva med (Jaskela et al.

2018) vilket precis som vanlig stress kan leda till permanenta skador hos den

drabbade. Alla våra respondenter beskriver att de påverkas av den etiska stressen

de upplever men att det påverkar dem i olika utsträckning. Respondenterna har

också upplevt olika mycket etisk stress beroende på tyngden i det arbete de har

och förekomsten av etiska krav. Huruvida socialsekreteraren tar med sig jobbet

hem eller inte kan vara en indikation på förekomsten av etiska krav i arbetet hen

utför.
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Alltså det blir ju som en vana. I början tyckte jag det var svårare är vad

jag tycker nu. Att man lär sig nog bara att man lämnar det där när man

går, man blir nog så illa tvungen om man ska orka jobba. Men jag

personligen tror inte att mina ärenden, det finns ju enheter som har tyngre

ärenden, jag tänker med barn eller andra typer. Jag har nog lärt mig det

bara, det blir som en vana.

- Kim

Här ser vi hur socialsekreteraren själv kan resonera kring att det är förekomsten av

etiska krav på arbetet som bidrar till hur lätt eller svårt det är att lämna jobbet när

man går hem. Resonemanget som Bengtsell, Thorsie & Åstrand Freidlitz (2021)

för kring att den etiska stressen behöver sänkas emellanåt kan här kopplas till

förmågan och möjligheten att lämna jobbet när socialsekreteraren går hem och på

så sätt få en paus och möjlighet till återhämtning. Men det vore orimligt att tänka

att man som professionell kan hantera att vara ständigt stressad på jobbet och sen

släppa det när man går hem. Det behöver vara en ständig växelverkan mellan att

vara i stressen och att kunna ta ett steg tillbaka för att den etiska stressen ska vara

konstruktiv (Bengtsell, Thorsie & Åstrand Freidlitz 2021). När känslan av

maktlöshet leder till etisk stress, när de etiska kraven blir för höga och den etiska

kontrollen är för låg slår det an något hos individen.

Och så får man fundera över... ja men såhär, är det här en kulle att dö på

och jag, jag har liksom jobbat väldigt mycket på att släppa

organisatoriska saker som är direkt skadliga för mina klienter, men jag

inser att sannolikheten att få igenom en förändring är så pass liten så att

jag får släppa det. I det här fallet så landade det ändå i att om vi inte

följer lagen i det här, om vi inte ger barnen upprättelse då kommer jag

inte kunna vara kvar.

- Lo

Här ger socialsekreteraren uttryck för att hen var nära att nå gränsen för vad hen

kan stå ut med och funderade på att säga upp sig, men slutligen valde att stanna

kvar och arbeta vidare på sin arbetsplats. De automatiska reaktioner som sker i
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kroppen vid etisk stress leder till att vi får en bra eller dålig känsla inför en

situation, dessa reaktioner kan avstanna eller eskalera genom en negativ

spiraleffekt där tankar och känslor växelvis förstärker varandra (Bengtsell,

Thorsie & Åstrand Freidlitz 2021). Det kan leda till att känslan blir så stark att det

inte längre känns konstruktivt att vara kvar på sin arbetsplats, att

socialsekreteraren kanske känner att hen kommit till ett vägskäl där det behövs en

förändring för att den egna hälsan ska få tid att läka.

Det har ju skavt i mig, det har suttit i min kropp, i spänningar, i

huvudvärk, i stressmage och... dålig sömn och så och kanske också att

man tar med sig det känslomässigt på något vis, att man kanske... inte är

sådär, så himla rolig och glad hemma och så, så det har ju påverkat mig

på många sätt och det har också varit en del i att jag inte jobbar på

socialtjänsten nu. Dels för att jag har fått ett jätteroligt jobb men jag

känner nu när jag slutat att det är jätteskönt att pausa från socialtjänsten,

det är verkligen det, jag känner det i min kropp och i min själ.

- Kaj

Att arbetsplatsens villkor och förutsättningar kan leda till en personlig dränering

på passionen för yrket och ork för att fortsätta menar Bornemark (2018) är en fara

och att det inte ges tillräckligt med uppmärksamhet riskerar att leda till

katastrofala konsekvenser för fältet. Hur det här kan se ut i verkligheten beskriver

Cecilia Granestrand (2017) i en artikel i Dagens Samhälle där det framkommer att

det saknas över 1000 socialsekreterare på landets socialtjänster efter att över 1600

socialsekreterare sagt upp sig under 2016. I 83 procent av kommunerna lyckas

man inte fylla vakanserna och över 60 procent av kommunerna behöver hyra in

personal för att klara av verksamheten. Arbetsmiljön lyfts fram som en av de stora

anledningarna till att det är svårt för kommunerna att behålla sin personal (ibid.).

5.2.2 De svåra fallen

Inom socialtjänsten möter socialsekreterarna ibland svåra komplexa ärenden som

kräver stora resurser och genomarbetade utredningar. Socialtjänsten är den instans

som fungerar som det yttersta skyddet för utsatta personer i Sverige. Att det inte

alltid fungerar har uppmärksammats flera gånger. Hellrup et al. (2021) menar att

39



socialtjänsten inte kan skydda utsatta barn i den utsträckning som behövs, där

beskrivs hur barn får flytta mellan olika familjehem och hur barn som far illa inte

alltid får den hjälp och stöd de behöver av socialtjänsten. I våra intervjuer

framkommer hur just de svåraste ärenden som kräver mest är de som oftast möter

mest motstånd från organisationen.

Jourhemsföräldern hade också typ erkänt att hen hade slagit [barnet] men

att hen var så jobbig att hen typ förtjänade det och då blev det såhär att

socialsekreteraren ba såhär ja men barnet är faktiskt jättejobbig så att, du

vet, hen kan bo kvar […] Och när barnet undrar när jag blev slagen,

varför fick jag inte flytta, för hen har ju alltid fått höra, och det här var en

liten del av det som har gått fel i det ärendet kan jag säga, hen har alltid

fått höra att det är hen, att hens fel, att det är hen som är konstig,

besvärlig, svår, dålig... och det är det inte. För mig så blir det ju

jätteviktigt att min klient, min lilla 12-åriga [barnet], som var nio när det

här hände får veta att det inte är hen som har misslyckats, utan att det är

vi, för det är vi som är ansvariga, det ansvaret måste vi ju ändå kunna ta.

- Lo

Här beskriver respondenten hur socialtjänsten inte tagit sitt uppdrag på allvar och

prioriterat ärendet genom att inte tillsätta den tid och de resurser som krävts för att

klienten inte ska bli lidande. En projektrapport från Arbetsmiljöverket (2018)

visar på en ohållbar arbetsmiljö för socialsekreterare och att sjukskrivningarna är

höga och den psykiska ohälsan bland socialsekreterare utbredd. Att i ett sådant

arbetsklimat hantera svåra, komplexa och resurskrävande ärenden är en utmaning

för de socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten, vilket framkommer hos

flera av våra respondenter. Bengtsell, Thorsie & Åstrand Freidlitz (2021) menar

att bristande resurser och kompetens är det största hindret för etisk kontroll och att

det tillsammans med motstridig styrning där styrdokument som upplevs

irrelevanta för de professionella får allt för stort utrymme i verksamheterna. De

komplexa ärenden inom socialtjänsten är de ärenden som skapar höga etiska krav

på socialsekreteraren, att i en sådan situation uppleva låg etisk kontroll är

förödande för den professionelle som försöker göra ett gott arbete. Den etiska
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stressen blir påtaglig när de svåra ärendena bemöts med en ovilja från ledningen

att förstå komplexiteten.

När det var en klient som hade haft en ganska lång historia av att utsättas

för våld och dessutom av flera olika män, och som hade fått en mer

långsiktig boendelösning via socialtjänsten då, som sen inte längre

fungerade när den nya partnern började utsätta personen för våld och sen

var väldigt uppsökande och sådär, då var det otroligt svårt för mig att få

ordna ett annat långsiktigt, mer långsiktigt boende utifrån att dom

(ledningen) tyckte att man redan har satsat väldigt mycket på den här

personen.

- Kaj

Respondenten beskriver en situation där den etiska stressen ökar som en

konsekvens av låg etisk kontroll i ett ärende som har höga etiska krav. När man

som professionell upplever etisk stress är det vanligt att man automatiskt reagerar

och inte stannar upp och reflekterar. För att kunna stanna upp och se behovet av

etisk reflektion behövs någon typ av varning som signalerar att det är en svår

situation som man står inför (Bengtsell, Thorsie & Åstrand Freidlitz 2021). För att

den manuella etiska reflektionen ska bli möjlig behöver det vara uttalat på en

arbetsplats vad som anses vara svåra situationer och vad det är som kräver mycket

uppmärksamhet och reflektion (ibid.). Att som socialsekreterare själv se detta och

ge sig själv utrymme och möjlighet att reflektera när ledningen inte ser allvaret i

en situation beskrivs som ett hinder av flera av våra respondenter. När ens

professionella oro inte tas på allvar av organisationen och andra värden som

effektivitet får tolkningsföreträde skapar det en organisation av medarbetare som

riskerar att tappa fokus på vad som är verksamhetens kärna (Bornemark 2018).

På frågan vad som gör arbetet tungt svarade en av respondenterna att det ofta

beror på avsaknad av underlag för vad klientens problematik är och kategoriseras

som:

Då är det oftast att personen, alltså klienten då inte är så välfungerande.

Det kanske finns några diagnoser som det inte finns något intyg på. Då är
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det jättesvårt för någonstans behöver socialtjänsten ha skriftligt underlag

när man till exempel ska få stöd och hjälp med diverse saker, det kan

vara boendestöd eller extra insatser eller så för att personen ska klara sin

vardag. Men när det inte finns något läkarintyg eller läkarutlåtande där

det faktiskt står att den här personen har svårigheter med det här. Då är

det jättesvårt för oss att bevilja insatser. Rätt insatser.

- Alex

Lauri (2016) menar att det uppstår svårigheter att ge klienter individuellt stöd, när

verksamheten fokuserar på att använda sig av vissa godkända metoder. Situationer

som den som beskrivs ovan kan ses som ett uttryck för hur viktigt mätbarhet och

definition är för verksamheten. Klienten beskrivs som ‘inte så välfungerande’ och

bedöms vara i behov av stödinsatser som boendestöd. Socialsekreteraren beskriver

hur det är svårt att bevilja insatser, och framför allt rätt insatser, utan en diagnos

som fungerar som ett ‘intyg’ som definierar klientens problematik. Bornemark

(2018) menar att NPM fört med sig en rationalisering som resulterar i att det

sociala arbetet fokuserar på definierade mätbara kategorier och minskar utrymmet

för subjektivitet och det egna omdömet. Rätt insatser i sammanhanget upplevs

vara insatser som studerats, utvärderats och bedömts fungera, alltså

evidensbaserade. Enligt EBP ska det finnas specifika vetenskapligt belagda

insatser att tillgå för ett specifikt problem, där en diagnos skapar/förstärker

klienten som tillhörande till en viss kategori med en viss problematik som har en

objektiv, sann lösning (Lauri, 2016).

En av våra respondenter lyfte fram ett perspektiv till varför det är viktigt att

insatser grundar sig i välgrundade beslut och refererar till SOU 2020:47 - Hållbar

socialtjänst - En ny socialtjänstlag som föreslår att socialtjänsten får lov att

tillhandahålla insatser utan föregående individuell behovsprövning:

Alla älskar möjligheten att kunna få familjebehandling utan tidigare

biståndsbeslut […] Dels så kommer det vara så enormt kostnadsdrivande

när medelklassen med bråkiga barn ska gå i familjebehandling […] det är

såhär 1% av våra klienter som verkligen, verkligen, verkligen behöver

oss, dom behöver ha svindyra superbra HVB-hem, dom behöver
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socialsekreterare som följer upp en gång i veckan, som alltid är

tillgängliga, vi behöver göra kontinuerliga bedömningar för att dom inte

ska riskera att hamna snett […] när vi behöver betala för saker som

egentligen inte behövs, det kommer att bli mindre pengar till dom som

behöver det mest.

- Lo

Tanken med förslaget är att den enskilde ska kunna vända sig direkt till utförare

som erbjuder insatser för kommunens räkning, både privata utförare som anlitats

av kommunen och kommunens egna utförare, detta för att göra insatser mer

tillgängliga och mindre byråkratiska. I citatet ovan uttrycks dels en skepsis mot

familjebehandling som metod men också en oro över vad resurserna läggs på.

Utifrån den etiska krav- och kontrollmodellen kan man här se hur

socialsekreteraren ser en risk att kontrollen kommer att minska genom att antalet

ärenden kommer att äta upp tiden för de tyngre fallen. De tyngre fallen är de som

innehar höga etiska krav och ett ökat antal kortare behandlingar kommer att ta på

resurserna och öka känslan av låg kontroll i de tyngre ärendena.

5.3 En känsla av kontroll

Att ha en känsla av kontroll som professionell är att kunna vila i sitt arbete, att

kunna se nyktert på en situation och hantera den på ett adekvat sätt. Även om

ärendet är jobbigt och krävande kan den professionelle hantera det för känslan av

kontroll finns. Etisk kontroll betyder att man har förutsättningar att hantera sitt

arbete och utföra det på ett bra sätt, oavsett om det innebär etiska dilemman, svåra

förutsättningar och en komplex situation (Bengtsell, Thorsie & Åstrand Freidlitz

2021). I våra intervjuer återspeglas känslan av att när det fungerar som bäst för

socialsekreterarna är när det finns en samsyn inom organisationen och tid inte

behöver gå till att kämpa för att få igenom sina beslut eller att känna att ledningen

inte står på ens sida.
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Så länge man har en bra dialog med sin arbetsledning, som också förstår

arbetet. Som också har jobbat som socialarbetare, som handläggare. De

har ju mer förståelse än de som aldrig har jobbat praktiskt med

människor, som bara blivit chefer så det är skillnad. Men så länge man

har en bra dialog och ledningen är kunnig så funkar det ändå.

- Alex

Vikten av att ledningen förstår arbetet socialsekreteraren gör framkommer tydligt

här. Att det finns en balans och samsyn inom organisationen gör att det fungerar.

Om det finns en hög grad av etisk kontroll så blir arbetet intressant, även om de

etiska kraven är höga upplevs arbetet engagerande och intressant, istället för

stressande och uttömmande (Bengtsell, Thorsie & Åstrand Freidlitz 2021). Många

som arbetar med människor har ju valt yrket för att det finns en komplexitet inom

fältet, att det finns en utmaning som stimulerar den professionelle och att många

inte skulle välja bort det för något som upplevs mer statiskt och förutsägbart

(ibid.). Respondenterna ger uttryck för det här, att man vill göra skillnad för

människor, att man vill finnas där man gör skillnad och kan arbeta med de som är

utsatta och som behöver stöd och hjälp.

Jag ville bli socionom för att jag ville hjälpa människor och förändra

systemet inifrån och skapa bättre förutsättningar för människor att leva

goda liv med sig själva och varandra.”

- Kaj

Man kan förstå viljan av att förändra och stötta som en grundläggande

utgångspunkt för engagemang. Detta är något som berör och således upplevs det

som viktigt. Att arbetet innefattar etiska krav betyder att det är just viktigt, att

arbete berör, det ger en möjlighet att värna om människors rätt till ett gott liv och

att påverka detsamma (Bengtsell, Thorsie & Åstrand Freidlitz 2021). Alla våra

respondenter ger uttryck för att de inte räds att träda in i den rollen och att det var

det som fick de att vilja arbeta med människor. En vilja att se de utsatta och att

arbeta för att förändra den situationen och finnas som ett stöd i den processen blir

kärnan i drivkraften hos våra respondenter. Att ta vara på den kompetensen och att

ge den utrymme att växa och ge socialsekreterare handlingsutrymme att agera
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utifrån detta, är en stor del av den positiva förändring Nyköpings kommun gjorde

som också skapade en mer trivsam arbetsmiljö och en mer fungerande socialtjänst

(Edling 2018a, 2018b).
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6.0 Slutdiskussion
Syftet med denna studie var att undersöka om socialsekreterare upplever etisk

stress i sitt arbete och hur etisk stress påverkar deras förutsättningar att utföra ett

gott arbete. Av socialsekreterarnas berättelser kan vi konstatera att etisk stress

uppstår av olika anledningar och upplevs olika. Alla våra respondenter upplever

etisk stress i någon utsträckning. De har resonerat kring att det skiljer sig beroende

på den tyngd arbetet har och på hur mycket eller lite stöd de upplever från ledning

och organisation. Detta stämmer väl överens med de andra studier som gjorts om

etisk stress där en stor majoritet av deltagarna beskriver att de upplever etisk

stress i sitt arbete (Mänttäri-van der Kuip 2016; Jaskela et al. 2018; Corley 2002;

Attrash Najjar & Strier 2020). Etisk stress är en inbyggd del av arbetet med

människor och kan fungera som en drivande och engagerande faktor i arbetet, det

är först när den etiska kontrollen är låg och de etiska kraven är höga som det blir

en negativ och begränsande faktor (Bengtsell, Thorsie & Åstrand Freidlitz 2021).

Vår studie är förhållandevis begränsad i sitt resultat, en studie med fler

respondenter hade varit att föredra för att uppnå ett mer generaliserbart resultat.

En fördel med vår studie är att vi intervjuat socialsekreterare från olika

arbetsplatser i olika delar av landet som alla upplever organisatoriska hinder i sitt

arbete. Fler respondenter hade kunnat ge fler beskrivningar och därmed en större

förståelse för upplevelser av organisatoriska hinder och etisk stress.

Vi har valt att dela in vår slutdiskussion i underrubriker för att kunna

diskutera de olika fenomen vi identifierat under studiens gång.

6.1 Begreppet etisk stress i relation till vår empiri

Vad orsakar etisk stress? Vad är det som triggar känslan av maktlöshet och

oförmåga att göra det som känns som det rätta? I vår studie framgår det att svaren

är många och skiljer sig åt. Men ett mönster framkommer i våra intervjuer, där

respondenterna ger uttryck för att den etiska stressen både kan fungera

motiverande men också som en bromskloss som leder till att socialsekreterare

bryter ihop eller funderar på om jobbet är värt att fortsätta med. Vissa beskriver att

man stångar sig blodig i sin kamp att få ledningen att lyssna och köpa ens
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resonemang, vissa utvecklar strategier att navigera i det system de verkar inom.

De flesta som arbetar med människor, som ställs inför komplexa situationer,

skulle nog hålla med om Bengtsell, Thorsie & Åstrand Freidlitz (2021) förklaring

att det som är etiskt komplext också bidrar med engagemang och passion i arbetet,

det motsatta skulle upplevas som passivt och enformigt. Passionen som driver den

typ av engagemang slår an något hos människan som resonerar med det vitala och

levande hos oss, och det behöver få vara drivande för att inte dränera de som

jobbar med känslomässigt arbete (Bornemark 2018). För även om känslorna inte

kan agera fritt utan måste hanteras på ett professionellt sätt och kanaliseras genom

ett gott arbete måste de få vara en del av professionen hos de som arbetar med

människor i utsatta situationer (ibid.). I vårt resultat framgår det att detta kan vara

en svår ekvation att hantera för socialsekreterarna. Även om socionomer i regel

inte är så benägna att byta inriktning helt utan ofta stannar inom fältet är

arbetsmiljön inom främst socialtjänsten tuff och särskilt problematisk, vilket leder

till att de som arbetar inom socialtjänsten byter jobb mer ofta än andra socionomer

(Bruhn et al. 2020). Att en av våra viktigaste byggstenar (socialtjänsten) inom

välfärdsstaten är utsatt, är något som framgår hos samtliga av våra respondenter.

Vissa stannar kvar och någon har bytt jobb, men de resonerar kring att det är en

tuff arbetsmiljö och att det är förståeligt att alla inte klarar av att vara kvar. Här

skulle en förståelse för etisk stress och en medvetenhet om hur det fungerar och

inverkar på socialsekreterarnas arbete kunna vara till hjälp för att hantera den

typen av problematik på ett mer strukturellt sätt i organisationerna och bygga in

ventiler i systemet som möjliggör reflektion. För att vara i etisk stress är precis

som med stress i allmänhet något som kan verka drivande och positivt i kortare

perioder, men att kunna få ta ett steg tillbaka och reflektera och låta tankarna

sväva mer fritt för att upprätthålla en balans hos de professionella är nödvändigt

för att orka verka inom komplexa arbeten med utsatta människor (Bengtsell,

Thorsie & Åstrand Freidlitz 2021).
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6.2 Vad är en god klient

Då vår undersökning syftar till att undersöka etisk stress i relation till

organisatoriska förutsättningar sållade vi ut några intressanta ämnen från

resultatet. Ett sådant ämne var hur klienter skapas inom organisationen och

påverkar socialsekreteraren. “Den goda klienten” beskrivs ofta som accepterande

av sin roll som klient i behov av hjälp, den tar emot hjälp och litar på

socialsekreterarens kompetens genom att inte ifrågasätta eller kritisera denne

(Börjesson & Palmblad, 2008). Våra frågeställningar utgår inte från hur klienter

skapas och under våra intervjuer ställde vi heller inte specifika frågor om synen på

eller värderingar om klienter. Däremot framkom en bild av en idealklient som kan

kopplas till styrning enligt NPM. Vi frågade våra respondenter när de trivs

respektive inte trivs med sitt jobb och några av svaren kom att handla om

komplexa ärenden som kräver mycket tid som gjorde att socialsekreterare inte

trivdes med sitt jobb, respektive trivdes när utredning, beslut och insatser gick

smärtfritt. Detta menar vi går att härleda till hur man inom socialtjänsten arbetar

standardiserat, där socialsekreterare kan hitta ‘svar’ på en specifik problematik i

manualer och riktlinjer. Den goda klienten går att kategorisera genom en

definierbar och mätbar problematik, en problematik som det finns en lösning på.

Klienter som systemet inte klarar att kategorisera, antingen genom att

problematiken är odefinierbar eller att klienten inte vill eller har förutsättningar att

definieras och kategoriseras genom till exempel diagnoser, riskerar att falla mellan

stolarna i en organisation som behöver mäta, definiera och kategorisera för att

kunna hjälpa. Loseke (2003) beskriver hur olika claims-making strategier,

anspråksformering, används för att definiera ett fenomen som ett socialt problem.

En av de strategier Loseke (ibid.) beskriver fungerar genom att bortse från

komplexiteten i människors liv och skapa enkla förklaringsmodeller på problem.

En sådan strategi fungerar effektivt då problemet och lösningen framställs som

enkla. När det är svårt att placera klienter i mallar krävs en mer komplex

handläggning och ofta mer kostsamma lösningar vilket respondenterna ger uttryck

för inte alltid mottas positivt i organisationen och skapar således en etisk stress

hos socialsekreterarna.
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6.3 Organisation, NPM & mjuka värden

Organisatoriska förutsättningar spelar en stor roll för socialsekreterares

arbetsmiljö i stort, så även för upplevelser av etisk stress. Socialsekreterare

beskriver hur de behöver bemöta krav ovanifrån från chefer och politiker om

ekonomisk återhållsamhet och samtidigt ha klientens bästa i åtanke. Det beskrivs

som viktigt att ha en arbetsledning som är öppen och ödmjuk inför

socialsekreterarnas erfarenhet och kunskap, något som upplevs vara en relativt

ovanlig egenskap hos chefer. En av våra respondenter beskrev sin chef som värd

att hålla fast vid och att hen följt chefen till en ny arbetsplats. Egenskaper som

beskrev chefen var att hen är tydlig och prioriterar klienter, inte bara i teorin utan

också visar det i praktisk handling, exempelvis genom att låta socialsekreterare

utebli från obligatoriska möten till förmån för klienten. Vad som upplevs vara

vanligare är chefer som i teorin låter medarbetarna vara delaktiga i beslut som rör

verksamheten och som i teorin anser att klienter ska prioriteras. Respondenterna

beskrev hur man sitter i många möten, fyller i enkäter och har APT

(arbetsplatsträff) för att utvärdera verksamhetens arbete och sin egen arbetsmiljö

som sedan bara finns på papper utan någon verklig förändring. Detta beskrevs

vara ett spel för galleriet, en ruta att bocka av i chefens uppgifter. Bornemark

(2018) menar att det kvalitetsarbete som NPM förespråkar endast lett till en

acceptabel miniminivå för både klienter och medarbetare. Hon beskriver hur det

till största del handlar om att vakta grinden till en snål verksamhet, alltså inte

spendera för mycket pengar och se till att medarbetare fogar sig efter det.

Kvalitetsarbete syftar inte längre till att utveckla verksamheten och

handlar inte om att visa en komplex verklighet, utan handlar om det som enkelt

kan planeras, följas upp och mätas. Det som inte enkelt kan mätas, som

socialsekreterarens personliga egenskaper, empatiförmåga eller lyhördhet, ses inte

som värdefulla eller särskilt viktigt för verksamhetens praktiska arbete (ibid).

Detta menar vi är relaterat till den avprofessionalisering som flera studier menar

att yrket gått igenom. Då yrket till stor del är uppbyggt på personliga och mjuka

värden. Idén att alla socialsekreterare är eller borde vara ‘barmhärtiga samariter’

är problematisk. En sådan bild av yrkesrollen kan bli skadlig för den

professionelle och för klienten. Däremot är yrket sprunget ur en vilja att göra gott

och en övertygelse om människors rätt till goda liv, och kräver därför mjuka
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värden som empati och lyhördhet. Vidare skulle detta kunna ses som en anledning

till den höga personalomsättningen inom socialtjänsten som Bruhn et al. (2020)

beskriver och problematiserar kring. Deras studie visar  att få socionomer byter

arbetsplats av karriärskäl, utan den vanligaste förklaringen beskrivs vara på grund

av att yrket innefattar en professionell övertygelse och utbildning som ger en

tydlig bild av yrkesrollen som grundad i en vetenskaplig disciplin. Samtidigt ger

inte arbetsmiljö och yrkesvillkor goda förutsättningar för att utföra ett sådant

professionellt arbete som övertygelsen kräver. Detta skapar en oro och stress hos

socionomer och det, i kombination med att en socionomexamen ger goda

möjligheter att byta arbetsplats och yrkesroll, gör att socionomer är mobila på

arbetsmarknaden (ibid.).

6.4 Ett gott exempel

Som vi tidigare har beskrivit springer den etiska stressen dels ur arbetets natur och

komplexitet, dels ur föreställningar om goda klienter men även ur en organisation

som inte gynnar socialsekreterarnas arbete och handlingsutrymme. Ibland kan

man bli nedslagen av den bild som presenteras när det gäller socialtjänsten i

Sverige och hur den mår (IVO 2020; Arbetsmiljöverket 2018; Bruhn et al. 2020)

och samma tendenser och fenomen återkommer i våra intervjuer. En bild som

beskriver en icke fungerande socialtjänst, slitna och motarbetade socialsekreterare

som flyr socialtjänsten och kommuner som inte prioriterar de utsatta människorna

som de har ett lagstadgat ansvar för. Men det finns exempel där man lyckats

vända den negativa trend som återfinns i många kommuner. Edling (2018a,

2018b) beskriver hur man omorganiserat socialtjänsten i Nyköpings kommun och

låtit mjuka värden få ta mer plats, hur frågan om att göra ett gott socialt arbete får

stå i fokus och siffror och mätbara enheter fått stå tillbaka. För etisk stress är

egentligen bara ett tecken på att det man gör betyder något för den som utför

arbetet, att det kan vara engagerande och givande att befinna sig inom fältet av

etisk stress så länge som de professionella också har mandat att utföra sitt arbete

och handla på ett sätt som är tillfredsställande för de professionella (Bengtsell,

Thorsie & Åstrand Freidlitz 2021). Nyköpings kommun får här stå som ett gott

exempel för att det går att vända en krisande socialtjänst som inte ser till sina
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medarbetares bästa. För de flesta som valt att arbeta som socialsekreterare vill

finnas i den kontext de valt att verka inom. De flesta förstår att det bitvis är ett

tufft och krävande arbete. Men i en tid där klyftorna, bostadssegregationen och

utanförskap ökar fyller en väl fungerande socialtjänst en funktion och kan ses som

en viktig byggsten för att kunna hantera konsekvenserna av den

samhällsutveckling vi ser idag (Bruhn et al 2020). Det kan argumenteras för att

det är den samhällsutvecklingen som behöver ändras och att målet borde vara att

det inte finns klyftor i Sverige i den utsträckning det gör, men den diskussionen

lämnar vi utanför den här studien då vi inte fokuserat på de fenomen och

tendenser som styr den politiska agendan.

Det finns emellertid exempel som Nyköping som visar att en annan

socialtjänst är möjlig, en som ger utrymme åt socialsekreterarna att utföra goda

arbeten och som leder till en mer harmonisk arbetsplats där de tuffa och svåra

besluten kan tas med engagemang och passion för yrket och klienterna som är

berörda.

6.5 Fortsatt forskning

Under studiens gång har några frågor och tankar väckts hos oss författare om vad

som vore intressant att titta vidare på. Det är en stundvis dyster bild som målas

upp av socialtjänsten, i vår uppsats, i tidigare forskning vi tagit del av, i media och

av de yrkesverksamma. En tanke som har diskuterats är om och hur det skiljer sig

för socialsekreterare som arbetar kvar i en organisation och de som har lämnat

arbetet, när det gäller frågor som rör etisk stress och dess konsekvenser. Vi tycker

oss ha sett i vår empiri att det är lättare att kritiskt reflektera kring upplevda

problem på tidigare arbetsplatser än vad det är att kritisera den nuvarande. Det

upplevs som att den nuvarande arbetsplatsens normer försvårar kritik från

enskilda anställda, och att detta ofta beskrevs vara förenat med en risk. Dels

upplevdes det finnas konkreta risker att kritisera chefer och arbetssätt öppet. Det

kunde resultera i mindre lönepåslag och utfrysning av ledningen. Vi upplevde

även att det finns känslomässiga risker att reflektera över den nuvarande

arbetssituationen för socialsekreterarna. Vår empiri visade en tendens till

distansering och acceptans hos de professionella mot problematiska normer och
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metoder som fanns på arbetsplatsen. Detta ser vi som en mänsklig strategi att

värja sig från de känslomässiga konsekvenserna som kan uppkomma vid

reflektion, men också en del av problemet. Som socialarbetare bör man kritisera

och ifrågasätta skadliga normer och metoder, men då krävs det först och främst,

goda förutsättningar att lyfta kritik på arbetsplatsen. Läget som socialtjänsten

tycks befinna sig i gör istället socialsekreterare utmattade och distanserade, där

kritiken ofta tycks komma efter att man gått vidare till ny arbetsplats och med

risken att en bild målas upp av socialsekreterare som visselblåsare. Det vore av

intresse att studera hur normer på arbetsplatsen tar sig uttryck för att kunna gynna

utvecklingen av att hantera komplexa problem på en arbetsplats och hur kritiskt

tänkande kring svåra frågor hanteras inom organisationen.

Detta tycker vi också relaterar till den avprofessionalisering som flera

studier menar att socionomyrket har gått och går igenom. En anledning till att

kritik inte välkomnas på arbetsplatsen kan eventuellt gå hand i hand med det lilla

mandat som socialsekreterare ges. Det beskrivs finnas lite tilltro till

socialsekreterarnas kompetens och kunskap i deras yrkesutövning, och därmed

kanske lite tilltro till att deras åsikter om verksamhetens arbetssätt är av vikt. Det

hade varit av intresse att undersöka om gruppen själva upplever att deras yrke

håller på eller har blivit avprofessionaliserat under sin yrkesverksamma tid. En

jämförande studie med socialsekreterare som har långvarig erfarenhet av

myndighetsutövning inom socialtjänsten, hade kunnat bidra med förståelse för

dagens organisatoriska ramar som socialsekreterare har att förhålla sig till. Detta

för att gynna verksamheternas utveckling och för klientens bästa.

Vidare vore det intressant att studera hur etisk stress tar sig uttryck och

påverkar en arbetsplats som är erkänt välfungerande, som Nyköpings socialtjänst

till exempel. För medvetenhet kring etisk stress är en viktig del av att bygga en

god arbetsmiljö. Den lyfter viktiga aspekter av arbetet som kan synliggöra hur vi

ser på kombinationen av att arbeta med passion och känslor som arbetsredskap i

en organisation som samtidigt måste ta hänsyn till ekonomiska ramar och lagar.

Men också att det vi gör som professionella för att stötta och hjälpa människor i

utsatta situationer faktiskt är verksamt och hjälpande och grundar sig i beprövad

kunskap och erfarenhet.
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Bilaga 1: Intervjuguide

Bakgrund

- Ålder

- Utbildning

- Hur länge har du jobbat inom

socialtjänsten/denna tjänst?

- Kan du kort beskriva vad du gör/dina

arbetsuppgifter

- När trivs du med ditt jobb?

- När trivs du inte med ditt jobb?

- Varför ville du bli

socionom/socialpedagog/liknande?

- Vilka förväntningar hade du på

arbetet när du började?

Etik & lojalitet

- Upplever du någon gång att

ditt/arbetsplatsens arbete inte är etiskt

försvarbart?

- Vad skulle kunna vara orsak till den

upplevelsen?

- Hur hanterar du den vetskapen?

- Hur påverkar det ditt

handlingsutrymme?

- Finns det en etisk konflikt mellan din

professionalitet och organisationens

mål?

- Har du exempel på när du upplevt en

etisk konflikt?

- Hur hanterar du detta gentemot

klienten? (Öppen med konflikt?)

- Om konflikt - upplever du att du får

utrymme att kritisera/påverka

organisationen/beslut?

- Finns det risker med att kritisera den

egna organisationen?

Stressfaktorer & organisation

- Upplever du stress i ditt arbete?

- Hur hanterar du arbetsrelaterad

stress?

- Hur hanterar du arbetsrelaterad stress

i relation till dina klienter?

- Vad anser du är viktigast i ditt arbete?

- Hur väl stämmer dina prioriteringar

överens med organisationens

prioriteringar?

- (Får du utrymme att utföra det du

anser är viktigast?)

- Kan du beskriva en situation/ärende

där de stämde överens?

- Kan du beskriva en situation/ärende

där de inte stämde överens?

- (Hur påverkar diskrepansen dig i din

professionella roll?)

- Har diskrepansen gjort att du

förändrat din professionella roll

(handlingssätt, prioriteringar)

- Hur har den förändrat din

professionella roll?

- Hur gör du för att inte ta med för

mycket av jobbet hem?
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Bilaga 2: Brev till enhetschefer
Hej [namn],

Mitt namn är Erik och jag är socionomstudent på Göteborgs universitet. Denna

termin skriver jag och min studiekamrat Emelie vår kandidatuppsats om hur etisk

stress påverkar arbetet för  socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten. Etisk

stress beskrivs som den konflikt som uppstår när den professionelle vet vad hen

vill utföra men inte kan göra detta på grund av att organisationen inte ger

utrymme för att handla på det önskade sättet.

Vi skriver till dig för att be om tillåtelse att genomföra intervjuer med dina

medarbetare. Om vi har din tillåtelse önskar vi att du skickar namn och mailadress

till två eller tre socialsekreterare som du tror skulle vara intresserade av att delta i

vår studie.

Intervjuerna kommer vara max en timme långa och kommer främst att

handla om upplevelser av etisk stress och hur man som professionell kan hantera

detta. Tid och plats för intervju bestäms av oss och den enskilde

socialsekreteraren, men om det är möjligt skulle vi helst komma till er arbetsplats.

Vi planerar att genomföra intervjuer mellan vecka 42 och vecka 44. Vi söker efter

fem till sex socialsekreterare som kan delta i vår studie.

Socialsekreterarnas deltagande sker anonymt. Det kommer inte gå att

identifiera varken namn eller specifik arbetsplats i studieresultatet. Samtycket till

intervjuerna går att återkalla av socialsekreteraren. Det material som samlas in vid

intervjuerna kommer bara användas i studiesyfte och inte delas vidare till tredje

part. De inspelade intervjuerna kommer att raderas efter att vår kandidatuppsats

blivit godkänd.

Tack för att du tog dig tid att läsa vår förfrågan! Hör av dig om du har några

frågor!

Med vänliga hälsningar,

Erik Karlsson & Emelie Jonsson, Socionomstudenter vid Göteborgs universitet
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Bilaga 3: Brev på Facebook
Hej! Vi söker respondenter till en studie om Etisk Stress!

Jag om min klasskamrat Emelie skriver C-uppsats om hur etisk stress påverkar

arbetet för  socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten. Om du tidigare har

arbetat på socialtjänsten och vill delta ser vi gärna att det inte är mer än ett år

sedan du slutade. Etisk stress beskrivs som den konflikt som uppstår när den

professionelle vet vad hen vill utföra men inte kan göra detta på grund av att

organisationen inte ger utrymme för att handla på det önskade sättet.

Intervjuerna kommer att genomföras digitalt eller fysiskt om du är boende inom

Göteborgsområdet eller Halland och tar max en timme. Vi planerar att genomföra

intervjuerna under vecka 42 och vecka 43 med viss flexibilitet. Deltagandet sker

anonymt. Det kommer inte gå att identifiera varken namn eller specifik arbetsplats

i studieresultatet. De inspelade intervjuerna kommer att raderas efter att vår

C-uppsats blivit godkänd.

Hör av dig om du är intresserad eller har frågor, helst via

guskareral@student.gu.se

Tack för att du tog dig tid att läsa vår förfrågan!

Med vänliga hälsningar,

Erik Karlsson & Emelie Jonsson

Socionomstudenter vid Göteborgs universitet
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Bilaga 4: Informationsbrev till

respondenter
Hej, vi är två socionomstudenter som heter Emelie Jonsson och Erik Karlsson. Vi

läser nu sjätte terminen på Göteborgs Universitet och skriver vårt examensarbete

för kandidatexamen i socialt arbete. Anledningen till att vi skickar detta brev är att

vi söker efter respondenter till en intervjustudie och förhoppningsvis vill du delta.

Vi vill undersöka hur etisk stress uppstår och påverkar arbetet för

socialsekreterare inom socialtjänsten. Etisk stress beskrivs som den konflikt som

uppstår när den professionelle vet vad hen vill utföra men inte kan göra detta på

grund av att organisationen inte ger utrymme för att handla på det önskade sättet.

Vem söker vi?

Vi söker respondenter som är socialsekreterare inom socialtjänsten. Vi har inga

krav på ett specifikt område inom socialtjänsten men du ska arbeta med

myndighetsutövning eller ha gjort det under det senaste året.

Förutsättningar för deltagande

Intervjuerna kommer att genomföras digitalt eller fysiskt om du är boende inom

Göteborgsområdet. Intervjun kommer ta max en timme. Intervjuerna kommer att

spelas in och sedan transkriberas. Materialet som samlas in kommer enbart att

användas till vår studie och kommer inte delas vidare till tredje part. Efter godkänt

betyg på vår uppsats kommer inspelningarna att raderas.

Ditt deltagande sker anonymt. Det kommer inte gå att identifiera ditt namn,

arbetsplats eller ort i studien. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke om

deltagande.

Har ni några frågor om studien eller vill delta får ni gärna kontakta oss på mail

nedan. Hoppas vi hör från er och att ni vill dela med er av era erfarenheter.

Med vänliga hälsningar,

Emelie Jonsson och Erik Karlsson
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