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ABSTRACT 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur organisationen av utredningsarbetet i barn- och 
ungdomsgrupperna påverkar den upplevda arbetsbelastningen i kommunerna De kommuner 
som ingick i studien är Ekerö, Solna, Sundbyberg samt Sigtuna. Studiens frågeställningar var: 
Hur organiserar socialsekreterarna sitt dagliga arbete med barnavårdsutredningar? Vad upp-
levs som hinder och vad upplevs som tillgångar i den befintliga organisationen? Vilka förut-
sättningar är centrala för att arbetet med barnavårdsutredningar ska fungera bra? Som metod 
användes tidsgeografisk dagbok som analyserades kvantitativt samt fokusgruppsintervjuer 
som analyserades kvalitativt. Studiens resultat visade att arbetet med barnavårdsutredningar 
organiseras olika i kommunernas arbetsgrupper. Arbetsgruppen där ledningen lägger ett större 
ansvar på arbetsgruppen att själv åtgärda och hantera de begränsningar som finns hade en mer 
tidspressad och splittrad arbetsdag än de grupper där ledningen tar ett större ansvar. Samband 
hittades även mellan ostrukturerade arbetsdagar, antal chefsled och en kort sammanhängande 
skrivtid. 
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Inledning 
Många socialsekreterare känner att de har en hög arbetsbelastning i sitt arbete. Det finns flera 
studier som beskriver detta på olika sätt (Morén,1992; Oxenstierna,1997; Odbratt, 2005; Ols-
son, 2003, loc.cit.). Denna arbetsbelastning påverkar socialsekreterarnas arbetssituation nega-
tivt genom att de upplever tidsbrist samt ogynnsamma arbetsvillkor. Detta är inte bara påfres-
tande för de enskilda socialsekreterarna, utan även för professionen i sin helhet (Socialstyrel-
sen, 2003, loc.cit.). Socialsekreterarna har makt över familjers och barns livsvillkor samtidigt 
som de upplever en maktlöshet i sin egen arbetssituation. Därför är det viktigt att se vad som 
ligger bakom denna upplevda maktlöshet och ogynnsamma arbetssituation. 

Denna arbetssituation får naturligtvis en mängd konsekvenser. En viktig konsekvens är att 
utredningsarbetet inom socialtjänsten påverkas. Utredningsskrivande är en av socialtjänstens 
huvuduppgifter. Utredningen ligger till grund för vilka vidare insatser som ska göras och det 
finns lagstadgade krav på hur det ska gå till och vilken kvalitet utredningarna ska ha. Detta 
regleras i Socialtjänstlagen (SoL) 3:3 § och 11:1, 2 § §. Om inte socialsekreterarna klarar av 
att uppfylla dessa krav så är utredningarnas kvalitet i fara och därmed även klienternas rättsä-
kerhet. 

En annan viktig konsekvens av detta är att det försvårar det pågående arbetet med att kun-
skapsbasera socialtjänstens arbete. Detta är ett redan uppmärksammat problem, bland annat så 
läser för närvarande socialsekreterare sällan forskningsresultat på arbetstid (Bergmark & 
Lundström, 2002, s.359f).  

Under hösten 2005 fick FoU Nordväst1 i Sollentuna i uppdrag att studera den upplevda 
arbetsbelastningen beträffande arbetet med barnavårdsutredningar i fyra kommuner (Piuva & 
Olofsson, 2005.loc.cit). Frågan väcktes på initiativ av socialsekreterarna i barn och ungdoms-
gruppen i Ekerö kommun. Anledningen var att socialsekreterarna i Ekerö upplevde en starkt 
påfrestande arbetssituation i sitt utredningsarbete. Ytterligare tre kommuner inom FoU Nord-
väst (Sigtuna, Sundbyberg och Solna) deltog också i undersökningen. Syftet med att studera 
fyra kommuner var att möjliggöra jämförelser beträffande organisation och demografiska 
förhållanden. Utifrån ovanstående förutsättningar och med avsikt att undersöka den upplevda 
arbetsbelastningen formulerades följande problemställning: Finns det skillnader i kommuner-
nas organisation av utredningsarbetet, och har dessa skillnader betydelser för hur arbetsbe-
lastningen upplevs?  

Undersökningen av arbetet med barnavårdsutredningar i Ekerö, Sigtuna, Sundbyberg och 
Solna resulterade i två studier. Tid för arbete (Piuva, K & Olofsson, E. (2006) samt denna C-
uppsats, Makt och maktlöshet.   

 

                                                 

1 Forsknings och Utvecklingsenheten i Nordvästkommunerna. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur organisationen av utredningsarbetet i barn- och 
ungdomsgrupperna påverkar den upplevda arbetsbelastningen i kommunerna. Eftersom det är 
socialsekreterarnas upplevelser och bedömningar av arbetsbelastningen som studeras så har 
frågeställningarna formulerats med syfte att lyfta fram och analysera det praktiska dagliga 
arbetet med barnavårdsutredningarna.   

 

Frågeställningar: 

• Hur organiserar socialsekreterarna sitt dagliga arbete med barnavårdsutredningar? 

• Vad upplevs som hinder och vad upplevs som tillgångar i den befintliga organisatio-
nen? 

• Vilka förutsättningar är centrala för att arbetet med barnavårdsutredningar ska fungera 
bra? 

Disposition 

I följande kapitel kommer först bakgrunden att redovisas. 

Efter bakgrunden presenteras tidigare forskning inom området.  

Sedan kommer den teoretiska referensramen att redogöras med en genomgång av den teori 
som ligger till grund för studien.  

Efter den teoretiska genomgången kommer val av metod och genomförande av datainsam-
lingen och efter det studiens resultat.  

Slutligen kommer slutsatser att presenteras, resultaten diskuteras och konsekvenser som resul-
taten kan få för arbete med barnavårdutredningar behandlas. Till sist diskuteras olika fråge-
ställningar att gå vidare med i framtida forskning. 
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Bakgrund  
I detta kapitel kommer först den svenska barnavårdens arbetsområde att presenteras med en 
kort historisk genomgång. Därefter kommer den lagstiftning som reglerar arbetat att lyfts fram 
med fokus på lagstiftningen som reglerar socialtjänstens arbete. I sista avsnittet kommer Tid 
för arbete (Piuva & Olofsson, 2005, loc.cit.) att presenteras. Materialet till denna c-uppsats är 
hämtat från nämnda studie.  

Den svenska barnavården 
Wiklund (2006) skriver att den svenska barnavården har sin bakgrund i följden av 1800-talets 
industrialisering. Första lagen stiftades 1902 och kom till för att fånga upp den mängd kringd-
rivande barn till industriarbetarna som industrierna medförde. Dessa barn sågs som ett sam-
hällsproblem som kriminella och tiggande. Med andra ord skapades den svenska barnavården 
ursprungligen för att disciplinera individer i marginaliserade grupper. I dagens barnavård 
finns den kontrollerande funktionen fortfarande kvar men den stödjande funktionen har till-
kommit (a.a. s. 12).  

Riktlinjer för barnavården i Sverige finns reglerat i Socialtjänstlagen (SoL) kapitel fem. I 
detta kapitel står att socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp under 
trygga förhållanden och att de i samarbete med hemmen ska främja en god utveckling hos 
barn och ungdomar. Behoven som finns skall tillgodoses och föräldrarna ska få det stöd och 
de råd som de behöver (SoL 5 kap. 1-3 §§). 

 Den svenska barnavården är en del av det svenska välfärdssystemet. Administratörerna av 
detta är kommunernas socialtjänster och de producerar även flera av de välfärdstjänster som 
barnavården använder sig av. I kommunerna är det speciella barn och ungdomsgrupper, i vis-
sa kommuner kallade barn och familjegrupper, som handlägger välfärdstjänsterna vilka riktar 
sig till barn och deras föräldrar. I handläggningen av dessa ärenden förekommer det för det 
mesta kontroll och stöd till familjer som av olika anledningar behöver hjälp med att vårda sina 
barn. Kontrollen handlar främst om att se till att barn inte far illa i hemmet på grund av miss-
handel eller vanskötsel, och stödet handlar om att förebygga att barn och ungdomar far illa 
eller utvecklas ogynnsamt (Wiklund, 2006, s. 12ff).  

Till barn och familjegrupperna kommer anmälningar från myndigheter och allmänheten 
samt ansökningar om till exempel kontaktperson eller kontaktfamilj. Dessa barn och familje-
grupper gör det största utredningsarbetet. Ofta finns personer som både sysslar med utred-
ningsarbete och familjehemsfrågor i samma grupp. Det finns ibland även vissa mottagare i 
den enhetliga gruppen eller som en fristående enhet. Mottagning bygger på idén att hantering-
en av nya ärenden bör standardiseras och att de arbetsuppgifter som förekommer i samband 
med nya ärenden kräver särskild kompetens (Bergmark och Lundström, 2004, s.12,16ff).   

Lagstiftning 
Kommunal verksamhet regleras i SFF 1986:223 även kallad Förvaltningslagen (FL). I denna 
lag regleras bland annat myndigheternas serviceskyldighet och allmänna krav på handlägg-
ning av ärenden.  

I Förvaltningslagen står det även att varje ärende skall handläggas så enkelt, snabbt och 
billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts (FL 7 §). Dessutom har en part rätt att ta del 
av det som har tillförts ärendet när det gäller myndighetsutövning och ärendet får inte avgöras 
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utan att parten har underrättats om en uppgift som tillförts ärendet av någon annan, och få 
tillfälle att yttra sig i frågan (FL 16,17§§). 

Socialtjänstens barnavårdsarbete regleras främst av innehållet i SFF 2 001:453, även kal-
lad Socialtjänstlagen (SoL).I socialtjänstlagen finns specifika paragrafer som reglerar utred-
ningsarbete inom socialtjänsten i kapitel 11. I detta kapitel står det att socialnämnden utan 
dröjsmål skall inleda utredning av vad som kommit till nämndens kännedom och som kan 
föranleda någon åtgärd. Utredningen som klargör om socialnämnden behöver ingripa till ett 
barns skydd skall bedrivas skyndsamt och ska vara slutförd inom fyra månader (SoL 
11:1,2§§). 

Handläggning som bedrivs i dessa ärenden skall dokumenteras och dokumentationen skall 
visa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av 
betydelse (SoL 11:5§). 

Tid för arbete 
Tid för arbete (Piuva & Olofsson, 2005) genomfördes av Forsknings och Utvecklings enheten 
(FoU) Nordväst under hösten-05 efter en förfrågan från Ekerö till Nordvästs FoU-råd. Förfrå-
gan grundade sig i att socialsekreterarna i Ekerös kommuns barn och ungdomsgrupp hade 
lämnat en skrivelse till Ekerös Socialnämnd för att göra Socialnämnden uppmärksam på soci-
alsekreterarnas höga arbetsbelastning. Nordvästs FoU råd ansåg att frågan var så pass viktig, 
och att referensgrupper var av vikt för att kunna bedöma resultatet, att en större studie var 
skälig. Därmed beslöts att utöka studien från endast Ekerö kommun till att innefatta fyra 
Nordväst kommuner. Kommunerna valdes ut utifrån olika grundläggande faktorer som kom-
muntyp, invånarmängd samt organisationsstruktur. Mer om studiens urval på sidan 18 i denna 
uppsats. 

Studiens viktigaste resultat var att det finns stora skillnader mellan hur de fyra kommu-
nerna Sigtuna, Sundbyberg, Solna och Ekerö strukturerar sitt arbete. Studien visade även att 
det finns ett större samband mellan en ogynnsam arbetssituation och strukturella förhållanden 
än mellan arbetssituationen och individens sätt att organisera sitt eget arbete. De strukturella 
förhållanden som var av betydelse visade sig vara den interna organisationen i form av bland 
annat storlek på arbetsgrupp och antal chefsled. Ekerö visade sig ha mer splittrade och stressi-
ga arbetsdagar än de andra arbetsgrupperna och det diskuterades i studien att det kunde ha 
samband med att Ekerö har en mer platt organisation, har högst tryck från barnpopulationen 
på utredarna och en relativt liten arbetsgrupp (a.a.s.2,15). Resultatet från Tid för arbete har 
presenterats för Ekerös socialnämnd och socialchefen arbetar i nuläget med en arbetsplan för 
att förbättra arbetssituationen för socialsekreterarna i barn och ungdomsgruppen i Ekerö 
kommun. 
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Tidigare forskning  
Detta kapitel kommer att behandla forskning som berör studiens område. Allra först berörs 
forskning som rör hur förändringar i samhället har påverkat barnavårdens organisation. Därpå 
uppmärksammas brister i organisationen och därefter vilken betydelse målkonflikter kan ha 
för individen. Slutligen kommer personalgruppens och chefens betydelse för arbetssituationen 
att lyftas fram,.  
 

Den kommunala barnavårdens organisation 
Under de senaste decennierna har det skett en stor politisk förändring som har medfört att 
kommunerna har fått större möjlighet att själva bestämma hur arbetet inom kommunen ska 
organiseras.  Detta har lett till att socialtjänstens organisation skiljer sig åt i kommunerna. Den 
organisatoriska enhetligheten är därmed mindre än tidigare och det är därför svårt att få ett 
överskådligt intryck av barnavårdens organisation i olika kommuner. De svenska kommuner-
nas utsatta läge under 90-talet är troligtvis en stor bidragande faktor till dessa organisations-
förändringar (Bergmark & Lundström, 2004, s.23f). 

Lloyd, King och Chenoweth (2002) lyfter i sin forskningsöversikt fram att flera forsk-
ningsstudier har visat på samband mellan brister i organisationen och en svår arbetssituation. 
De brister som lyfts fram är inte förvånande ekonomisk brist och personalbrist, vilket leder till 
hög personalomsättning. Mer förvånande är att arbete i en byråkratisk miljö i sig bidrar till en 
upplevd dålig arbetssituation, (a.a., s. 258). Flera av dessa resultat är även giltiga i Sverige då 
en svensk studie (Olsson, 2003, s.88ff) har hittat samband mellan hög arbetsbelastning och 
personalbrist, hög personalomsättning, nedskärningar och sparkrav. Olsson hittade även sam-
band mellan ogynnsam arbetssituation och brist på utrymme för reflektion samt ökat krav på 
dokumentation.  

 

Målkonflikter 

En annan aspekt som visat sig ha betydelse för arbetssituationen är skillnad mellan organisa-
toriska mål och personliga mål. Även detta kan anses ligga utanför organisationens ramar, då 
det kan hävdas att organisationen inte kan tvinga in medarbetarna i att tycka och tänka som 
ledningen. Men eftersom detta visar sig ha en viktig del i upplevelse av stress på arbetet så är 
det en viktig organisatorisk fråga att tydliggöra organisatoriska mål och att skapa utrymme för 
diskussioner kring eventuella konflikter mellan dessa och de personliga målen med arbetet. 

Lloyd, King & Chenoweths forskningsgenomgång (2002, s. 258, 263) visade att en låg 
överensstämmelse mellan individens mål och organisationens har visat sig ha betydelse för 
arbetsrelaterad stress samt bidragit till en låg professionell självkänsla . 

En annan aspekt av detta är rapporterad tidsbrist inom socialtjänstens arbete, detta berör 
Morén (1992, s.28) som tar upp ett liknande resonemang i sin studie då han skriver att tids-
bristen uppstår när socialsekreterarna inte gör vad de vill eller tycker att de behöver göra. 
Odbratt (2005, s.78) menar även han att en hög arbetsbelastning har samband med upplevelser 
av att arbeta i en organisation vars delar inte samverkar, att samsyn saknas och att man har 
otillräckliga verktyg samt att förslagen till beslut ibland känns tveksamma. 

 

 9



Personalgruppens och chefens betydelse 
Både internationell och svensk arbetsmiljöforskning har visat att samarbetet inom gruppen 
påverkar individernas stress och utbrändhet i sitt arbete. Detta är vid en första blick inte rela-
terat till organisation, men vid närmare eftertanke är ledningen ansvarig för även den psykiska 
arbetsmiljön, och att ge de rätta organisatoriska förutsättningarna för ett gott klimat i arbets-
gruppen är ledningens ansvar.  

Forskningsöversikten inför denna uppsats visade att stämningen på arbetsplatsen har sam-
band med stress i arbetet, då de som upplevde en dålig stämning på arbetsplatsen med kon-
flikter både inom arbetsgruppen samt med klienter upplevde mer stress än de som inte gjorde 
det (Oxenstierna 1997,s.136ff).  

Vidare fanns samband mellan en hög ärendemängd och utbrändhet, men detta samband 
fanns bara då det sociala stödet från arbetskollegor var lågt. Hos de individer som hade ett 
högt socialt stöd från kolleger var motståndskraften mot utbrändhet vid hög ärendemängd 
högre (Koeske & Koeske, 1989,s.243). Detta har bekräftats i senare studier där även ett soci-
alt stöd från chefer har visat sig ha en skyddande effekt mot stress och utbrändhet (Lloyd, 
King & Chenoweths, 2002, s.255). 

Sammanfattning och diskussion 
Sammanfattningsvis kan sägas att de organisatoriska faktorer som påverkar arbetssituationen 
negativt är ett dåligt stöd till personalgruppen som resulterar i dåligt samarbete inom gruppen, 
samt dåligt stöd mellan chef och personal.  

Vidare visar det sig att otydliga diskussioner kring mål för arbetet har en negativ påver-
kan. Detta kan handla om att socialsekreterarna inte känner att de kan uppfylla sina personliga 
mål inom organisationens mål, eller att målen är otydliga i sig och därmed leder till förvirring. 

Slutligen påverkar organisatoriska brister arbetssituationen negativt och här är det svårt att 
se vad som följer på vad. Om personalgruppen haft dåligt stöd från varandra och ledning så 
kan det leda till dålig stämning; vilket leder till personalomsättning vilket leder till personal-
brist. Den då uppkomna svåra arbetssituationen kan i det fallet hypotetiskt röra sig om både 
de ursprungliga problemen med samarbetet samt den nyuppkomna situationen. Samtidigt kan 
det antas att en hög personalomsättning i sig kan leda till svårigheter att samarbeta och stödja 
varandra i gruppen. 

Likaså kan målkonflikter både skapa personalbrist och personalomsättning samt vara ett 
resultat av detta. Vid stort inflöde av ny personal kan det vara svårt att skapa gemensamma 
överensstämmande mål med samtliga personal inom organisationen. 

Resultatet från Tid för arbete (Piuva & Olofsson, 2005, s.7) visade att det fanns skillnader 
mellan Ekerö och de andra kommunerna på flera olika punkter men det var svårt att isolera 
vilka enskilda faktorer det är som spelar in. Sannolikt är det flera olika faktorer som i ett 
komplext samband påverkar arbetssituationen. 

Forskningsgenomgången visade tydligt att det finns en kunskapslucka i forskningen när 
det gäller hur organisatoriska och strukturella faktorer påverkar socialsekreterares arbete med 
barnavårdsutredningar. 
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Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen att presenteras. Vidare kommer teorins 
grundläggande idéer att presenteras i form av teorins ontologi2, dess grundläggande begrepp 
samt metoder och analysredskap. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en grundläggande 
förståelse för den teoretiska referensramen som valts, så att läsaren ska kunna göra en egen 
bedömning av teorins och metodens relevans för studiens syfte. 

Det tidsgeografiska perspektivet 
För att undersöka problemet som ligger i fokus för denna uppsats har en tidsgeografisk refe-
rensram valts. Syftet med denna teoretiska genomgång är inte att ge en fullständig redogörelse 
för hela tidsgeografin utan endast av de begrepp och metoder som är väsentliga för denna en-
skilda studie kommer att tas upp. För de läsare som vill läsa mer om tidsgeografi hänvisas till 
Hallin (1989, loc.cit.) och Asplund (1983,loc.cit.). Dessa författare ger en fullständig översikt 
av tidsgeografisk teori och metod.  

Det tidsgeografiska forskningsperspektivet skapades av Torsten Hägerstrand omkring 
1970 och dess rötter ligger långt tillbaka i geografins idé historia och i regionsgeografin. 
Tidsgeografin är inte bara en teori utan snarare ett synsätt som formulerar och utvecklar ett 
speciellt sätt att se på världen (Åquist ,1992,s.12ff). Ur denna syn på världen har det formats 
dels en tidsgeografisk modell som mer konkret beskriver hur olika fenomen och händelser i 
tiden och rummet hänger ihop och dels en tidsgeografisk metod som inriktar sig på att meto-
disk undersöka olika frågor som uppstår i modellen. 

Tidsgeografisk ontologi 

 Hägerstrand (1991, loc.cit.) påpekar att tidsgeografin i sin nuvarande utformning inte bara 
använder sig av ett område utan att den är en konsekvent utformad världsbild, vilken har stor 
räckvidd och som i och med detta är ganska abstrakt. 

Tidsgeograferna protesterar mot att objekt tas ur sitt sammanhang för att studeras. När 
detta görs så anses det inom den tidsgeografiska världsbilden att det förloras mycket av för-
ståelsen för hur olika fenomen påverkas av de förhållanden som de befinner sig i. Därför ut-
gör de resultat som fås genom experiment eller statistisk analys där enskilda fenomen har iso-
lerats, bara en sida av verkligheten. Enligt denna världsbild bör de komplexa sammanhang av 
tid och rum som det studerade fenomenet befinner sig i vägas in i studierna för att få giltiga 
resultat. Denna koppling mellan tid och rum är en central tanke inom tidsgeografin.  

Tidsgeografiska definitioner 

För att den teoretiska genomgången ska bli så tydlig som möjlig kommer jag i det här stycket 
att redovisa för grundläggande begrepp inom tidsgeografins modell, metod och analys. 

Tidsrum- Den sammanhållna tiden och rummet som individen lever i och där alla handlingar 
utförs. 

                                                 

2 Ontologi betecknar ett visst sätt att se på hur världen är uppbyggd.. 
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Öppet tidsrum- Den yta i tidsrummet där individen kan utföra sina handlingar obehindrat. 

Aktivitet- En aktivitet är en tidsmässigt begränsad handling (Joanson, 2004, s.37). Ett exempel 
kan vara att ringa ett telefonsamtal. Aktiviteterna kan ta olika mycket tid i anspråk och ske på 
olika fysiska platser. 

Projekt- Flera aktiviteter som har som syfte att uppfylla ett visst mål. Med andra ord är det ett 
större målinriktat sammanhang som kan inbegripa flera olika typer av aktiviteter, (Friberg, 
1990, s.106ff) till exempel; fostra barn, laga middag, skriva en barnavårdsutredning etc.  

Projekt kräver tidsutrymme och ofta samordning av flera individers aktiviteter. När ett projekt 
släpps in i tidsrummet tar det plats och tränger undan andra projekt (a.a., s.312). 

Individprojekt- ett projekt som en individ genomför för att nå ett visst mål.  

Organisationsprojekt-  ett projekt som en organisation genomför för att nå ett visst mål. 

Begränsningar- de förhållanden som avgränsar det område i tidsrummet där personen kan 
göra fria val för sina handlingar. Restriktioner är ett exempel på begränsningar (a.a.s.107). 
Begränsningar kan vara olika starka beroende på vad som krävs för att häva dem eller att 
komma runt dem. Lagar är till exempel absoluta begränsningar. Begränsningarna för hand-
lingar är inte bara fysiska egenskaper utan även normer som påbjuder uppförande, även un-
derförstådda och de personliga val individen gör mellan olika alternativ. Begränsningarna 
fungerar som ett filter som projekten silas genom innan de påbörjas och detta tvingar fram val 
mellan olika handlingsmöjligheter(a.a.s.312). 

 
Restriktioner- ett centralt begrepp i tidsgeografi 

Det finns tre kategorier: 

1. Styrnings eller auktoritets restriktioner. 
2. Kopplingsrestriktioner 
3. Kapacitetsrestriktioner 

Styrnings eller auktoritets restriktioner är de lagar och regler som styr vad som är tillåtet inom 
ett område där endast vissa grupper eller personer har rätt att fatta beslut och utöva kontroll. 
Vissa restriktioner är lagar och förordningar och vissa uttrycks som råd och anvisningar. En 
stor del av de restriktioner som personal möter utgörs dock av restriktioner som är formulera-
de av deras arbetsgivare. 

I första fallet är restriktionerna svåra att påverka och i andra fallet kan restriktionerna ändras 
av arbetsgivaren. Men dessa kan upplevas som svåra att påverka för den enskilde anställde 
och detta får effekt på handlingsutrymmet. 

Kopplingsrestriktioner innebär att människor måste kopplas ihop med andra människor och 
redskap och material för att produktion, konsumtion, social samvaro ska kunna komma till 
stånd. Kopplingen tar gestalt i tidsrummet och grundas på överenskommelser och förpliktel-
ser. Alla yrkesutövare är till exempel starkt knutna till sina redskap och till utrymme för att 
kunna utöva sitt yrke.  

Kapacitetsrestriktioner begränsar individens verksamhet på grund av hennes biologiska egen-
skaper och tillgång till kunskapsresurser, ekonomiska resurser, utrustnings resurser, förflytt-
ningsresurser etc. Tex. Behov av att äta och sova (a.a.,s.312; Hägerstrand, 1970, s.18ff). 
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Tillsammans utgör dessa restriktioner en ram inom vilken projekt måste anpassas för att kun-
na genomföras (Joanson, 2004, s.39).  

 

Tidsgeografisk modell 
Tidsgeografins modell har som syfte är att lyfta fram och förklara de begränsningar som finns 
i tidsrummet i form av restriktioner och som möjliggör individers olika handlingar och bete-
enden (Joanson, 2004, s.10).  

Utgångspunkten för detta är att handlingar i samhället kräver fysiskt utrymme och då ut-
gör tidsrummet en resurs, men resursen är begränsad och detta ger upphov till trängsel (Nor-
dell, 2002 s. 14ff). Detta kan innebära att en individ sätts i en situation där flera handlingar 
behöver göras samtidigt med följden att individen behöver antingen välja mellan vilken hand-
ling som ska utföras, eller pressas att utföra handlingarna på mindre tid än individen vill, för 
att hinna med båda. 

Begränsningarna kan vara av olika slag och de kan lagras på varandra. Detta innebär att i 
en situation kan flera begränsningar påverka individens möjligheter att göra fria val. Efter att 
alla begränsningar har vägts in blir slutresultatet ett avgränsat öppet tidsrum inom vilket indi-
viden kan anses ha ett fritt val. Inom detta område har individen rent principiellt möjlighet att 
handla och påverka sin situation. Utanför detta område utbreder sig områden med handlings-
begränsningar som kan graderas efter den kollektiva ansträngning som behövs för att förändra 
dem (Friberg, 1990, s.106).  

 De individuella besluten att handla på ett visst sätt påverkas av både självvalda och yttre 
orsaker. Om handlingen är självvald eller om de yttre orsakerna som styr handlingen stämmer 
överens med individens värderingar och det finns mer än ett alternativ för individen är hand-
lingen frivillig. Om yttre orsaker styr handlingen och om de inte stämmer med individens vär-
deringar är handlingen en ofrivillig anpassning till de begränsningar som finns i tidsrummet 
(Holm, Mäkilä och Öberg, 1989 s.212). Därför är det enligt tidsgeografin viktigt att de olika 
individprojekten och organisationsprojektens målsättningar stämmer överens. Till exempel 
styrs de organisationer vars arbete det är att arbeta med människors liv numera i allt högre 
grad mot ekonomiska mål. En sådan obalans mellan individen som vårdar och organisationens 
ekonomiska mål skapar utrymme för problematiska förhållanden på arbetsplatsen. Samma sak 
händer när individens förväntningar på arbetet inte stämmer överens med det faktiska arbetet 
så att hon inte kan realisera sina planer (individprojekt) inom ramen för arbetsplatsens styrsy-
stem (organisationsprojekt) och därmed tvingas att inta en roll hon inte är tillfreds med. Då 
uppstår det enligt den tidsgeografiska modellen konkurrens om tid, utrymme och andra resur-
ser och det kan leda till olika slags fysiska och psykiska symptom (Friberg, 1990,s.107f).  

Den tidsgeografiska modellen utgår med andra ord från att en situation sätter gränser för 
vad som är möjligt i nästa. Mer konkret tydliggörs individers val och handlingar genom mo-
dellen och hur de kanaliseras eller begränsas av olika restriktioner i tidsrummet. Det handlar 
om individens möjlighet att utföra individprojekt och att delta i kollektiva projekt på en kon-
kret nivå (a.a., s.34). 

Tidsgeografiska metoder 

I den tidsgeografiska metoden används tid och rum för att relatera olika fenomen och företeel-
ser till varandra (Nordell, 2002, s. 60ff). Detta görs genom att en tidsgeografisk kartbild ritas 
enligt vissa principer. I denna metod sätts fokus på den ömsesidiga relationen mellan vardags-
livet, upplevelsen av den samt dess aktiviteter, individer och upplevelser. Vardagslivets pro-
jekt byggs upp av olika aktiviteter som tillsammans bildar viktiga sammanhang i den fysiska 

 13



och den sociala världen. Genom att göra kartbilder av detta kan upplevda fysiska besvär och 
sinnesstämningar sättas i relation till vad personen gör, var den befinner sig samt vilka den är 
tillsammans med. Dessa olika komponenter skrivs ned i en dagbok och är grunddatan i analy-
sen. Denna tidsgeografiska metod utvecklades av Kajsa Ellegård (1994, loc.cit.) och vidareut-
vecklades av Ellegård och Nordell (1997, loc.cit.). 

Tidsgeografisk dagbok 
Nordell (2002) skriver att det i dagboken antecknas i vilket sammanhang aktiviteterna har 
utförts. Det finns tre olika sammanhang som synliggörs genom dagboken; Aktivitetsrelaterade 
sammanhang, geografiska sammanhang samt sociala sammanhang. De aktivitetsrelaterade 
sammanhangen visar alla aktiviteter som uppträder i tur och ordning under en dag. I kartbil-
den visas detta genom att en linje löper genom diagrammet när en aktivitet pågår och ändrar 
riktning när den upphör. Genom detta synliggörs hur aktiviteter följer på varandra i ett se-
kventiellt flöde. Till detta är en rumsaspekt kopplad, så att kartbilden inte bara visar hur länge 
en viss aktivitet fortgår utan även var någonstans den sker. Detta är det geografiska samman-
hanget. Det sociala sammanhanget visar med vem aktiviteten utförs. Det finns ytterligare ett 
sammanhang och det är upplevelsen av aktiviteten. Denna tar utgångspunkt i de subjektivt 
upplevda aspekterna av aktiviteterna. 

När de tidsgeografiska kartbilderna av de fyra olika sammanhangen visas är det tydligt 
vilka aktiviteter och sammanhang som har samband med positiv eller negativ sinnestämning. 
Dagboken bör skrivas under en vecka för att veckorytmer ska kunna fångas upp (a.a. s. 60ff). 

Tidsgeografisk analys 
Holm, Mäkilä och Öberg (1989) skriver att den tidsgeografiska kartbilden kan tolkas med 
hjälp av närhetsanalysen. Enligt denna princip antas att det viktigaste för individens välmåen-
de är att befinna sig i fysiskt och psykiskt långvariga tillstånd. Därmed blir handlingar som 
förändrar tillstånden viktiga. Detta innebär att en aktivitet som varar en längre period antas 
vara bättre för individen än en aktivitet som varar en kort stund. Ju kortare varje aktivitetsfre-
kvens blir rent tidsmässigt desto mer påfrestande antas det vara för individen. En sekvens av 
många korta tidsperioder som följer på varandra antas vara mest påfrestande  

Till analysen av olika aktivitetsbyten kopplas individens möjlighet att göra fria val. Det 
betyder att vid aktivitetsbyte analyseras vad aktivitetsbytet beror på, om det är ett ofrivilligt 
val på grund av restriktioner i tidsrummet eller om det är ett fritt val inom ett öppet tidsrum. 
Det intressanta i tidsgeografisk analys är med andra ord inte tidsanvändningen i sig utan vad 
som styr tidsanvändningen (Åquist, 1992,s.16,34). Detta är en grundläggande fråga i denna 
studie.  

Tidsgeografins styrkor och svagheter 
Friberg (1990) skriver att de begränsningar som tiden och rummet ställer upp i tillvaron är 
oundvikliga. Tiden i vår vardag uppfattas starkt styrande och påverkar oss som individer ge-
nom tidsanpassning och tidsangivelser. Genom att se på vardagen med det tidsgeografiska 
synsättet tydliggörs de projekt som individerna gör till vardags, till exempel att handla, arbeta, 
uppfostra barn, och som vart och ett kräver en serie insatser. 

Det tidsgeografiska synsättet erbjuder en möjlighet att hantera detta handlande i tid och 
rum så att de komplexa sammanhang som projekten utförs i tydliggörs. Med hjälp av tidsgeo-
grafin kan därmed processer studeras som inte hör ihop men som påverkar varandra. Tidsgeo-
grafin är även ett användbart redskap för att studera tidskonflikter i vardagen (a.a., s.13, s.48., 
s. 100). 

 14



Nordell (2002) lyfter fram en annan av tidsgeografins styrkor och det är att den kan åskåd-
liggöra en komplex verklighet på individnivå. Med andra ord kan det vardagliga pusslet syn-
liggöras med hjälp av denna metod. Genom att skriva dagbok och att se sitt livssammanhang 
objektivt i tidskartor kan tidspusslandets koppling till den subjektiva upplevelsen av livet tyd-
liggöras. (a.a., 235f).  

Tidsgeografin har kritiserats från fenomenologiskt håll för sin avsaknad av inifrån per-
spektiv. Joanson (2004, s.53) refererar angående detta till Rose (1977) Friberg (1990) och 
Buttimer (1983). Rose hävdar att tidsgeografiska metoden inte ger något utrymme för indivi-
dens egen upplevelse av sin omvärld, både rumsligt och tidsmässigt. Friberg anser att tidsgeo-
grafin begränsade henne till ett utifrån perspektiv medans hon ville skapa ett inifrånperspektiv 
med sitt empiriska material och även Buttimer anser att människan i tidsgeografin är uteläm-
nad som subjekt (a.a., s.54ff). 

 

 

 

 

 

 

 15



Metod 
I detta kapitel kommer studiens metod att presenteras och diskuteras. Vidare kommer de av-
gränsningar och det urval som har gjorts att redovisas. Därpå följer en genomgång av studiens 
genomförande. I detta innefattas en diskussion kring validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 
samt etiska överväganden.   

Metodval 
Huvudfrågan som ska studeras i denna studie är vad som kan tänkas styra tidsanvändningen i 
arbetet med barnavårdsutredningar. Hur hanteras de begränsningar som finns och hur upplevs 
dessa begränsningar? Det första steget i studien är att genom tidsdagböcker kartlägga indivi-
dernas förflyttningar och aktiviteter i tidsrummet. Detta är en komplicerad frågeställning som 
kan studeras på flera olika sätt. De olika delar som ryms i sammanhanget som ska undersökas 
är flera olika och vissa till viss del abstrakta. Den metod som bäst lämpar sig för att studera 
dessa tidskonflikter är tidsgeografisk dagbok. I datan som samlas in genom dagboken går det 
att utläsa vad socialsekreterarna gör, när de gör det, samvaro samt hur de upplever aktiviteter-
na. All denna information är viktig att inhämta för att kunna besvara studiens frågeställning.  

En annan viktig del av forskningsfrågan är att leta efter samband mellan kommunernas 
hantering av begränsningar genom organisatoriska lösningar och mellan hur tidsanvändningen 
ser ut. Det bästa sättet att hitta statistiska samband är genom kvantitativ bearbetning i ett stati-
stikprogram. Därför kommer informationen från tidsdagboken att omarbetas till koder som 
bearbetas kvantitativt. 

Upplevelsen av de begränsningar som finns samt kommunernas hanterande av dessa, är 
dock en av denna studies huvudfrågor och därför är det viktigt att i studiens datainsamling 
mer tydligt fånga upp den mer subjektiva delen av arbetssituationen. Detta görs bäst genom 
att använda en kvalitativ metod, då kvalitativa metoder syftar till att undersöka just subjektiva 
upplevelser mer än objektiva fakta (Larsson, 2005, s. 92). Eftersom socialsekreterarna arbetar 
i en grupp är hela gruppens upplevelse är viktig och påverkar den totala upplevelsen. Därför 
är det logiskt att undersöka upplevelsen på en gruppnivå och inte på en individ nivå. Detta 
görs bäst genom en fokusgruppsintervju eftersom fokusgruppsintervjuer är en lämplig metod 
när det som ska undersökas är erfarenheter och synpunkter i en miljö där individerna samar-
betar (Malterud, 1996,s.120).  

Ett problem med fokusgruppsintervjuer är att det individuella perspektivet inte fångas 
upp. Detta bedömdes inte vara ett allvarligt problem i studien eftersom den fokuserar på ar-
betsgrupper och inte på individer. 

Avgränsningar 
Denna c-uppsats är som nämnts tidigare en fördjupning av en tidigare forskningsstudie. För 
att komplettera den tidigare studie som gjorts har forskningsfrågan i denna uppsats avgränsats 
och vissa alternativa forskningsfrågor har utelämnats. 

 För att forskningsfrågan ska bli hanterbar har den avgränsats till att enbart studera hur de 
begränsningar och tillgångar som finns hanteras organisatoriskt av kommunerna samt hur 
socialsekreterarna upplever detta. Därmed är det många viktiga aspekter som påverkar social-
sekreterarnas arbetssituation som inte ryms inom forskningsfrågan. En av dessa aspekter är 
vilken utredningsmetod som används och hur den påverkar arbetssituationen. Vid genomgång 
av möjliga kompletterande forskningsfrågor ansågs dock denna fråga för stor för att även den 
skulle kunna rymmas inom ramen för denna c-uppsats. 
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En annan aspekt av arbetssituationen är de sociala samspel som finns på arbetsplatsen, so-
ciala system, normer och kunskapsfält. Även denna del ansågs för stor för att tas med i upp-
satsen. 

En tredje aspekt är att studera hur det övriga samhället ser på socialtjänstens arbete och 
hur strukturella villkor i samhället påverkar socialsekreterarnas arbetssituation i ett makroper-
spektiv. Denna fråga valdes också bort eftersom datainsamlingen begränsades till ett mikro-
perspektiv med utgångspunkt i varje individs dagbok. 

Dessa samtliga delar är dock viktiga delar i den komplexa verklighet som socialsekrete-
rarna arbetar i. Det är viktigt att minnas detta och att ha med det i tolkning och analys av re-
sultaten. Eftersom det är svårt att isolera variablerna i komplexa undersökningar så är det möj-
ligt att viktiga förklaringsvariabler förloras på grund av avgränsningarna. Detta är dock ett 
problem i all samhällsvetenskaplig forskning som sker utanför laboratoriemiljö och om detta 
medvetandegörs så är risken för misstolkning av resultaten mindre. 

Urval 
I urvalet av kommuner har ett strategiskt urval tillämpats. Det strategiska urvalet har fokuse-
rats på att få ett varierat urval för att få ett rikare material och för att kunna se nyanser.  Ett 
rikt datamaterial gör dessutom att förutsättningarna till ifrågasättande blir större och ökar på 
så sätt studiens tillförlitlighet. Detta genom att ett material som kan lyfta fram flera alternativa 
förklaringar tvingar forskaren att undersöka vilka resultat som bäst kan förklara forsknings-
frågan. I detta arbetssätt godtas inga enkla lösningar på en gång utan alternativa förklaringar 
lyfts fram i analysen (Malterud, 1996, s.57f). För att få ett tillräckligt stort jämförelsematerial 
har fyra kommuner valts ut för studien, och det är Ekerö, Sundbyberg, Solna samt Sigtuna. 

Kommunerna har valts ut utifrån några olika aspekter. De har valts utifrån vilken organi-
sationsform de har, för att se om det kan påverka om organisationen är platt3 eller hierarkisk. 
En platt organisation har mindre antal chefsled än en hierarkisk, och bygger på självstyrande 
arbetsgrupper då det inte finns en nära chef tillgänglig. Detta ger avsaknad av stabilitet och 
fast organisation som gör att samtliga gruppmedlemmar måste ta nytt ansvar för sin och grup-
pens verksamhet. En hierarkisk organisation har fler chefsled och arbetsgrupperna har en hög-
re grad av styrning från en nära chef (Ekstedt & Jönsson, 2001, s. 11ff). En kommunal organi-
sation är dock till skillnad från organisationer inom näringslivet byråkratisk och styrs av poli-
tiska nämnder och lagar och det är därför svårt att skapa en renodlad platt organisation inom 
en kommun. Urvalet har också påverkats av invånarantal, stats/landbygd kommun, befolk-
ningsunderlag och delegationsordning. Uppgiven ärendemängd per socialsekreterare har ock-
så vägts in i urvalsprocessen.  

Urvalet av individer inom kommunerna är baserat på ett representativt urval. Det repre-
sentativa urvalet baseras på att de individer som deltar dels är representativa för den grupp av 
individer som forskningsfrågan fokuserar sig på, och dels att urvalet är representativt inom de 
olika grupperna inom undersökningen (Malterud, 1996, s.58f). Detta betyder att undersök-
ningen inte innehåller fyra olika grupper varav en består av endast utredare, en av endast mot-
tagningssekreterare och en av endast familjehemssekreterare. Eftersom alla kommuner orga-
niserar sitt arbete olika har det dock varit omöjligt att ha ett renodlat representativt urval på 
det sättet att alla undersökta grupper ser likadana ut och innehar samma slags tjänster. Urvalet 
har dock utformats så att det har plockats ihop individer från flera olika grupper för att få 
samma slags tjänster, det vill säga att de undersökta grupperna innehållet utredare barn och 
ungdom, familjehem, mottagning samt chefer. 

                                                 

3 Platt i bemärkelsen få mellanchefer inte i bemärkelsen självgående arbetsgrupper, eftersom arbetsgruppernas 
självbestämmande regleras av delegationsordningen. 
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 I de mindre arbetsgrupperna har samtliga socialsekreterare i barn och ungdomsgruppen 
valts ut och i de större kommunerna har ett urval av individer gjorts baserat på vilka slags 
tjänster som fanns i de mindre grupperna. I en av kommunerna ville hela personalgruppen 
delta, och i ett fall så gick det inte att få någon familjehemssekreterare att delta eftersom de 
organisatoriskt hörde till en annan enhet. I ytterligare några arbetsgrupper hade de ingen mot-
tagning och därför kunde ingen mottagningssekreterare delta. I dessa grupper hade mellanche-
ferna en mottagningsfunktion. 

I urvalsprocessen gjordes avvägningen om chefer skulle delta eller inte. De är inte direkt 
involverade i utredningsarbetet men deras arbete utgör en viktig organisatorisk förutsättning 
för arbetet.  Hur deras arbetsuppgifter ser ut påverkar hela arbetsgruppen och därför beslöts att 
även ta med chefer i individurvalet. 

I följande tabell beskrivs kommunernas demografi och antal tjänster i kommunernas barn 
och ungdomsgrupper.  

Tabell 1.  

Kommunernas demografi och antal tjänster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ekerö Sigtuna Solna Sundbyberg 

Kommuntyp Landsort Landsort Stad Stad 

Antal invånare 23 594 36 322 59 098 33 816 

Antal barn 0-19år 7306 9 799 10 124 6 784 

Utredare barn 2 6 7 6 

Utredare ungdom 2,5 5 6,5 6 

Barn/utredare 1 624 891 750 565 

Familjehems sek. 1,5 4 4 1 

Mottagnings sek. 1,5 2 gruppchef gruppchef 

Fältassistent 0,5 0 0 0 

Antal ärenden Straxt över 20 Ca 20 Över 20  20-30 
 

Kommun: Vid bedömning om en kommun är stads eller landskommun så har faktorer som invå-
narantal samt hur pass tätbefolkad kommunen är vägts in.  

Barn/ Utredare: Denna siffra visar trycket på utredande socialsekreterare från barn och ung-
domspopulationen i kommunen. 
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Tabell 2.  

 Delegation och arbetsstruktur i kommunerna. 

A
n
t
a
l
 
c
h
e
f
s
l
e
d
 
v
i

sar hur relativt platt eller hierarkisk organisationen är. Ju mindre antal chefsled desto plattare orga-
nisation. 

 
Ekerö Sigtuna Solna Sundbyberg 

Antal chefsled 2 4 3 3 

Delegationen är den rätt till att fatta beslut som tilldelas socialsekreterarna från socialnämnden. 
Denna del av tabellen visar därmed i vilka frågor som socialsekreterarna har rätt att fatta egna be-
slut. 

Egen insats avser en insats som ges till klienten i den egna regin. Ett exempel på en vanligt före-
kommande egen insats är stödsamtal. 

Diskussion av metodval 

Validitet och reliabilitet 
I detta avsnitt kommer det att diskuteras hur god den externa validiteten är, det vill säga hur 
resultaten från studien stämmer överens med de arbetsgrupper inom socialtjänstens barn och 
ungdomsvård som inte har ingått i undersökningen (Esaiassion, Gillja, Oscarsson, Wägnerud, 
2004, s.171). Som tidigare nämnts har ett strategiskt urval valts för att få en så god variation 
av de olika variablerna som möjligt och på det sättet kunna hitta flera olika förklaringsmodel-
ler. Denna C-uppsats har inte som mål att vara generaliserbar på alla Sveriges kommuners 
barnavårdsgrupper och inte heller på alla i Stockholm. För att kunna generalisera till en större 
population behöver studien upprepas i fler kommuner och även i kommuner med en större 
variation, som till exempel kommuner i andra delar av Sverige eller i andra delar av Stock-
holmsområdet. Men studien har en analytisk generaliserbarhet på så sätt att liknande situatio-
ner kan tänkas uppstå i andra kommuner och då kan det antas att denna studies resultat kan 
vara applicerbara på även dessa (Kvale, 1997, s. 210f).. Om resultaten av studien stämmer 
överens både med den teoretiska referensramen samt med tidigare forskning så kan det hävdas 
att även den externa generaliserbarheten är godtagbar, åtminstone i Stockholms området där 
studien ägde rum.  

När det gäller metodvalet i sig så är tidsdagböcker en metod som har använts i flera tidiga-
re forskningsstudier som har undersökt tids och rums användning (Ellegård, 1994; Ellegård & 
Nordell, 1997; Friberg, 1990; Nordell, 2002; loc.cit.). Det är därför en metod som har visat sig 
ha en hög reliabilitet och validitet när det gäller den typer av forskningsfråga som denna c-

Socialsekreterarnas 

 delegation 

Inleda och avsluta utredning 

efter ansökan 

Egen insats 

Inleda 

utredning 

Inleda 

Efter anmälan 

&ansökan 

Kostnader upp till 8000 

Placering < 4 mån 

Inleda 
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uppsats undersöker och den teoretiska validiteten är därmed hög. Kritiken mot tidsdagböcker 
som metod har bestått tillstor del av avsaknad av ett subjektivt perspektiv och den kritiken 
hanteras genom att komplettera en tidsdagbokstudie med fokusgruppsintervjuer. Även fokus-
gruppsintervjuer är en metod som är välanvänd vid studier av arbetsgrupper (Oxenstierna, 
1997; Odbratt,2005; loc.cit.). 

Ett problem med reliabiliteten i studien är frågan om hur noggrant som respondenterna 
fyller i tidsdagböckerna. Det går dock att se detta som att reliabiliteten i undersökningen för-
stärks och inte försvagas. Detta genom att det som ska undersökas är hur socialsekreterarnas 
arbetssituation ser ut. En arbetssituation är en subjektiv upplevelse och kan inte avläsas objek-
tivt. Om alla medverkanden i studien blir informerade om studiens syfte och därmed vet att 
syftet är att utröna hur den aktuella arbetssituationen ser ut, kan tänkas att de som upplever en 
svår och stressad arbetssituation är mer noga med att skriva ner varje byte av aktivitet jämfört 
med någon som inte upplever en pressad arbetssituation. Det kan resultera i att skillnaderna 
blir tydligare än om nedteckningen på något sätt hade kunnat genomföras helt objektivt. En 
möjlig konsekvens som kan uppstå är även att en pressad person inte anser sig ha tid att fylla i 
tidsdagboken så noga. I nuläget finns tyvärr inte något sätt att komma runt detta reliabilitets-
problem.  

Angående reliabiliteten i studien i allmänhet har stor möda lagts ner på att stärka reliabili-
teten. Arbetet med insamlandet av tidsdagböckerna samt databearbetningen som följde har 
genomförts med stor tonvikt på noggrannhet och på att minska stress faktorer som kan föror-
saka slarvfel. Detta kommer att utvecklas mer i följande avsnitt. 

Genomförande 

Genomförandet av datainsamlingen skedde inom ramen för FoU studien Tid för arbete under 
hösten 2005. Följande tabell är en redovisning över antal personer som av deltog i ifyllandet 
tidsdagböckerna samt i fokusgruppsintervjuerna. 
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Tabell 3.  

 Tablå över population, urval samt datainsamling (Piuva & Olofsson, 2005, s.5). 

Kommun               Tidsdagbok     Fokusgrupp    Antal              Arbetsfördelning                                          Fokusgr                 

                             Datum            Datum          Tidsdgb.                                                                                Antal                                              

Ekerö 

Totalt antal 
tjänster i barn- 
och ungdoms-
gruppen: 9 
varav  

enhetschef: 1 

Vecka 39 Vecka 41 9 Sektionschef                         (100%) 1 

Utr.barn                                (190%)2 

Utr. ungd.                             (200%) 2 

Utr.ungdom/fältare              (100%) 1 

Utr.barn/mottagning            (100%) 1 

Familjehem/mottagning       (100%) 1 

Familjehem/kontaktperson  (100%) 1 

-  (7) 

x 

x 

x 

x 

x   

-   

Sigtuna 

Totalt antal 
tjänster i barn- 
och ungdoms-
gruppen: 18 
varav  

enhetschef: 1 

Vecka 39 Vecka 41 6 Enhetschef                           (100%) 1 

Utr. ungd.                             (100%) 1 

Utr. barn                               (200%)2 

Utr./mottagning                   (100%) 1 

Familjehem                          (100%) 1    

-   (5) 

x 

x 

x 

x   

Solna 

Totalt antal 
tjänster i barn- 
och ungdoms-
gruppen: 14,5 
varav 

enhetschef: 2 

Vecka 42 Vecka 45 11 Enhetschef                           (100%) 1 

Enhetschef barn                   (100%) 1 

Utr. barn                              (275%) 3 

Utr. ungd.                             (295%) 3 

Gruppledare barn                  (75 %) 1 

Gruppledare ungd.                (100%)1     

x  (9) 

x 

x 

x 

x 

x 

Sundbyberg 

Totalt antal 
tjänster i barn- 
och ungdoms-
gruppen: 14 
varav sektions-
chef: 1 

Vecka 42 Vecka 45 14 Sektionschef                         (100%) 1 

Samordare barn                    (100%) 1 

Utr. barn                              (545%) 6 

Samordare ungd.                  (100%) 1 

Utr. ungd.                             (500%) 5  

-  (13) 

x 

x 

x 

x 

 21



Tidsdagböcker 

Utformningen av tidsdagböckernas anteckningsblad inspirerades av Ollas & Söderströms tids-
dagboksblad (Ollas & Söderström, 2004, appendix1). Bladen ändrades dock för att bättre pas-
sa socialsekreterarnas arbetsvillkor. Huvudfokus vid utformandet av tidsdagboksbladen var att 
de skulle vara enkla att arbeta med och att de skulle gå att fyllas i snabbt. Tanken var att soci-
alsekreterarna skulle behöva ägna så lite tid som möjligt åt ifyllandet av tider och aktiviteter. 
Se Bilaga1.  

Varje individ i arbetsgruppen fyllde i dagböcker under en veckas tid under hösten -05. Vid 
val av vecka togs hänsyn till att det var en normal vecka då ingen av arbetsgrupperna till ex-
empel var på konferens under flera dagar. Innan ifyllandet hölls ett informationsmöte där de 
instruerades kring hur ifyllandet skulle gå till samt kunde ställa eventuella frågor. Närvarande 
vid informationstillfället var förutom författaren och respondenterna även handledare Katarina 
Piuva4. Med dagboksbladen följde ett följebrev där studien presenterades och ännu ett med 
skriftliga instruktioner. Respondenterna hade även möjlighet att ringa och ställa frågor om 
frågetecken uppstod vid ifyllande av dagboksbladen. De erbjöds även att ringa och få person-
lig feedback på deras enskilda resultat. Detta gjordes dels som en feedback på deras deltagan-
de i studien, och dels för att få ett tillfälle att stämma av om resultaten stämde med deras egna 
upplevelser av veckan. Detta utnyttjades endast av en grupp. Samtliga som fick feedback ut-
tryckte att resultaten från tidsdagböckerna stämde mycket väl med deras egen upplevelse av 
veckan.  

Dagboksbladen lades i kuvert som respondenterna instruerades att klistra igen och som 
sedan hämtades på receptionen i respektive kommun.  

Analys av tidsdagböcker 
Efter insamlingen utformades kartor över varje dagboksblad för hand. Dessa kartor framställ-
des som grafer där individens aktiviteter löper som ett streck över papperet. När aktiviteten 
sker löper strecket parallellt med papperets nederkant och vid ändring av aktivitet löper det 
horisontellt. Detta gör att individens rörelse genom tiden och rummet framställs tydligt och 
samband mellan tid, rum och samvaro framstår.5 I bearbetningen av datan hittades inget signi-
fikant samband mellan upplevd känsla och tid, plats eller samvaro så därför har dessa variab-
ler utelämnats i analysen.  

Efter att kartbladen ritats upp (se bilaga 2) kodades tolkningen av resultaten in i statistik-
programmet SPSS. Ytterligare koder som lades in var variabler från kommunens bakgrunds-
fakta samt respondentens tjänst. För att minska slarvfel och därmed öka reliabiliteten utfördes 
analysen för en grupp i taget, med en paus emellan. Mellan inmatningen av varje grupp gjor-
des statistiska kontroller av datan för att upptäcka eventuella slarvfel och åtgärda dessa innan 
den slutgiltiga analysen gjordes. Under analysen av tidsdagböckerna gjordes flera olika sam-
bandsanalyser i SPSS. Under dessa analyser kördes olika variabler mot varandra. När sam-
band hittats gjordes korstabeller och cirkeldiagram för att tydliggöra sambanden och även för 
att jämföra tidsanvändningen i de olika kommunerna. Vid analysen av socialsekreterarnas 
arbetsdagar användes tidsgeografins närhetsanalys som beskrevs i tidigare på sida 14. Denna 
analys fokuserar som tidigare nämnts på hur ofta aktiviteter byts och på hur stort det mentala 

                                                 

4 Disputerad forskare och lärare på Institutionen för socialt arbete 

5 Vid utformning av kartorna över individernas aktiviteter valdes att lägga tiden på x-axeln och aktiviteten på y-
axeln för att underlätta läsningen av kartbladen. Detta skiljer sig från Ellegårds kartblad där förhållandena är 
omvända. 
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avståndet mellan aktiviteterna är. Det största exemplet på ett mentalt avstånd är skillnaden 
mellan att arbeta intensivt och att vara helt ledig. Denna del av analysen presenterades utför-
ligt i Tid för arbete (Piuva & Olofsson, 2005, s.7ff) och beskrivs därför endast kortfattat i den-
na uppsats för att ge en bakgrund till fokusgruppsintervjuerna. 

När resultaten för varje grupp var klar sammanställdes de och delades ut till respektive 
grupp med ett antal diskussionsfrågor. För att fördjupa kunskapen som insamlats genom tids-
dagböckerna hölls en fokusgruppintervju med varje arbetsgrupp. 

Det interna bortfallet under insamlingen av tidsdagböckerna var noll och därför anses att 
den interna validiteten i denna del av studien är hög.  

Fokusgruppsintervjuer 
Även fokusgruppsintervjuerna genomfördes inom ramen för FoU studien Tid för arbete och 
resultatet presenteras i denna c-uppsats. Innan intervjuerna fick respondenterna läsa det preli-
minära resultatet för deras respektive arbetsgrupp, och de fick även frågeställningar att funde-
ra på inför intervjun som utarbetats efter vissa teman. Se bilaga 3. 

 Tanken med detta genomförande var att deltagarna skulle vara väl förberedda inför inter-
vjun och ha hunnit fundera över frågeställningarna så att de var inne i processen redan innan 
intervjun startade. Frågorna var baserade på resultatet av tidsdagböckerna och eftersom resul-
taten var olika så skilde sig en del av frågorna åt. Det kan ifrågasättas om intervjuerna då är 
jämförbara eftersom frågorna inte stämde helt överens, men eftersom det var olikheter inom 
kommunerna som skulle studeras så är det vikigt att lyfta fram just olikheterna och därmed till 
viss del ge rum åt olika ämnen att diskutera. Om det istället hade valts ut vissa fasta fråge-
ställningar som var relevanta för en kommun men inte för en annan hade dels skillnader inte 
framkommit och dels hade den missgynnade kommunens diskussion kunnat urvattnas. 

I genomförandet av intervjuerna deltog författaren samt handledare Katarina Piuva. Kata-
rina Piuva tog rollen som moderator under intervjun och styrde diskussionen till viss del med 
hjälp av frågorna men lät även deltagarna diskutera fritt. Intervjuerna spelades in på band och 
deltagarna informerades innan intervjun om detta samt hur materialet skulle användas. I Ekerö 
kommun begärde deltagarna att få intervjuas i två olika grupper eftersom de trodde att det då 
skulle vara lättare att fritt uttrycka sin åsikt. Därför genomfördes två intervjuer i Ekerö och en 
intervju i med hela arbetsgruppen i de andra kommunerna. Från början var tanken att cheferna 
skulle delta i intervjuerna eftersom även de deltar i studien. Tyvärr gick inte detta att genom-
föra i alla kommuner och det betyder att det fanns chefer närvarande under två intervjuer, i 
Sundbyberg samt Solna och inte i tre intervjuer, två i Ekerö och en i Sigtuna.  

Författaren och handledaren hjälptes åt med att transkribera intervjuerna, då författaren 
transkriberade två och handledaren tre. Båda genomförde dock transkriptionen på samma sätt, 
nämligen att skriva ner exakt vad som sades på bandet. Efter transkriberingen lästes intervju-
erna igenom av den som inte transkriberat för att kontrollera att allt kommit med. 

Under genomförandet av fokusgruppsintervjuerna fanns ett visst internt bortfall. Resulta-
tet av bortfallet är att av 40 personer var fem personer frånvarande under fokusgruppsinterv-
juerna, detta är ett lågt bortfall och antas inte påverka resultatet förutom det faktum att flera av 
de frånvarande var chefer. Detta har diskuterats i tidigare stycke.  

Analys av fokusgruppsintervjuer 
Analysen av fokusgruppsintervjuerna skedde helt och hållet inom ramen för denna c-uppsats. 
Den analysmetod som användes i tolkningsprocessen var en teoristyrd analys. Det innebär att 
texten sorterades genom i förväg bestämda teman som hämtades från en befintlig teori, tids-
geografin. Detta innebär att texten kategoriserades i tre teman vilka var styrrestriktioner, 
kopplinsrestriktioner samt kapacitetsrestriktioner. All text som hörde till ett bestämt tema 
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plockades ut och kodades till respektive kategori. Ett kodschema användes som stöd i tolk-
ningsprocessen. Efter att texten hade kodats lyftes de text avsnitt som hörde till respektive 
kategori ut. Sedan sammanfattades innehållet i respektive kategori, citat valdes ut och analy-
sen genomfördes (Malterud, 1996, s.90ff). 

Etiska överväganden 
Vid de etiska överväganden som gjorts inför denna studie har Vetenskapsrådets forsknings 
etiska principer (Esaiassion, Gillja, Oscarsson, Wägnerud, 2004, appendix) använts som väg-
ledning. I de principerna tydliggörs att individskyddet är mycket viktigt samt att individerna 
som deltar i undersökningen får information om studiens syfte, om sin egen frivillighet, om 
studiens uppdragsgivare, framtida publicering samt konfidentialitet. Respondenterna fick 
denna information under det första mötet då studien presenterades. De blev då informerade 
om att materialet skulle användas både till Tid för arbete samt till denna c-uppsats. Vidare 
blev de informerade om den egna konfidentialiteten.  

Angående respondenternas konfidentialitet så kodades tidsdagböckerna genom numrering 
som skrevs ner på en lista. Denna lista hade endast författaren tillgång till och sparade tills 
alla som var intresserade av sina individuella resultat hade fått feedback. När detta var gjort 
förstördes listan och det går således inte att koppla samman de individuella tidsdagboksbladen 
med respondenterna och på så sätt säkerställs respondenternas konfidentialitet.  

Angående namngivandet av kommunerna var de offentliga från projektets början och alla 
som deltog i FoU studiens framväxt hade tillgång till vilka kommuner som var inblandade. 
Kommunernas individuella egenskaper var viktiga för urvalsprocessen och det medför att 
även om namnen inte varit offentliga från början så var det omöjligt att genomföra en intres-
sant analys utan att namnge respektive kommun. Eftersom kommunerna namnges i FoU stu-
dien Tid för arbete som ligger till grund för denna c-uppsats är det omöjligt att hemlighålla 
vilka kommuner som ingår i denna studie.  
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Resultat och analys 
I detta kapitel kommer studiens resultat och analys att presenteras. Fokus kommer att ligga på 
kvalitativ analys av fokusgruppintervjuerna. Detta har valts på grund av att huvudfokus i ana-
lysen i Tid för arbete låg på kvantitativ analys av tidsdagböckerna och för att komplettera de 
resultaten kommer denna studie att inriktas på en kvalitativ analys.  I denna del görs en för-
djupad analys av de restriktioner som begränsar individers projekt i tidsrummet. För att analy-
sen av fokusgruppsintervjuerna ska bli mer begriplig så kommer de viktigaste resultaten från 
den kvantitativa analysen av tidsdagböckerna att redovisas och analyseras i kapitlets första 
stycke. Därefter kommer de kvalitativa resultaten av fokusgruppsintervjuerna att presenteras. 
För de läsare som är intresserade av en mer utförlig presentation av tidsdagböckernas kvanti-
tativa resultat hänvisas till Tid för arbete (Piuva & Olofsson, 2005, s.7ff). 

Hur organiserar socialsekreterarna sitt dagliga arbete med barnavårdsut-
redningar?  
För att undersöka denna frågeställning har som nämnts tidigare en kvantitativ analys av tids-
dagböckerna använts. Resultatet av analysen visas nedan i tabellform. Det tyder på att det 
finns ett samband mellan en upplevd påfrestande arbetssituation och oavbruten skrivtid. Ekerö 
som upplever sin arbetssituation som mycket påfrestande har en betydligt kortare samman-
hängande skrivtid än de andra arbetsgrupperna, trots att Ekerös totala skrivtid är längst av alla 
arbetsgrupper i dessa fyra kommuner. Resultatet visar även att klienttiden överlag är låg. Den 
är i alla fall lägre än vad socialsekreterarna själva förväntade sig. Tiden tillsammans med chef 
skiljer sig även åt mellan kommunerna. Ekerö avviker med en median på 0 minuter i chefstid. 
Chefen i Ekerö var på två dagars konferens under denna vecka vilket förklarar den låga medi-
anen. Detta visar hur sårbar organisationen blir jämfört med andra organisationer som har fler 
mellanchefer. 

I tabell 4 nedan visas resultaten för de olika kommunernas tidsanvändning. Som central-
mått har median använts eftersom det förekom extremvärden som kunde ge missvisande re-
sultat vid en användning av medelvärde som centralmått.  
 

 
Tabell 4. Kommunernas tidsanvändning.  
 

 Ekerö Sigtuna Solna Sundbyberg 
Skrivtid h/v 7,5 timmar 7,5 timmar 4,5 timmar 5 timmar 
Oavbruten 
skrivtid i min./v 

12,5 minuter 20 minuter 20 minuter 44 minuter 

Klienttid h/v 4 timmar 2,5 timmar 7,5 timmar 5,5 timmar 
Mötestid h/v 7 timmar 8 timmar 6 timmar 12 timmar 
Chefstid h/v 0 timmar 1,5 timmar 6 timmar 0,75 timmar 

 
 

 
 
 
 
 

 25



Ett intressant resultat är att det verkar finnas ett negativt samband mellan hur lång skrivtiden 
är totalt och hur lång den oavbrutna skrivtiden är. Ekerö som upplever att de inte hinner skriva 
har en lång total skrivtid men en kort sammanhängande skrivtid. Sundbyberg har den kortaste 
totala skrivtiden men den längsta sammanhängande skrivtiden.  Detta tyder på att det är vikigt 
att organisera det dagliga arbetet så att socialsekreterarna kan få en lång sammanhängande 
skrivtid utan avbrott.  
 
 
 
 
Tabell 5.6

 
 Samband mellan total skrivtid och oavbruten skrivtid. 
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6 Piuva & Olofsson, 2005, s. 10. 
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Studien visar tydliga skillnader mellan hur de olika arbetsgrupperna organiserar sina arbets-
dagar. Resultatet visas i nedanstående tabell 6 i form av grafer.  Graferna har utformats så att 
de ska ge en översikt över hur tids och rums användning skiljer sig åt mellan kommunerna. 
För att graferna ska bli lättläsliga så visas de i förenklad form.  

Linjen i grafen representerar en individs aktiviteter (y axeln) och när de sker (x axeln). 
Detta innebär att en aktivitet representeras av en linje som löper horisontellt, vid byte av akti-
vitet löper linjen vertikalt med papperet. Ju tätare linjer desto fler aktivitetsbyten. I val av gra-
fer har en individ från varje kommun valts ut och dess aktivitetsschema syns nedan i något 
förenklad form. Vid val av individ valdes den individ ut som hade mest representativt aktivi-
tetsschema för respektive grupp. 

 
Tabell 6. 
Organisering av arbetsdagar i kommunerna 

Det är tydligt att Ekerös socialsekreterare har de mest splittrade arbetsdagarna med många 
byten av aktiviteter. Enligt den tidsgeografiska närhetsprincipen som nämnts tidigare är det 
just denna kombination av många snabba aktivitetsbyten som gör arbetssituationen påfrestan-
de. Ett intressant resultat är att ju fler chefsled organisationen har desto mindre snabba aktivi-
tetsbyten sker (Piuva & Olofsson, 2005, s.9f). Detta tyder på att det kan finnas ett samband 
mellan en strukturerad arbetsdag och en mer hierarkisk organisation. 

Aktivitet Aktivitet

Aktivitet Aktivi-

tet

8.00 8.00

8.00

 

8.00 

17.0017.00

17.00 17.00 

Ekerö Solna

Sigtuna Sundbyberg
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Vad upplevs som hinder och vad upplevs som tillgångar i den befintliga or-
ganisationen? 
För att besvara den andra frågeställningen som rör hur upplevelserna av hinder och tillgångar 
ser ut har det som nämnts tidigare gjorts kvalitativa fokusgruppsintervjuer med samtliga ar-
betsgrupper. Vid tolkningen av dessa intervjuer har en analys av upplevda restriktioner gjorts. 
I denna analys tydliggörs de begränsningar som upplevs, men även de tillgångar som finns. 
Denna restriktionsanalys utgår ifrån tidsgeografins tre restriktioner som är begränsande för 
genomförande av olika projekt. Dessa restriktioner är styrrestriktioner, kopplingsrestriktioner 
samt kapacitetsrestriktioner. 

I analysen kommer resultaten för kommunerna att redovisas uppdelat på restriktion. Det 
betyder att för styrrestriktionerna kommer resultaten från varje kommun att presenteras innan 
nästa restriktion tas upp.  Detta har valts eftersom det då är lättare för läsaren att få en jämfö-
rande bild av de fyra kommunerna. I citaten har talspråk ändrats till skriftspråk för att citaten 
ska bli mer lättlästa. 

I slutet av varje avsnitt görs en sammanfattande analys.  
Avslutningsvis görs en sammanfattning av resultatet från samtliga fokusgruppsintervjuer. 

Styrrestriktioner 

Styrrestriktioner begränsar individers handlingar genom att sätta regler för vad som tillåts och 
inte tillåts. De delas upp i två olika sorter; auktoritetsrestriktioner samt lagrestriktioner. 

Auktoritetsrestriktioner är regler som arbetsgivare sätter upp, de kan vara påverkade av 
lagar men kan ändras av arbetsgivaren själv. Lagrestriktioner är de regler som fastställs i lag.  
 

 

Ekerö- Konflikt mellan individprojekt och organisations projekt 

De flesta av de styrrestriktioner som socialsekreterarna uppfattade som besvärliga hade med 
anvisningar från ledningen att göra.  

I vissa fall uppfattade arbetsgruppen i Ekerö att anvisningarna stred direkt mot lagen. I 
andra fall uppfattade de det som att de fick anvisningar som var omöjliga att följa. Ett exem-
pel på det var att ledningen sade till dem att de måste skriva färdigt alla utredningar ordentligt 
och i tid. Vidare ansåg arbetsgruppen att när nya ärenden kom in så blev de beordrade att ta 
dem trots att de då inte skulle kunna uppfylla de tidigare anvisningarna att skriva färdigt. 

Det har vi gjort i perioder och sagt att vi inte kan ta emot ärenden genom årens 
lopp, och då har man sagt att då blir du beordrad 

Detta stred även med en annan anvisning de fått; att planera över sin egen tid och göra egna 
prioriteringar. När akuta ärenden kom in var de tvungna att ta dem i alla fall. Så anvisningen 
att planera sin egen tid var omöjlig att genomföra eftersom de inte hade befogenheten att göra 
detta fullt ut och detta skapar en potentiell projekt konflikt. Lösningen från ledningen blev att 
uppmana dem att skriva hemma på helgerna. Men då fick de bara arbeta på timmar och fick 
ingen övertid eller helg ersättning. Detta uppfattade de som att ledningen ansåg att det var 
deras eget fel att de inte hunnit färdigt och att de borde hinna med sitt arbete på arbetstid om 
de planerat bättre. Detta gav dem en känsla av att vara ouppskattade och dåliga på sitt jobb 

Det ger också en känsla om man säger att man jobbar timme mot timme, man kan 
tolka det så att det där borde du hinna med på din arbetstid i alla fall, eller, om 
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det inte godkänns som övertid, varför gör det inte det? Om det är arbete som vi 
måste göra och som vi inte gör. 

 
Arbetsgruppen i Ekerö har begärt två skrivdagar i veckan för att hinna med att skriva men fick 
det inte beviljat utan hänvisades till att planera sin tid bättre. De ansåg att konsekvensen av 
lagstiftningen gör att problemen hamnar hos dem själva och deras privata liv och inte hos led-
ningen där den borde hamna. Detta skapar som nämnts ovan en konflikt mellan socialsekrete-
rarnas individprojekt och ledningens organisationsprojekt. 

Ledningen har även bestämda åsikter om bedömningar som görs enligt arbetsgruppen och 
ger direkta anvisningar om att ekonomiskt belastande bedömningar inte accepteras. Detta får 
socialsekreterarna att känna att deras professionella bedömningar inte räknas och de uppgav 
att de blir tvungna att skriva om texten till bedömningar de inte kan stå för. Om de inte gör det 
uppger de att bedömningarna blir omskrivna av ledningen. 
De ansåg också att när de tar upp något som inte fungerar så får de till svar att de måste ta 
hand om det själva. De sa sig vara en trött och stressad grupp och ändå anser ledningen att det 
är deras eget ansvar.  

Väldigt lite av de restriktioner de uppfattade som ställde till problem för gruppen hade 
med själva lagstiftningen i sig att göra. Det var hur lagstiftningen tolkades av chefer och vilka 
resurser de fick tillgång till för att uppfylla lagstiftningens krav som var problemet. Detta 
formuleras av gruppen som en ångest över att bli ”upptäckt”. 

Det känns som att  någon kommer komma på en snart, så känns det, snart kommer 
de; ”Titta här!” 

 

Solna- Konflikt mellan krav och utrymme 

De flesta auktoritetsrestriktioner som togs upp av arbetsgruppen i Solna beskrevs som direktiv 
från politikerna. De talade om att påverka politikerna och att själva se vad som går att påverka 
och vad som inte går att påverka. En viktig aspekt av arbetet med politikerna ansåg de var att 
fråga politikerna vilken slags socialtjänst de vill ha och på så sätt tvinga politikern att se kon-
sekvenserna av de tagna besluten. 

 

Det har lösts så att vi tar in familjebehandlare, politikerna bestämmer att organi-
sationen ska slimmas och då måste vi köpa familjebehandlare, men det blir en dyr 
nota i längden 

 
Arbetsgruppen samtalade även om vissa krav som kom från ledningen. Det handlade om att 
det kommer påtryckningar uppifrån att gå med i olika grupper som upplevs som störande och 
tar tid från det egentliga arbetet… 

Och allt som kommer uppifrån…vi är överösta med olika grupper…ha kvinno-
grupp...ha samverkansgrupp…allt det tar för mycket tid 

Arbetsgruppen i Solna upplevde att telefonen var störande, men den måste vara på för att de 
ska vara tillgängliga. För att få vara i fred måste de stänga av telefonen, men då finns pressen 
från tillgängligheten där. Chefen stöttar dock utredarna i detta och säger ibland åt dem att 
stänga av telefonen så att de kan skriva utan att bli avbrutna. Detta upplevdes skönt, då kunde 
telefonen stängas av utan att de upplevde dåligt samvete. 
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Sigtuna- Förankring och närhet i beslutssituationer 

 
I arbetsgruppen i Sigtuna ansåg de att deras chefer tar ett tydligt ansvar för bortprioritering av 
gamla liggande ärenden. 

Man kan bortprioritera gammalt med gott samvete för det är cheferna som har 
prioriterat bort det från början. Absolut. Det är väldigt tydligt i barngrup-
pen…där har man haft en diskussion som chefen har hört och sagt: ”Det var inget 
viktigt, det får ni avsluta…bort med den”….Det beror inte bara på en själv…att 
man försöker dölja gömma undan… 

 
Arbetsgruppen i Sigtuna blir aldrig beordrade att ta emot ett nytt ärende mot deras vilja. 

Det är inte så att vi blir beordrade att ta utredningar mot vår vilja så att det blir 
dålig stämning. 

Man resonerar om det…det känns inte som om det är något som är styrt uppifrån 
och som man inte kan påverka 

Om det är olika åsikter om beslut så diskuteras det och arbetsgruppen känner sig delaktig i de 
beslut som tas. De upplevde det som om bedömningar respekteras och det är en följd av att 
allt diskuteras igenom noga innan bedömningen görs. Om ett beslut har tagits som de tycker 
borde ändras så förankras det hos chefen utan problem. 

 

Sundbyberg- Hjälp att prioritera 

  
Arbetsgruppen i Sundbyberg upplevde att de har stöd från sin chef angående att ägna en vecka 
endast åt skrivarbete när de ligger långt efter med skrivarbetet. Det är skönt att ha chefens 
stöd i detta, men de trodde inte att det går att ta helt och fullt ansvar för sin egen almanacka, 
för mycket som påverkar arbetet ligger utanför den egna kontrollen. 

…att chefen säger;” Du får banne mig stryka en vecka. Gör det!” …och det är ju 
bra. För då har jag chefen med mig att stryka…sen kanske det inte håller en 
vecka. Men det att ta ANSVAR för sin egen almanacka…det är där man hamnar i 
bekymmer tycker jag. 

De tycker att det är fel att ansvaret att hålla budget läggs på dem som är handläggare, trots att 
det är politikerna som har den högsta beslutanderätten.  

Eftersom det är de (politiker) som har delegation så kan jag tycka att då kan de 
inte bara lägga ansvaret på handläggarna att hålla budget…det är faktiskt en 
fråga för nämnden också men min upplevelse är att det förekommer inte, jag har 
inte varit med om det. 

Arbetsgruppen i Sundbyberg tog inte upp så mycket om lagrestriktioner under intervjun. De 
nämnde endast att de har en tidspress att jobba under, tre månader och att det är skillnad mel-
lan dem och polisen till exempel som inte har samma tidspress i sitt lagreglerade arbete. 
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Sammanfattande analys av styrrestriktioner 

 
I jämförelse mellan kommunerna avviker Ekerö. De upplever mer begränsande styrrestriktio-
ner från ledningen än de andra grupperna och de upplever mindre stöd från ledningen i hanter-
ingen av de begränsningar som finns. De känner att ledningen inte tar ansvar för saker som de 
anser ligger på ledningens bord utan lämpar över detta på socialsekreterarna som upplever en 
högre press i och med det. Detta gör att trots att alla kommuner har samma lagrestriktioner att 
följa så är Ekerös öppna tidsrum mindre än de andra kommunernas, eftersom de upplever sig 
mer trängda av auktoritetsrestriktioner från ledningen. 

Den sammanfattande analysen blir att ledningen i Ekerö förhåller sig annorlunda till de 
styrrestriktioner som finns än ledningen i Sigtuna, Solna och Sundbyberg. Ledningen i Ekerö 
poängterar personalens eget ansvar mer än ledningen i de övriga kommunerna. I de övriga 
kommunerna uttalar ledningen ibland stöd till att stänga av telefonen, stryka en vecka för att 
skriva, etcetera. Personalen i Ekerö känner sig även mer utelämnade till lagstadgade krav än 
personalen i de andra kommunerna och upplever en stark stress över att inte ha de resurser 
som rinns för att uppfylla lagstadgade krav samt känner en stark oro över att själva behöva ta 
konsekvenserna av detta. Denna oro finns inte i någon annan kommun. 

 

Kopplingsrestriktioner 

Kopplingsrestriktioner påverkar individens arbete genom att begränsa möjligheter kring att 
samarbeta med andra. Detta kan handla om tillgänglighet, tid och förmåga till samarbete.  

Ekerö- Att hinna med allt och att lyssna på alla 
 
Arbetsgruppen beskrev hur de måste boka möten, återkoppla tider, avboka tider, beställa bil 
och lokaler, skicka kallelser. Allt måste ske ordentligt, de kan till exempel inte skicka en kal-
lelse utan mottagarbevis, då kan klienten säga att de inte fått den och kommer inte till mötet. 
Arbetsgruppen uppger att allt detta gör dem trötta, irriterade och stressade. De tyckte att det 
vore bättre om de hade sekreterare som kunde göra allt detta så att de kunde ägna sig åt att 
träffa klienter.  

Nej men arbetet blir väldigt ineffektivt. Eftersom det kommer någon och knackar 
på dörren,  man ska boka in, man ska ringa den och kolla av tider sen ska man 
själv ringa och höra med någon vad som passar och sedan gå till någon annan 
och fråga vad passar; bokning av bil eller lokal, skicka kallelse. Allt det här det 
blir oerhört splittrat eftersom du är inne i oerhört olika saker samtidigt och det 
gör att det blir ineffektivt. Man blir stressad och man blir irriterad och man blir 
trött.. 

Dessutom är intervjuer med klienter och andra involverade tidskrävande inte bara under själva 
intervjun utan även att skriva ner intervjun efteråt. Efter det måste det som sagts återkopplats 
till klienten så att de får en bild av allt som sagts i utredningen. 

Arbetsgruppen i Ekerö poängterade att allt detta arbete med människor som behövs för att 
genomföra en utredning tar tid. Dessa samtal kan inte heller skjutas upp, om skrivtid är plane-
rad och någon i ett ärende mår dåligt så måste människan prioriteras. 
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Jag kan också skriva att jag har två skrivdagar men sedan måste vi rycka ut till 
någon ändå, någon människa mår dåligt i ett ärende där man är involverad, det 
blir något akut oavsett om det är mitt ärende eller inte, så det där stämmer inte 
riktigt heller att vi verkligen förfogar över vår tid. 

Dessutom uttryckte gruppen att det krävs närvaro i alla möten de sitter i. Det går inte att 
”stressa runt” för mycket, då upplever de att de tappar sitt fokus. 

Är man utmattad är det lätt att sitta och fundera på något annat man ska göra… 
man måste vara närvarande i rummet där man sitter, med klienterna, med skol-
personal. Man måste veta vilket barn det handlar om. 

Arbetsgruppen menade vidare att det också är viktigt att ringa och återkoppla och se hur insat-
serna fungerar. Det är lätt att glömma att räkna in den tiden. Men de har ansvar för att ha kon-
takt med familjerna och se till att det är rätt insatser. 

Förutom ärenden behövs möten med chefer och arbetskamrater samt handledning för att 
få arbetet att flyta. Arbetsgruppen i Ekerö upplevde det som frustrerande att dessa möten finns 
och att de tar tid från den viktiga skrivtiden, men ändå var de överens om att mötena behövs.  

 

Solna- Att få arbeta i fred 

Arbetsgruppen i Solna talade om att de saknade familjebehandlare att samarbeta med, att fa-
miljernas behov av att prata om hur de har det inte kan mötas och det skapar en frustration.. 

De pratade också om hur viktigt det är att ha en gruppledare tillgänglig och bolla med, att 
det var något som fanns och som sågs viktigt. 

Det gäller att ha en gruppledare som man kan prata av sig med…och det är vik-
tigt att vara två stycken i ärendena så att man har någon att bolla med 

De talade även om att de hade för många möten som tog tid från det ”riktiga” arbetet. Men 
vissa möten uppskattades, till exempel ett idéforum de har. Visserligen har de inte resurser att 
genomföra alla visioner men de pratade om att det var viktigt att arbeta med visioner tillsam-
mans för att orka vidare. 

 Vi har idéforum en timme per vecka men vi hinner inte alltid genomföra allt vi 
vill…som en vårdplanering som görs och ser bra ut men vi kan inte genomföra 
den för vi har för lite folk. 

De sade också att deras höga delegation inte innebar att de arbetade och beslutade själva, allt 
diskuterades ändå för att det skulle bli samstämmighet och lika för klienterna. 

Samarbetet med politikerna upplevdes inte helt positivt, ibland upplevdes det mer störan-
de än stödjande. 

 

 

 

 

 

 32



Sigtuna- Välkomna avbrott? 

Arbetsgruppen i Sigtuna kände att det är påfrestande att ofta bli avbruten av kolleger när de 
sitter och jobbar, samtidigt tycker de att de har för lite tid för samtal. De gånger de möts så 
finns ett stort otillfredsställt behov av att samtala om olika saker och det finns inte tillräckligt 
utrymme för avslappnade diskussioner, det gör att fikastunden inte blir privat alltid, utan att 
den tiden kan ägnas åt att diskutera olika ärenden. 

Hela tiden springer jag runt och blir avbruten av andra, på en kvart kunde det 
vara tre-fyra personer som kom in. 

Jag kan tycka att vi har för lite tid med varandra och vår chef, man möter varand-
ra i korridoren och vill dra i varandra för att man måste bolla och så där. 

Fikastunden blir inte alltid privat. Vi har många bra diskussioner där i avslapp-
nad form. 

När en kollega kommer kan det kännas roligt och som ett välkommet avbrott om arbetet 
känns enformigt, men det kan också kännas påfrestande när de känner sig stressade. Detta kan 
regleras lite genom att stänga dörren och på så sätt markera att de vill vara i fred. 

Jag kan tycka att det känns roligt när det kommer kolleger, fast jag är dålig på att 
hålla gränsen…det kan kännas helt bedrövligt när de kommer…men då går det att 
stänga dörren och genom det visa OBS gå ej in här…men om det känns trist att 
sitta och skriva journaler, då kan det vara ett välkommet avbrott. 

På möten känner de ett stort behov av att ta upp flera olika saker och ibland kan det göra att 
det blir ofokuserat. 

De vet att alla kolleger arbetar på så gott det går, och har inga känslor av att någon sitter 
och inte har så mycket att göra. Det fanns ingen upplevelse av att arbetet fördelas orättvist. De 
är medvetna av vad arbetskamraterna sitter med och tar ett gemensamt ansvar för att arbets-
fördelningen ska vara jämnt fördelad. 

Man vet ju att alla gör så mycket de kan… Det är ingen som sitter och slöar… 

Oftast är det att man kanske känner att jag kanske har minst, att man vill vara 
juste, är det någon som har ett LVU så…men det är aldrig någon som vägrar så 
att det inte är någon som tar emot. 

Arbetsgruppen i Sigtuna upplevde att gruppen fungerar bra och att de har tid att engagera sig i 
varandras ärenden, att de tar sig tid till diskussioner och att de ofta pratar om gemensamma 
ärenden, de är alltid två utredare även om ärendet är lätt. De tror att det är helt nödvändigt att 
vara två, speciellt i svåra ärenden. 

Vi har en absolut hållande grupp…som tar oss tid att engagera oss i varandras 
ärenden och är intresserade, vi pratar ofta om våra gemensamma ärenden, det är 
en vinst att man alltid är två, att kunna gå fram och prata om ärendet, hur man 
ska gå vidare, tänka igenom handläggningen…i svårare ärenden är det helt nöd-
vändigt, annars skulle man gå sönder. 

Angående låg klienttid i gruppen uppgav de att det går åt tid innan mötet med klienten, som 
inte syns som klienttid i dagboken. 
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Det här att gå och vänta det tar också tid…det bokas in och så får man vänta en 
halvtimme. Ibland kommer folk en kvart för sent och då tar man emot…även om 
de kommer en halvtimme för sent…Det är mycket tid som går åt. 

Arbetsgruppen i Sigtuna uttryckte att de har stöd från sin närmaste chef trots att hon är mest i 
en annan grupp så känner hon till deras ärenden och litar på vad de gör. Fast det finns en fru-
stration över att tiden med chefen inte räcker till. 

Jag kan tycka att vi har stöd från vår chef…jag kan tycka att hon är mest i ung-
domsguppen, men det känns som om hon är medveten, hon har koll på våra ären-
den. Hon litar på vad vi gör, det är inte så att hon är inne och petar i någonting. 
Men det känns som om när vi har ärendehandledning som vi försöker strukturera 
upp så att alla ska få sin tid så är det ändå så att det inte räcker. Det är en fru-
stration. 

Hon (chefen)är verkligen bra, men man får dra i henne för att få det vi måste ha. 

Ja man får paxa henne liksom. 

De som har en förste socialsekreterare i sin grupp upplevde inte samma sak. 

Det är skillnad…vi förväntar oss inte att chefen ska komma på vår handledning 
eller på våra grupper…tvärtom tycker jag att hon dyker upp mer än vi hade trott 
och ber man henne så kommer hon. 

De tog upp att den nya ordningen med en förste socialsekreterare har hjälpt till att ta bort en 
massa tid som gick åt till att diskutera ihop saker med chefen.  

Det jobbiga har varit det här med delegation, att förste socialsekreteraren kan 
läsa våra utredningar och ta beslutet med chefen, som bara kommer in ibland och 
tycker något, och fast det bara kan vara en nyansskillnad. Vi ska ha ärendedrag-
ningar med båda, det var jättejobbigt förut, det gick åt jättemycket tid, så är det 
inte nu. 

De upplevde att det är bra med chefer på nära håll, och att den högre chefen inte arbetar direkt 
med den löpande verksamheten. 

Vår närmaste chef har vi mer direkt, på den högre nivån arbetar de med andra 
kommuner. Vår närmaste chef är nära som en arbetsledare, hon är här i kommu-
nen och förste socialsekreteraren är alltid här.  

Arbetsgruppen uppgav att politikerna lyssnar och fast politikerna ger instruktioner om att inte 
placera så blir de tagna när de hör om vilka ärenden utredarna har. 

 

Sundbyberg- Mer samarbete ger färre klienter 

Få timmar ägnas åt klienter enligt tidsdagböckerna i Sundbyberg, men arbetsgruppen menade 
att en del möten blir avbokade samma dag och då var den tiden avsedd för en klient. De me-
nar också att de samtalar mycket med andra professioner om klienterna. 

De sa också att det är svårt att säga att de inte kan ta ett besök för att de har en inbokad 
skrivdag, på nåt sätt känns det som om människor måste gå före skrivandet. Därför blir det så 
att klientmöte prioriteras före skrivandet. Ett möte kan inte skjutas på hur länge som helst. 
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Bekymmer…det låter starkt men just det här…”men jag kan inte ta det här besö-
ket idag för det är skrivdag”… det är inte så himla lätt…det är människor ändå. 

Arbetsgruppen i Sundbyberg har samverkan och planering med andra professioner också, som 
skolan och förskolan samt samverkan med andra grupper inom socialtjänsten.  

De uppgav att det ökade samarbetet underlättar arbetet, inte så att ärenden kommer in tidigare, 
men att de ofta känner till det som kommer in. En del kan tycka att det känns som om samar-
bete leder till mindre utredningar.  

…jag kan tycka att ett ökat samarbete har lett till att det blir mindre utredningar. 

Och jag tror att det på sikt…dels att anmälningarna något minskar men också att 
man mer känner till de som kommer. 

Arbetsgruppen i Sundbyberg tyckte det är bra med få chefer, att bara ha tre chefsled. Vid en 
kommentar från moderatorn att det är många jämfört med andra kommuner så säger de att det 
inte känns mycket, cheferna känns nära, förutom högsta chefen. Hon är nära fysiskt men 
känns inte nära verksamheten.  

Politikerna säger sällan nej till deras förslag men det blir ofta mycket diskussioner kring 
förslagen. De säger även att de diskuterar mycket innan det går upp till nämnden.  

En känslig sak i detta är att politikerna kan ha synpunkter på innehållet i vårdplaneringen, 
fast de inte arbetar med sociala frågor. Det känns ibland som ett stort avstånd till politikerna 
eftersom de inte har insyn i socialsekreterarnas dagliga arbete. 

Mötena behövs också,…vart vi vill , vi måste ha visioner annars blir det bara 
traggel. Men det måste ju finnas ett driv, ett ork. 

 
De samtalade om om det behövs två mötesdagar per vecka, och de sa att åtminstone en dag 
behövs, men att det å andra sidan känns som om de inte hinner arbeta på grund av mycket 
möten. Mötena behövs dock, det var alla överens om. 

 

Sammanfattande analys av kopplingsrestriktioner 

Även här avviker Ekerö från de andra kommunerna. Samtliga kommuner brottas med problem 
kring att få en jämn balans med klienttid och mötestid. De upplever också alla att tiden med 
chefer under ärendedragning inte räcker till och att de behöver möten men att mötena även 
upplevs att ta tid från det egentliga arbetet. 

Ekerö är dock den enda kommunen som är så hårt pressade att de har svårt att stödja var-
andra och där de inte upplever lika stort stöd från varandra i gruppen som de andra grupperna.  

Detta får som konsekvens att Ekerö även här får ett mindre utrymme att utföra sitt arbete 
på eftersom kopplingsrestriktionerna inom gruppen blir fler än de är i de övriga grupperna. 

I detta fall är det svårt att veta vad som orsakar de stora svårigheterna som finns med 
kopplingsrestriktionerna i Ekerö. En möjlig tolkning är att avsaknaden av en nära chef gör att 
gruppen blir utelämnad till sig själv på ett annat sätt än de andra personalgrupperna. Det var 
tydligt i till exempel Sigtuna där de hade två olika grupper varav en hade en gruppchef och en 
grupp inte hade det. Gruppen med en nära chef upplevde inte lika mycket stress över att få tid 
med chefen än personalen i de andra grupperna. Resultatet tyder på att det påverkar stämning-
en i personalgruppen men frågan är hur denna påverkan styr.  
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En annan möjlig tolkning är att styrrestriktionerna är många i Ekerö, och konsekvensen av 
detta blir en hög press på personalen vilket i sin tur leder till att kopplingsrestriktionerna på-
verkas negativt. Eftersom personalen blir mer pressad och har svårare att fysiskt finna utrym-
me för att ses, och att psykiskt kunna finnas till för varandra när de väl träffas.  

Kapacitetsrestriktioner 

Kapacitetsrestriktioner påverkar individens möjligheter att fysiskt och psykiskt genomföra sitt 
arbete. Organisationens kapacitet att ha en struktur som tillåter arbetet att flyta på är också en 
viktig aspekt, samt vilken ekonomisk kapacitet som finns. 

 

Ekerö- Att inte räcka till 

Arbetsgruppen i Ekerö uppgav att det tar tid att skriva en utredning bra, och de upplevde det 
som att den tiden inte riktigt fanns. En orsak uppgav de var att det inte finns någon som kan ta 
emot nya ärenden som kommer in i lugn och ro eftersom alla har mycket att göra hela tiden. 
De upplevde det som om deras fysiska kapacitet räcker inte, de är bara ett visst antal personer 
och kan inte arbeta med två saker på en gång. De uppgav att de inte både kan sitta hemma och 
skriva klar utredningen som planerat och åka iväg på ett möte i ett nytt ärende som kommit in 
akut.  

Men vi tycker att vi är för få för att vara så specialiserade. Vi skulle vara fler som 
gör samma sak, för då skulle det vara en eller två personer till att fördela ärende-
na på för det är det som är så stressande att vi är tre och då kanske någon kan få 
stå över att få ärende i två veckor 

Detta skapar en fysikisk restriktion som tvingar dem att välja en handling - att antingen hålla 
på den inplanerade skrivtiden eller att börja arbeta med det nya ärendet. I samtliga fall priori-
teras det nya ärendet, antingen självmant eller genom beordran.  

Men då kan det vara så att om det är t.ex. ett akut ärende att det kan bli så …och 
då blir skrivandet bortprioriterat. Det är inget man kan göra åt det.  

Arbetsgruppen uppgav att denna fysiska restriktion skapar en frustration och en stress i grup-
pen, en känsla av att aldrig vara tillräcklig. Eftersom de bara kan göra en sak i taget så räcker 
inte tiden till att skriva. De fysiska restriktionerna som finns tvingar dem att välja bort skrivti-
den gång på gång, eftersom de inte har kontroll över inflödet av nya ärenden. De uppgav att 
detta skapar en trötthet och en fysisk utarmning.  

Det där handlar också om hur mycket ska man jobba och till vilket pris, för att ju 
mer man jobbar timme för timme desto mer utmattad blir man ju. Det är ju så att 
du ska ha kraft när du är här också. Så det där är alltid ett dilemma, man måste få 
tid för att återhämta sig också, jobbar man mycket timme för timme då blir man 
uttröttad till slut, då mister man perspektivet., Man får ångest och får svårt att 
sova. Du kan köra på ett tag men håller inte i längre period, då blir man sjuk. Fy-
sisk sjuk och utmattad. 

Våran grupp fick sämst värde i hela kommunen, (på en hälsoundersökning) vår 
arbetsgrupp  mådde sämst i hela kommunen, av alla grupper. 
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Arbetsgruppen sa att vetskapen om att det finns en barlast, en hög med gamla ofärdiga skriv-
produkter som inte syns i statistiken, skapar en psykisk press. Dessa utredningar räknas inte 
vid ärendegenomgång och beskrivs av arbetsgruppen som en hög ”svarta” ofärdiga skrivpro-
dukter som inte ska finnas. Ärendena är avslutade i systemet och utredningstiden är slut men 
ändå är skrivprodukten oavslutad. En del har väntat så länge som 2 år.  

Ja det är svårt att få till eftersom det är så många olika saker som pågår i den 
ärendestock man har både det som är synligt och det som inte är synligt. Som man 
faktiskt ska göra och som ligger över en. Det är knepigt.  

Detta upplevdes bli deras eget privata problem som de ska lösa på sin fritid, på kvällar och 
helger och det går inte det är för mycket kvar. De har bara ett visst antal timmar om dygnet 
och ett visst antal dagar i veckan och gruppen upplever att de inte räcker till för att färdigställa 
det arbete som finns. 

 Men det var ju många på Ekeröhälsan (hälsoundersökningen) som mådde dåligt, 
hade hjärtklappning, migrän och alla möjliga typer av stress symptom, mådde illa 
och så där, många mådde dåligt. 

Att ligga i fas…då skulle jag…det skulle vara guld…då skulle jag vara jätteglad 
jämt, då skulle jag vara så glad att jag skulle sjunga och vara glad hela dagarna. 

Arbetsgruppen i Ekerö uppgav att de har en tung psykisk belastning som gör det svårt att orka 
med. Det handlar inte bara om den stress de upplever av en hög arbetsbelastning utan även 
den psykiska press som finns i yrket i sig. 

Men det som händer med en rent psykiskt det är att det blir en utarmning. 

…sen har man en barnfamilj med små barn och så, det är en annan slags stress 
som ligger över en, en massa skyddsaspekter ligger där och pågår när man inte 
har full koll 

En människas psyke orkar, precis som fysiska kroppen bara med en viss anspänning och de 
vittnar om att de har nått gränsen för vad de orkar med. Många uppgav att de har ångest, är 
oroliga, sover dåligt på nätterna, och får en dålig självbild och dålig yrkesstolthet. De kände 
det som om de är dåliga utredare som inte kan sköta sitt arbete. De menade att det går åt 
mycket psykisk energi till att arbeta i motvind hela tiden.  

Och det avspeglar sig i hur man möter andra professionella från andra grupper, 
vi blir mesiga och konstiga på något sätt, tillslut, eller hur? För vi går på det där 
att det är vi som är dåliga. Det blir ingen stolt yrkesstolthet som vi ibland frågar 
oss varför vi inte har. 

Arbetsgruppen påpekade att det även handlar om att bli bättre på att fokusera på en sak i taget 
och att inte hålla på och byta mellan olika utredningar och ärenden, då kan de vara inne i flera 
på en dag och känna det som om de inte har kommit någonstans. 

Men jag tror att man får en arbetssituation där man får ett självförtroende som 
bara undergrävs, på jättemånga olika sätt…dels att man inte kan styra vad som 
kommer in, gör att man inte hinner skriva färdigt, det gör att man känner sig då-
lig, och så får man bara sämre och sämre självförtroende… 

De uppgav också att de inte orkar stödja varandra som grupp i det de gör eftersom den psy-
kiska pressen är så stor att de bara orkar engagera sig i sitt eget. Dessutom berättade de att de 
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har så många ärenden att de inte hinner gå igenom alla ärenden vid ärendedragningarna, även 
fast de sitter under en hel eftermiddag ända till arbetstidens slut. 

…det är frågan hur mycket engagemang människor kan lägga ned på varandras 
ärenden, de har bara administrerat ett beslut i princip, och det är frågan…. det 
finns kanske inte ork till det här engagemanget och reflektionen heller i gruppen, 
vilket jag tycker är väldigt synd.  

Detta menade de underminerar den totala psykiska kapacitet som finns i gruppen av att arbeta 
som ett team och stötta varandra. 

Någonstans blir det så att vi slår på varandra i arbetsgruppen därför att den som 
orkar säga ifrån att nej nu har jag fått så många ärenden så nu kan inte jag ta 
några flera, ungefär, och då kommer det på någon annan, då kanske inte vissa 
personer hela tiden orkar hålla på och slåss. Vem ser vad man gör? Är det intres-
sant eller ska man gå under eller vad? Jag vet inte! Ska det vara ett problem för 
den som kan hålla ifrån sig, ska vi slåss mot varandra? Det känns nästan som att 
man håller på med det. 

Arbetsgruppen i Ekerö talade även om frustrationen över att organisatoriska kapaciteten är låg 
och alla hade en känsla av att det var där problemet låg, men att det trots flera försök till om-
organisationer och omstruktureringar av arbetet ändå inte hade gått att få till en organisation 
som hade kapacitet att ”bära” det arbete som ska göras. 

Men oavsett vad vi har gjort, oavsett att vi har gjort organisationsförändringar, 
då trodde vi att det skulle bli bättre. Vi försökte med vissa funktioner, mottagning 
och familjehem har förstärkt.  Sen har vi tagit in personal som ska jobba inköpta, 
och skulle sanera upp inkommande så skulle vi få stopp, det har inte heller hjälpt. 
Så har vi haft vanlig där mottagningen och allt har gått runt, inget av det här har 
fungerat, då har man kommit till någon slags slutsats.; Att arbetets struktur det 
sätt som vi jobbar på, själva strukturen, det fungerar helt enkelt inte. 

 

Solna- En organisation i rörelse 

Angående att hinna skriva sa arbetsgruppen i Solna att de inte hinner skriva och att de plane-
rar skrivtid men att det hela tiden kommer andra saker i vägen. De kände att pressen med all 
administration som ska göras är värst. 

Jag har inte skrivit journaler på hela denna vecka. Jag avsätter tid för det men det 
händer hela tiden nya saker… 

Solna har en del gamla ”osynliga” utredningar men inte så många. De få som finns bortpriori-
teras av det akuta som kommer in. 

Vi har några, men utredningstiden hålls…vi har lite gammalt men inte så mycket, 
det bort prioriteras för vi måste ta det som är akut… 

 
De som har mycket att göra får stå över och får inte nya ärenden under ett tag för att kunna 
arbeta undan.  Ändå uppgav de att de känner sig stressade och känner att de inte hinner lägga 
ner så mycket tid på utredningar som de borde. De kände att all tidspress gör att de inte kan 
arbeta så grundligt som de borde. 
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Det är skrämmande med inställningen: Hur ser det ut? Har barnet skydd? Jaha! 
Ja det har de. Bort med den och in med nästa!…måste vi arbeta på det sättet? Är 
det så vi ska arbeta? 

 
Arbetsgruppen i Solna upplevde även en hård press eftersom tjänster dras ned och de känner 
att de inte har kapacitet nog att göra sitt arbete som de ska, med mindre anställd personal. Se-
dan kände de att arbetet med att utveckla nya metoder kommer i skymundan, personalomsätt-
ning gör att de aldrig får lugn och ro till det. 

Vi byter personal, nyanställer kräver intervjuer som ska göras istället för sitt 
jobb, det stör arbetet…och slutar någon tas tjänsten bort…det är jobbigt det är en 
ständig hotbild… 

Vi har ingen trygghet alls det känns jobbigt….hemskt! Det tar så mycket kraft… 
det tar mycket tid att anställa, utveckla metoder…hur kan vi utveckla metoder när 
det hela tiden dras ner på tjänster? 

 
De talade även om att arbetsbelastningen är alldeles för hög och att de behöver vara flera per-
soner. Den låga personaltätheten gör att de inte kan ha till exempel telefonjour. 

 Jo vi behöver mer socialsekreterare, vi hinner inte utreda och inte heller behand-
la lika mycket….Det behövs mer kollegor…Arbetsbelastningen är för hög. 

Vi har mycket neddragningar nu. Vi har en tajt organisation och det är tufft. 

 
Arbetsgruppen i Solna talade också om organisationens bristande kapacitet och hur kapacite-
ten försämras genom ständiga omorganisationer. De upplevde att de aldrig får chans att ut-
vecklas vidare eftersom de utsätts för ständiga omorganiseringar. De uppfattade även att om-
organisationer inte görs för att arbetet ska flyta bättre utan för att arbetet ska bli billigare. De 
ansåg även att en chef inte kan vara på två platser samtidigt och därför behövs fler för att det 
ska flyta på, en gruppchef och en enhetschef. 

Organisationen fungerar inte. Utredningar (gruppen) är för liten, det finns en 
hopblandning av myndighets utövning och insatser som vi försökte dela upp men 
det håller inte med det inflöde av ärenden som vi har. Vi har fått in 100 anmäl-
ningar på några veckor 

I- Så ni menar att det inte finns svängrum i systemet? 

Nej, precis. Konsekvensen blir då att om socialsekreterarna har det tufft….det 
kanske skulle behöva göras mer för att det inte skulle behöva bli fler ären-
den…men nu låter vi det vara…vi gör för lite…om det inte absolut behövs. 

 

Sigtuna –Att stötta varandra 

Arbetsgruppen i Sigtuna kände en frustration över att inte riktigt räcka till fysiskt, de blir ofta 
avbrutna. De kände igen sig i resultaten från tidsdagböckerna och tycker att de bekräftade 
deras egen upplevelse. De uttryckte också att det är svårt att skriva en utredning på arbetstid 
på grund av alla avbrotten. 
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Ja det är ju så där, avbrott som det kan bli. Man kommer aldrig framåt, man kan 
sitta en hel förmiddag, fast man inte kommit så himla långt, det kan 
vara…negativt. 

Med oavbruten skrivtid 20 minuter förstår man varför  man aldrig kommer någon 
vart. 

…man behöver någon annanstans att sitta och skriva för det går inte…och det är 
inte bara kollegerna utan…jag för stänga av min telefon för det mesta. Skulle man 
ha den på så skulle det vara helt kört. Och sen har man mobilen och mailen som 
pockar på.  

De talade om den egna kapaciteten att fokusera på en sak i taget och pratade om olika strate-
gier de har för att hantera detta. En sade att hon planerade sitt skrivande efter hur mycket tid 
hon har, en annan att hon har en idé om att inte börja med utredningen förrän alla journaler 
var skrivna, men det visade sig vara svårt eftersom arbetet med journalerna aldrig kom ikapp. 

Jag pratade med en kollega och hon var som jag att man har en grej att man inte 
ska börja skriva på en utredning förrän man hade alla journaler i fas, men man 
blir ju aldrig klar…Då skriver man journaler och de fylls på och fylls på och då 
kommer man aldrig till det där utredningsskrivandet. 

Arbetsgruppen uppgav att alla har gamla ärenden som ligger och väntar, men att det inte 
känns som ett stort problem. Cheferna tar tydligt ansvar för de ofärdiga utredningarna och 
socialsekreterarna själva känner inte att det är deras eget ansvar. Det är oftast ärenden utan 
insats som bortprioriteras och får ligga och vänta på att bli skrivna. 

Det är nog lite olika i gruppen, men jag tror inte någon är helt uppdaterad. Alla 
har något som ligger… 

Det är inte en själv som har trasslat till det, det är cheferna helt medvetna om, 
och det är snarare så att vi säger till om vi har gamla utredningar. 

…till slut blir det så gammalt att det inte gör något om det ligger en månad till 

Arbetsgruppen i Sigtuna samtalade även om stressen i att veta att om de jobbar undan så blir 
de lediga för att ta emot ett nytt ärende och känner inte att de har tillräckligt med chanser att 
få hämta andan emellan. De nämnde diskussioner kring hur det kan lösas organisatoriskt 

Vi har pratat om ett system, att vi skulle gå runt, varje handläggare får en månad 
var de inte behöver ta emot nya ärenden, utan man får vila och skriva gammalt 
då…så har vi pratat men vi har inte kommit någonstans… 

Vi har försökt hålla oss till att ha skrivtid på fredagar. 

…och det är bra att försöka ha det, sen är det också bra att, ifall man har något 
jätteakut att skriva så har man den dagen att ta till 

 

Sundbyberg- Konstant akut läge  
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Arbetsgruppen i Sundbyberg uppgav att de inte hinner med att skriva allt som de ska. I ung-
domsgruppen har de försökt lösa detta genom att stryka en dag i veckan. De har en jourdag 
som ska vara tom och de har även pratat om att införa en skrivdag per vecka.  

De berättade att de försöker att planera skrivdagar men de lyckas inte hålla den planering-
en. De upplevde att det är svårt att få en regelbunden tid att skriva.  

Men kommer ett LVU så måste tiden tas, då kan de skriva 17 timmar på en vecka. 
Den tiden måste planeras, men det kan bli så att vi blir tvungna att ringa och av-
boka möten. 

Om man inte ringer och avbokar, man kan ju avboka om man måste skriva, om 
det är något speciellt…eller jobba övertid… 

De diskuterade om det går att göra något åt stressen och känslan av att inte ligga i fas och en 
person (chef) påpekade att det i slutändan är alla som måste ha ansvar för sin egen almanacka. 

Men det emotsades av en socialsekreterare som ansåg att det går att ha ambitionen att sty-
ra sin egen almanacka men att akutstyrdheten i arbetet gör att det tyvärr inte går. 

De sa att svårigheten är att klientbesök måste man ta, händer något akut med klienten så 
prioriteras det framför skrivandet, det är den akutstyrda delen av arbetet som ställer till besvär 
och gör det svårt att prioritera.  

Svårigheten är de här klientbesöken som man ändå måste ha…Då ryker ju skriv-
tiden. 

Ja och när det händer något akut med ens klient, då måste man ta det och då ry-
ker skrivtiden, så är det hela tiden, det är akutstyrt det här. 

Man kan inte styra sin almanacka…tyvärr…man försöker ju. 

Detta gör att det inte går att styra sin egen almanacka fast de försöker. Det skapar ett tryck och 
detta tryck är även kopplat till olika krav. Arbetsgruppen i Sundbyberg uppgav att det även är 
svårt att styra almanackan eftersom de måste ordna möten med andra människor som också 
har pressade almanackor. 

De här känslan den är inte bra…och det är uppenbarligen allomfattande om man 
får generalisera, det här trycket, att ge tider och att få ihop det. 

Jag får kräkkänslor ibland när jag ska få ihop min almanacka… 

Chefen sa att det inte går att säga nej till nya ärenden och med mer nya ärenden så blir det mer 
möten som ska till och mer skrivtid behövs. Vissa i gruppen tycker att det inte kan vara så att 
man måste ta emot allt och att det måste gå att säga stopp någon gång.  

Det är inte bara utredningar som tar tid, insatserna tar också mycket tid, fast utredningarna 
är klara för länge sedan så löper insatserna på. Ibland är det till och med mer jobb i insatserna 
än i utredningarna. 

Ett annat kapacitetsproblem som arbetsgruppen upplevde är att det är låg bemanning på 
familjehems sidan så att de blir tvungna att gå in där och arbeta också ibland. 
De har alla saker som hänger efter, men de flesta säger att de inte är ett så stort problem att det 
ger dem ångest och sömnproblem. Vissa sa att det kan bli så i perioder och att det beror på 
vad exakt det är som hänger över dem. De talade om att det kan vara lättare för vissa som har 
arbetat längre att klara av att gå hem och stänga av.  
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Arbetsgruppen i Sundbyberg sa att visst finns det stressmoment i arbetet men att det är så det 
är helt enkelt, alla vet om det, och det verkar inte gå att göra något åt, det bara är så. Men de 
påpekar de att det är sällan de är i fas med sitt arbete. 

Stressmoment…jovisst…det vore ju bättre om man hann, absolut…men det finns 
ju förståelse, alla vet ju. Men det verkar inte som om det  går att göra något åt 
det…det är bara så…år ut och år in. 

De diskuterade vad som gör att de enligt tidsdagböckerna är bra på att ha besök vissa dagar 
och möten andra, vilket ger en struktur på arbetsveckan. Flera trodde att det är en ren slump 
att det blev så, att det inte var medvetet planerat. Andra sa att det planeras medvetet till viss 
del eftersom de tar alla besök i ett område på en gång när de väl är där. Vissa trodde att deras 
mötesdagar som är två stycken i veckan, gör att besök automatiskt hamnar på de andra dagar-
na utan att de behöver tänka på det. 

Sammanfattande analys av kapacitetsrestriktioner 

Samtliga kommuner upplever att de inte har den kapacitet som behövs för att genomföra arbe-
tet. De räcker inte till fysiskt för att skriva allt som ska skrivas, det är psykiskt påfrestande 
med alla neddragningar och de upplever alla mer eller mindre att organisationens kapacitet 
inte räcker till. 

Ekerö avviker även här, inte för att de har mindre kapacitet än andra rent fysikiskt, efter-
som alla människor har samma restriktioner i form av behov att vila, mat och sömn. En tolk-
ning är att det mindre utrymmet som finns i föregående diskuterade restriktioner, styr- och 
kopplings restriktioner, har undergrävt Ekerös fysiska och psykiska kapacitet. Det gör att det 
mår sämre än de andra personalgrupperna och inte orkar lika mycket. 

Även på detta område känner sig personalen i Ekerö utelämnade till sig själva., ledningen 
hanterar restriktionerna genom att lägga över ansvaret på personalen.  

Gemensamt för Ekerö och Sundbyberg var uppmaningen från ledningen att ”styra över sin 
egen almanacka”. Som en av personalen i Sundbyberg påpekade så går det inte. Socialsekrete-
rarna har ingen kontroll över inflödet av nya ärenden, ingen kontroll över om klienter kommer 
eller inte kommer på möten, ingen kontroll över akutsituationer som uppstår med klienter och 
som behöver lösas i ögonblicket. Den planering som de gör stjälps ideligen av oplanerade 
händelser och det skapar en stor stress hos socialsekreterarna. Att ledningen säger åt dem att 
planera bättre gör stressen ännu större.  

Den sammanfattade analysen är att ledningen i Ekerö och i viss mån även Sundbyberg 
återigen lägger över ansvaret för hanteringen av restriktionerna på personalen, som inte har 
möjligheter att klara det själva och därför blir hårt pressade av situationen. 

I Sigtuna tar ledningen ett större ansvar för de kapacitetsrestriktioner som finns och det 
finns en pågående diskussion kring hur de kan hanteras bättre. 

I Solna är det framförallt organisationens bristande kapacitet och omorganisationer som 
upplevs frustrerande. 

 

Sammanfattning av resultatet från fokusgruppsintervjuerna  
 

Under fokusgruppsintervjuerna framstår vissa skillnader mellan hur kommunerna har valt att 
hantera de begränsningar som finns. En skillnad som framstår är i vilken grad ledningen tar 
ansvar för de utredningar som socialsekreterarna ligger efter med. I Ekerö upplever socialsek-
reterarna att ledningen anser att det är deras eget personliga problem som de måste lösa på 
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kvällar och helger. De upplever inte att ledningen tar ansvar för att det bildats ett underskott 
av ofärdiga utredningar. Detta upplevs inte i någon annan kommun. 

Angående kapacitetsrestriktionen som finns kring utredningsskrivandet där samtliga re-
spondenter sa att de inte hinner skriva, fanns det flera olika sätt att hantera detta i kommuner-
na. I Ekerö upplever socialsekreterarna att ledningen återigen lade över ansvaret på dem ge-
nom att säga att de måste planera sin egen tid bättre. Detsamma upplever socialsekreterarna i 
Sundbyberg där dock ledningen hjälper dem att prioritera skrivandet genom att till exempel 
säga åt dem att stryka en vecka för att hinna skriva ifatt. I Sundbyberg säger respondenterna 
också att de kan avboka ett möte om de hade något annat som måste skrivas. I det fallet gör de 
ett annat val än Ekerö som i samma situation väljer bort skrivandet och väljer mötet istället.  

 I Sigtuna har de skrivdag varje fredag vilket hjälper socialsekreterarna att strukturera skri-
vandet. I Solna försöker de sätta av skrivtid men har svårt att få det att fungera,  

Finns samband mellan detta och den upplevda arbetssituationen? 

Det är svårt att påvisa direkta samband mellan hantering av restriktioner och den upplevda 
arbetssituationen. Alla faktorer som togs upp under avsnittet avgränsningar i början av upp-
satsen väger in, samt antagligen även okända faktorer. Det kan dock sägas att analysen tyder 
på att ledningens ställningstagande till ansvaret över arbetssituationen spelar roll, samt att 
ledningen stödjer socialsekreterarna med direkta prioriteringar. Samtliga grupper upplever en 
otillfredsställande arbetssituation kring utredningsskrivandet, speciellt när det gäller att hitta 
ostörd skrivtid. Det är tydligt att den personalgrupp som känner ett lågt stöd från ledning, 
samt upplever att ledningen skjuter över ansvaret för arbetssituationen på dem, mår sämre. 
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Slutsatser och avslutande diskussion 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av resultaten och därefter en diskussion. I första 
avsnittet diskuteras det huvudsakliga resultatet. I andra avsnittet diskuteras metodvalet. I fjär-
de avsnittet diskuteras samstämmighet med tidigare forskning. I tredje avsnittet reflekteras 
kring de konsekvenser som resultatet kan få och i det sista avsnittet diskuteras frågor som har 
uppkommit under studien. 

Studiens resultat och slutsatser 
Syftet med denna studie var att undersöka hur organisationen av utredningsarbetet i barn- och 
ungdomsgrupperna påverkar den upplevda arbetsbelastningen i kommunerna. Genom fråge-
ställningarna undersöktes hur kommunerna organiserade det dagliga arbetet med barnavårds-
utredningar samt vilka hinder och tillgångar de upplevde.  

De slutsatser som kan dras från resultatet är att stöd från den egna personalgruppen och 
chefer är en viktig skyddande faktor mot en ogynnsam arbetssituation. I den gruppen som 
upplevde minst stöd från ledning och övrig personal upplevdes arbetssituationen som mest 
påfrestande. En faktor som är viktig i sammanhanget är hur stor tillgången till en nära chef är 
och det gör att en organisation med få chefsled mer sårbar. Ledningens inställning till hur 
arbetet ska prioriteras är av stor vikt främst med tanke på att ge stöd till socialsekreterarna i 
val mellan vilken av två olika viktiga aktiviteter som ska utföras.  

Hur organiseras socialsekreterarnas dagliga arbete med barnavårdsutredningar? 
Resultatet visade som nämnts tidigare att det fanns vissa skillnader i tidsanvändning mellan 
kommunerna. Den största skillnaden visade sig i faktisk skrivtid samt i hur lång den oavbrut-
na skrivtiden var. Det är intressant att se hur den oavbrutna skrivtiden är viktigare än den 
sammanlagda skrivtiden, och detta visar ännu mer på hur viktigt det är att organisera utredar-
nas arbete så att de får möjlighet att skriva ostört. Detta har redan uppmärksammats av flera 
kommuner men trots försök så har de svårt att realisera detta mål. En stor störning i detta är 
att akuta ärenden kommer in som behöver tas om hand snabbt. På något sätt behöver arbetet 
struktureras så att akutstyrdheten inte inverkar på utredningsskrivandet. Studien visar att 
samtliga kommuner har svårt med detta organisationsproblem. Resultatet visade tydliga skill-
nader i hur kommunerna organiserar sina arbetsdagar. Den arbetsgrupp som upplevde mest 
stress och tidsbrist var även den som hade mest splittrade arbetsdagar. Även i denna fråga är 
det svårt att se vad som följer på vad. Är det arbetsdagarna som är ostrukturerade och skapar 
stress och tidsbrist eller är det stress och tidsbrist som skapar ostrukturerade arbetsdagar? 
Oavsett vad svaret på denna fråga är så visar resultatet tydligt att en oförmåga att hantera re-
striktioner i tidsrummet bidrar till att det skapas en ”ond cirkel”. 

Vad upplevs som hinder och vad upplevs som tillgångar i den befintliga organisationen? 
De hinder som upplevs i arbetsgrupperna är brist på tid att skriva, brist på stöd från chefer 
med prioritering och brist på stöd från arbetskolleger. Även organisatoriska brister togs upp 
som ett problem. De tillgångar som nämndes var vikten av ett bra stöd från chefer och kolle-
ger. 

Angående detta resultat är det intressant hur ledningens ansvar för oskrivna fast avslutade 
utredningar skiljer sig åt mellan grupperna. I den gruppen som upplevde mest stress och tids-
press upplevde de att ledningen tog ett litet ansvar för detta och istället lyfte över ansvaret på 
dem själva. I denna kommun fanns få chefs led, och organisationen var därmed relativt platt. I 
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platta organisationer är det vanligt att arbetsgruppen får en större del i problemlösning av det 
dagliga arbetet och ska fungera mer självgående, eftersom de inte har tillgång till en nära chef. 
Det kan diskuteras om ledningen i detta fall försökte få gruppen att fungera som en självgåen-
de grupp genom att uppmana dem att själva ta tag i problemen och reda ut dem, och därmed 
ge dem viss självbestämmande.  Problemet i detta fall är att gruppen inte har möjlighet att 
påverka faktorer som ärendeinströmning och akuta händelser och det gör att istället för att 
gruppen känner att den har mer makt över sin arbetssituation, känner sig mer maktlösa. Frå-
gan är om det är möjligt att ha självgående arbetsgrupper inom socialtjänsten där arbetsgrup-
perna varken har mandat att själva fatta avgörande beslut eller har möjlighet att påverka andra 
huvudsakliga faktorer som till exempel ärendebelastning och akuta händelser. 

 

Vilka förutsättningar är centrala för att arbetet med barnavårdsutredningar ska fungera 
bra? 
En slutsats som kan dras från resultatet är att beroende på hur olika begränsningar hanteras 
blir ledning och kolleger antingen ett hinder eller en tillgång. Resultatet tyder på att det är 
viktigt för arbetsgrupper inom barnavården att ha en chef som tydligt tar ansvar för arbetssitu-
ationen och som tydligt hjälper gruppen att välja bort något när tiden inte räcker till för allt 
som ska göras. Därmed minskas stressen hos personalen att själv välja bort något vikigt. 

En annan slutsats är att förutsättningen för att kunna skriva ökar ju mindre avbrott som 
sker i arbetet. Detta verkar vara ett problem för flera av grupperna. 

De förutsättningar som behövs är därmed en tydlig ledning och en möjlighet att skriva ut-
redningar och journaler utan avbrott. Även en tydlig struktur på arbetsveckan med olika dagar 
för skrivning, möten och hembesök verkade öka förutsättningarna för socialsekreterarna att 
utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. 

Diskussion av metodval 

Frågan i detta stycke är hur val av metod kan ha påverkat studiens resultat. Tidsdagböckerna 
bidrog till att flera olika faktorer som socialsekreterarna och deras chefer var omedvetna om 
kom i dagen. Om tillexempel enkäter hade delats ut istället för tidsdagboksblad hade medvet-
na uppfattningar lyfts fram och resultatet kan ha blivit annorlunda. Huvudfrågeställningen 
rörde dock hur det dagliga arbetets organisation påverkade arbetssituationen och då är det 
endast till en fördel att det var en del omedvetna faktorer som lyftes fram i studien.   

Chefers närvaro eller frånvaro under intervjuerna påverkade naturligtvis respondenternas 
deltagande i intervjuerna men exakt hur är svårt att säga. Ett antagande är att de som intervju-
as utan chefer var mer frispråkiga kring negativa frågor än de som intervjuades tillsammans 
med chefer. Denna farhåga bekräftas dock inte av resultaten då både Ekerö och Sigtuna inter-
vjuades utan chef närvarande och Ekerö var klart negativa men Sigtuna var det inte i lika hög 
grad.  

 

Resultat i relation till tidigare forskning 
Denna studies resultat överensstämmer i stort med tidigare forskning vilket visat på chefens 
och personalgruppens betydelse som skyddande faktorer mot överarbete (Koeske & Koeske, 
1989, s.243). Den arbetsgrupp som mådde sämst och uppfattade sina arbetsvillkor som mest 
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ogynnsamma hade ett betydligt sämre stöd från både arbetskamrater och ledning, jämfört med 
de andra arbetsgrupperna. I detta fall är en viktig fråga vad som följer på vad. Är ett dåligt 
stöd mellan kolleger en faktor som förekommer en ogynnsam arbetssituation, eller skapar en 
ogynnsam arbetssituation ett dåligt stöd mellan arbetskollegerna i personalgruppen?  Ett anta-
gande är att det kan vara både och samt att alla faktorer och variabler som inte ingick i denna 
studie naturligtvis behöver vägas in för att kunna ge ett komplett svar på denna fråga.  

Även den tidigare forskningens resultat kring målkonflikters roll i skapandet av en frustre-
rande arbetssituation har bekräftats av denna studie (Lloyd, King & Chenoweth, 2002, s. 258, 
263). Flera av arbetsgrupperna har uttryckt en frustration över att inte kunna göra ett, enligt 
dem själva, tillräckligt arbete. De har ansett att de inte har tid för att sätta in insatser tidigare, 
och att behöva stressa igenom utredningar eftersom det inte finns tid för mer genomgående 
arbete. Tidsbristen är ett tydligt tema och det är även tydligt hur arbetsgruppernas personliga 
mål inte överensstämmer med de insatser de har möjlighet att genomföra. Detta skapar en 
tydlig frustration, uppgivenhet och en känsla av maktlöshet i arbetsgrupperna. 

Samtliga arbetsgrupper har uttryckt missnöje med brister i organisationen. De ämnen som 
har dykt upp har handlat om att organisationen inte har tillräckligt med svängrum för att klara 
arbetstoppar samt en frustration över att arbetet trots flera olika försök till organisationsför-
ändringar, inte flyter på som det ska. Samtliga arbetsgrupper uppger att de inte är i fas med 
skrivandet och att de inte hinner skriva det som ska skrivas. Samtliga arbetsgrupper medger 
även att de har gamla avslutade ärenden där utredningen inte är färdigskriven. Det är tydligt 
att de organisationer som arbetsgrupperna har inte fungerar. Frågan är om det kan vara så att 
organisationen inte har hängt med i alla förändringar som skett sedan 90-talet. Trots organisa-
tions förändringar så finns allvarliga brister och frågan är om barnavårdarbetet behöver för-
ändras mer från grunden. Känslan av att inte hinna skriva det som ska skrivas kan bero på att 
det utrymme som finns i tiden och rummet inte har anpassats efter hur verkligheten ser ut. En 
sak som kan åtgärda detta är att ta dessa faktorer med i beräkningen av hur många tjänster 
som behövs för att utföra arbetet.  

Reflektioner över konsekvenser 
Resultatet visar att lagen inte uppfylls i vissa fall, då främst när det handlar om det stora antal 
ofullbordade utredningar som finns. Det verkar som om kommunerna har hittat kryphål i la-
gen, utredningarna är ofta slutförda inom fyra månader, men i många fall är inte skrivproduk-
ten klar. Trots att parterna har rätt att ta del av de uppgifter som anförts av annan, innan ären-
det avgörs. Detta undviks troligen genom att de får muntliga uppgifter om vad som anförts 
annan, så lagen ändå uppfylls, men de får genom detta ingen möjlighet att läsa igenom utred-
ningen i lugn och ro innan beslut fattas, och komma med kommentarer, vilket troligtvis var 
målet medlagtexten. Frågan är även hur pass grundliga utredningarna blir när de utredande 
socialsekreterarna känner sig utslitna och missmodiga. Det mest intressanta är att det är soci-
alsekreterarna i speciellt Ekerö kommun som känner oro och ångest på grund av att de känner 
att de inte kan uppfylla lagens mål, så det är de som får lida av att kommunen inte ger dem 
tillräckligt med resurser för att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. 

Det pågår som nämnts i inledningen ett omfattande arbete med att implementera ett kun-
skapsbaserat arbetssätt i det sociala arbetet i Sverige idag. Som situationen ser ut i de arbets-
grupper som ingår i denna studie. Med den tidsbrist de upplever att de har i samtliga grupper, 
är det svårt att se hur detta ska gå till i praktiken på dessa arbetsplatser. Det är anmärknings-
värt att fyra av fyra arbetsgrupper har ett så pressat tidsschema. En slutsats som dras från stu-
diens resultat är att barnavårdens nuvarande förutsättningar behöver förändras för att ett kun-
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skapsbaserat arbetssätt ska kunna genomföras ner på gräsrotsnivå, och inte stanna på en mel-
lanchefsnivå,. 

Frågor att gå vidare med 
Denna studies resultat ger flera viktiga frågor att gå vidare med. Studiens resultat visade bland 
annat att samtliga arbetsgrupper, även de som inte hade en lika splittrad arbetsdag som Ekerö, 
uppgav att de inte hann med att skriva utredningar och journalanteckningar. En fråga är om 
det ser ut så här i fler av Sveriges barn och ungdomsgrupper. Ett annat resultat var att samtliga 
kommuner uppgav att de hade avslutade ärenden där skrivprodukten inte var klar. Är detta 
”vanligt”? Ser det ut så här i övriga Stockholm? Ser det ut på samma sätt i övriga Sverige? 
Om detta är ett vanligt förekommande problem i en stor del av landets barn och ungdoms-
grupper är det viktigt att fråga sig vad detta beror på och vad som behöver förändras för att 
denna situation ska kunna förbättras. 

En annan viktig fråga att gå vidare med är att undersöka hur en organisation med få chefs-
led påverkar arbetets struktur och organisation i barn och ungdomsgrupperna. Eftersom Ekerö 
var den enda kommun i undersökningen som hade en organisation med endast två chefsled så 
går det inte att peka på detta som en avgörande orsak till att arbetsgruppens arbetsdagar är 
splittrade. Detta behöver studeras närmare för att få ett bättre underlag till en vidare sam-
bandsanalys.  

Det är vikigt att fortsätta lyfta fram dessa frågor i vidare forskning. Detta är nödvändigt 
för att förbättra socialsekreterarnas arbetssituation och även för att stärka rättsäkerheten för 
klienten samt att ge en möjlighet för ett kunskapsbaserat arbetssätt att förankras i det dagliga 
sociala arbetet. 
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Bilaga 1 

TIDSDAGBOK Dag : 1                                         Arbetar %:  

PERSON:                               VECKODAG: Måndag    DATUM: 26 September 

TID VAR AKTIVITET MED VEM KÄNSLA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

KODER VAR:                 KODER AKTIVITET:     KODER VEM:      KODER KÄNSLA: 

1: Eget rum                       1: Skrivande                     1: Ensam                 + : Positiv 

2: Kollegas rum                2: Samtal                          2: Med kollega        = : Neutral 

3: Chefs rum                     3: Telefon                         3: Med chef            -  : Negativ 

4: Sammanträdes rum       4: Möte                             4: Med annan profession 

5: Klients hem                   5: Läsning                        5: Med klient 

6: Fika rum                        6: Rast                              6: Kollegor (grupp) 

Arbetstidens 
slut: 

el. fortsätt på 
nästa sida. 

7: Lunchrum                      7: Lunch                           7: Annan                 

8: I färdmedel                    8: Resa 

9: Annan plats                    9: Annat  

                                          10: Administration 
                                          11: Tekniska problem 
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Bilaga 3. 
 
Teman vid fokusgruppsintervjuerna 
 

Utifrån en sammanställning av arbetsgruppens resultat valdes följande teman ut och presente-
rades för grupperna inför fokusgruppsintervjuerna. 

 
1. Låg skrivtid och sammanhängande skrivtid. Konsekvenser. Upplevelser. 

2. Låg klienttid. Konsekvenser. Upplevelser. 

3. Mötestid. För mycket/lite. 

4. Stöd från medarbetare och chefer. 

5. Organisering av det dagliga arbetet. 
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