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Coronakrisens påverkan på Socialtjänsten –
erfarenheter från den första vågen



Bakgrund till studien 

FoU verksamheten stannade av under mars-april

Snabbt beslut av styrgruppen att dokumentera krisens påverkan 
på socialtjänsten

Fokus skulle vara hinder, utmaningar och innovationer för att lära 
för framtiden. Vad fungerade bra? Vilka arbetssätt underlättade? 
Vilka erfarenheter har vi gjort? 

Socionomer/socialarbetare som ”essential workers” för att 
hantera pandemins konsekvenser för människor i utsatta 
livssituationer



Tillvägagångssätt insamling av data 

Upprepade telefonintervjuer med chefer, medarbetare och 
brukare i några olika verksamheter (april 2020-september 2020)

Ca 60 intervjuer totalt  

• Socialpsykiatri

• Barn och unga

• Integration

• Missbruk- och beroende



I början: Att snabbt sätta ramar och organisera för ett 
ökat hemifrånarbete / schemalägga distansarbete

Det första var väl att det gick fort när det kom till oss. Då 
handlade det mycket om att sätta ramarna. Hur ska vi förhålla
oss? När stannar man hemma och öppna möjligheten att jobba 
hemifrån ännu mer, men ändå ha kontakt? Det var liksom som 
att det gick från noll till hundra på några dagar. (Chef, missbruk)

I början blev det lite kategoriserande – vilka människor bör vara 
hemma och vilka ska vara på jobbet? […]. Från HR och ledningen 
fick vi veta att kanske andra verksamheter behövde personal. Vi 
måste vara tillgängliga. Från början så fick inte bara rädslan styra. 
(Chef, socialpsykiatri)



Att fatta beslut på andra grunder än tidigare

Det är den enskilde i fokus, allt annat är ovidkommande. Vi har ju, om 
vi skulle hård-dra det lite ”hellre fria än fälla.” Utredningsarbetet är 
givetvis jätteviktigt, men får kanske stryka på foten lite med själva 
myndighetsutövningen, till gagn för den enskilde. (Chef, socialpsykiatri)

Ja absolut, vi har ju svårt att kontrollera närvaron, eftersom [SFI-
undervisningen] sker hemma och det är inte alla skolor som kan 
utfärda någon närvarorapport. Har vi inte kunnat ta in den så har vi 
sett förbi det, men annars är det ganska strikt. (Handläggare, 
integration och flyktingstöd)



Arbetsbelastning, nej inte högre än vanligt, kanske t o m 
upplevelse av att ha mer tid för klientarbetet

Jag kom på varför det kan kännas som att det är lugnt. Allt annat 
är ju inställt. Alla utbildningar, nätverksmöten, när man träffas 
med andra kommuner. Det är inställt. Kanske har vi mer tid? 
(Handläggare, barn och unga)

Sedan så finns det otroligt mycket mer tid per dag till klienttid. Så 
jag skulle säga att min arbetsbelastning har blivit mindre, men 
däremot skulle jag säga att det är extra viktigt att ha den här 
[klient] kontakten (Handläggare, integration och flyktingstöd)



Digitala möten: fördelar

Det ska jag säga att det verkligen inte bara är negativt, utan även 
positivt. Det är något som vi har pratat om ganska länge, i några 
år i alla fall, att om vi har placeringar som är långt bort…Kanske 
inte för alla, men att vi kan ha några [uppföljningsmöten], via 
videolänk. (Handläggare, missbruk)

En sak som man kan se som positiv är att vi kan ha digitala 
möten. Jag tycker att det är jättebra, förut fick vi inte göra det. 
En del klienter tycker att det är bra. Alltså de behöver inte 
anstränga sig så mycket för att träffa en socialsekreterare. 
(Handläggare, flyktingstöd och integration)



Digitala möten: ofta en nackdel i klientrelationen

Jag menar vi använder ju oss av ASI och jag tycker att det är 
jobbigt och sämre att ta det via telefon. Vi går igenom många 
frågor. Det rör upp mycket känslor och då vill man ju kunna 
reagera med respons, att man ser att den andra blir ledsen eller 
berörs. Det går inte på samma sätt. Det blir mer opersonligt. Jag 
tycker att det är jobbigt liksom. Och att bedöma motivation, 
förmåga, psykisk status och så. (Handläggare, missbruk)

Det är mycket lättare att göra en bra bedömning vid ett 
personligt möte. När det handlar om att bedöma hur läget är i en 
familj, om det finns skyddsbehov. Det är ju svårt om man inte 
kan träffas och se dem samspela och interagera med varandra så 
klart. (Handläggare, barn och unga)



Fysiska möten trots allt (och avvägningar om skydd)

Men sedan har jag träffat vissa klienter…det går bara inte att ta 
det på telefon, det blir så komplicerat och rörigt, ”kom in, vi 
håller avstånd så får vi det avklarat”, det är inte akut men det 
underlättar. (Handläggare, integration och flyktingstöd)

Ska vi ha hembesök ska vi har visir och sånt. Det har jag förstått 
av en kollega som var på hembesök att det inte var bra, de 
immade igen. Man såg ingenting efter en stund. De gjorde 
mindre nytta, men det har funnits det där om att vi ska använda. 
(Handläggare, socialpsykiatrin)



Kontakter med vård- och omsorg

Jag har en brukare, som väntar på svar från LARO 
[läkemedelsbehandling]. Han behöver substitutionsbehandling, 
han har ett allvarligt heroinmissbruk. Men LARO [ansvariga för 
behandlingen] är underbemannande, så de skjuter hans ärende 
framåt, vecka efter vecka. Vilket då gör att han tar heroin, som 
han absolut inte borde ta. Så det känns liksom som att allting 
pausats. (Handläggare, missbruk)



Yrkesstolthet och socialarbetare som ”essential workers”

Jag tycker ändå att man har lärt sig att om allt är upp och ner och 
hit och dit och osäkert, så ställs det på sin spets, hur viktigt 
socialtjänstens arbete är. För det är den sista utvägen dit folk 
vänder sig, och att det ändå, trots allting, har kunnat rulla på 
relativt smärtfritt. Det har fungerat […]. Men jag tycker att det är 
lite häftigt att när hela samhället står på paus så finns ändå vi här 
och på något sätt rullar det på ändå. Vikten av det sociala 
arbetet, kan jag tycka har varit häftig (Handläggare)



Sammanfattningsvis - lärdomar från den ”första vågen”

• För- och nackdelar med digitala möten, men den digitala tekniken 
har kommit för att stanna 

• Kunskaper och insikter om det unika med fysiska möten och vad det 
bidrar med

• Handläggare har handlingsutrymme - men svårigheter har funnits 
att koordinera och samarbeta med andra aktörer under den 

• Funnits stor flexibilitet och snabba anpassningar i arbetsmetoder 
och organisering av arbetet

• Det sociala arbetet/grunduppdraget har stått mer i fokus – mindre 
möten - Vilka arbetsuppgifter vill/ska vi prioritera i framtiden? Vad 
vill vi ha kvar av det nya och vad av det gamla vill vi lämna bakom 
oss?



Ladda ner och läs mer i rapporten www.fou-
nordvast.se

Följ oss gärna på Facebook och Instagram!


