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Abstract 

This study aims to examine how social workers in Swedish Child Protective services regard 

ethical values and what strategies they practice to manage ethical dilemmas occurring in their daily 

work. Furthermore, we aim to examine if there are differences or similarities in how ethical issues 

are handled among social workers based on their length of experience in the profession. Qualitative 

interviews were performed with nine social workers employed in front-line social services, all 

specialized in child and youth care. The interviewed social workers were chosen from three 

different municipalities in the county of Stockholm. The theoretical framework used in the analysis 

was professional ethics with concepts such as virtue ethics and duty ethics, and concepts from the 

psychological coping strategy model.  

 

Results indicate that social work in Child Protective services is a value-based profession and as 

such bound to the professionals own individual morality and virtue ethics. There are only minor 

differences in ethical values and strategies between those with long versus those with short 

experience and that the influence of virtue ethics in social workers practice is largely confined by 

the duty ethics governing their profession. 
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1. Inledning  

De senaste åren har socialtjänsten överlag och barnavårdsutredningar specifikt varit föremål för 

kritik gällande exempelvis handläggningstider, hur utredningar genomförs och utredningars 

avsaknad av ett tydligt barnperspektiv (Fridh & Norman, 2008). Vidare kritik från 

Barnrättighetsutredningen (2016) har även visat på brister avseende barns möjligheter att komma 

till tals, samtidigt som det framkommit att samtal med barn inte förs i tillräcklig utsträckning. Detta 

trots särskilda bestämmelser gällande hur barns åsikter ska tillmätas betydelse. I juni 2018 röstade 

en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till 

svensk lag (Prop. 2017/18:186). Lagen träder i kraft i januari 2020, med målsättningen att 

förtydliga barns rättigheter vid bedömningar, ärenden och beslut gällande barn i all offentlig 

verksamhet. Det läggs således ett ytterligare ansvar på myndigheter, rättsväsendet och andra 

beslutsfattare att säkerställa ett barnrättsperspektiv i sitt arbete (Regeringskansliet, 2018).   

 

Enligt Föräldrabalken (FB, SFS 1949:381) tillskrivs barns vårdnadshavare, vanligtvis föräldrarna, 

juridiskt ansvar att tillgodose sitt barns omvårdnad, trygghet och goda fostran. När barns rätt att 

växa upp under trygga levnadsförhållanden inte kan tillgodoses är det socialnämnden i Sveriges 

kommuner som har det yttersta ansvaret för omsorgen av de barn och unga som vistas i kommunen 

(Socialtjänstlag [SoL], SFS 2001:453). Vid åtgärder som rör barn, åligger det socialtjänstens 

allmänna uppdrag att särskilt beakta barnets bästa. Bedömningar för att avgöra vad som är barnets 

bästa ska innebära att barnet själv tillåts vara delaktig och uttrycka sin egen uppfattning om sitt 

eget bästa. Ytterligare ett tillvägagångssätt för att fastställa barnets bästa är att göra bedömningar 

som grundas på vetenskap och erfarenhet utifrån expertis och kunskap om barn (Schiratzki, 2014).  

 

Då Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är utformad som en ramlag menar Pettersson (2018) att ett 

visst tolkningsutrymme finns som möjliggör för professionella inom socialt arbete att anpassa 

lagen till olika situationer och lokala förutsättningar. Detta öppnar upp för att personliga 

värderingar kan vävas in i det slutgiltiga beslutsfattandet gällande klienten. Inte sällan uppstår ett 

spänningsförhållande mellan etiska och ekonomiska intressen kopplat till professionen och de 

organisatoriska ramar som styr det egna fältet (Hermerén i Pettersson, 2018). Vidare präglas det 

sociala arbetet inom barnavården av en etiskt laddad kontext där många beslut som fattas är 

beroende av socialarbetarens etiska avvägningar. Detta kan ge upphov till etiska svårigheter då 
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det kan finnas motsättningar mellan socialarbetarens, barnets och familjens intressen vid 

misstanke om att barn far illa (Petterson, 2018). Socialarbetare bör därför vara så sakliga och 

objektiva som möjligt för att ta hänsyn till de olika parterna.  

 

Kvalificerat socialt arbete förutsätter därav adekvat kompetens av etisk karaktär. I 

Akademikerförbundet SSR:s rapport (Blennberger, 2017) om etik i socialt arbete formuleras ett 

antal etiska egenskaper som en socialarbetare bör ha. En grundhållning av respekt är centralt 

liksom jämlikhet, vänlighet, empati samt lyhördhet men även mod och civilkurage. Särskilt då 

socialarbetare inte sällan ställs inför utmaningar som medför etiska och moraliska avvägningar. I 

vissa fall kan även etiska avvägningar komma i konflikt med individens personliga eller 

känslomässiga drivkrafter då socialarbetaren samtidigt förväntas följa regler och lagar i sin 

yrkesroll (Egidius, 2011).  

  

1.1 Problemformulering  

Utifrån riksdagens beslut om att inkorporera barnkonventionen (Prop. 2017/18:186) till svensk lag 

och av den kritik som framgår i inledningen riktad mot socialtjänsten, specifikt 

barnavårdsutredningar blir det av särskild vikt att som socialarbetare utföra ett etiskt försvarbart 

arbete. Med fokus på etiska avvägningar vid fastställandet av hur barns rättigheter tas tillvara inom 

den sociala barnavården har denna studie för avsikt att undersöka hur socialarbetare med kortare- 

respektive längre yrkeserfarenhet, som arbetar med barn och unga resonerar kring etik i sitt arbete. 

Om de upplever etiska dilemman, vilka de i så fall är och hur de hanterar dem.  

 

Vår uppfattning är att forskning visar på att etik som begrepp är komplext och kan ha olika 

betydelse för socialarbetares etiska förhållningssätt. Det finns därmed en kunskapslucka kring vad 

etik innebär för socialarbetare inom den svenska barnavården samt hur den påverkar arbetet. Vår 

studie ämnar därför bidra med ett förtydligande kring hur socialarbetare själva resonerar kring etik 

och etiska dilemman och om det skiljer sig åt beroende av yrkeserfarenhet. Användning av 

professionsetik, dygd- och pliktetik som teoretisk begreppsram kan bidra med nya infallsvinklar 

på hur socialarbetare resonerar kring etik. Copingstrategier som förklaringsmodell hjälper oss att 

förstå vilka strategier socialarbetare har för att hantera etiska dilemman. Dessa teorier kan ge en 
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mer heltäckande bild av vad etik innebär för socialarbetare och hur det påverkar arbetet än av vad 

som framkommit i tidigare forskning. 

 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet är att beskriva och förstå yrkesverksammas erfarenheter av etik kopplat 

till den egna professionen inom den svenska sociala barnavården. Studien avser analysera 

skillnader och likheter i etiska avvägningar mellan socialarbetare med kortare och längre 

erfarenhet av yrket, samt hur de upplever och påverkas av etiska dilemman och vilka strategier de 

använder för att hantera dem. 

 

1.3 Frågeställningar  

• Hur resonerar socialarbetare kring etik i den egna yrkesrollen och hur utvecklar de sitt 

etiska förhållningssätt?  

• Upplever socialarbetare etiska dilemman i sitt arbete med barn och unga inom 

socialtjänsten och i så fall, vilka? 

• Hur påverkas socialarbetare av etiska dilemman i sin yrkesutövning och vilka strategier 

använder de för att hantera dem? 
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2. Bakgrund 

2.1 Vad är etik? 

Frågan om vad etik är handlar inte bara om vad som är möjligt eller fördelaktigt att göra utan avser 

även vad man bör göra. Egidius (2011) menar att den värdegrund som människor har spelar en 

avgörande roll för vad de uppfattar som rätt eller fel, vilket i sin tur samspelar med andra 

universella principer såsom principen om mänskliga rättigheter och frivillighetsprincipen (Banks, 

2012). Värderingar såsom ett gott människovärde, respekt för andra människor samt att värna om 

människors integritet och jämlikhet är normer som Blennberger (2017) menar bör ligga till grund 

för allt socialt arbete. Banks (2012) i sin tur anser att etik och värderingar inom professionellt 

socialt arbete bör grundas i en tydlig uppfattning om vad som är rätt eller fel samt att ens handlingar 

bör överensstämma väl med ens yrkesmässiga ansvar. Situationer där etisk problematik är vanligt 

förekommande är i balansen mellan socialarbetares uppdrag i att se till att klienterna får de insatser 

de behöver men att samtidigt vara styrd av verksamhetens budgetkrav. Dessa etiska problem ställer 

krav på socialarbetares etiska egenskaper och att det faktiska handlandet präglas av goda etiska 

avvägningar och värderingar.  

 

Ett korrekt etiskt handlande är av särskild vikt då inslag av kontroll ingår i socialarbetares yrkesroll 

(Järvinen, 2006). Därför behöver socialarbetare själva ha en medvetenhet angående hur kulturella- 

och sociala diskurser formar arbetet. Socialarbetare som tillhandahåller hjälpande insatser och stöd 

anser Järvinen (2006) också reproducerar maktasymmetri mellan klient och system då 

socialarbetaren äger tolkningsutrymmet och därmed befogenheten att inverka på klientens liv. Att 

ha ett reflexivt förhållningssätt kring faktorer som har direkt eller indirekt inverkan på 

yrkesutövandet såsom ekonomiska, politiska eller organisatoriska intressen är därför centralt i 

utjämningen av maktasymmetri (Christoffersen, 2017).     

 

2.2 Vikten av etik i socialt arbete med barn och unga 

Det sociala arbetet innehåller ofta komplexa etiska frågor som socialarbetare kan stöta på i sitt 

dagliga arbete. Blennberger (2017) beskriver vanliga etiska problem i socialt arbete vilka kan 

uppstå i förhållandet mellan barns rätt till goda levnadsvillkor och föräldrars rätt till föräldraskap 

utan myndigheters inblandning. Börjesson (2001) menar att socialarbetare tvingas förhålla sig till 
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samhällets dubbla budskap i form av lagstiftning som möjliggör tvångsinsatser samtidigt som 

relationen med klienten ska utgöra en allians och en hjälpande relation. Tolkningsutrymmet är nära 

sammankopplat med socialarbetares etiska ställningstaganden, vilket enligt Börjesson (2001) 

utgör en kluvenhet kring viljan att förstå och hjälpa men samtidigt ha en kontrollfunktion. 

Börjesson (2001) resonerar även kring vilken påverkan organisationens budgetkrav och 

ekonomiska förutsättningar har på socialarbetares ambitioner att göra gott och bidra till 

framgångsrika insatser. Slutligen menar Börjesson (2001) att socialarbetare kan göra gott vid rätt 

förutsättningar men att de även kan försämra klienters livsvillkor om dessa begränsas på grund av 

organisationens struktur.    

 

2.3 Socialtjänstens arbete med barn och unga 

Då Sveriges sociala barnavård styrs utifrån en så kallad familjestödsmodell innefattar stöd till barn 

att även familjen i sin helhet bör få relevant hjälp. Utifrån strävan efter att vård ska kunna ske på 

frivillig väg, den så kallade frivillighetsprincipen värdesätts samarbete med föräldrar och barn högt 

(Andersson & Sallnäs, 2019). I de fall då föräldrar inte samtycker till vård och stöd har dock 

socialarbetare befogenhet att motivera tvångsinsatser, vilket ger upphov till motstridigheter då 

frivillighetsprincipen inte är förenlig med tvångsvård. Om oron inte är tillräckligt hög för 

tvångsvård enligt de kriterier som gäller för Lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga 

(LVU, SFS 1990:52) riskeras barns behov att inte tillgodoses på bästa sätt (Östberg, 2010; 

Pettersson, 2018). Detta spänningsfält mellan socialarbetares bedömningar, lagens förutsättningar 

och föräldrars rätt kontra barnets bästa visar därmed på en komplexitet i socialtjänstens arbete med 

barn och unga. Det förutsätter socialarbetares goda kompetens och expertis men även egna 

värderingar och etiska förhållningssätt för att barn ska få det stöd de behöver (Andersson & 

Sallnäs, 2019). 



10 
 

3. Forskningsgenomgång 

Följande avsnitt avser att presentera tidigare forskning inom området etik i socialt arbete. 

Inledningsvis beskrivs sökprocessen, därefter följer en genomgång av tidigare forskning uppdelat 

i tre teman. Det första temat, Att praktisera socialt arbete av etisk karaktär beskriver hur 

socionomer förvärvar kunskap gällande ett etiskt förhållningssätt i det egna yrkesutövandet. Här 

tas även socialarbetares yrkesutveckling upp samt vilken betydelse denna har för de etiska 

dilemman och intressekollisioner som de kan förväntas möta i yrkesrollen. Det andra temat, 

Arbetsklimat och ledarskap beskriver hur arbetskulturen kan påverka socialarbetarnas möjligheter 

till stöd och vägledning i sin yrkesroll. Det tredje och sista temat, Hantering av etiska dilemman 

lyfter de känslor som kan uppstå vid hanteringen av etiska dilemman. Avslutningsvis följer en 

sammanfattning där det förs ett kort resonemang kring vår studies betydelse. 

 

3.1 Sökprocessen 

För att komma i kontakt med tidigare forskning inom vårt område har Stockholms- och Uppsalas 

universitetsbibliotek samt sökmotorerna EDS, Google scholar, Swepub och ProQuest nyttjats. De 

sökord som använts är etik, socialt arbete, socialtjänst, barn och unga, professionsetik, 

copingstrategier, dygdetik, pliktetik. Samt de engelska sökorden ethics, ethical issues, social work, 

youth care. Ytterligare litteratur har hämtats via litteraturlistor i relevanta källor. För att säkerställa 

hög vetenskaplighet har sökprocessen avgränsats till de vetenskapliga artiklar som genomgått en 

kollegial granskning (peer reviewed). Majoriteten av den forskning som tagits med följer dessa 

kriterier med undantag från en myndighetsrapport av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 

(2014). Denna har varit av relevans för vår studies syfte. 

  

3.2 Tidigare forskning 

Vår uppfattning av den forskning som finns kring etik inom socialt arbete i sin helhet och arbetet 

med barn och unga inom socialtjänst i synnerhet, är att denna ofta undersöker huruvida den 

enskilde socialarbetarens kompetens och arbetsvillkor interagerar med utförandet av ett etiskt 

försvarbart arbete. Tham (2017) beskriver i sin longitudinella studie att socialarbetarens yrkesroll 

inom den sociala barnavården har genomgått en förändring de senaste åren såsom förhöjd 

arbetsbelastning, ökad personalomsättning och tidsbrist. Något som Tham (2017) menar medfört 

att socialarbetare upplever att de har mindre möjligheter att påverka viktiga beslut i sitt arbete. 
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Friis (2005) lyfter i sin diskursanalys av rättsliga och praktiska normer med fokus på 

barnavårdsarbete inom socialtjänsten, även hur socialarbetares förutsättningar samspelar med att 

kunna tillgodose barnets bästa.  

 

Ytterligare forskning har granskat betydelsen av socialarbetares värderingar för ett etiskt 

förhållningssätt genom att undersöka hur det förhåller sig till kunskaper från utbildning. 

Papouli (2014) har med hjälp av fokusgruppsintervjuer undersökt sambandet mellan utvecklandet 

av värderingar och etik inom professionellt socialt arbete på den egna arbetsplatsen. Detta 

undersöktes genom två fokusgrupper med 32 stycken studenter som nyligen genomfört sin 

verksamhetsförlagda utbildning. I likhet med Papoulis (2019) diskursanalys som tar fasta på hur 

plikt- och dygdetik interagerar med ett etiskt förhållningssätt, beskriver Alexius 

och Kejerfors (2012) komplexiteten kring socionomers förväntade kunskap och yrkeskompetens. 

Då socionomutbildningen i Sverige kan variera i inriktning och fokus kan det försvåra konsensus 

och likformighet i de nyutexaminerade socionomernas kompetens. Variationen i kompetens kan 

även bidra till, menar Alexius och Kejerfors (2012) att man hanterar etiska avvägningar och 

tolkning av lag olika, vilket i sin tur kan påverka rättssäkerheten för klienter. 

 

Nyutexaminerade socialarbetares kunskap av socialt arbete beskrivs av Tham och Lynch (2014, 

2019) som mer teoretiskt lagd än praktisk. Genom longitudinella intervjustudier har de undersökt 

hur väl rustade nyutexaminerade socialarbetare upplever att de är för att komma ut i arbete. Enligt 

studierna känner sig nyutexaminerade socialarbetare ofta oförberedda i arbetslivet. Många önskade 

att de fått mer praktisk erfarenhet under utbildningen som vägledning inför sin yrkesroll. Studierna 

lyfter även vikten av att socialarbetare med kortare yrkeserfarenhet behöver struktur för arbetet 

och handledning i början av sin yrkeskarriär. Tham och Lynch (2014, 2019) menar att samarbete 

mellan nyutexaminerade socionomer och de med längre yrkeserfarenhet skulle vara ett bra stöd 

för de som är nya i yrket. 

 

Vad som tidigare presenterats är att vår studie inte enbart har för avsikt att undersöka hur 

socialarbetare som arbetar med barn och unga resonerar kring etik i sin yrkesroll, utan även hur de 

kan tänkas påverkas av de etiska dilemman de ställs inför. Genomgående tycks forskningsfältet i 

fråga indikera att socialarbetares hantering av etiska dilemman till stor del styrs av arbetsplatsens 
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organisering. Mänttäri‐van der Kuips (2016) kvantitativa enkätstudie om moralisk stress bland 

finska socialarbetare där 817 socialarbetare tillfrågats såväl som Ulrich et al. (2007) kvantitativa 

amerikanska enkätstudie om hur 1215 socialarbetare i USA ser på sitt mående i relation till det 

arbetsklimat de arbetar i. Att arbetsplatsen har ett öppet klimat för att diskutera etik och möjligheter 

för att inhämta stöd var faktorer som bidrog till att socialarbetare var välmående och kände 

tillfredsställelse och i sitt arbete. Detta var även faktorer som fick socialarbetare att fortsätta sin 

tjänst trots återkommande känslor av maktlöshet, utmattning och frustration. 

 

Stora delar av den tidigare forskning inom området visar att socialarbetares hantering av etiska 

dilemman inte enbart påverkas av arbetsklimat, utan att det också kan vara personbundet. Detta 

blir tydligt i Assor och Goodmans (2019) kvalitativa studie där de utfört djupintervjuer med 20 

judisk-israeliska kvinnliga socialarbetare för att undersöka hur de hanterar etiska dilemman i sitt 

arbete. Likväl som i Fossestøl (2019) djupintervjustudie av 18 socialarbetare som arbetar inom 

norska myndigheter och Zoskys (2010) kvantitativa studie av 85 socialarbetare med inriktning mot 

barn som målgrupp i USA, framkom att hanteringen av etiska dilemman kan variera från person 

till person. 

 

I SKR:s (2014) rapport beskrivs hur kommuner i Sverige ska stärka socialarbetares 

yrkeskompetens genom handledning. Olika faser i socialarbetares yrkesutveckling indelades i 

grupperna ny, van, erfaren och supersenior. För att möjliggöra ett etiskt socialt arbete beskrivs 

socialarbetare ha varierande behov av extern och intern vägledning i de olika stadierna. Detta anses 

vara en viktig kunskap för att stärka kompetensutveckling och minska omsättningen på personal.  

 

3.2.1 Att praktisera socialt arbete av etisk karaktär 

Forskningsfältet visar att arbetet med barn och unga inom socialtjänst kan vara särskilt utmanande 

då barn som målgrupp är särskilt sårbara och där även omsättning av personal har ökat (Friis, 2005; 

Tham, 2017; SKR, 2014). Verksamhetsområdet menar Friis (2005) är känsloladdat då det ofta 

innefattar intrång i barnets och dennes familjs liv, särskilt i de fall tvångsvård förekommer. Studien 

lyfter kritik mot socialtjänsten och den sociala barnavården och menar att det finns bristfällig 

kunskap hos socialarbetare i form av kognitiva resurser som redskap i hur de ska handla, såväl 
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som otydligheter i det breda tolkningsutrymme som socialtjänstlagstiftningen ger (SoL, SFS 

2001:453). 

 

I likhet med SKR (2014) diskuterar Papouli (2014) yrkesverksamma socialarbetares läroprocess. 

I hennes studie anses erfarenhet och hantering av etiska dilemman, särskilt situationer där 

professionella åtaganden hamnar i konflikt med individens egna värderingar, vara en viktig del för 

utvecklandet av ett etiskt förhållningssätt. Friis (2005) menar att det är omöjligt att utföra ett socialt 

arbete helt utan subjektiva influenser från socialarbetaren. Arbets- och resursmässiga 

förutsättningar såväl som yrkeserfarenhet beskrivs påverka själva utredningsprocessen 

och slutligen fattandet av beslut. Även Papouli (2019) lyfter det faktum att följa rådande 

lagstiftning och regelverk inte är ett arbetssätt opåverkat av socialarbetarens egna moral och 

värderingar. Vidare beskriver Papouli (2019) Aristoteles modell kring dygdetik som centralt för 

att bedriva ett framgångsrikt socialt arbete, framförallt för nya socialarbetare med kortare 

yrkeserfarenhet. Dygdetik var, menar författaren historiskt sett en stor del av västerländsk 

moralfilosofi och etik under upplysningstiden som ersattes senare av pliktetik under 1900-talet. 

Detta är ett förhållningssätt som enligt Papouli (2019) fortfarande råder inom socialt arbete då 

lagar och regler skapar förutsättningar för hur det faktiska sociala arbetet utförs. Ytterligare 

beskrivs dygdetik som kunskap och egenskaper som kan förvärvas på samma sätt som praktisk 

färdighet, genom yrkeserfarenhet. I den processen är andra socialarbetare med längre erfarenhet 

centrala för det etiska lärandet då människor observerar och imiterar andras handlande (Papouli, 

2019). Handledning och stöd från yrkeserfarna menar Tham och Lynch (2014, 2019) är av vikt, 

specifikt för socialarbetare med kortare erfarenhet. Detta ligger även i linje med SKR:s (2014) 

rapport som handlar om att den kunskap socialarbetare med lång erfarenhet inom yrket besitter bör 

tas tillvara och i sin tur läras ut till andra professionella på arbetsplatsen.   

 

Då barn och unga är en särskilt utsatt målgrupp, vilket nämnts ovan menar Friis (2005) att det är 

viktigt att socialarbetare använder arbetsmetoder och beslutsprocesser som överensstämmer med 

verksamhetens riktlinjer och värdegrund. Särskilt eftersom socialarbetares bedömningar kan få 

avgörande konsekvenser för den unges fortsatta utveckling och framtida levnadsvillkor. Detta 

visar sig i Alexius och Kejerfors (2012) studie inte vara helt oproblematiskt, framförallt för 

socialarbetare som är nya i yrket, då de ofta efterfrågar någon form av standardiserad metod för 
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att göra etiska bedömningar och ställningstaganden. Studien visar att den brist på kompetens som 

diskuterats tidigare i avsnittet, kan ge upphov till att nyutexaminerade socialarbetare upplever en 

avsaknad av “facit” i hur de ska hantera intressekollisioner i yrket. Alexius och Kejerfors (2012) 

menar att dagens socialarbetare utsätts för höga krav då de förväntas besitta relevant kompetens 

för att bedriva ett framgångsrikt socialt arbete, även i situationer där intressekonflikter såsom 

ekonomiska resurser och effektivitetskrav kolliderar med socialtjänstens hjälpfunktion. Alexius 

och Kejerfors (2012) beskriver att upplevelsen av motstridiga intressen i yrkesrollen kan vara så 

påtagliga att de kan påverka socialarbetares psykiska hälsa. 

 

3.2.2 Arbetsklimat och ledarskap 

Forskning visar att det råder svårigheter i att behålla erfarna socialarbetare inom socialt arbete med 

barn och unga (Tham, 2017; SKR, 2014). Det överensstämmer med Zoskys (2010) kvantitativa 

studie som visar på att ett stigande antal socialarbetare väljer att avsluta sin tjänst. Mänttäri‐van 

der Kuip (2016) och Ulrich et al. (2007) menar att den höga personalomsättningen kan härledas 

till att socialarbetare upplever moralisk och känslomässig stress på arbetsplatsen. Mänttäri‐van der 

Kuip (2016) lyfter i sin kvantitativa studie även bristande tillgång till resurser som centralt för 

huruvida den egna arbetsplatsen möjliggör för anställda att uttrycka hur de mår. Studien visar att 

hälften av deltagarna upplever moralisk stress, vilket medfört försämrat välmående och minskad 

förmåga att utföra ett arbete som de själva ansåg var moraliskt korrekt och en ökad vilja att sluta 

sin tjänst. Att allt fler socialarbetare väljer att avsluta sin tjänst menar Tham (2017) även kan bero 

på högre arbetsbelastning och förändrade arbetsvillkor. 

 

I Ulrich et al. (2007) kvantitativa studie om hur amerikanska socialarbetare ser på det etiska klimat 

de arbetar i och i vilken grad de upplever känslomässig stress kring etiska avvägningar. Det 

framkom att deltagarna saknade möjligheter att få diskutera och framföra etiska svårigheter inom 

organisationen och att en stor del av socialarbetarna upplevde maktlöshet och en känsla av 

överväldigande inför de etiska svårigheter de mötte i sitt dagliga arbete. Även frustration och 

utmattning uttrycktes när etiska dilemman inte gick att lösa. Dock visar studien, till skillnad från 

Mänttäri‐van der Kuips (2016) studie, på förhållanden på den egna arbetsplatsen som minskar 

risken för att socialarbetare väljer att avsluta sin tjänst. Vikten av ett arbetsklimat som inte enbart 
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uppmuntrar till etiska diskussioner utan även tillhandahåller adekvat och utbrett stöd för att hantera 

svåra etiska avvägningar lyfts som centralt.  

 

3.2.3 Hantering av etiska dilemman 

Av Assor och Goodmans (2019) kvalitativa studie framgår att många socialarbetare inte sällan 

lutar sig mot arbetsplatskulturen och dess gemensamma principer för att på så sätt rättfärdiga sina 

beslut. I de fall det finns en osäkerhet på vad som är ett etiskt förhållningssätt i arbetet menar Assor 

och Goodman (2019) att socialarbetare väger samman sina egna etiska värderingar med 

arbetsplatsens för att vägledas i hur de bör handla. Utifrån studiens resultat framkommer att trots 

att socialarbetare delar liknande syn på vad som är ett etiskt förhållningssätt inom sin profession, 

tenderar det att skilja sig åt från person till person. Detta på grund av påverkan från omvärlden 

som omedvetet eller medvetet influerar socialarbetarens synsätt. Det överensstämmer med 

Fossestøls (2019) kvalitativa studie av hur de socialarbetare som arbetar inom den norska 

myndigheten, NAV hanterar etik i förhållande till sin yrkesroll. Av studien framkom att de etiska 

svårigheter som uppkom i arbetet var något som socialarbetarna höll för sig själva trots att många 

ansåg att deras egna etiska värderingar påverkade en stor del av deras arbete.  

 

Vidare menar Fossestøl (2019) att det finns en osäkerhet kring vad som är etiskt rätt i förhållande 

till socialarbetarens egen moral kopplat till sin yrkesroll. Detta speglar det faktum att många inte 

samtalar om etik på arbetsplatsen eller diskuterar upplevda etiska dilemman med andra 

professionella. Huruvida socialarbetare hanterar och reagerar på etiska dilemman är även något 

som undersöks av Zosky (2010), som i sin kvantitativa studie använde sig av personlighetstestet 

Myers-Briggs Type Indicator för att undersöka om socialarbetare som i högre grad är känslostyrda 

löper större risk för utbrändhet. Hypotesen var att de socialarbetare som var känslostyrda skulle 

lättare bli påverkade av klienters upplevelser och känslor än socialarbetare med ett övervägande 

logiskt tänkande. Dock visade studiens resultat på att detta samband inte var statistiskt signifikant. 

 

3.3 Sammanfattning av forskningsfältet 

I enlighet med Papouli (2019) är dygd- och pliktetik etablerade begrepp som format det praktiska 

arbetet och hur det utförs. Genom sin yrkesroll har socialarbetare i uppdrag att både följa 

lagstiftning och organisatoriska ramar, samtidigt som utredning och beslut ska göras på basis av 
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saklighet och objektivitet. Av vad som beskrivits ovan ställer det sociala arbetet höga krav på att 

socialarbetare ska utöva ett etiskt försvarbart arbete särskilt gällande social barnavård då barn och 

unga utgör en sårbar målgrupp. Enligt Friis (2005) och Alexius och Kejerfors (2012) är bristande 

kunskap hos socialarbetare men även organisatoriska förutsättningar såsom arbetsmetoder och 

beslutsprocesser faktorer som kan påverka beslut och insatser som rör barn. Då nya socialarbetare 

inom yrket ofta saknar praktisk erfarenhet kan deras personliga värderingar i det sociala arbetet 

ofta få ett för stort utrymme, vilket kan bidra till bristande saklighet och på så vis resultera i ett 

oetiskt socialt arbete (Papouli, 2014).  

 

Stora delar av forskningsfältet framför problematik kring socialarbetare som har kortare 

yrkeserfarenhet jämfört med de mer erfarna och att de i högre grad upplever svårigheter gällande 

hanteringen av etiska dilemman i början av sin yrkeskarriär (Papouli, 2019; Papouli, 2014; Alexius 

& Kejerfors, 2012; Tham & Lynch, 2014, 2019). Det framkommer även att socialarbetare med 

kortare yrkeserfarenhet inte har förvärvat en tillräckligt stark etisk kompass som kan hjälpa dem 

att hantera etiska avvägningar och dilemman (Alexius & Kejerfors, 2012). Eftersom socialt arbete 

och särskilt arbete med barn och unga i sig är ett komplext område som kräver kompetens samt en 

förmåga att inta ett etiskt förhållningssätt krävs kunskaper som förvärvas genom en lång 

lärandeprocess. 

 

Utöver hur socialarbetare förvärvar kunskap gällande ett etiskt förhållningssätt i det 

egna yrkesutövandet visar forskningsfältet på hur de hanterar etiska dilemman i förhållande till sin 

yrkesroll. Till stor del handlar det om förutsättningarna inom organisationen för att diskutera och 

framföra etiska svårigheter. Socialarbetares möjligheter att samtala om etik och etiska dilemman 

på såväl arbetsplatsen som med andra professionella tycks resultera i en minskad risk för att 

uppleva moralisk stress. Vidare framgår att brist på resurser såväl som tillgång till adekvat stöd 

inom organisationen utmynnar i att fler sjukskrivningar bland de anställda ökar samt en förhöjd 

vilja bland socialarbetare att avsluta sin tjänst (Mänttäri‐van der Kuip, 2016; Ulrich et al., 2007; 

Tham, 2017). Detta visar på vikten av ett bra arbetsklimat och ledarskap när det kommer till 

huruvida socialarbetare påverkas av etiska dilemman de kan ställas inför i sitt arbete.  
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Avslutningsvis visar forskningsgenomgången att hantering av etiska dilemman tycks skilja sig åt 

från person till person. Tidigare forskning menar även att socialarbetare som inte reflekterar kring 

etiska dilemman eller saknar arenor där det samtalas om det på arbetsplatsen, verkar ha ett sämre 

arbetsklimat som kan medföra negativa konsekvenser för deras mående. Inom forskningsfältet 

framgår få studier gällande socialarbetare med längre yrkeserfarenhet och hur de resonerar kring 

etik och hanterar etiska dilemman när de är mer trygga i sin yrkesroll. Det vore därför intressant 

att undersöka om den aktuella forskningen på området, som främst rör nyutexaminerade 

socialarbetare, överensstämmer med vad socialarbetare med längre yrkeserfarenhet berättar. 
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4. Teoretisk begreppsram 

Som teoretiskt ramverk vid analys och tolkning av empirin tar detta avsnitt avstamp i 

professionsetik men även plikt- och dygdetik samt förklaringsmodellen om copingstrategier.     

 

4.1 Professionsetik, plikt- och dygdetik 

 Genom att applicera ett professionsetiskt perspektiv kan det inom ramen för vår studie tänkas 

skapa förståelse för socialarbetarnas förhållningssätt och etiska resonemang. Christoffersen (2017) 

talar om tre kännetecken som utmärker professionsetiken. Det första som framhålls är att 

professionsetik handlar om mötet ansikte mot ansikte med människor och utgör navet i det 

professionella arbetet. Vidare kännetecknas professionsetiken av att den är handlingsorienterad, 

vilket innebär att mötet i sig förutsätter att val behöver göras och ofta inom en given tidsram. Valen 

behöver ta hänsyn till helheten och tillfredsställa de berörda parterna. Christoffersen (2017) menar 

att socialarbetare därför måste förbereda sig noga och reflektera över sina handlingar kontinuerligt. 

Det tredje kännetecknet inom professionsetik är att mötet mellan socialarbetare och klient är 

yrkesmässigt och sakligt då kontakten är baserad på en hjälpare och hjälpsökande relation 

(Christoffersen, 2017). Det sistnämnda som utmärker professionsetiken avser den professionellas 

kompetens då den ligger till grund för mötet som präglas av maktasymmetri (Christoffersen, 2017). 

Att använda professionsetik som teoretisk begreppsram kan således tänkas vara tillämpbart vid 

tolkning av vår studies insamlade empiri när det kommer till informanternas erfarenheter vid etiska 

avvägningar, som handlar om att realisera etisk reflektion till praktisk handling.        

 

Blennberger (2013) beskriver pliktetik som en del av professionsetiken och som omfattas av ett 

antal grundläggande normer som ingår i bemötandet av andra. Dessa normer styr handlandet och 

anledningen till varför man bör göra vissa saker utifrån den verksamhet man arbetar inom men 

även att följa rådande lagar och regler som ses som absoluta (Blennberger, 2013). Henriksen och 

Vetlesen (2001) menar att det är regler som alltid måste följas oavsett omständigheter och att det 

är plikter som hjälper oss att få en klarhet i vad som är “rätt” att göra. Dygdetik som också är en 

del av professionsetiken avser moraliskt handlande i förhållande till ens sätt att vara, tänka och 

känna (Dunk-West, 2016; Christoffersen, 2017). Blennberger (2013) beskriver dygd utifrån 

egenskaper som tar sig uttryck i individens handlingar och som anses vara det moraliskt “rätta” 

handlandet, vilket individen väljer att utgå utifrån. Ett antal personegenskaper såsom mod, 
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medkänsla och empati påverkar individens grundinställning och kommer till uttryck i bemötandet 

av andra (Blennberger, 2013, 2017). 

 

4.2 Copingstrategier 

För att analysera och tolka hur etiska avvägningar påverkar socialarbetare och klienter 

kommer Folkman och Lazarus (1984) och Astvik och Melins (2013) copingstrategier appliceras 

som förklaringsmodell. Dessa strategier beskriver hur individer på olika sätt hanterar upplevda 

krav och dilemman de ställs inför (Hwang et al., 2012). Copingbegreppet kan delas upp i två 

kategorier, emotions- och problemfokuserad strategi, där den förstnämnda strategin nyttjas när 

individen upplever att den situation den står inför är oföränderlig. I syfte att minska känslomässig 

stress och stressfyllda situationer används distansering eller disengagemang som strategi i 

klientrelationer eller arbetskollegor. Disengagemang uppstår då arbetssituationen inte går att 

förändra och upplevs som hopplös. Man väljer då att inte engagera sig i varken arbetsrelaterade 

frågor eller i relationen med sina medarbetare. Distansering innebär att man förenklar de problem 

man står inför och exempelvis resonerar att situationen hade kunnat vara värre (Astvik & Melin, 

2013; Folkman & Lazarus, 1984). 

 

Problemfokuserad copingstrategi används när en svår situation upplevs som hanterbar och man 

har förmåga att förändra den genom att definiera direkta problem och hitta alternativa lösningar 

för dem. Fokus läggs på faktorer som kan förändras i omgivningen såsom resurser, arbetsprocesser 

eller organisatoriska hinder. Det kan även gälla personliga förutsättningar såsom behov av 

ökad kunskap inom ett specifikt område, att förändra sin egen ambitionsnivå eller motivation 

(Kahn et al., i Lazarus, 1984). Astvik och Melin (2013) talar om kompensatoriska strategier hos 

socialarbetare såsom att arbeta övertid, ta med sig arbetet hem eller arbeta trots sjukdom för att 

balansera hög arbetsbelastning samt budget- och arbetskrav. När de kompensatoriska strategierna 

inte längre fungerar och både socialarbetares mående och kvaliteten på arbetet sänks, används 

istället kravsänkande strateger. Det innebär att socialarbetare sänker sina ambitioner genom att 

lägga mer ansvar på klienterna och acceptera att man inte kan hjälpa alla. Att prioritera ärenden, 

utreda och fatta beslut är även något som socialarbetare vill dela ansvaret med chefer, då de inte 

vill stå själv när de tvingats sänka kvaliteten på sitt arbete på grund av hög arbetsbelastning (Astvik 

& Melin, 2013).    
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Voice som strategi innebär att man som individ eller grupp lyfter problem och kvalitetsbrister som 

upplevs finnas på arbetsplatsen. Det är ett sätt att värja sig mot moralisk stress men även för att 

skydda sin egen yrkesidentitet. Kompensatoriska strategier som används under längre tid kan 

exempelvis leda till utmattning och psykisk ohälsa som slutligen kan resultera i att man slutar på 

arbetet. Exit som strategi innebär att man lämnar en situation som man anser är ohållbar, något 

som Astvik och Melin (2013) menar är vanligt bland socialarbetare och kan vara en anledning till 

den höga personalomsättningen inom socialt arbete. Voice och exit kan kopplas till Folkman och 

Lazarus (1984) problemfokuserade copingstrategier gällande hur socialarbetare hanterar 

organisatoriska och yttre förutsättningar, i förhållande till den egna yrkesrollen.  
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5. Forskningsansats   

 

5.1 Metodval 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar antas en kvalitativ forskningsmetod då denna ansats 

lämpar sig när forskaren strävar efter att få en djupare förståelse för de problem som studeras 

(Bryman, 2011). Vidare skapar denna typ av ansats förutsättningar för att inte enbart fånga 

handlingar utan även tolka handlingarnas innebörd (Bryman, 2011). Eftersom vår studie avser 

undersöka yrkesverksammas resonemang och erfarenheter av etik kopplat till den egna 

professionen och lyfta fram informanternas egna perspektiv blir en kvalitativ metod lämplig. Vi 

utgår från en teoretisk begreppsram innehållande både professionsetik och copingstrategier, 

vilket innebär en deduktiv ansats. 

 

En semistrukturerad intervjumetod har skapat förutsättningar för att kunna täcka av de områden 

vår studie ämnat undersöka, likväl möjliggjort studier av informanternas perspektiv utifrån ett 

flexibelt förhållningssätt (Bryman, 2011). De tillfrågade har under intervjun fått tillgång till samma 

huvudfrågor. Vidare har anpassade följdfrågor tillkommit för att få ett mer djupgående och rikt 

empiriskt material. Strukturen för intervjun har därmed öppnat upp för att informanterna givits 

utrymme att formulera svaren på sitt eget sätt.   

  

5.2 Urval 

Med utgångspunkt att besvara studiens syfte och frågeställningar riktas fokus mot socialarbetare 

som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten. Majoriteten av informanterna arbetar som 

socialsekreterare inom offentlig sektor på enheter för barn och unga, medan en informant arbetar 

som socialsekreterare på familjehemsenhet. Vår ambition var att hålla oss inom ramen för vad som 

kallas nyfasen för de med kortare yrkeserfarenhet i förhållande till seniorfasen, de som arbetat 

längre inom samma fält (Se SKR, 2014). Kontakt valdes att tas med yrkesverksamma som arbetat 

max tre år samt de med yrkeslivserfarenhet från åtta år och uppåt. Följaktligen har ett målinriktat 

bekvämlighetsurval använts utifrån intentionen att välja socialarbetare som arbetar i olika 

kommuner inom Stockholms län. Informanter har kontaktats genom våra arbetskollegor från två 

olika kommuner och våra studiekamrater som själva arbetar på socialkontor i Stockholm. Genom 

dessa informanter kunde sedan ytterligare intervjupersoner kontaktas. Det innebär att de nio 
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socialarbetare som deltagit i undersökningen inte haft för avsikt att vara slumpmässigt utvalda 

(Bryman, 2011).  

 

I syfte att få ett bredare och rikare empiriskt material samt öka möjligheterna att få tillgång till 

relevanta informanter, har socialarbetare från tre olika kommuner inkluderats. Detta då studien 

inte avser att behandla arbetsplatsen i sig, utan de professionellas resonemang och erfarenheter 

kopplat till den egna yrkesrollen. Det fanns en strävan efter att få en jämn fördelning av 

socialarbetare med kort respektive längre yrkeserfarenhet.  

  

5.3 Genomförande 

Studiens genomförande utfördes via personliga intervjuer förutom en av dem som genomfördes 

per telefon. En pilotintervju genomfördes men användes inte i den empiriska analysen då vår 

intervjuguide ändrades till stor del efter att intervjun var utförd. Intervjuerna hölls i lokaler som 

informanterna valde själva vilket oftast var i ett mötesrum på deras egen arbetsplats eller på deras 

eget kontor. Intervjuerna spelades in via en ljudinspelningsfunktion på telefon och dator medan 

telefonintervjun spelades in via mobilapplikationen “ACR”. Utifrån praktiska skäl utfördes 

telefonintervjun endast utav en av oss vilket kan påverka reliabiliteten, något som diskuteras vidare 

under avsnittet validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Tidsåtgången för intervjuerna varierade 

mellan fyrtiofem minuter till strax över en timme. Under intervjun uppmuntrades informanterna 

att föra resonemang utifrån våra frågor i intervjuguiden samt de följdfrågor som ställdes. Vidare 

ombads de ge adekvata exempel för att stärka deras resonemang. Det lades också stor vikt vid att 

ge informanterna utrymme att prata till punkt således som tid till att tänka efter innan de svarade. 

Detta samtidigt som vårt fokus låg på att vara aktivt lyssnande och undvika slutna frågor för att 

inte begränsa samtalet (Kvale & Brinkmann, 2014). Informanterna fick även tillgång till 

intervjufrågorna i god tid innan intervjun ägde rum, för att de skulle kunna förbereda sig om det 

så önskades.  

 

5.4 Tematisk analys 

Bearbetningen av intervjumaterialet utfördes genom en tematisk analys. Detta innebar att samtliga 

intervjuer transkriberades och kodades (Bryman, 2011). Uttryck såsom skratt, pauser och 

betoningar har övervägande utelämnats men tagits med där det varit särskilt framträdande och 
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därmed ansetts haft betydelse för tolkningen av det som sades. Talspråk har i transkriberingen även 

undvikits för att underlätta läsningen av intervjuerna och för att inte framställa informanterna på 

ett ofördelaktigt sätt (Bryman, 2011). Bearbetning av koderna tillämpades genom en öppen 

tolkning som innebär att man undersöker, begreppsliggör, jämför samt kategoriserar data. De 

betydelsebärande enheterna som fanns i texten har kodats och behållits så nära informantens egna 

uttryck som möjligt. Koderna jämfördes sedan med varandra för att se om de hörde ihop och kunde 

slås samman eller inte (Kvale & Brinkmann, 2014; Fejes & Thornberg, 2019). Därefter fördes 

koderna och relevanta citat över till en matris för att få en överblick av materialet. Där kunde 

tydligare likheter men även skillnader mellan informanternas resonemang utkristalliseras.  

 

Slutligen utfördes en tematisering av materialet där tre övergripande teman kunde identifieras med 

ett varierande antal tillhörande underteman. De teman vi kunde urskilja var etiska dilemman som 

socialarbetarna upplevde i sitt arbete, hur de hanterade dem och hur de resonerade och utvecklade 

sitt etiska förhållningssätt. Exempel på underteman var socialarbetarnas bemötande, barnets bästa 

och arbetsklimatets betydelse när det kommer till att hämta stöd i sin yrkesroll. De sorterades 

slutligen in under varje övergripande tema där de ansågs passa in. För att hitta ytterligare mönster 

och intressanta resonemang bland intervjuerna har materialet gåtts igenom ett flertal gånger och 

analyserats igen. Memos och anteckningar har förts genomgående för att underlätta bearbetning, 

tolkning och analys av det empiriska materialet (Bryman, 2011).  

 

5.5 Etiska överväganden  

För att undvika ett oetiskt förfarande vid utformning samt sammanställning av studien förutsätts 

ett etiskt korrekt förhållningssätt genom forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2002). Det 

innebär att inte enbart reflektera över vilken kunskap undersökningen ämnar tillföra, utan även 

vilka möjliga konsekvenser det kan få för forskningens deltagare. Vetenskapsrådet (2002) redogör 

för fyra grundläggande principer av etisk karaktär som de menar bör bedrivas vid all typ av 

forskning, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet, vilket denna studie avser förhålla sig till.  

 

För att tillgodose Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer gällande informations- och samtyckeskravet 

innehöll informationsbrevet som delades ut en presentation av forskarna, studiens syfte samt 
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intervjuns ramar. I brevet informerades om att medverkan var frivillig och att informanterna under 

forskningsprocessens gång hade möjlighet att avbryta sitt deltagande. Vidare har samtycke 

inhämtats genom skriftligt medgivande (Vetenskapsrådet, 2002; Kvale & Brinkmann, 2014).     

 

Konfidentialitetskravet ska tillförsäkra deltagarnas anonymitet och att den insamlade empirin 

förvaras oåtkomligt för obehöriga. Information angående detta lämnades vid inhämtandet av 

samtycke samt att det kommer att ske en avidentifiering av etiskt känsliga uppgifter som kan 

härledas till en specifik person och raderas efter slutförd studie. Enligt nyttjandekravet bör det 

framgå för informanterna hur det empiriska materialet kommer att användas, vilket delgavs via 

informationsbrevet. Informationen förtydligade att deltagarnas utsagor endast behandlas inom 

ramen för vår studie samt att det färdigställda arbetet presenteras i form av ett skriftligt 

examensarbete men även muntligt vid Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet 

(Vetenskapsrådet, 2002; Kvale & Brinkmann, 2014).   

  

5.6 Studiens metodologiska begränsningar   

Till en början var avsikten att studera hur yrkesverksammas resonemang kring etik och etiska 

avvägningar förändrats över tid. Detta förutsätter att studiens empiri samlas in vid två eller fler 

tillfällen, via en så kallad longitudinell design (Bryman, 2011). Då denna typ av studie inte ryms 

inom vår tidsram valdes istället en komparativ metod för att undersöka eventuella skillnader 

kopplat till yrkeserfarenhet. Vidare kan valet av metod i förhållande till omfånget av studien 

upplevas bristfälligt för att tillförsäkra studiens tillförlitlighet. Utformningen av denna studie kan 

endast besvara socialarbetares upplevelser och erfarenheter på området och inte huruvida 

skillnader i yrkeserfarenhet mellan socialarbetare kan tänkas få för betydelse för socialarbetarnas 

klienter. Det hade varit intressant att undersöka men etiskt och metodologiskt svårt att genomföra.  

  

5.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Då begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är anpassade efter kvantitativ forskning 

menar Bryman (2011) att tillförlitlighet är ett mer relevant uttryck för bedömning av kvalitet i 

kvalitativa studier. Tillförlitlighet består av fyra delkriterier som kommer att diskuteras i följande 

avsnitt (Bryman, 2011).   
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Trovärdighet motsvarar den kvantitativa forskningens begrepp intern validitet och handlar om 

huruvida det som undersökts är det som forskaren påstår sig undersöka. Studiens intervjuguide 

utformades utifrån vårt valda syfte och frågeställningar och testades under en pilotintervju. 

Därefter omformades frågorna delvis då svaren inte stämde överens med studiens syfte. Under 

kommande intervjuer kunde likheter i informanternas svar identifieras, vilket var en konfirmering 

av att rätt frågor ställts och på ett adekvat sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Överförbarhet som motsvarar den kvantitativa forskningens generaliserbarhet eller externa 

validitet handlar om huruvida studiens resultat går att överföra till andra sammanhang eller samma 

kontext vid en annan tidpunkt. Då en kvalitativ undersökning valdes var inte avsikten att överföra 

resultatet till en större population, strävan var att erhålla ett djup snarare än bredd (Bryman, 2011). 

Kvale och Brinkmann (2014) menar dock att forskaren kan möjliggöra för analytisk generalisering, 

vilket innebär att forskaren gör rika och fylliga beskrivningar av det som studerats så att läsaren 

själv kan avgöra om det är överförbart till en annan kontext. Vår studies resultat fokuserar på att 

beskriva informanternas resonemang och tankegångar så empirinära som möjligt, vilket förstärks 

med hjälp av citat från informanterna själva och kan förstärkas om den sammanfaller med tidigare 

forskning.    

 

Pålitlighet motsvarar den kvantitativa forskningens reliabilitet och avser huruvida studiens resultat 

skulle bli detsamma om studien utfördes av en annan forskare utifrån beskrivning av metod, urval 

och genomförande (Bryman, 2011). Då målgruppen valdes ut genom ett målinriktat 

bekvämlighetsurval genom våra arbetskollegor och studiekamrater finns det svårigheter för andra 

forskare att reproducera studien och uppnå samma resultat. I denna studie har båda författarna 

medverkat i majoriteten av intervjuerna. Av de åtta intervjuer som genomfördes av oss båda kunde 

vi komplettera varandra genom att den ena kunde inflika följdfrågor som den andra inte ställde 

eller korrigera eventuella felställda frågor, vilket ökat pålitligheten i resultatet. Genom att vi som 

författat studien även transkriberat varje intervju och kodat dem på varsitt håll bidrar det ytterligare 

till studiens pålitlighet då likheter men även eventuella olikheter i tolkningen av materialet 

uppmärksammats och diskuterats (Kvale & Brinkmann, 2014). Då intervjuguiden delgavs 

informanterna innan varje intervju ökade det möjligheten för genomtänkta svar samt att 

misstolkning av frågorna kunde undvikas.        
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För att öka pålitligheten i kvalitativa studiers resultat kan informanterna få ta del av den utförda 

transkriberingen och kodningen av intervjun, så kallad respondentvalidering. Detta är något som 

inte utförts i denna studie, vilket kan försämra studiens pålitlighet. Då en telefonintervju utförts 

varav endast en av studiens författare medverkat, försämrar även det pålitligheten samtidigt som 

svårigheterna med en sådan typ av intervjuform ökar gällande följsamheten i samtalet. Då 

förändringar i ansiktsuttryck, kroppsspråk och nyanser faller bort i och med att man inte ser 

varandra, kan det påverka tolkningen av informantens svar. En positiv aspekt av att inte utföra 

intervju ansikte mot ansikte är att faktorer såsom kön, etnicitet eller ålder inte riskerar påverka 

samspelet mellan intervjuare och informant (Bryman, 2011).   

 

Möjlighet att styrka och konfirmera motsvarar den kvantitativa forskningens objektivitet och 

innebär informanternas möjlighet till att bekräfta att tolkningen av det de berättat är vad de avsåg 

för att undvika partiskhet och feltolkningar från forskarens sida. I denna studie har dock inte 

informanterna fått möjligheten att ta del av våra bearbetade data men under intervjuns gång har 

följdfrågor ställts för att bekräfta att vi förstått vad de hade för avsikt att säga. En upprepning av 

vad som berättats och sammanfattningar under intervjuns gång har utförts för att bekräfta vår 

tolkning och för att informanterna skulle få chans att dementera eller ändra sitt svar (Kvale & 

Brinkmann, 2014).    
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6. Resultat och analys 

 

6.1 Kapitlets disposition  

Detta kapitel redogör för studiens resultat och presenteras under rubriker som avspeglar de teman 

som identifierats med citat som illustrerar dessa. De teman vår studie innehåller är hur 

socialarbetare resonerar kring etik i den egna yrkesrollen och hur de utvecklar sitt förhållningssätt, 

vilka typer av etiska dilemman som de upplever att det finns i det sociala arbetet samt hur de 

påverkas av och hanterar etiska dilemman i sin yrkesutövning. En delanalys av resultatet 

presenteras efter respektive tema och analyseras allteftersom. Innan resultatdelen ges en kort 

presentation av informanterna. Då informanternas könsidentitet inte är av relevans för denna 

studies resultat kommer pronomenet “hen” att användas genomgående i texten.       

 

6.2 Presentation av studiens informanter 

De socialarbetare som utgör vår studies informanter är alla verksamma inom socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg, har socionomexamen och en yrkeserfarenhet inom socialt arbete från 

fyra månader upp till tretton år. Majoriteten har under sin yrkeskarriär inom det sociala arbetet 

primärt arbetat med barn och unga inom individ- och familjeomsorg, en del har ytterligare 

yrkeserfarenhet såsom ekonomiskt bistånd eller erfarenhet av att ha arbetat på olika stödboenden. 

Alla informanter arbetar i kommuner som tillhör Stockholms län. 

 

ID-nummer Kortare 

yrkeserfarenhet 

Längre 

yrkeserfarenhet 

Kommun 

Pilotintervju 2 år  2 

Informant 1 4 månader  1 

Informant 2 3 år  2 

Informant 3  9 år 1 

Informant 4  8 år 1 

Informant 5 3 år  1 

Informant 6 2 år  1 

Informant 7  13 år 1 

Informant 8  12 år 3 
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6.3 Hur resonerar socialarbetare kring etik i den egna yrkesrollen och hur utvecklar de sitt 

förhållningssätt? 

 

Utifrån studiens första frågeställning urskildes två teman som rör bemötande samt vikten av en 

egen etisk kompass.  

 

6.3.1 Bemötandets etik - att vara tydlig, öppen och icke-dömande 

Informanterna beskriver vikten av ett gott bemötande som en grundläggande parameter i hur man 

förhåller sig etiskt i sin yrkesroll. Många talar om betydelsen av detta förhållningssätt utifrån att 

man som professionell bör vara ödmjuk, både inför sin klient men även i relation till sin roll som 

myndighetsperson samt den maktposition som medföljer. Att man som socialarbetare bör sträva 

efter att ha en öppenhet, vara tydlig och att inta ett reflexivt förhållningssätt är ytterligare 

återkommande teman på ämnet.  

Man fattar ett beslut, att man då är opartisk, transparant i sitt förhållningssätt och att man 

inte håller en dold agenda utifrån hur man tänker eller bedömer saker och ting. Informant 

3. 

Öppenheten och tydligheten är nära sammankopplat med att inta ett icke-dömande 

förhållningssätt. Informanterna menar att man som professionell behöver kunna förmedla i mötet 

med klienter att socialarbetarens roll inte handlar om att “döma” klienter utifrån vad de fått 

kännedom om via exempelvis inkomna orosanmälningar, utan att intresset ligger i klientens egna 

upplevelse av dennes situation.  

Bemötande tycker jag är superviktigt, att man ska bli schysst bemött… De ska inte behöva 

undra vad vi vill egentligen. Mer bara att jag har fått in det här, till exempel från skolan, 

att skolan säger det här och det är det här vi fått till oss. Att säga att, jag kommer inte döma 

utifrån det här men undrar vad du tycker om det för det är ändå rätt oroande uppgifter. 

Informant 6.  

Ett ämne som ovan beskrivits och delas av flertalet av studiens informanter är vikten av att just 

inta ett reflexivt förhållningssätt. Informanterna menar att man som professionell bör förhålla sig 

kritisk och ifrågasättande kring sin yrkesroll, att vara medveten om varför man gör saker samt 

hanterar ärenden på ett visst sätt. Genom informanternas exempel framkommer hur en del av 

socialarbetarna sätter detta i relation kring hur man själv resonerar vid bemötande av familjer 

utifrån kategorier såsom kön, etnicitet eller kulturell bakgrund.  
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Som en sådan sak som att vi oftast ringer mamman först. Varför ska man ringa mamman 

först? Att man får tänka till att man kanske ringer pappa eller gör på något annat sätt. 

Informant 6. 

Av kommande citat blir det även tydligt att detta lyfts och problematiseras oberoende av huruvida 

informanten är ny eller erfaren inom yrket. Då en informant menar att ett etiskt förhållningssätt, 

förutom att socialarbetaren bör vara kritisk och kunna ifrågasätta, således handlar om att vara 

vaksam på och reflekterande kring sina egna fördomar i mötet med människor.  

Senast här om dagen fick jag en sådan fråga att till exempel en romsk familj, som flera har 

en tendens att vilja leva lite utanför, man vill inte ha myndighetskontakt, man löser sitt 

själv och just det här. Då kom frågan upp att, hur hade ni tänkt om det var en svensk familj 

där man hade den här oron, hade man tänkt då att, jaja de får väl sköta det där, där borta 

eller hade man tänkt att nej men det här går inte? Informant 7. 

Vidare är empowerment ett återkommande tema som kommer på tal när informanterna beskriver 

bemötandet av sina klienter. De talar om detta i termer av att lämna över ansvaret till familjerna 

såsom att ge vårdnadshavare förutsättningar att kunna hjälpa sig själva för att kunna få det att 

fungera inom familjen. Något som de även menar handlar om att kunna förmedla till sin klient att 

det inte är de själva i egenskap av socialarbetare, utan vårdnadshavarna som är expert på sitt eget 

barn. Detta uttrycks genomgående av majoriteten av informanterna. 

Man jobbar mycket med att balansera mellan att lämna över ansvaret till familjerna, att det 

är dom som vet bäst och att vi bara är inne i deras liv en kort stund. Informant 5. 

Vidare lyfter en informant mottaglighet som centralt, vilket enligt denne handlar om huruvida det 

finns en vilja till förändring hos klienten. Hen menar att detta är en förutsättning för att arbeta med 

empowerment. Informanten anser att fokus primärt inte bör ligga på beviljandet av insatser utan 

att det istället bör handla om vikten av att få till en förändring för att kunna tillförsäkra att barnet 

inte far illa.  

Det är väldigt ofta man kan tillsätta stöd och så är man glad och nöjd medan folk inte ens 

är mottagliga och så går det bara på en massa möten som de inte fattar varför de ska gå på, 

och vi tänker “gud vad bra, de har en insats, de här barnen är trygga” och det där blir inte 

bra liksom. Man försöker jobba mer med var finns det mottaglighet, vilka förändringar 

tycker de själva att de ska göra, är de villiga att göra dem? Informant 7. 

En annan informant menar att beroende på hur man ser på sin professionella roll, som 

“frälsare” eller om man istället ämnar ge klienter goda förutsättningar och att det är upp till 

dem att förvalta dem, är något som beskrivs få betydelse för hur man bemöter sina klienter. 

 



30 
 

6.3.2 Att ha en egen etisk kompass 

En egen etisk eller moralisk kompass är något som lyfts av flertalet informanter i studiens empiri 

vid resonemang kring etik i den egna yrkesrollen. De talar både om vad som upplevs som rätt och 

riktigt gällande förhållandet till de regler och ramar som finns i sitt arbete, men även vad som 

upplevs som etiskt i relation till sig själv som människa. En informant menar att ett etiskt 

förhållningssätt handlar om att man gör det som känns rätt, oberoende av om det finns någon som 

ser på eller inte. Vidare menar en del informanter att den etiska kompassen formas redan under 

den egna uppväxten och som i sin tur kompletterar den egna yrkesrollen.  

Jag tror att för mig att den moraliska kompassen varit med mig från när jag var liten och 

min familj. Jag tror det är grunden och att den funnits med i livet, men att det i det här 

jobbet som socialarbetare så har den nog blivit tydligare vad jag har för värderingar och 

grund. Man måste vara medveten om sina egna värderingar och man måste stöta och blöta. 

Informant 5. 

Flertalet informanter talar om en slags grundmoral som kan härledas till socialarbetarens egna 

personliga livserfarenheter. Erfarenheter av personliga trauman lyfts som aspekter som ökar 

socialarbetares lyhördhet för andras svårigheter och förmågan att kunna sätta sig in i familjernas 

perspektiv. En av informanterna beskriver hur upplevelsen av eget trauma skapat förståelse och 

ökad medvetenhet för andra människors sorg, vilket hen menar är till en fördel i mötet med sina 

klienter. Detta delas även av ytterligare informanter då liknande berättelser framkommer. 

Det är mina egna jobbiga erfarenheter i livet som har slipat mig till att hantera jobbiga 

situationer med människor. Informant 2. 

Huruvida utbildning har betydelse för utvecklandet av ett etiskt förhållningssätt tycks det bland 

studiens informanter finnas delade meningar om. De med kortare erfarenhet inom yrket har 

generellt en mer positiv syn till den socionomutbildning som ligger till grund för deras examen. 

De menar att utbildningen givit bra förberedelser för att hantera etiska avvägningar som de kommit 

att ställas inför i sin yrkesroll. Det upplevs dock vara svårt att identifiera något specifikt från 

utbildningen som informanterna tagit med sig i sin yrkesroll idag, utan det beskrivs som en mer 

övergripande kunskap om vad etik är och hur ens eget förhållningssätt formats under utbildningens 

gång. Förutom programmets kurser lyfter en informant vikten av de diskussioner som hen tagit del 

av på seminarier och föreläsningar under utbildningen. Ytterligare betonar hen betydelsen av att 

få möjlighet att möta andra studenter med olika bakgrund, åldrar och erfarenheter. 
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Oliktänkande som stötte och blötte, och högt i tak och det var högljutt ibland. Det var även 

olika åldrar... De med erfarenhet av socialtjänst och de som är helt nya. Så när alla dessa 

möts i diskussioner så blir det jätteintressant. Efter tre och ett halvt år tillsammans var alla 

mer ödmjuka och hade mött oliktänkande. Det var en jättebra utbildning. Informant 2. 

Majoriteten av de mer erfarna informanterna lägger däremot mindre vikt vid sin 

socionomutbildning när det kommer till hur de har utvecklat sitt etiska förhållningssätt. Flertalet 

informanter menar att utbildningen inte var tillräckligt verklighetsförankrad och att de önskar att 

de fått mer erfarenhetsbaserad kunskap genom verksamhetsförlagd utbildning. En informant 

berättar att hen inte alls kände sig trygg att börja arbeta efter sin examen till följd av bristande 

praktisk erfarenhet.  

Jag kände mig inte speciellt säker på att börja jobba efter utbildningen, jag fick inte med 

mig mycket. Jag hade önskat mycket mera praktiskt, praktik och mer övningar kring 

bemötande. Det var så längesen jag gick men jag skulle inte säga att utbildningen har någon 

som helst betydelse för hur det är nu, tyvärr. Informant 7. 

Bortsett från delade meningar utifrån utbildningens betydelse tycks det bland informanterna finnas 

en samstämmighet där utvecklandet av ett etiskt förhållningssätt anses vara något som primärt sker 

i takt med praktisk erfarenhet och stöd genom handledning på den egna arbetsplatsen. En av de 

mer erfarna informanterna beskriver att hen i början av sitt arbete med barn och unga inte insåg 

vikten av relationsskapande med sina klienter. Hen hade istället inställningen att endast utreda 

familjer för att kunna göra en bedömning och därefter komma med ett förslag. Detta menar 

informanten inte var ett etiskt socialt arbete men att det handlade om brist på erfarenhet. Hen 

berättar att det föll sig mer naturligt att kliva in i en myndighetsroll då hen som ny inom yrket ofta 

var osäker och inte alltid visste hur arbetet skulle utföras. Samtliga informanter beskriver yrket i 

sin helhet som spännande och utvecklande samt att det tycks finnas en gemensam syn oberoende 

av socialarbetarnas yrkeserfarenhet som talar för en känsla av att aldrig känna sig fullärd i sin 

yrkesroll. Vidare menar de att det finns en positiv aspekt av detta och att det motsatta kan medföra 

negativa konsekvenser.  

Jag tror att om jag kände att jag var fullärd så ska jag inte göra det här. Det är farligt tror 

jag. Man måste kunna ändra på sig, bara för att man gör en bedömning en dag så behöver 

det inte vara så dagen därpå... Det tycker jag är bra. Jag känner mig trygg i att jag inte är 

fullärd. Informant 6. 

Vad som påverkat socialarbetarnas etiska förhållningssätt och utvecklandet av det varierar, tydligt 

är dock att det finns flera gemensamma nämnare som format informanternas etiska synsätt. Egna 
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livserfarenheter, uppväxt, utbildning och den arbetsplats man arbetar på visar sig ha betydelse för 

etik i den egna yrkesrollen.  

 

6.3.3 Delanalys 

När informanterna resonerar om etik är bemötande av klienterna ett återkommande ämne. I likhet 

med Blennberger (2017) talar informanterna om ett antal egenskaper som är värdefulla för dem  

att ha i det sociala arbetet. De lyfter vikten av att vara ödmjuk, tydlig och icke-dömande i sitt 

förhållningssätt som tycks handla om verktyg för att skapa förutsättningar för ett gott 

samarbetsklimat med klienterna. Informanterna beskriver även att vara reflexiv som en central del 

i sin yrkesroll och en medvetenhet kring sin roll som myndighetsperson men även varför man gör 

saker på ett visst sätt. Det informanterna talar om tycks ligga i linje med professionsetiken då 

Christoffersen (2017) beskriver att det är viktigt att, i sin professionella roll se över de handlingar 

man väljer att göra.  

 

Flertalet informanter lyfter empowerment som ett vanligt verktyg i deras arbete. Genom att ge 

klienterna hjälp till självhjälp och praktisera empowerment anses det öka möjligheten att 

omfördela makten mellan socialarbetare och klient. Blennberger (2017) menar att empowerment 

är ett av flera professionsideal för socialarbetare att arbeta utefter och att det bidrar till att forma 

en yrkesidentitet. Att arbeta med empowerment verkar vara ett arbetssätt som många socialarbetare 

väljer då det ofta överensstämmer med deras egna etiska förhållningssätt och värderingar. 

Informanterna beskriver att de utvecklar sitt egna etiska förhållningssätt redan under uppväxten 

men även genom livserfarenheter, vilket utgör en grund för deras moral och värderingar. Detta 

påminner om hur Assor och Goodman (2019) beskriver ett etiskt förhållningssätt som de menar är 

något som skiljer sig från person till person och påverkas av omvärldens influenser. Främst de 

erfarna socialarbetarna beskriver att livserfarenheter kan påverka deras etiska förhållningssätt, 

vilket kan tänkas bero på att de med lång yrkeserfarenhet generellt sett är äldre än de med kortare 

erfarenhet.  

 

Gällande socionomutbildningens betydelse vid utvecklandet av ett etiskt förhållningssätt råder en 

blandad syn hos informanterna. De med kortare erfarenhet tycks vara mer positivt inställda till 

utbildningen, vilket kan tänkas bero på att de har närmare i tiden till när de tagit sin examen och 
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refererar till den på ett annat sätt än de mer erfarna informanterna. Tidigare forskning visar även 

att socionomutbildningen kan variera i inriktning och fokus (Alexius och Kejerfors, 2012). Vår 

uppfattning är att detta kan vara en bakomliggande orsak till att informanterna i varierande grad 

upplever att utbildningen varit relevant vid utvecklandet av sitt etiska förhållningssätt. 

 

Trots delade meningar kring utbildningens betydelse finns en gemensam syn på att ett etiskt 

förhållningssätt mestadels förvärvas genom praktisk erfarenhet och är en process som fortsätter 

under hela livet. Detta är i likhet med vad Papouli (2019) beskriver kring utvecklandet av ett etiskt 

förhållningssätt som en livslång lärandeprocess. Enligt informanterna tycks det etiska 

förhållningssättet även handla om en känsla av att göra rätt mot sig själv men att samtidigt följa de 

regler och lagar som finns. Det verkar som att det finns en såväl dygd- som pliktetik hos 

informanterna som överensstämmer med varandra (Christoffersen, 2017, Blennberger, 2013). 

Detta kan tolkas som att den egna etiken har formats med hänsyn till de förutsättningar som finns 

inom det sociala arbetet och att etiken och moralen således har anpassats till vad som är möjligt i 

yrkeslivet.  

 

6.4 Upplever socialarbetare etiska dilemman i sitt arbete med barn och unga inom 

socialtjänsten och i så fall, vilka? 

 

Återkommande tema är informanternas upplevelser av att ha en maktposition och en dubbel roll 

då de beskriver att de har en hjälpande- och samtidigt en kontrollerande funktion gentemot sina 

klienter. Ytterligare dilemman avser bedömning och tillgodoseende av barnets bästa samt att 

verkställa ett barnperspektiv. Dessa dilemman diskuteras även i förhållande till ekonomiska 

förutsättningar på arbetsplatsen. 

 

6.4.1 Maktobalans – hjälpare eller kontrollant? 

Flertalet informanter beskriver att det inte sällan uppstår etiska dilemman i deras yrkesroll som 

innefattar dels en hjälpande funktion men även en kontrollerande. Att ha “dubbla roller” är något 

som beskrivs ingå i yrkesrollen som myndighetsperson och som klienter kan ha motstridiga känslor 

inför. Många socialarbetare menar att det försvårar samspelet med klienterna på olika sätt men 

även uppbyggnaden av en allians, som i sig är en förutsättning för att samarbetet kring stöd och 

hjälp ska fungera.  
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Vi har myndighetsrollen och en maktposition... Jag tänker att den här dubbla rollen finns 

med oss hela tiden. Det finns ett motstånd att komma hit och träffa oss. Även om det inte 

uttrycks öppet. Informant 5. 

Samarbete lyfts av samtliga informanter som en viktig faktor för att uppnå förändring hos sina 

klienter. I många fall beskrivs samarbetet mellan socialarbetaren och klienterna som svårt att skapa 

då den bakomliggande kontrollfunktion som socialtjänsten som myndighet har gör det svårt för 

klienterna att känna förtroende, vilket kan få konsekvenser för hur mycket och på vilket sätt de 

öppnar upp sig för socialarbetaren. En av informanterna förklarar att många av de klienter som de 

möter i sitt arbete ofta är rädda eftersom de vet att det finns en risk att socialtjänsten ytterst kan 

omhänderta barn. 

 

Den dubbla rollen som många socialarbetare beskriver handlar även om distinktionen mellan att 

vara personlig och privat. Flera informanter, oberoende av om man är ny eller erfaren inom yrket 

tycks sträva efter att vara personlig i kontakten med klienterna. Vidare menar en informant att vara 

personlig kan vara till hjälp för att skapa en relation med sin klient men betonar samtidigt att man 

inte bör vara privat då förhållandet mellan socialarbetare och klient i sig inte är ömsesidigt. 

Man är ju i en relation men man är ju en socialsekreterare. Jag är ju inte mitt privata jag så 

då är jag ju en organisation på sätt och vis. Och det går inte att vara på något annat sätt för 

att jag har ett syfte här och det är tydligt. Så om man skulle släppa den tydligheten och vara 

närmare klienten så tror jag inte att det skulle bli etiskt heller. Informant 4.  

Samtliga informanter menar att det kan uppstå dilemman avseende den maktobalans som kan 

finnas mellan socialarbetare och klient samt att detta kan visa sig redan innan klienten stigit in på 

socialkontoret. Vidare menar en informant att många klienter upplever skam och svårigheter i 

kontakten med socialtjänsten som myndighet vilket gör att de inte vill ha kontakt med 

socialtjänsten alls.  

De flesta man har att göra med vill inte ha kontakt med oss, det är skamligt och jobbigt. 

Det är jobbigt att prata om att man kanske brister som förälder, att man inte klarar det och 

folk kan tro att om man börjar prata om att man har bekymmer, att vi ska placera barn på 

en gång, vilket vi sällan gör. Så det är hela tiden det här lirkandet, motståndet för att komma 

vidare. Informant 7. 

En informant beskriver ytterligare ett dilemma som följer med den maktposition som denne 

besitter genom sin yrkesroll. Att de termer och uttryck socialarbetare använder sig av i kontakten 

med klienter, exempelvis “vårt råd är att du håller ditt barn hemma”, många gånger kan tolkas som 

absoluta. Informanterna beskriver att klienter vanligtvis har en bild av att socialtjänsten är en 
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myndighet med makt som denne måste lyda för att få stöd eller för att undvika negativa 

konsekvenser. Att inte kännas vid det faktum att man som socialarbetare är en myndighetsperson 

som innehar en maktposition menar en informant kan riskera att öka motståndet från klienterna. 

Att möta en myndighetsperson kan vara känsloladdat och det är därifrån socialarbetare behöver 

upparbeta allians för att kunna samarbeta. Medvetenhet om att man är en myndighetsperson är 

därför centralt menar informanten, särskilt om man arbetat länge. 

 

6.4.2 Barns rätt kontra föräldrars rätt? 

Balansgången om vad som är barnets rätt och föräldrars rätt som vårdnadshavare menar många 

socialarbetare är ett etiskt dilemma i det sociala arbetet med barn och unga. Många resonerar om 

att föräldraansvaret och föräldrarätten är stark vilket kan försvåra möjligheten att tillgodose barnets 

bästa och dennes rätt gentemot föräldrarna. Detta kan i sin tur ge upphov till etiska dilemman hos 

socialarbetarna.  

Exempelvis vid umgänge, att föräldrars rätt till sina barn är väldigt stark och sen kan man 

ha barn som inte vill träffa sina föräldrar eller visar symtom på att det inte blir bra när de 

gjort det. På något sätt måste vi ändå jobba för det, det är svårt för socialtjänsten att förbjuda 

umgänge då det ligger i vårt uppdrag. Informant 5.  

En informant beskriver att det kan uppstå svårigheter då föräldrar behöver samtycka för att deras 

barn ska få prata med socialtjänsten, vilket hen ofta menar är nödvändigt för att barns röst ska bli 

hörd. Svårigheter lyfts gällande att barn kan uppleva rädslor kring hur dennes föräldrar kan komma 

att förhålla sig till det som barnet berättar. Då är det viktigt, menar informanten att ge barnet 

möjlighet att samtala med socialtjänsten utan att den ska behöva känna sig orolig för föräldrarnas 

åsikter. 

Föräldraansvaret är så pass starkt, det är de som har ansvaret över sina barn och de ska 

samtycka samtidigt som vi behöver samtala enskilt med barnet. Då det är viktigt att 

möjliggöra så att barnet känner sig fri att kunna prata med oss utan att vara behöva vara 

rädd över vad sin mamma eller kanske pappa ska tycka. Där kan det ibland uppstå 

svårigheter. Informant 1. 

Vidare resonerar en informant om att barn ofta gör som de blir tillsagda av sina föräldrar oavsett 

hur hemmiljön ser ut och att det är mot bakgrund av detta centralt för socialarbetare att göra barnets 

föräldrar till samarbetspartners för att kunna förändra situationen. En annan informant beskriver 

ytterligare en svårighet i att lagstiftningen utgår från att insatser ska ges på frivillig väg så långt 

det är möjligt, vilket förutsätter föräldrarnas samtycke för att insatser ska kunna äga rum. 
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När barnet behöver exempelvis behandling från BUP och föräldern inte håller med, då har 

jag ett dilemma. SoL-vård som är frivillig innebär att jag måste ha föräldern med mig, vad 

gör man då? Informant 6. 

En informant menar att det kan kännas etiskt svårt när det finns oro för ett barn men att den oron 

inte är tillräckligt hög för att omhänderta barnet via tvångsinsatser, samtidigt som föräldrarna inte 

frivilligt vill samarbeta med socialtjänsten. Socialarbetaren beskriver att det ger upphov till viss 

maktlöshet och frustration över att lagen inte ger de verktyg hen behöver för att kunna hjälpa 

barnet.  

Om oron är jättehög för en familj eller ett barn men föräldrar inte vill ha med oss att göra, 

inte vill ha några insatser och vi kanske inte har skäl att omhänderta det här barnet. Då 

känns det ju etiskt helt fel att “aja, ha det så bra, jag vet att du har det förjävligt” till det här 

barnet. Att vi inte kan hjälpa och de känner sig svikna, med all rätt, av samhället eller av 

oss. Informant 7. 

Således visar informanternas upplevelser av att balansera barns rätt kontra föräldrars rätt, vara ett 

ämne som inte sällan som ger upphov till återkommande etiska dilemman.  

 

6.4.3 Vad är barnets bästa? 

Att avgöra vad som är barnets bästa men även fastställa att barnets bästa tillgodoses upplever flera 

av informanterna som ett etiskt dilemma. Oberoende av om man har kortare eller längre 

yrkeserfarenhet tycks det föreligga delade meningar om svårigheten i att komma fram till vad som 

är barnets bästa utifrån vad barnet berättar eller visar tecken på. Informanterna menar att det 

handlar om att man inte endast kan gå på vad barnet berättar om sitt mående utan att också kunna 

läsa av förändringar och andra förhållanden som kan påverka barnets beteende och hur det mår. 

Av de informanter som lyfter svårigheter med att avgöra vad som är barnets bästa upplever en av 

dessa att det kan vara särskilt svårt när barnet är litet då denne inte kan göra sin röst hörd på samma 

sätt som äldre barn. 

Ja, ofta är det svårt för att det är så många parametrar att ta ställning till. Det är inte 

jätteenkelt. Speciellt när de är små och inte kan uttrycka vad dom vill. Informant 5. 

En informant för även ett resonemang om ungdomars kontakt med socialtjänsten och menar i 

följande citat att dessa kan ha ett motstånd till att prata med socialarbetare, vilket i sin tur kan 

försvåra bedömningen av vad som är barnets bästa. 

Ja, eller ungdomar som kanske inte vill ha kontakt eller ha med en att göra, ja, som inte vill 

prata, då blir det också svårt att övertyga den att vi är ju här för att hjälpa till. Informant 1. 
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Vidare upplever några av de mer erfarna informanterna att det är svårt att avgöra vad som är 

barnets bästa då de har erfarenhet och kunskap om att det inte alltid exempelvis vid en placering, 

är det bästa för ett barn att flyttas från sin hemmiljö. Detta menar en informant var något som hen 

inte tänkte på i början av sin yrkeskarriär utan styrdes mer av en vilja av att “ta bort barnet från det 

farliga”. Informanten menar att det är en ständig etisk avvägning att avgöra om det trauma som 

barnet kan komma att uppleva i en flytt från sin ursprungsfamilj verkligen är det bästa för barnet i 

längden. 

Det är ju ett trauma för barn att placeras även om de har det förjävligt hemma så är det ju 

jättejobbigt att bara komma till en främmande familj och inte fatta, och var är mamma och 

sådär. Så det är liksom en avvägning hela tiden. Informant 7. 

En informant med längre yrkeserfarenhet beskriver att hen upplever att det alltid är svårt att 

omhänderta barn från sin ursprungsfamilj trots att det är ett väl motiverat beslut. Informanten 

menar att det för barnet är en trygghet att vara kvar i sin hemmiljö trots att den utifrån sett upplevs 

som destruktiv. Ytterligare ett etiskt dilemma som informanterna menar kan uppstå gällande att 

tillgodose barnets bästa är att de tvingas prioritera ärenden och bedöma vilka ärenden som är mest 

akuta. En informant beskriver att denne ibland tvingas avgöra och jämföra vilken miljö som är 

mest skadlig för ett barn, trots att inget av de alternativen upplevs som rimliga eller icke-skadligt 

för ett barn.  

 

Hög arbetsbelastning beskriver informanterna kan ha betydelse för hur socialarbetare kan 

tillgodose barns bästa, då det medför prioriteringar i ärenden om vad som anses vara mest akut. 

Att avgöra samt tillgodose barnets bästa upplever dock några av informanterna inte vara svårt eller 

otydligt. De menar att barnet ofta är bra på att uttrycka vad de vill och kan berätta hur de vill ha 

det. Vad som istället kan komma att bli ett etiskt dilemma tycks för dessa socialarbetare istället 

handla om huruvida dessa önskemål kan tillgodoses. Vidare menar de informanter som inte 

upplever svårigheter att avgöra vad som är barns bästa, att det handlar om att hitta en balans mellan 

att använda både sin professionella och privata sida. En informant berättar hur hen använder sig 

av förförståelse utifrån sitt eget föräldraskap för att sätta sig in i vad som är barnets bästa. Vidare 

betonar informanten vikten av att medha ett kort- och långsiktigt synsätt på hur barnet kommer att 

påverkas av socialarbetarens beslut och att det kan fungera som en vägledning för vad som är det 

bästa för barnet.  
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6.4.4 Ekonomiska begränsningar - risk för oetiskt socialt arbete 

Många socialarbetare, oberoende av antal år i yrket eller kommun man jobbar i har inte upplevt 

begränsningar gällande ekonomiska förutsättningar. De menar att de inte behövt handla emot sina 

egna etiska övertygelser i bedömning av vad de anser är barns bästa. Dock visar de på en förståelse 

för att detta inte tillhör vanligheterna i samband med att de tar upp andra kommuner där de 

uppfattat att dessa begränsningar finns. Vidare berättar flertalet informanter att de sällan eller 

aldrig upplevt att de inte kunnat inleda en insats på grund av bristande ekonomiska förutsättningar 

på arbetsplatsen. 

Det är ingenting som jag har känt av på den här arbetsplatsen, att man skulle begränsa 

insatser till följd av kostnader, det är inget jag har hört att man har pratat om här. Informant 

1. 

En del informanter lyfter, oberoende av om man ny eller erfaren inom yrket, betydelsen av en 

medvetenhet om att man inte har obegränsade ekonomiska resurser inom organisationen. De 

upplever att de har stort utrymme att motivera för de insatser de anser att deras klienter är i behov 

av samtidigt som de känner ett ansvar över att förvalta de skattepengar som möjliggör det sociala 

arbetet.  

Sen så ska man såklart tänka att man håller på med skattepengar och det måste ändå finnas 

en klokskap i det. Det måste finnas ett behov och om jag inte har delegation så går jag till 

min chef med de behoven och framför dem. Jag har aldrig stött på att jag inte får det jag 

vill. Det som behövs göras görs. Informant 4.  

En informant menar att det finns situationer där hen inte kan hjälpa alla och behöver prioritera de 

som är i störst behov av hjälp på grund av ekonomiska begränsningar inom organisationen. Detta 

menar hen är dock inte något som påverkar upplevelsen av att inte kunna göra det som krävs i sin 

yrkesroll.  

Jag har aldrig känt att jag inte kunnat hjälpa de familjer som har det svårast. Sen kommer 

det alltid finnas bedömningar utifrån både ekonomiskt läge men också att man kanske har 

kö på sin resursenhet. Om det är många som står i kö så behöver man prioritera eller se om 

dom kan vända sig till någon själva. Men de familjer som verkligen behöver hjälp tycker 

jag fått den hjälp som jag tycker de ska ha, och som de velat ha själva. Informant 8.  

Sammantaget verkar det som om ekonomiska förutsättningar på arbetsplatsen inte har givit upphov 

till några etiska dilemman för studiens informanter.  
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6.4.5 Delanalys  

Samtliga informanter beskriver att den dubbla rollen som myndighetsperson kan försvåra 

samarbetet med klienterna. Motståndet som de upplever att klienterna har i kontakten med 

socialtjänsten menar informanterna beror på de kan känna rädsla eller skamkänslor. I likhet med 

Christoffersen (2017) talar de om sitt arbete som handlingsorienterat och att mötet med klienten 

innebär att val behövs göras, något som de anser kan ligga bakom det motstånd som klienten 

beskrivs ha i kontakten med socialtjänsten. 

 

Informanterna uttrycker även svårigheter med att balansera den maktobalans som följer med 

yrkesrollen när det kommer till att värna om klienternas integritet vid utredning om oro. Det lyfts 

även av tidigare forskning som menar att detta är en omöjlig uppgift (Friis, 2005). Att tillämpa ett 

barnperspektiv och att tillgodose barnets bästa är något som informanterna beskriver som etiskt 

dilemma. Informanterna beskriver att det är särskilt svårt när det föräldrarna inte samtycker till 

frivillig vård och oron för ett barn inte är tillräckligt hög för tvingande åtgärder.  Svårigheterna 

beskrivs även bero på barns varierade förmåga att uttrycka sin önskan och socialarbetarens 

förmåga att avgöra om det är barnets ord eller om föräldrarnas viljor påverkat barnet. Friis (2005) 

beskriver att det sociala arbetet är kantat av subjektivitet, vilket blir tydligt då ett fåtal informanter 

menar, både bland de med kortare- respektive längre yrkeserfarenhet att de inte upplever att avgöra 

barnets bästa som ett problem. De menar att barn själva ofta är bra på att berätta vad de vill. Således 

tycks antal år i yrket inte ha någon betydelse för avgörandet av barns bästa, utan upplevelsen av 

etiska dilemman verkar snarare vara personbundet.  

 

Överlag beskriver informanterna att ekonomiska begränsningar på arbetsplatsen inte bidrar till 

upplevelser av etiska dilemman. Samtidigt talar de om svårigheten i att behöva prioritera de mest 

akuta ärendena till följd av hög arbetsbelastning. Detta tycks visa på att det ändå finns 

resursbegränsningar, men att det istället för pengar handlar om tidsmässig aspekt. Något som i 

förlängningen kan tänkas härledas till organisationens ekonomiska förutsättningar såsom 

anställning av personal för att hantera den ärendemängd som inkommer. När det kommer till 

prioritering av ärenden, är vår uppfattning att informanterna tvingas förhålla sig till den plikt som 

avser vad de bör göra inom arbetets ramar samtidigt som detta verkar komma i konflikt med vad 

de själva anser är moraliskt rätt (Christoffersen, 2017, Blennberger, 2013). 
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6.5 Hur påverkas socialarbetare av etiska dilemman i sin yrkesutövning och vilka strategier 

har de för att hantera dem?  

 

De centrala teman som framkom utifrån studiens tredje frågeställning var socialarbetarnas balans 

mellan att vara fyrkantig och personlig samt hur de hämtar stöd från chefer, kollegor och 

utomstående. Det framkom även att det arbetsklimat och de förutsättningar som finns på 

arbetsplatsen kan påverka hur de hanterar etiska dilemman i sin yrkesroll. 

 

6.5.1 Balans mellan att vara “fyrkantig” och personlig   

Utifrån vad som framkommit i studiens empiriska material beskriver flertalet informanter vikten 

av att försöka anpassa sig efter situation och ärende så långt det är möjligt. Informanterna menar 

dock att detta kan komma att bli en utmaning då de inte sällan möter stort motstånd hos sina 

klienter. Motståndet menar socialarbetarna bidrar till att de upplevs behöva vara mer “fyrkantiga” 

och “myndighetsaktiga” i sin yrkesroll, vilket även diskuterats under tidigare avsnitt. 

De vill inte samarbeta med mig, de vill inte samarbeta för att de mår väldigt dåligt i sin 

situation. De försöker då hitta sin styrka i att kämpa emot. Då blir jag, som annars brukar 

vara öppen, mer fyrkantig och håller mig mer till en viss plan. Informant 2. 

På liknande sätt lyfts fyrkantigheten som en vilja att inte göra fel och begå misstag gentemot 

klienterna som skulle kunna få negativa konsekvenser. Detta beskrivs framförallt av informanter 

med kortare erfarenhet då de upplever att de inte har tillräckligt med yrkeserfarenhet för att 

utforska sitt handlingsutrymme. 

 

En del informanter beskriver att de i början av sin yrkeskarriär ofta gjorde som chefen beordrade 

utan att fullt ut vara införstådda med syftet med arbetsuppgiften. För att hantera de etiska dilemman 

och svårigheter som de kan ställas inför beskriver många socialarbetare att de utarbetat strategier 

för att distansera sig från arbetet. Detta i syfte att få ett fungerande privatliv men ses även som en 

strategi för att långsiktigt klara av rollen som socialarbetare som emellanåt kan vara påfrestande.  

Jag tycker att det är ganska skönt att släppa saker. Jag har en halvtimme till jobbet, då har 

jag en kompis som jag kan ringa och prata med. Jag ringer specifikt henne om vissa saker 

för att ”kräka” av mig eller så lyssnar jag bara på musik. Det är något meditativt i det, att 

ha en bit till jobbet och att jag åker själv. Informant 6. 
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Något som lyfts frekvent hos socialarbetarna som strategier för att hantera arbetet är att inte ta med 

sig jobbet hem. Många beskriver att de gärna lämnar jobbet på arbetsplatsen i slutet av dagen och 

försöker att hitta sätt för att det ska fungera. Vissa nämner meditation, träning och promenader 

som sätt att släppa arbetet och de svårigheter de varit med om under dagen. Ett antal socialarbetare 

lyfter att, trots att de försöker att separera arbetsliv och privatliv så kan det vara svårt att stänga av 

ändå, oberoende av om det uppstått någon särskilt svår situation på jobbet den dagen eller inte.  

Inte alltid men det är vissa barn som man tar med sig hem, vissa familjer. Ibland gör jag 

det för att jag är orolig och känner en oro kring hur det ska gå. Men sen kan man också ta 

med sig jobbet hem för att hjärnan håller på och problemlöser och processar, kanske inte 

svåra saker men att det kan vara svårt att stänga av. Informant 5. 

Allt som allt verkar för informanterna handla om att hitta en balans i att engagera sig i sina klienter 

tillräckligt mycket men inte för mycket, för att de själva ska klara av och orka arbeta vidare. Många 

informanter menar dock att de har hittat sätt att emellanåt stänga av arbetet för att på så vis spara 

på sina krafter och orka med yrket i längden.   

 

6.5.2 Stöd från chef, kollegor och utomstående 

Att använda sig av stöd som strategi för att hantera etiska dilemman menar flertalet informanter är 

avgörande för att kunna utföra sitt arbete. De talar om förutsättningar att få diskutera tillsammans 

med kollegor eller chefer på arbetsplatsen. De med mindre yrkeserfarenhet tycks söka upp och 

använda denna typ av stöd i större utsträckning. Informanterna menar att då allt inom yrket är nytt, 

medför detta utmaningar i att balansera arbetet i helhet samt hantera etiska avvägningar i 

synnerhet. De med längre erfarenhet talar också om vikten av stöd men menar att behovet av 

vägledning avtar något i takt med hur länge de arbetat. De betonar dock värdet av stöd vid verkligt 

svåra fall.  

Jag tänker nog att själv göra det här svåra, det kan jag göra, jag känner mig trygg i 

yrkesrollen men det här behovet att bolla efteråt. Det kanske är så om man ser till de 

ärenden jag har, att jag gör det i en mindre andel ärenden, jag kanske gör det i de jobbigaste 

bara... Informant 7.  

Vare sig informanterna tillhör kategorin ny eller erfaren verkar det finnas en samstämmighet över 

vikten av tillgång till stöd på arbetsplatsen. När socialarbetarna behöver ventilera och resonera 

kring etiska dilemman eller andra etiska svårigheter som rör särskilda ärenden eller arbetet i stort, 

vänder sig många till sin närmaste chef eller kollegor. Socialarbetarna upplever att de känner starkt 

förtroende gällande att inhämta stöd hos dessa, vilket är en strategi som flertalet använder sig av. 
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En informant berättar om ett tillfälle då denne återkom sent till sin arbetsplats efter ett hembesök 

och hade ett behov av att ventilera det som hänt innan hen gick hem för dagen.  

Vi fick göra ett omhändertagande av en kille ganska sent och då när jag kom tillbaka hit så 

är det ingen här men då vet jag att jag kan ringa min chef på hens privata telefon och bara 

säga några ord, det är helt okej. Så gör vi alltid, just för att kunna lämna det här och inte 

åka hem och känna att man går runt och grubblar. Informant 7. 

Ovanstående citat indikerar att inhämta stöd kan vara en strategi inte enbart vid hantering av svåra 

etiska avvägningar utan tillämpas som ett verktyg för att hantera de känslomässiga aspekter yrket 

kan medföra i stort. Detta återkommande tema tycks inte ha kopplingar till huruvida 

socialarbetaren är ny inom yrket eller har längre yrkeserfarenhet. Det framgår att flertalet 

informanter istället talar om ämnet i relation till hur de själva är som person. En informant 

beskriver även hur denne förutom att hämta stöd hos kollegor och chef, använder sig av 

utomstående såsom syskon eller vänner för att ventilera etiska frågor. 

 

6.5.3 Arbetsklimat och förutsättningar – en viktig faktor för att hantera etiska dilemman 

Förutsättningarna för att diskutera etik och hämta stöd på arbetsplatsen tycks variera beroende på 

hur arbetets klimat och förutsättningar ser ut. Flertalet socialarbetare lyfter vikten av att få intern 

och extern handledning på arbetsplatsen men även medhandläggarskap som centralt för att 

diskutera särskilt svåra ärenden eller sådana fall där socialarbetaren upplever att denne inte 

kommer vidare. Fokus gällande handledning på den egna arbetsplatsen verkar dock ligga på att 

samtala och diskutera ärenden för att kartlägga hur situationen ser ut, medan diskussioner om 

etiska dilemman eller svårigheter kring etiska avvägningar är något som delvis beskrivs som 

bristfälligt. Flertalet socialarbetare lyfter vikten av ett gott arbetsklimat som bjuder in till dessa 

typer av samtal och att det finns en struktur för det. 

Om man har en “rövig” dag eller haft ett jobbigt möte innan man ska gå hem, då kan man 

knacka på hos en kollega och säga “hej, har du tid jag måste bara få prata av mig”. Ibland 

så behöver man inte ens ha något svar, så det är som en överenskommelse vi har. 

Informant 6.  

Ett fåtal socialarbetare upplever att det inte finns tillräckligt med utrymme på arbetsplatsen att 

prata om etiska dilemman eller etik i socialt arbete generellt, något som de efterfrågar. Detta 

oberoende av om de tillhör gruppen ny eller erfaren. 
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Jag tycker att vi har för få etiska diskussioner. Jag har svårt att säga vad det beror på, det 

skulle kunna vara lika mycket att det är tidsbrist som att det är läskigt att bli granskad i sina 

åsikter eller sina tankesätt. Informant 8.  

Medhandläggarskap lyfts av flertalet informanter som menar att det är en trygghet i situationer där 

de ställs för etiska dilemman. Att de inte står själv i svåra beslut och alltid har någon att diskutera 

med beskrivs som betryggande. En informant anser dock att medhandläggarskap både kan vara 

positivt och negativt då man på dennes arbetsplats tenderar att arbeta med samma kollegor i många 

ärenden och att de därför blir mer likatänkande med tiden. Informanten menar att det kan medföra 

en risk för att man i sin yrkesroll inte utmanas i sitt tankesätt och utvecklar sitt etiska 

förhållningssätt.  

Socialsekreterare jobbar oftast två och två men i de flesta grupper så sker det grupperingar 

och man jobbar med ungefär samma personer. Och då blir man inte så synad. Informant 8.  

Förutom intern och extern handledning samt medhandläggarskap anser informanterna att det finns 

goda möjligheter till fortbildning vad det gäller frågan om etik, även om denna många gånger 

specifikt inte behandlar det berörda ämnet.   

 

6.5.4 Att säga ifrån eller sluta på jobbet 

På frågan om socialarbetarna upplevt att de behövt handla mot sin egen etiska övertygelse i sitt 

arbete menar flertalet socialarbetare att de inte har upplevt någon sådan situation. En del 

socialarbetare menar att de har förmågan att påtala brister på arbetsplatsen som skulle försvåra för 

dem att arbeta etiskt försvarbart och att de därför inte tvingats handla mot sin egen etiska 

övertygelse. Detta återfinns både bland de med kortare- respektive längre yrkeserfarenhet. En 

informant berättar om en situation där åsikterna mellan beslutsfattare och socialsekreteraren gick 

så pass mycket isär att socialsekreteraren kände att det inte var något som hen kunde stå för. Det 

ledde till att socialarbetaren lämnade ifrån sig ärendet till en kollega vars åsikter var samstämmiga 

med chefens.  

Det är också en svår balansgång och när jag kanske jobbat i fem år så fick jag faktiskt säga 

till en chef att “jag tänker inte utföra det här som du ber mig om, jag kan inte stå för det”. 

Det är inte en lätt sak att säga och sånt kan få repressalier. Informant 8 

Bland andra informanter med längre yrkeserfarenhet framkommer andra intressekonflikter mellan 

de själva och sina chefer men att dessa har kunnat lösas på ett adekvat sätt. Ett litet antal 

socialarbetare som arbetat länge inom socialt arbete med barn och unga uttrycker att de skulle säga 
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upp sin tjänst och sluta om det inte fanns tillräckligt med möjligheter att arbeta enligt deras egna 

etiska övertygelser.  

Nej, för min del hade det varit om det hade funnits konkreta restriktioner som hade börjat 

tumma på det som jag tycker är etiskt korrekt eller inte, då hade jag förmodligen inte varit 

kvar. Rätt eller fel, för mig finns inget mellanting där emellan. Informant 3. 

 Förmågan att säga ifrån eller lämna arbetet när socialarbetarna känner att de inte kan arbeta etiskt 

försvarbart, beskrivs ovan som en möjlig strategi för att hantera detta etiska dilemma.      

 

6.5.5 Delanalys 

Informanterna beskriver att de strävar efter att vara öppna och personliga i relationen med klienter 

men att när de upplever motstånd hos klienter istället tvingas vara fyrkantiga och 

myndighetsaktiga. Detta kan tänkas vara ett sätt för socialarbetarna att distansera sig från den 

känslomässiga stress som det kan innebära att behöva handla emot det man anser är rätt (Astvik & 

Melin, 2013; Folkman & Lazarus, 1984). Det kan i sin tur innebära att socialarbetarnas dygdetik 

krockar med pliketiken och skapar moralisk stress. Att vara fyrkantig tycks också vara ett sätt för 

socialarbetare med kortare yrkeserfarenhet att skydda sig mot att göra fel, vilket överensstämmer 

med pliktetiken som vägledning i vad som anses rätt att göra (Blennberger, 2013; Henriksen & 

Vetlesen, 2001). 

  

För att socialarbetarna inte ska påverkas negativt av den moraliska och känslomässiga stress som 

forskning visar är vanligt bland socialarbetare (Zosky, 2010; Ulrich et al, 2007) har de utarbetat 

olika strategier för att hantera det. Flertalet beskriver att de försöker att inte ta med sig jobbet hem 

och ägna sig åt olika typer av fritidsaktiviteter, vilket kan tolkas som en form av distansering för 

att orka med arbetet i längden (Astvik & Melin, 2013). En problemfokuserad strategi som 

socialarbetarna använder sig av tycks vara att hämta stöd av andra oavsett yrkeserfarenhet (SKR, 

2014; Kahn et al., i Lazarus, 1984). Socialarbetare med längre yrkeserfarenhet använder stöd i 

särskilt svåra ärenden medan de med kortare erfarenhet använder stödet som ett sätt att öka sin 

kunskap och lära sig från sina kollegor (Papouli, 2019). Något som Tham och Lynch (2014, 2019) 

även menar är gynnsamt då nya socialarbetare till en början många gånger upplevs känna sig 

osäkra i sin yrkesroll. 
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Möjligheten att hämta stöd gällande etiska svårigheter i arbetet anses centralt för socialarbetarna. 

Informanterna uttrycker delvis en avsaknad av etiska diskussioner på arbetsplatsen och menar att 

det kan bero på en rädsla för att ventilera åsikter om ämnet då det är nära sammankopplat med 

personliga värderingar. Ett arbetsklimat som inte uppmuntrar till etiska diskussioner eller samtal 

om etiska dilemman kan bidra till att kunskap om sig själv och sitt professionella jag inte utvecklas 

(Fossestøl, 2019). Ulrich et al. (2007) menar att ett arbetsklimat som däremot möjliggör etiska 

diskussioner och stöd för att hantera etiska svårigheter kan göra att personalomsättningen inte blir 

lika hög. Trots att informanterna önskar fler etiska diskussioner tycks de ändå få tillräckligt med 

stöd för att stanna kvar på arbetsplatsen. 

 

Om socialarbetarna tvingas handla emot sitt egna etiska förhållningssätt på grund av arbetsplatsens 

förutsättningar eller riktlinjer menar de erfarna informanterna att de har förmågan att påtala detta 

i likhet med den kompensatoriska strategin, voice. När denna strategi inte fungerar och situationen 

anses ohållbar beskriver ett fåtal erfarna informanter att de skulle sluta på sin arbetsplats, vilket 

kan tolkas som copingstrategin exit (Astvik & Melin, 2013). Att handla problemfokuserat tycks 

vara beroende av socialarbetarnas yrkeserfarenhet men även i vissa fall ålder, vilket kan bero på 

att de är trygga i vad de anser är rätt och fel (Folkman & Lazarus, 1984). 
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7. Diskussion  

Studien har i huvudsak haft som ambition att beskriva och förstå hur socialarbetare som arbetar 

med barn och unga, med kortare- respektive längre yrkeserfarenhet, resonerar om etik i sitt arbete 

och hur de hanterar de etiska dilemman som kan uppstå. Nedan presenteras en diskussion av vår 

studies resultat och slutsatser, avslutningsvis tillkommer förslag till vidare forskning. De viktigaste 

resultaten som framkommit i och med vår undersökning och som anses besvara vår studies syfte 

och frågeställningar presenteras som följer. 

 

Vår initiala hypotes var att resultatet skulle visa på tydliga skillnader gällande intervjupersonernas 

syn på etik som en följd av deras yrkeserfarenhet. Dock framkom inga utmärkande skillnader i 

etikresonemang som kan härledas till en längre eller kortare arbetslivserfarenhet, skillnaderna 

verkar snarare vara individuella och beroende av annat än yrkeserfarenhet. De skillnader som 

likväl kunde utläsas handlade mestadels om utbildningens betydelse för hur socialarbetarna 

förhåller sig etiskt i sin yrkesroll. Studiens resultat visar att undervisningens utformning kan 

påverka i vilken utsträckning det ges utrymme till reflektioner och diskussioner kring etiska 

frågeställningar. Informanterna lyfter vikten av att ha fått ventilera med sina studiekamrater när 

det kommer till att bli mer ödmjuk inför andras oliktänkande och säker i sitt eget etiska 

förhållningssätt. Skillnaderna bland informanterna kan tänkas handla om att olika universitet 

inriktar sig på olika ämnen i sina socionomutbildningar, vilket kan påverka vilka kunskaper som 

socialarbetarna får med sig från studietiden (Alexius & Kejerfors, 2012). Det är dock inte något 

som undersökts närmare i denna studie.  

 

Samtliga informanter beskrev att de upplevde etiska dilemman, å andra sidan visar studiens resultat 

på få exempel där socialarbetarna ställts inför svåra etiska avvägningar i sitt arbete med barn och 

unga. Det kan bero på att definitionen av etiska dilemman inte tydliggjordes av oss under intervjun, 

vilket kan ha bidragit till att få exempel framkom. Att inte definiera etiska dilemman i vår 

intervjuguide var dock ett medvetet val för att inte påverka informanternas egna tolkning av vad 

ett etiskt dilemma kan vara. De etiska dilemman som trots detta framkom är i likhet med de etiska 

problem i socialt arbete som beskrivs av Blennberger (2017). Ett resultat som förvånade oss var 

att ekonomiska resurser generellt inte ansågs ge upphov till några etiska dilemman. Detta trots att 

Blennberger (2017) beskriver att motstridigheter mellan socialarbetares bedömningar av insatser 
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och budgetkrav från arbetsgivare, är något som anses vara ett vanligt etiskt problem inom det 

sociala arbetet. Detta kan handla om att majoriteten av studiens intervjupersoner arbetar i 

ekonomiskt resursstarka kommuner och därför upplever sig ha tillräckliga resurser för att kunna 

få igenom de insatser som de finner är lämpliga för sina klienter.  

 

Ytterligare ett resultat som överraskade oss var att informanterna upplevde att de inte behövt 

handla mot sin egen etiska övertygelse i yrket. Detta kan tyda på att socialarbetarnas etik och moral 

har anpassats till vad som är möjligt inom yrkets ramar, att den dygd- och pliktetik som 

Christoffersen (2017) och Blennberger (2013) talar om har sammanfallit. Det kan bottna i att 

socialarbetarna har en gemensam syn på vad som är etiska kärnvärden, vilket kan anses positivt 

då bemötandet av klienterna kan tänkas bli mer jämlikt. Dock skulle det, å andra sidan kunna 

medföra en likformighet i resonemang hos socialarbetare som inte utmanas eller granskas och som 

i förlängningen kan få negativa konsekvenser för klienten. Däremot är vår uppfattning att när 

socialarbetarna talar om att prioritera de mest akuta ärendena, trots allt går emot vad de anser är 

moraliskt rätt eller önskvärt och att deras dygdetik i vissa situationer således inte överensstämmer 

med pliktetiken. Det gäller även vid de tillfällen där vård av barn inte kan ske på frivillig väg men 

att det inte finns tillräckligt hög oro för att vårda barn med tvång, vilket informanterna lyfter som 

ett etiskt dilemma. 

 

När det kommer till informanternas sätt att hantera etiska dilemman verkar det delvis variera 

utifrån yrkeserfarenhet men även utifrån personlighet. De fåtal skillnader som kunnat utläsas 

avseende hur länge man hade arbetat handlar om utmaningar med att vara ny i sin yrkesroll och 

att man ännu inte tillskansat sig tillräcklig kompetens i form av erfarenhet för att hantera etiska 

dilemman. Våra resultat visar på att de med kortare yrkeserfarenhet har ett större behov av att söka 

olika former av vägledning i sin yrkesroll som strategi för att hantera etiska dilemman. Detta kan 

tänkas handla om det som tidigare forskning tar upp som visar på att socialarbetare med kortare 

yrkeserfarenhet önskar standardiserade metoder (Alexius & Kejerfors, 2012).  

 

Genom valet av teorier vid analysen av vår studies empiri ansågs Christoffersens (2017) 

professionsetik vara relevant då den sätter fokus på vad ett etiskt förhållningssätt innebär när man 

arbetar med människor. Även den plikt- och dygdetik som utgör en del av professionsetiken har 
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varit behjälpligt för att förstå informanternas resonemang kring etik i förhållande till deras 

yrkesroll. För att identifiera hur informanterna upplever och hanterar etiska dilemman har Lazarus 

och Folkmans (1984) samt Astvik och Melins (2013) copingstrategier varit användbara. 

Tillämpandet av flera teorier har varit fördelaktigt för att kunna få fram olika perspektiv och 

infallsvinklar vid analysen av vår studies empiri. 

 

Frågan om införandet av barnkonventionen som lyftes inledningsvis i vår studie har inte 

diskuterats närmare i vare sig studiens resultat, analys eller diskussion. Eftersom det i våra 

intervjuer framkom att många socialarbetare redan ansåg sig arbeta i enlighet med denna, och inte 

trodde att en inkorporering skulle göra skillnad i deras arbetssätt eller etiska resonemang. Vissa 

informanter uttryckte att de behövde mer kunskap om vad införandet av barnkonventionen skulle 

innebära för att kunna diskutera det djupare i intervjun. Att informanterna själva inte la särskilt 

stor vikt vid barnkonventionen som vägledning i etiska resonemang kan bero på att vår 

intervjuguide inte var tillräckligt fokuserad på denna fråga. Ämnet valdes mot bakgrund av detta 

att inte tillmätas någon större betydelse i studien. 

 

Vad som kan tänkas ha påverkat vår studies resultat är i vilken kommun informanterna i studien 

arbetar inom. På grund av det bekvämlighetsurval som utförts arbetar majoriteten av studiens 

informanter vid en och samma kommun eller närliggande kommuner i Stockholms län. Detta kan 

ha påverkat resultatet då dessa kommuner ligger i resursstarka områden och i en av Sveriges största 

städer, vilket kan ha haft inverkan på informanternas upplevelser av få begränsningar i 

handlingsutrymme kopplat till ekonomiska förutsättningar i sitt arbete. 

 

Sammantaget av vad som ovan framkommit kan vår studie delvis bekräfta den tidigare forskning 

som finns på området. Detta då det i resultat och analys trots allt blir tydligt att arbetet inom den 

sociala barnavården är en värderingsbaserad praktik och att intressekonflikter utgör en betydande 

del av socialarbetares arbete. Det kan därför tänkas vara av vikt att den utbildning som ligger till 

grund för socialarbetares examen såväl som det arbetsklimat som dennes arbetsplats 

tillhandahåller, skapar goda förutsättningar vid utvecklandet av ett etiskt förhållningssätt. En 

sammanfattande slutsats av vår studies resultat är att socialarbetarnas etiska resonemang och hur 
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de hanterar etiska dilemman tycks vara mer personbundet och inte visa på några stora skillnader 

när det kommer till deras yrkeserfarenhet jämfört med vad tidigare studier visat. 

 

Avslutningsvis hade en större studie troligtvis kunnat ge en mer varierad bild av socialarbetares 

resonemang och upplevelser. Det skulle vara intressant att ha en uttalat organisatorisk synvinkel 

avseende fokus på huruvida organisatoriska ramar och villkor påverkar socialarbetares möjligheter 

att utföra ett etiskt försvarbart socialt arbete. Även faktorer såsom lokala förutsättningar, politiska 

bestämmelser, kommunernas storlek eller ekonomiska skillnader kommuner emellan, som inte 

hanterades av denna studie men kan säkert fördjupa förståelsen för vad som påverkar ett etiskt 

förhållningssätt i det sociala arbetet med barn och unga.  
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9. Appendix/Bilagor 

 

9.1 Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi heter Emma Collin och Linnea Rosenberg och studerar på socionomprogrammet vid 

Institutionen för socialt arbete i Stockholm. I och med vår kandidat/c-uppsats 15 hp, avser vi 

behandla frågor om etik och de etiska avvägningar som socialarbetare i sitt arbete med barn och 

unga kan ställas inför. Vi vill intervjua socionomer som arbetat med barn och unga och är relativt 

nya i yrket (arbetat max tre år) och de som har längre erfarenhet (arbetat minst 8 år).  

 

Deltagande i studien innebär att tid och plats för genomförandet av intervjun bestäms med hänsyn 

till dina förutsättningar och möjligheter. Med ditt samtycke kommer intervjun att spelas in samt 

transkriberas. Intervjun behandlas konfidentiellt vilket betyder att hanteringen av uppgifter som 

kan härledas till dig som person kommer att avidentifieras och förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

Inspelning och transkribering kommer att raderas när examensarbetet är godkänt.  

 

Vid intresse kommer du ha möjlighet att ta del av c-uppsatsen genom att få en kopia av arbetet. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Din medverkan är 

naturligtvis viktig för oss och vi hoppas att det även kan tillföra ditt arbete som socialarbetare 

något nytt och utvecklande.  

 

Om du accepterar att medverka i studien kontakta gärna oss via mail för att bestämma en tid för 

genomförande av intervjun. Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon 

av oss.  

  

Vänliga hälsningar,  

Emma Collin och Linnea Rosenberg 
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9.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Bakgrund 

• Hur många år har du arbetat som socialsekreterare inom barn och unga? 

• Har du någon tidigare erfarenhet av socialt arbete? 

• Har du någon annan yrkeserfarenhet som du anser att du kan dra nytta av i din nuvarande 

yrkesroll? 

• Vad ingår i din yrkesroll? 

 

Etiska resonemang kopplat till den egna yrkesrollen samt uppdrag/insatser 

• Vad anser du att ett etiskt förhållningssätt innebär? 

• Skulle du säga att det uppstår några etiska dilemman i din yrkesroll?  

• Upplever du att det finns utrymme att utveckla din etiska medvetenhet i ditt arbete?  

Och i vilka forum? 

• Upplever du att du får något stöd gällande etiska överväganden i din yrkesutövning? 

• Finns det något forum där du kan ventilera dina etiska värden och dilemman? 

 

Faktorer som påverkar socialarbetarens etiska förhållningssätt 

• Vilken betydelse har din utbildning som socionom haft för formandet av ditt eget etiska 

förhållningssätt? 

• Hur väl har din utbildning förberett dig? 

• Finns det något särskilt kring etik som du fått användning av i ditt praktiska arbete utifrån 

din utbildning?  

• Hur tror du att din yrkeserfarenhet påverkar din etiska medvetenhet i ditt arbete idag? 

 

Etiska resonemang kopplat begreppen barnets bästa samt barnets rätt 

• Hur tänker du att ditt etiska förhållningssätt påverkas av att du arbetar med specifikt barn 

som målgrupp? 

• Hur resonerar du kring att förhålla sig till barnets bästa utifrån ett etiskt perspektiv i socialt 

arbete?   
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• Har du något exempel på en situation där du handlat mot din egen etiska övertygelse om 

vad som är barnets bästa? 

• Vad gjorde det med dig då? /Hur kändes det? 

• Hur hanterar du dessa tillfällen?  

• Finns det några allmänna strategier på din arbetsplats för att hantera dessa situationer? 

• Har du några egna strategier?  

• Tror du att det skulle underlätta för dig med införandet av Barnkonventionen? På vilket 

sätt?   

• Tror du att dina personliga livserfarenhet har haft betydelse för ditt etiska förhållningssätt? 

 


