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Sammanfattning 

Titel: Socialtjänst för utsatta barn. En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever 

arbetssituationen och hur den påverkar klientarbetet 

Författare: Sara Wennbom och Johanna Öster  

Nyckelord: Socialtjänst, socialsekreterare, arbetssituation, klientarbete samt barn och unga  

Uppsatsens syfte var att öka förståelsen kring hur socialsekreterare i arbetet med barn och 

unga förhåller sig till arbetssituationen och hur de anser att den påverkar klientarbetet. I 

studien användes en kvalitativ metod och sammanlagt genomfördes fem intervjuer med 

yrkesverksamma socialsekreterare inom socialtjänstens område barn och unga. 

Innehållsanalys användes som analysmetod. De teoretiska perspektiven i studien är 

människobehandlande organisationer och krav- och kontrollmodellen. Studiens huvudresultat 

visar att arbetssituationen har en påverkan på klientarbetet på grund av att det är en 

påfrestande arbetssituation. Socialsekreterarna är tungt belastade, det finns brister i stöd från 

chefer samt att det finns svårigheter att behålla erfaren personal och rekrytera ny personal 

med tillräcklig kompetens. Resultatet visar avsaknad av resurser där det finns en risk att det 

inte finns tillräckligt med personal för att kunna hantera allvarliga anmälningar. Resultatet 

visar att socialsekreterarnas arbetssituation leder till svårigheter att utföra arbetet med en hög 

kvalitet och barn riskerar att fara illa under väntetiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: Social Services for vulnerable children. A qualitative study of how social workers 

perceive the work situation and how it affects client work 

Authors: Sara Wennbom och Johanna Öster 

Key words: Social services, social workers, work situation, client work and children  

The purpose of this study was to increase the understanding of how social workers in their 

work with vulnerable children are related to the work situation and how the work situations 

affect client work. To conduct the study a qualitative method was used. In total five 

professional social workers who works with vulnerable children was interviewed. The analyze 

method in this study was content analysis. The theoretical perspective in this study is human 

service organizations and the demand and control model. The result in this study shows that it 

is high strain work situations that have an impact on client work. Social workers are heavily 

loaded in their work, there are gaps in support from managers and its hard keep experience 

staff and recruiting new staff with sufficient experience. The result shows lack of resources 

which leads to at risk that it is not enough staff to take care of serious notifications. The 

results shows that social workers work situation leads to difficulty in performing work of a 

high quality and those children are at risk of suffering during the waiting period. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare, universitetslektor GullBritt Rahm som väglett oss i 

vårt skrivande. Ditt visade intresse, dina kommentarer och idéer har varit till stor hjälp och 

uppmuntrat oss i vårt skrivande. Vi vill även tacka de socialsekreterare som tog sig tid till att 

delta i intervjuerna och delade med sig av sina erfarenheter. Utan er hade uppsatsen inte varit 

genomförbar. 

 

Till sist vill vi tacka varandra för det goda sammarbete som vi har haft under 

skrivandeprocessen. Vi tar gemensamt ansvar för uppsatsen och vi har tillsammans skrivit 

uppsatsens alla delar. Vårt gemensamma intresse för socialtjänstens område barn och unga 

gjorde uppsatsskrivandet mer intressant. Det har varit en lärorik process och den kunskap som 

vi fått tar vi med oss till våra kommande yrkesroller som socionomer. Tillsammans har vi 

genomfört uppsatsen och gett varandra stöd och uppmuntran när arbetet känts svårt. Vi har 

också delat många skratt vilket har underlättat arbetet. 

 

Sara Wennbom och Johanna Öster 

2015-06-01      
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1. Inledning  

 

Flera tidningsrubriker och nyhetsinslag innehåller information om läget för socialtjänsten ur 

medias synvinkel. Lapidus (2014) skriver om fallet Yara i en artikel i Expressen. 

Misshandlades till döds. Den palestinska flickan Yara hittades misshandlad till döds i Karlskrona. 

Den sista anmälningen låg oläst i ett postfack hos socialförvaltningen i nästan en vecka (Lapidus, 

2014, Expressen stycke 1).  

I artikeln fortsätter Lapidus skriva om att Sveriges socialtjänst befinner sig i kris, 

myndigheterna har missat flera anmälningar gällande barn, 0-18 år, som far illa (Lapidus, 

Expressen, 2014). Det finns svårigheter med att rekrytera socialsekreterare till socialtjänstens 

område barn och unga. Det leder i sin tur till att det finns en underbemanning och även en 

överansträngning bland de anställda. På grund av personalbristen har chefer svårt att 

organisera verksamheten som tillgodoser de lagstadgade kraven samtidigt som de anställda 

socialsekreterarna överbelastas. Det saknas både kompetens och personal i samband med att 

antalet ärenden ökar. Fler barn är utsatta och det finns en risk för att barn som far illa blir helt 

utan stöd och hjälp från socialtjänsten (a.a.). 

Risken är akut, sammanlagt har 85 Lex Sarah-anmälningar gjorts mellan 1 januari till 31 oktober 

år 2014 gällande yrkesfel i socialsekreterarnas arbete med barn och unga. I tolv av de 85 fallen 

har socialtjänsten helt missat en eller flera anmälningar, precis det som hände med Yara 

(Lapidus, 2014, En allvarlig kris, Expressen stycke 6).  

I Sverige har alla barn rätt till liv och utveckling vilket innebär att få sina grundläggande 

rättigheter tillgodosedda (Socialstyrelsen, 2015). I de grundläggande rättigheterna har varje 

barn rätt att få en god omvårdnad, växa upp under trygga förhållanden med närvarande 

vuxna och att få utvecklas efter sina egna förutsättningar. Föräldrarna ansvarar i första hand 

för barnets uppfostran och välmående, men det finns de barn som av olika anledningar 

riskerar att fara illa. De barn som riskerar att fara illa ska få den hjälp, stöd och skydd som 

de behöver. Samhället har som uppgift att vid behov stödja och komplettera föräldrarna 

under barnets hela uppväxt. I Socialtjänstlagen (SoL) regleras de grundläggande 

bestämmelserna för samhällets skyldighet att se till att barn och unga får växa upp i trygga 

förhållanden samt att kunna få deras behov tillgodosedda. I 5 kap. 1§ SoL står det skrivet 

att socialnämnden ska ansvara för barns utveckling. Socialnämnden ska bedriva en 

socialtjänst av god kvalitet. Ett av de svåraste uppdragen som socialtjänsten har är arbetet 

med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Det är socialsekreterarna som i 

arbetet hanterar komplexa sociala problem samt gör kvalificerade bedömningar om barnets 

situation. De beslut som fattas innebär ett stort ingrepp i barnens liv, det kan innebära att en 

utredning inleds, bedömning om det finns behov för insats, föreslå insats eller andra 

åtgärder och sedan följa upp beslutet (a.a). 

Inspektionen för vård och omsorg [IVO], visar i en rapport som gjordes mellan åren 2013-

2014 att det i anmärkningsvärt stor utsträckning finns allvarliga brister i nämndernas 
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hantering av anmälningar och genomförande av barnavårdsutredningar (IVO, 2014). De 

brister som IVO beskriver leder till att det skyddsnät som samhället ska stå för i praktiken inte 

fungerar i flera kommuner. Den allvarligaste bristen som IVO funnit är att många 

anmälningar inte leder till utredning där IVO finner skäl att utreda, skyndsamhetskravet 

brister då förhandsbedömningar och utredningar inte slutförs inom lagstadgad tid (IVO, 

2014). Nämndernas ledning belyser svårigheter i att rekrytera och behålla erfaren personal på 

grund av: kompetensbrister, sjukskrivningar, tidsbrist och stress i arbetet. Svårigheterna som 

finns i att säkra en tillräcklig bemanning som har nödvändig kompetens är ett allvarligt 

problem (a.a.). Personalens kompetens är väsentlig för att arbetet ska vara rättsäkert med god 

kvalitet. Därför ska socialnämnden enligt 3 kap. 3 a§ andra och tredje stycket SoL använda 

handläggare med svensk socionomexamen eller annan relevant examen på högskolenivå 

(Socialstyrelsen, 2015). Rapporten visar att i vissa nämnder efterlyser socialsekreterarna ett 

större stöd i ärenden, en bättre introduktion av nyanställda samt tydligare rutiner på 

arbetsplatsen. I några enstaka fall anges också att de har märkt att politikerna vill spara pengar 

och att resurserna är knappa. De påtalade brister som finns inom nämnderna innebär i sin tur 

att de inte säkerhetsställer att barns rättigheter tillgodoses, vilket kan få svåra följder för det 

enskilda barnet (IVO, 2014). 

I flera fall lyfter media och IVO upp de brister som finns inom socialtjänsten där det visar sig 

att barn drabbas. Vi ser att det finns många studier gjorda inom området när det gäller 

socialsekreterarnas arbetssituation men vi har inte kunnat finna forskning som visar hur 

socialsekreterarnas arbetssituation påverkar klientarbetet. Det väckte intresset för att 

genomföra en studie med denna fokus.  

1.1 Förförståelse 

Vår förförståelse inom området kommer främst från vår tid som socionompraktikanter. Vi har 

båda haft tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning, kallad VFU, inom området barn och 

unga där vi kom i kontakt med hur arbetet bedrivs i verkligheten. Vår förförståelse har även 

påverkats av medias bild av situationen inom socialtjänsten. Det här har gjort oss nyfikna på 

hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation och om det påverkar klienterna.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Föreliggande studie syftar till att öka förståelsen kring hur socialsekreterare i arbetet med barn 

och unga upplever sin arbetssituation och hur de anser att det påverkar klientarbetet. 

 Hur upplever socialsekreterarna inom barn och unga sin arbetssituation? 

 Hur uppfattar socialsekreterarna att deras arbetssituation påverkar klientarbetet? 
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1.3 Centrala begrepp 

Några centrala begrepp och hur vi kommer att använda dem i vår studie. 

Med barn avses enligt 1 kap. 1 § SoL varje människa under 18 år (Socialstyrelsen, 2015). Det 

är även denna definition som används i denna studie.  

Med unga använder vi oss av en definiton som även återfinns hos Socialstyrelsen, dvs med 

unga avses personer mellan 18-21 år (Socialstyrelsen, 2015). 

Socialsekreterare är en kommunal tjänsteman vanligen med socionomexamen som handlägger 

olika former av enskilda socialtjänstärenden (Lewenhaupt, 2015). I föreliggande arbete avser 

vi yrkesverksamma tjänstemän inom kommunernas individ- och familjeomsorg.  De 

socialsekreterare som i sitt yrke arbetar för att stödja och skydda barn som riskerar en 

ogynnsam utveckling (Socialstyrelsen, 2015).  

1.4 Uppsatsens disposition 

I kommande kapitel Bakgrund presenteras de delar som påverkar socialtjänstens arbete. Syftet 

är att ge en ökad förståelse för kvalitetsbegreppet inom socialtjänsten samt lagen och 

barnkonventionens innebörd i socialsekreterarnas arbete. Avslutningsvis ges en kort 

redogörelse för new public management. I kapitlet Tidigare forskning presenteras annan 

forskning som gjorts inom området som bedömdes vara relevant till studiens syfte. I tidigare 

forskning beskrivs organisationens påverkan på arbestvillkoren samt hur socialsekreterarnas 

arbetssituation ser ut. I Teoretisk referensram presenteras studiens teoretiska referensram. För 

att analysera och tolka studiens resultat används de teoretiska perspektiven 

människobehandlade organisationer och krav- och kontrollmodellen. I kapitlet Material och 

metod presenteras studiens metodologiska tillvägagångssätt. I studien används den kvalitativa 

metoden för att ge en ökad kunskap och förståelse för socialsekreterarnas arbetssituation och 

hur den påverkar klientarbetet.  I Resultat presenteras studiens resultat från fem intervjuer 

med yrkesverksamma socialsekreterare inom barn och unga. I kapitlet Analys analyseras 

resultatet från intervjuerna i relation till den teoretiska referensramen. Först analyseras 

socialtjänsten som människobehandlande organisation utifrån människobehandlande 

organisationer. Därefter analyseras balans mellan krav, kontroll och stöd utifrån krav- och 

kontrollmodellen. I studiens sista kapitel Diskussion presenteras resultatdiskussion, 

metoddiskussion, förslag till framtida forskning samt avslutande kommentarer från 

författarna.  
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras en bakgrund till det valda ämnet. Bakgrunden syftar till att öka 

förståelsen för viktiga komponenter som påverkar det vardagliga arbetet för socialsekretrare 

inom socialtjänsten. Bakgrundskapitlet är uppdelat i tre delar: Kvalitet inom socialtjänsten, 

Lagar, riktlinjer och barnkonventionen samt New public management. 

2.1 Kvalitet inom socialtjänsten 

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet (Socialstyrelsen, 2013). För utförande av 

uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras enligt 3 kap. 

3 § SoL (a.a.). Lagen tolkas utifrån vilken förståelse socialsekreterare har för människors sätt 

att fungera samt vilka möjligheter samhället kan stå för (Petterson, 1994). Det finns två 

komponenter i klientarbetet, den ena är formella insatser som lagen bestämmer som 

socialsekreteraren i sin tur ska förmedla. Den andra komponenten är inte lika självklar då det 

handlar om hur socialsekreterarna utöver det lagreglerade arbetet förhåller sig till teorier och 

metoder i socialt arbete. I slutgiltiga beslut handlar det om val mellan vilka metoder, 

kunskaper och värderingar som socialsekreterarna har (a.a.). Det finns tre intressegrupper för 

att beskriva uppfattningen om vad god kvalitet är (Socialstyrelsen 1999). För att den politiska 

ledningen ska kunna fastställa ett kvalificerat arbete inom socialtjänsten krävs att de resurser 

som finns används så effektivt som möjligt. Det innebär att resurserna ska komma till största 

möjliga nytta. Politiska beslut i form av lagar, mål, prioriteringar och riktlinjer måste följas. 

God kvalitet ur ett professionsperspektiv är fokus på personalens kompetens, arbetssätt och 

metoder inom socialt arbete. Klientperspektivet belyser god kvalitet i verksamheten när 

klienten får det som förväntas av socialsekreterarna. Kvalitetsarbetet kan ses som en ständig 

process för att försöka nå en gemensam förståelse för vad god kvalitet är baserat på alla 

intressenters uppfattningar. Kunskap utvecklar hur verksamheten kan förnyas och förändras 

till det bättre (a.a.).  

Thams (2008) forskning visar att det finns ljuspunkter i resultaten av socialsekreterarnas 

arbete, men det är de psykiska påfrestningarna i arbetsgruppen och arbetssituationen som är 

det problematiska på flera socialkontor. Hög personalrörlighet, svårighet med rekrytering, 

höga krav, påfrestningar i arbetet, sömnbesvär samt stressbesvär sammanfattar 

socialsekreterarnas svårigheter i sin arbetssituation. Till följd av detta hävdar Tham (2008) att 

det går att ifrågasätta vilka förutsättningar som finns för socialsekreterarna till att göra ett 

kvalificerat arbete i barnavårdsärenden.  (a.a.). 

2.2 Lagar, riktlinjer och barnkonventionen 

Socialsekreterarna som myndighetspersoner är rättstillämpare vilket förutsätter att de har 

kunskap om rättsystemet (Schlytter, 1999). Inom yrkesrollen krävs förutom kunskap om 

rättssystemet även kunskap att kunna tillämpa och tolka lagar samt att vara införstådd i 

rättspraxisens olika delar. Lagarna finns nedskrivna oberoende av konkreta fall, 

socialsekreterarna behöver använda sig av rättstillämpningen för att tolka lagen till 
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verkligheten. Lagstiftningen ger ramar åt utredningen och fungerar som en måttstock i arbetet. 

Av socialsekreterarna krävs att rättskällor och fakta i ärendet tolkas för att veta hur 

rättskälleprinciperna ska användas (Schlytter, 1999.). Lagstiftningen reglerar 

barnavårdsutredningar genom socialtjänstlagen, förvaltningslagen, Socialstyrelsens allmänna 

råd och de olika myndigheternas egna anvisningar (Sundell, 2007). Lagstiftningen reglerar 

både myndigheternas skyldighet och rättighet att utreda misstankar om barn som far illa samt 

föräldrars och barns rätt till insyn i utredningsarbetet. Lagstiftningen reglerar även ramen för 

utredningen, att den ska bedrivas skyndsamt, inte vara mer omfattande än nödvändigt, den ska 

vara allsidig och opartisk, handläggningen ska dokumenteras, att barn som är över 15 år själva 

har rätt att föra sin talan samt att barn under 15 år bör höras i utredningen (a.a.). 

 

1900- talet har i många sammanhang presenterats som ”barnens århundrade” och det har skett 

en institutionalisering av barns liv (Sandin & Halldén, 2003). Stat, skola, förskola och 

socialtjänst har ökat sitt inflytande och det är barnen som har stått i centrum för de 

ansträngningar som välfärdsstaten gjort för att förändra samhället. Förändringen har påverkat 

synen på såväl barndomen som föräldraskapets innebörd. Den omvandling som skett i 

samhället kan dels förklaras av de sociala och politiska förändringar som har präglat 1900-

talet. Staten har makten för de sociala åtagandena och inom barnavården har en 

professionalisering skett för att de professionella ska kunna hävda sina kunskaper på en 

marknad där det finns konkurrens mellan olika typer av experter. Uppbyggnaden av 

välfärdsstaten har ökat barnens rättigheter vilket i sin tur har inneburit att lagstiftningen 

definierat barndomens innebörder samt reglerat statens åtagande i förhållande till barn. Det 

här har inneburit en betoning i diskussion om barns rättigheter och barnets bästa har lyfts fram 

som en utgångspunkt i både socialpolitiska interventioner och enskilda institutioner i 

välfärdsstaten (a.a.). Inom socialtjänstens område för barn och unga krävs att 

socialsekreterarna beaktar FNs barnkonvention (Socialstyrelsen, 2006). Barnkonventionen 

reglerar att i alla ärenden som rör barn så ska barnets bästa komma i främsta rummet. 

Konventionens grundsyn innebär att varje barn har rätt till att utan diskriminering få sina 

rättigheter respekterade. Det innebär att barn har rätt till att bli lyssnade på samt att alla barn 

har rätt till liv och utveckling. Barnkonventionen beskriver även alla barns medborgliga, 

politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. I 1 kap. 2 § SoL, står det att när 

åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver, något som rör 

barn inom socialtjänstens område. Syftet med lagen är att stärka barnets inställning (a.a.).  

2.3 New public management 

Marknadsorienterade strategier har implementerats inom offentliga organisationer under det 

senaste decenniet (Höjer & Forkby, 2011).  New public management [NPM] fick sitt 

genomslag i västvärlden under 1980-talet och rörelsen innefattar kluster av idéer lånade från 

näringslivet och de privata företagarnas organisation. Det som fått ett rejält genomslag genom 

NPM är användandet av styrverktyget målstyrning. Genom NPM har även olika 

organisations- och styrmodeller fått sitt genomslag, så som beställare- och utförarmodeller, 

resultatstyrning och resultatenheter. Dessa används i statliga, kommunala och inom 

landstingets verksamheter. Grundtanken är att uppnå en förbättrad konstadseffektivitet som 
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bygger på målorientering, konkurrens och noggranna uppföljningar i arbetet (Höjer & Forkby, 

2011). Genom att tekniken har utvecklats har även denna modell skapat nya strategier när det 

kommer till administration inom offentliga förvaltningar. De nya kraven som ställs på de 

anställda inom organisationen är att allt arbete ska vara databehandlat och det har uppkommit 

nya nischer när det kommer till att tänka ekonomiskt för att sänka direkta kostnader (Hood, 

1995). 
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3. Tidigare forskning 

Tham och Meagher (2009) beskriver komplexiteten och utmaningarna i arbetet med 

barnavårdsutredningar. De lyfter även upp hur socialsekreterarnas arbetsbörda ser ut och hur 

arbetssituationen påverkar hälsan hos de anställda. Tham och Meaghers (2008) resultat visar 

att flera socialsekreterare inom socialtjänsten upplever arbetet som psykisk påfrestande med 

stress över att inte hinna med arbetet. Många lider av sömnsvårigheter, vilket leder till långa 

sjukskrivningar på arbetsplatsen. Socialtjänsten har svårt att behålla erfaren personal samtidigt 

som det är svårt att rekrytera ny personal med tillräcklig kunskap (a.a.). 

3.1 Organisationens påverkan på arbetsvillkoren 

Astvik och Melin (2013) beskriver den nya styrningsregimen som är baserad på NPM som 

står för ett förändrat styrsystem som ständigt har till syfte att fokusera på 

kostnadseffektiviteten i organisationen. Deras studie visar att förändringen innebär högre 

arbetskrav för socialsekreterarna. En blandning av hög arbetsbelastning i kombination med 

otillräckliga resurser skapar problem för att kunna genomföra arbetet på ett tillfredställande 

sätt (a.a.). Tham (2008) hävdar att socialsekreterarnas arbetsvillkor inom socialtjänstens 

område är bristfälliga då de organisatoriska förhållandena inte fungerar. Hennes studie visar 

att flera socialsekreterare som arbetar med barnavårdsärenden anser att de hinder som finns 

inom de organisatoriska förhållandena är tyngre än själva klientarbetet.  

Bergmark och Lundström (2004) beskriver att personaltätheten inom individ- och 

familjeomsorgen varierar beroende på kommunens storlek och omfattning. I deras studie har 

det som visat sig påverka personaltätheten varit hur efterfrågan/behoven ser ut samt hur 

kommunerna skiljer sig åt i socioekonomiska och demografiska förhållandena. Faktorer som 

påverkar antalet anställda inom kommunens individ- och familjeomsorg är till exempel, högre 

andel ensamstående kvinnor med barn, högre andelar utrikes födda, lägre skattekraft samt 

högre arbetslöshet. Bergmark och Lundström (2004) hävdar att kommunerna anpassar sina 

verksamheter efter mängden sociala problem. Personalfördelningen inom individ- och 

familjeomsorgen är därmed en återspegling av hur samhällets socioekonomiska 

förutsättningar ser ut samt att det påverkas av de organisatoriska villkoren. Bergmark och 

Lundström (2004) gör en jämförelse mellan personalomsättningen inom individ- och 

familjeomsorgen och personalomsättningen inom läraryrket där de beskriver tydliga 

skillnader. Inom läraryrket har det förts en diskussion som har fokuserat på antal lärare per 

elev eller antal förskolepersonal per barn för att arbetet ska hålla en god nivå. De menar att för 

socialsekreterare skulle detta kunna överföras till antal socialsekreterare per invånare. Det här 

skulle leda till att personalstyrkans storlek borde varieras med hänsyn till befolkningens 

storlek och även med andra relevanta förhållanden som finns i de olika kommunerna.  

Bergmark och Lundström (2004) beskriver att socialt arbete med grupper som bedöms vara 

underprivilegierade tillämpas den så kallade behovsprincipen. Den innebär att varje individ 

ska ha rätt till en särskild levnadsnivå. Något som också ska ske i enlighet med tanken om 

jämlikhet i levnadsvillkoren. Tillämpning av behovsprincipen utgör att ett mer omfattande 

behov innebär att arbetet får en högre prioritet. Det är på politisk nivå som uppfattningen av 
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samhällets behov överläggs och efter det beslutar politikerna om vilka insatser som ska ges. 

Bergmark och Lundström (2004) hävdar att det här påverkar hur personalens storlek sedan 

ska dimensioneras i de olika verksamheterna. Under åren 2001 och 2002 genomfördes en 

undersökning inom det så kallade IFO-projektet, som syftade till att ta fram generaliserbara 

data om resurser, organisationsformer och insatser inom socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg. I undersökningens resultat framkommer det att den genomsnittliga kommunen 

har 1,2 socialsekreterare per tusen invånare. Den lägsta andelen socialsekreterare per invånare 

visade sig ha 0,5 socialsekreterare per tusen invånare medan den med högst andel har drygt 2 

socialsekreterare per tusen invånare (a.a.).  

Thams (2008) studie visar att personalomsättningen påverkas av två begrepp: 

organisationskultur och organisationsklimat. Tham (2008) beskriver att organisationskultur 

innebär ett mönster av antaganden som är skapade, synliggjorda eller utvecklade av en grupp. 

Organisationsklimat innebär hur beteenden och attityder ser ut inom en arbetsgrupp. 

Organisationsklimatet framhålls i många studier vara av stor betydelse för hur tillfredställd 

den anställde känner sig på arbetet. Hennes studie visar att ett gott arbetsklimat medför att 

arbetsgruppen trivs bättre, något som även visar sig vara positivt för hur organisationen 

fungerar. Hennes resultat visar att i en organisation som fungerar bra visar det sig att det finns 

ett större stöd ifrån organisationen till socialsekreterarna i sitt arbete. Det resulterar i att 

socialsekreterarna kan göra adekvata bedömningar av barnets behov och på så sätt även gynna 

klienterna för att få rätt insats och att de är mer nöjda med den kontakt de har med 

socialsekreterarna (Tham, 2008).  

3.2 Psykisk ohälsa hos socialsekreterarna 

Astvik och Melin (2013) hävdar att organisationsförändringar inom socialtjänsten påverkar 

arbetssättet genom att det ställs nya krav på socialsekreterarna. De menar att arbetsbelastning 

har ökat och det finns otillräckliga resurser för att socialsekreterarna ska kunna klara av att 

göra sitt arbete. Arbetsbelastningen har ökat med både antalet ärenden samt en ökad 

komplexitet i ärenden (a.a.). Det arbete som bedrivs av individ- och familjeomsorgen berör 

omständigheter som kan innebära en livsavgörande betydelse för klienterna (Astvik & Melin, 

2012).  

I Collins (2007) studie beskriver socialsekreterarna arbetet som tillfredställande då det ger en 

känsla av att göra skillnad i någon annans liv. Studien visar samtidigt att socialsekreterarnas 

arbete har en hög stressnivå med bristande resurser samt en begränsad tillgång till stöd. Det 

finns även en hög personalomsättning särskilt inom socialtjänstens arbete med barn och unga. 

Astvik och Melin (2013) hävdar att minskade resurser i samband med en ohanterlig 

arbetssituation leder till att många väljer att lämna sitt arbete. De beskriver vidare att de 

socialsekreterare som ändå väljer att stanna kvar hittar strategier för att klara av sin 

arbetssituation. Deras resultat visar att många arbetar övertid, tar med arbetet hem, hoppar 

över luncher och kaffepauser samt använder sig av flextiden. Många går till arbetet trots att de 

är sjuka för att arbetet inte blir gjort av någon annan om socialsekreteraren är hemma. Deras 

studie visar att den risk som finns är att övertidsarbete leder till trötthet och utmattning medan 

att hålla sig till de fasta arbetsrutinerna leder till en känsla av stress över att inte hinna med 
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sina arbetsuppgifter. När de inte längre klarar av att stå emot den höga arbetsbelastningen 

leder det många gånger till ett accepterande av sämre kvalitet i arbetet. Enligt Astvik och 

Melin (2013) kan detta tyda på att det blir ett val mellan socialsekreterarnas eget 

välbefinnande och kvaliteten i arbetet. Enligt Bergmark och Lundström (2004) är ett rimligt 

antagande att det finns ett samband mellan personaltäthet och kvalitet inom socialtjänsten. 

Deras studie visar att för få anställda leder till att verksamheten blir mindre tillgänglig vilket 

visar sig genom längre väntetider samt att den tid som socialsekreteraren har med varje klient 

förkortas. Bergmark och Lundström (2004) menar på att det kan antas att personaltätheten är 

en förutsättning för ett bra socialt arbete men för att kvaliteten ska vara hög så krävs det även 

att de insatser som socialtjänsten förmedlar håller en god nivå. De menar att när det finns 

variationer i personaltätheten beroende på hur problembelastningen ser ut i samhället innebär 

det också att det inte ska vara skillnad på adekvat hjälp beroende på i vilken kommun som 

man befinner sig i.  

Tham och Meaghers (2009) studie visar att bland kvinnodominerade yrken i Sverige så är 

socialsekreterare den yrkesgrupp som är den mest utsatta gruppen när det kommer till 

arbetsrelaterad ohälsa, där hela 88 procent säger att deras arbete innebär en stor psykisk 

påfrestning, 34 procent av de kvinnliga socialsekreterarna lider av stressrelaterade symtom, 28 

procent har sömnsvårigheter och 10 procent är långtidssjukskrivna. Tham (2008) hävdar att 

socialsekreterarnas privatliv är även något som påverkas negativt av arbetssituationen. Hennes 

resultat visar att socialsekreterarna upplever att det är svårt att släppa arbetet emotionellt, de 

klarar inte av att distansera sig till sina klienter och på så sätt tar de med sig arbetet hem. Ett 

gott stöd ifrån arbetsledningen, kollegor och ett gott psykosocialt klimat på arbetsplatsen är 

något som visar sig vara särskilt betydelsefullt för hur påfrestande arbetet upplevs. Thams 

(2008) studie visar att om anställda väljer att stanna kvar eller att sluta med sitt arbete visar 

sig höra samman med om de är nöjda eller inte med hur organisationen styrs. Tham och 

Meagher (2009) lyfter upp att det även finns ett ökat krav på att arbetet ska vara 

evidensbaserat samt att forskningen och politikerna i sin debatt fokuserar mer på sociala 

metoder i arbetet än på hur socialsekreterarna upplever sin arbetssituation.  

3.3 Svårigheten att behålla personal och rekrytera ny personal 

Bergmark och Lundström (2004) studie visar att det finns ett ökat tryck på barnavården inom 

området för barn och unga, vilket har lett till att personalomsättningen till viss del har ökat.  

Deras resultat visar att personalomsättningens ökning beror främst på nyanställningar där 

statistiken visar att cirka 20 procent av personalgrupperna under det senaste året består av 

nyanställda.  Ärendeökningen beror på fler anmälningar ifrån skolan, hälso- och sjukvården 

samt allmänt genom att domstolarna överlämnar fler ärenden till socialtjänsten gällande 

kriminella ungdomar. Det har också skett en ökning gällande fosterhems- och 

institutionsplacerade barn samt ökade antal förebyggande åtgärder som beslutats för barn i 

alla åldrar (a.a.). 

Tham och Meahers (2009) studie visar att trots det ökade trycket på barnavården så har 

socialkontor världen över svårigheter att rekrytera personal till arbetet. Att arbeta med 

barnavårdsutredningar som socialsekreterare är ett påfrestande arbete som kräver svårfattade 
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beslut som har en stor påverkan på såväl barnen som hela familjens livssituation. I Tham & 

Meaghers (2009) undersökning visar resultatet att flera av socialsekreterarna i studien endast 

har arbetat på arbetsplatsen i två år eller mindre, samtidigt som flera även har som avsikt att 

lämna sin arbetsplats. Tham och Meagher (2009) beskriver att de som är minst nöjda med sin 

arbetssituation inom socialtjänsten är överlag de som arbetar med barnavårdsärenden. Det 

beror på att arbetet är psykiskt krävande med stort ansvar och med en tung arbetsbelastning. 

Deras resultat visar att det leder till att anställda väljer att inte stanna kvar på arbetsplatsen 

under en längre tid och är därför den grupp där det finns många anställda med lite 

arbetserfarenhet. I deras undersökning svarar flera av de som var nyrekryterade inom 

professionen att de inte känner att de är helt kapabla till att fatta de beslut som de ska i sitt 

arbete. Några i studien svarar att de ganska ofta eller väldigt ofta behöver utföra uppgifter 

som kräver mer erfarenhet än vad de känner att de har. Tham och Meagher (2009) hävdar att 

de här svaren visar en bild av att socialsekreterarnas arbete, särskilt i barnavårdsärenden, är ett 

stressat och krävande arbete med höga krav på kunskap och erfarenhet. De som rekryteras 

som har mindre erfarenhet eller till och med helt utan erfarenhet känner att de saknar 

kompetens för att klara av yrket och flera beskriver en känsla av otillräcklighet (a.a.).  

Ett problem som finns är att de anställda tenderar att inte känna att ledningen intresserar sig 

för deras behov och välmående (Tham & Meagher, 2009). Ledningen är i stället fokuserade 

på att verksamheten ska möta klienternas behov att de glömmer bort de anställda. Många 

socialsekreterare känner att de får dåligt stöd i arbetet, de känner sig inte värderade och 

uppskattade. Det kan dels handla om dåligt stöd i svåra ärenden, det kan också handla om att 

de nyanställda inte får tillräckligt med stöd i sin nya roll (a.a.). Tham (2008) hävdar att 

socionomstudenter inte har möjlighet att skaffa sig en fullgod kompentens för att kunna utöva 

arbetet innan examen måste de som är nyexaminerade få en bra introduktion i det praktiska 

arbetet. Det finns en brist i utbildningen då det finns ett glapp mellan teoretisk kunskap och 

praktiskt socialt arbete. Enligt Tham och Meagher (2009) kan detta tyda på att om stödet är 

dåligt från ledningen på arbetsplatsen är det relaterat till en ökad risk för utbrändhet och 

emotionell utmattning hos socialsekreterarna.  Missnöje hos arbetsgivaren kan vara en 

bidragande orsak till att de väljer att lämna sitt arbete. En annan bidragande orsak kan vara 

hög arbetsbelastning, svåra arbetsuppgifter, en känsla av att de saknar kunskap och erfarenhet 

för att klara av det som arbetsuppgiften kräver (a.a.).  

3.4 Strategier för att hantera arbetssituationen 

Collins (2007) studie visar att det kollegiala stödet är av stor vikt när det kommer till att 

hantera de svåra situationer som socialsekreterare möter i sitt arbete. Hans resultat visar att det 

krävs att arbetsgruppen är stark och att teamet bevarar och fostrar det goda klimatet samt ger 

stöd till varandra, något som tar en lång tid att bygga upp. Faktorer som sjukdom och en hög 

personalomsättning försvårar detta. Hans studie visar även att den individuella 

motståndskraften hos varje socialsekreterare är av stor betydelse för hur väl de klarar av de 

svårigheter som de möter i arbetet. Det här är något som kan påverka om de väljer att arbeta 

kvar inom arbetet under en längre tid. Arbetet som socialsekreterare innebär att i ansträngande 

ärenden klara av att ge stöd åt klienterna samtidigt som att de ska klara av att begränsa sina 

känslor och praktiskt kunna hjälpa klienter som befinner sig i svåra situationer. För att hantera 
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de krav som arbetet ställer på socialsekreterarna krävs också ett gott stöd för de anställda. 

Tham och Meagher (2009) hävdar att vikten av ett gott stöd på arbetsplatsen både från 

ledningen och från sina kollegor är något som visar sig göra en stor skillnad i de anställdas 

välmående på arbetsplatsen. För att möta de anställdas behov är det viktigt att det finns en 

möjlighet att kunna diskutera svåra ärenden eller problem i klientarbetet, men också att det 

finns en handledare som kan stötta och hjälpa till att hantera svåra situationer som kan 

uppkomma i arbetet (a.a.).  

Collins (2007) studie visar att meningsfullhet i stressade arbetssituationer är en viktig faktor 

för att hantera arbetet. Det är viktigt att de anställda känner en mening och ett syfte med det 

de gör. Inom socialt arbete arbetar socialsekreterare med att ge stöd och att hjälpa människor 

som i sitt liv befinner sig i svåra situationer, det finns alltid hopp hos socialsekreterarna om en 

potentiell förändring. Hans resultat visar att många socialsekreterare känner mening i sitt 

arbete, det finns ett tydligt syfte med det de gör. Känslan av att göra skillnad i någon annans 

liv ökar självförtroendet och deras välmående hos socialsekreteraren. I Collins (2007) resultat 

betonar socialsekreterarna styrkan de får av klienterna och genom att bära med sig 

erfarenheter från tidigare situationer ökar deras tro på den egna förmågan (a.a.).  
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4. Teoretisk referensram 

Under den här rubriken presenterar vi studiens teoretiska referensram. Inledningsvis 

presenterar vi en genomgång av Hasenfelds beskrivning av människobehandlande 

organisationer för att öka förståelsen för hur vi kan förstå arbetssituationen inom barnavården 

utifrån ett organisatoriskt perspektiv (Hasenfeld, 1983). I huvudsak kommer vårt teoretiska 

resonemang fokusera på Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell, som används för att 

undersöka arbetsmiljöförhållandens påverkan på individens hälsa (Karasek & Theorell, 1990).  

4.1 Människobehandlande organisationer 

Socialtjänsten som organisation brukar betecknas som en människobehandlande organisation 

[MBO]  (Hasenfeld, 1983). MBOs primära syfte är att skydda, upprätthålla och öka 

individens välmående genom att definiera, forma eller förändra deras personliga egenskaper. 

MBO är en produkt av välfärdsstaten och är till för att samhället ska hållas samman. 

Uppgiften för dessa organisationer är att värna om klienter och att finna bästa möjliga 

lösningar för dem. Förutom klienternas intresse ska även staten och samhällets intressen 

tillgodoses. En människobehandlande organisation styrs av regler, procedurer och har ett 

särskilt ansvar som ska försäkra att medborgarnas rättigheter och skyldigheter tillgodoses. 

Dessa organisationer skiljer sig ifrån andra byråkratier genom att de människor de arbetar 

med är organisationernas ”råmaterial” och att organisationernas existens och legitimitet 

bygger på att de förväntas stödja välbefinnandet för dessa människor (a.a.). Inom MBO är det 

människan som är råvaran i processen, vilket innebär att sätta upp mål i organisationen kan 

vara svårt och att målen som sätts upp ofta är vaga och mångtydiga. Då målen inte är tydligt 

definierade är det även svårt att mäta resultat och utvärdera insatsernas effekt (Tham, 2008). 

MBO som teori utgår från det som kännetecknar arbetet och arbetsvillkoren i dessa 

organisationer (Hasenfeld, 1983). Arbetet genomsyras mer av moral än av strikt tekniska 

frågor och med fokus på klienterna. Relationerna mellan omgivningen, personalen och 

klienterna blir därmed känsliga och avgörande för hur både enskilda insatser ska lyckas samt 

hur insatser för hela organisationen lyckas. MBO förekommer i olika former, inom dessa 

former skiljer sig arbetsuppgifterna och arbetssätten åt. Det finns tre olika teknologier i 

verksamheten: People-processing, people-sustaining och people-changing. Med people-

processing menas att kategoriseringar och klassificeringar av individerna som kommer i 

kontakt med verksamheten görs genom att de identifierar och definierar dem in i olika 

klientgrupper. Individerna kategoriseras inom socialtjänsten in i kategorier som: missbrukare, 

psykiskt sjuka, fosterhemsfamiljer och fosterhemsplacerade barn. People-sustaining innebär 

att organisationen ska kompensera klienterna med det stöd som de behöver för att bevara 

deras välbefinnande utan att förändra klienten. Stödet kan till exempel ges till barn som har 

svåra familjeförhållanden genom insatser som kontaktperson eller kontaktfamilj. Den tredje 

teknologin people-changing, innebär att de strävar efter att förbättra individens välmående 

genom att förändring måste ske.  Denna förändring kan exemplifieras genom att 

socialsekreterarna gör ett aktivt val att omhänderta barnet och placera det i en 

fosterhemsfamilj (a.a.). 
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4.2 Krav- och kontrollmodellen  

Organisationer strävar efter god hälsa och välmående hos anställda på arbetsplatsen (Karasek 

& Theorell, 1990). Under 1970-talet fördes diskussioner om arbetsrelaterad säkerhet samt 

arbetets effekter på hälsan för gruvarbetare i både USA och i Sverige, där flera gruvarbetare 

utbröt i strejk för att få bättre arbetsvillkor. Det hade visat sig att flera av de anställda visade 

på negativa hälsoeffekter då de i arbetet kom i kontakt med giftiga kemikaler, något som 

inledde diskussionerna om ett ökat skydd för anställda. Kunskapen om de negativa 

hälsoeffekterna reglerade att arbetsplatserna implementerades med hälso- och 

säkerhetssystem för anställda.  Det som fortfarande dock saknades var en naturlig brygga för 

att lyfta upp den problematiken som fanns med psykologiska orsaker till arbetsrelaterad 

sjukdom. Det behövdes även kunskap om hur de psykosociala risker som fanns i 

arbetssituationen påverkade hälsan.  Till skillnad från att fastställa vilken påverkan 

arbetsmiljön i kolgruvorna hade på arbetarnas hälsa så var det betydligt svårare att fastställa 

hur psykosociala risker i arbetet kan påverka hälsan. Med den här utmaningen i tanken 

utformade Karasek och Theorell sin krav- och kontrollmodell. Krav- och kontrollmodellen 

har sedan kommit att bli en av de mest dominerande för att undersöka hur 

arbetsmiljöförhållanden kan påverka individers hälsa (a.a.).  

I utformningen av modellen undersöks de psykosociala hälsoriskerna i arbetslivet med en 

grundtanke om att det saknas uppgifter på hur de förs över i arbetet (Karasek & Theorell, 

1990). I undersökningen genomfördes intervjuer med 1600 slumpmässigt utvalda arbetande 

män i Sverige om deras arbete och deras hjärtproblem. Resultatet visar att de män som uppger 

att de har ett psykiskt krävande arbete och en låg påverkningsmöjlighet i arbetet, har fler 

hjärtsjukdomsrelaterade symptom. Resultatet visar även att det inte finns några 

hjärtsjukdomsrelaterade symtom hos den grupp av arbetstagare som rapporterade låga 

psykologiska krav och hög påverkansmöjlighet. De som uppger att de har en hög 

påverkansmöjlighet i arbetet svarar också att de upplever att deras kompetens använder och 

utvecklas. De är även mer benägna att känna kontroll över de olika delarna i sin 

arbetssituation (Karasek & Theorell, 1990). 
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Figur 1. Krav- och kontrollmodellen. Källa Karasek & Theorell 1990. 

Den teoretiska krav- och kontrollmodellen (se figur 1.1) handlar om hur de yttre psykiska 

kraven ser ut i relation till de möjligheter som finns för individerna i sin arbetsmiljö, när det 

kommer till både beslutsutrymme och stöd (Theorell, 2012). Den huvudsakliga tanken med 

modellen är att kombinationen av höga krav och låg kontroll kan leda till negativa 

hälsoeffekter. För att förklara de olika möjligheterna mellan krav- och kontroll har man i 

(figur 1.1) utgått ifrån extremsituationer. I den avspända nivån har individen inte så höga krav 

på sig själv i samband med att det finns en större möjlighet att utöva kontroll. Det handlar om 

att det finns en balans mellan arbetets tid och hur individen själv kan utföra arbetet utifrån sig 

själv. I den passiva situationen har individen inte några större krav på sig samtidigt som den 

anställde har liten möjlighet till att fatta egna beslut. Det är när individen befinner sig i den 

spända situationen i modellen som det finns en ökad risk för sjukdom. Om individen ständigt 

är i den spända situationen med en aktiv roll men har en hög kontroll över situationen så har 

han/hon andra förutsättningar till att utöva kontroll. Det leder till att i en sådan situation är det 

lättare att klara av sin arbetssituation. En spänd situation med brist på kontroll hamnar 

individen i en situation där någon annan ständigt bestämmer över honom/henne. Individen får 

inte själv möjlighet till att utveckla kunskaper i att utöva kontroll. En sådan spänning kan 

resultera i fysiologiska reaktioner och sjukdomar. Stress och kontroll är två komponenter som 

har ett samband då stress framkallas i de situationer då vi förlorar kontroll över situationen 

(a.a.). 

Det som är avgörande i den spända situationen är stödet från chefer och kollegor. Ett bra stöd 

i form av praktisk och känslomässig hjälp av chefer och kollegor kan i en arbetsgrupp minska 

risken för sjukdomar (Theorell, 2012). Socialt stöd har i tillägg till krav- och kontrollmodellen 

visat sig vara en viktig faktor för hur den psykosociala hälsan påverkas i arbetet (Karasek & 

Theorell, 1990). Socialt stöd i arbetet innebär allt hjälpande stöd från såväl kollegor som 



15 
 

chefer.  Det sociala stödet på arbetsplatsen har visat sig minska psykologiska stressfaktorer i 

arbetet och negativa hälsoutfall.  Människan är en social varelse och den sociala interaktionen 

med andra människor är viktig för att upprätthålla en god hälsa samt att utvecklas. Socialt 

stöd har visat sig att inte enbart påverka hälsan utan kan även innebära en utveckling av 

produktiviteten i arbetet. I interaktion med andra utvecklar individen en god självkänsla 

genom social bekräftelse och uppskattning. Gemensam strävan för att uppnå mål kan i 

gruppen bringa välmående (Karasek & Theorell, 1990).  
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5. Material och metod 

Syftet med studien är att öka förståelsen kring hur socialsekreterare i arbetet med barn och 

unga upplever sin arbetssituation och hur de anser att det påverkar klientarbetet. Studiens 

material baseras på fem intervjuer som genomfördes under våren 2015 med socialsekreterare 

inom socialtjänstens område med barn och unga. I kommande kapitel presenteras studiens 

metodologiska tillvägagångssätt, där en redogörelse av val av metod beskrivs, urval av 

intervjupersoner, utformandet av intervjuguide, insamling och bearbetning av data samt 

analysmetod. Avslutningsvis finns en redogörelse för studiens giltighet, överförbarhet och 

tillförlitlighet samt en redogörelse för studiens etiska övervägandena. 

5.1 Val av metod 

Kvalitativ metod har valts till studien som inriktar sig på att skapa en förståelse och målet är 

att beskriva det studerade fenomenet, inte att förklara eller att förutsäga (Malterud, 2009). 

Valet av kvalitativ metod gjordes då den ansågs vara passande för studiens syfte. Det var 

socialsekreterarnas uppfattningar som studerades och syftet var inte att belysa det mätbara 

eller att generalisera studiens resultat (Larsen, 2009). 

I Inledningskapitlet presenterades förförståelsen för ämnet, något som även var motiverande 

till att studera ämnet vidare. Vi var medvetna om att förförståelsen var en ”ryggsäck” som vi 

bar med oss av tidigare erfarenheter, hypoteser, yrkesmässiga perspektiv och teorier 

(Malterud, 2009). Malterud (2009) beskriver att förförståelsen kan innebära att forskaren 

hamnar i en fallgrop, då förförståelsen kan styra den kunskap och det empiriska material som 

forskaren kunnat få fram. Förförståelsen var något som vi tog hänsyn till i studien då vi var 

medvetna om vilken förförståelse som vi hade och lät inte den påverka resultatet. Genom att 

vi hade ett intresserat och öppet sinne i studien så fick vi fram ny kunskap om ämnet (a.a.).  

5.2 Hermeneutik 

Hermeneutik är det vetenskapliga paraplyet i kvalitativ forskning. I studien har inspiration 

från hermeneutiken som vetenskaplig riktning hämtats, det för att försöka förstå och tolka 

grundförutsättningarna för människans existens (Patel & Davidson, 2011). Hermeneutiken 

står för kvalitativ förståelse och är ett tolkningssystem som ger forskaren en öppen, 

”subjektiv” och engagerad roll. En hermeneutiker menar att förståelse för människan och den 

egna livssituationen görs genom tolkning av hur mänskligt liv och existens ges uttryck i det 

skrivna och talade språket samt i hur människan handlar (a.a.) Det handlar helt enkelt om att 

tolka vad människor menar (Malterud, 2009). Människan har intentioner som visar sig i språk 

och handling som sedan går att förstå innebörden av.  Hermeneutikern försöker se helheten 

som summan av alla delar. För att förstå helheten pendlar hermeneutikern mellan del och 

helhet för att nå en så fullständig förståelse som möjligt (Patel & Davidson, 2011).  

5.3 Litteratursökning 

Den huvudsakliga sökningen på vetenskapliga artiklar genomfördes genom elektronisk 

sökning via databaserna LIBRIS, Social Service Abstract, One-Search och SwePub.  
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Sökorden som användes och som ansågs relevanta för studiens syfte var: Social Work*, 

Sweden*, Child*, Quality*, Children social workers*, Complex Social Work*, Quality 

Work*, Socialt arbete*, Barn*. Sammanlagt fann vi en avhandling, en antologi samt sju 

vetenskapliga artiklar som var intressanta för studien.   

5.4 Urval 

Inledningsvis gjorde vi ett strategiskt urval av våra intervjupersoner då vi riktade in oss på 

socialsekreterare med socionomutbildning, som i arbetet kommer i kontakt med barn, unga 

och deras familjer samt att det är de som genomför barnavårdutredningar. Det gjordes för att 

det insamlade materialet ska belysa syftet och problemställningen. Centralt för det strategiska 

urvalet är att den interna validiteteten ger det material som behövs för att få ny kunskap om 

det som forskaren undrar över (Malterud, 2009).  

Sammanlagt genomfördes fem enskilda intervjuer med yrkesverksamma socialsekreterare. En 

av intervjuerna genomfördes som en pilotstudie där även intervjuguiden testades. Denna 

intervju bedömdes sedan som användbar till studien. I tillägg till den intervjun genomfördes 

ytterligare fyra intervjuer. 

För genomförandet av pilotstudien kontaktade vi enhetschefen via telefon för att få samtycke 

till att få kontakta en av de anställda socialsekreterarna. Efter inhämtat samtycke kontaktades 

socialsekreteraren via telefon och vi bokade in en intervju. Socialsekreteraren i pilotintervjun 

var relativt nyexaminerad som socionom och vi bedömde inte det som ett hinder utan ansåg 

snarare att det var bra för studiens syfte med en bred variation hos intervjupersonerna.  En 

bredd i yrkeserfarenheten hos intervjupersonerna gav också ett mer omfattande material. För 

att ta kontakt med ytterligare fyra intervjupersoner skickade vi ut mail till flera enhetschefer i 

olika kommuner. Detta gjorde vi för att inhämta samtycke samt för att få kontaktuppgifter till 

en eller två socialsekreterare på enheten som var intresserade av att delta. På så sätt fick vi 

kontaktuppgifter från en av enhetscheferna i en kommun till två socialsekreterare på enheten 

som var intresserade att delta. Av en annan enhetschef i en annan kommun fick vi 

kontaktuppgifter till två socialsekreterare som vi sedan tog kontakt med. Vi fick en bred 

variation av socialsekreterarna, vi intervjuade både män och kvinnor, åldern varierade mellan 

24 år- 60 år samt att vi fick en spridning på yrkeserfarenhet från två månader till 30 års 

erfarenhet.  



18 
 

5.5 Insamling av data 

Syftet med att vi gjorde kvalitativa intervjuer var att frågorna skulle kunna göra det möjligt 

för intervjupersonerna att svara med sina egna ord. Den kvalitativa intervjun gör så att svaren 

inte är standardiserade (Patel & Davidson, 2011). I intervjusituationen användes en 

semistrukturerad intervjuguide med teman och nyckelfrågor för att vi skulle hålla fokus till 

studiens syfte. En semistrukturerad intervjuguide gör det möjligt att lägga till nya frågor under 

intervjuernas gång. Den ger också oss möjlighet till att bjuda in intervjupersonerna till samtal 

och det finns utrymme för diskussion (Malterud, 2009) 

Intervjuguiden utformades inledningsvis till en pilotstudie och en tankekarta gjordes med sju 

teman som vi ansåg vara av betydelse till studiens syfte. De sju temana var: arbetssituation, 

ärenden, handlingsutrymme, barnperspektivet, lagar och riktlinjer, media och privatliv.  

Syftet med pilotstudien var att testa intervjuguiden för att se om den fungerade i relation till 

vad vi ville undersöka. Genom pilotintervjun samlade vi in ny kunskap inom det studerade 

området och vi fick svar på det som vi inte redan visste. För att kunna samla in ny kunskap 

var det viktigt att intervjuguiden gav utrymme till samtal samt att den inte var för detaljerad så 

att vi inte skulle följa den slaviskt och bli styrd av den. Erfarenheterna som togs med från 

pilotstudien gjorde att intervjuguiden reviderades till resterande fyra intervjuer. Detta gjordes 

för att intervjuguiden skulle anpassas till en mer öppen intervju (Malterud, 2009). De fem nya 

temana i intervjuguiden som användes i det resterande fyra intervjuerna var: arbetssituation, 

handlingsutrymme, barnperspektivet, privat och erfarenhet (Bilaga 2).  

Ett informationsbrev skickades ut till samtliga enhetschefer via mail samt till de 

socialsekreterare som valde att delta i intervjuerna. I mailet bifogades ett informationsbrev 

med en presentation av oss själva samt studiens syfte (Bilaga 1). I enlighet med Malterud 

(2009) fick intervjupersonerna själva välja var intervjun skulle äga rum för att de skulle känna 

en så stor trygghet som möjligt. Vi ville öka förutsättningarna för ett bra insamlat material 

(a.a). Inledningsvis i intervjusituationerna frågades samtliga om de tagit del av 

informationsbrevet som tidigare skickats ut och om det fanns några frågor kring det. Därefter 

preciserade vi studiens syfte då informationsbrevet inte beskrev det ingående. Detta valde vi 

att göra vid intervjutillfället för att de inte skulle kunna förbereda sina svar och av samma 

anledning skickade vi heller inte ut intervjuguiden i förväg. I intervjuerna var vi båda 

delaktiga men en av oss hade ett större ansvar och var mer aktiv genom att ställa frågorna. 

Den andre inledde intervjun, förde anteckningar samt återgav en kort sammanfattning i slutet 

för att säkerhetsställa att informationen har uppfattats rätt.  

I intervjuerna förutom pilotstudien utgick vi från samma intervjuguide. Därefter 

transkriberade vi intervjuerna ordagrant i sin helhet. Transkriberingsarbetet delades upp 

mellan oss där den ena transkriberade två intervjuer och den andre tre. Vid utskrift av 

materialet tog vi särskild hänsyn till att avidentifiera både intervjupersonerna och 

kommunerna.   
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5.6 Analysmetod 

Innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2003) användes vid analys av det insamlade 

materialet. Innehållsanalys kan innebära att en forskare får både ett manifest och ett latent 

resultat. Det manifesta är det som sägs och uttrycks i texten medan det latenta är den 

underliggande meningen. Det latenta är forskarens tolkning/uppfattning av texten, det vill 

säga skapandet av teman är det latenta innehållet medan skapandet av kategorier och 

underkategorier är det manifesta.   

Det transkriberade materialet lästes igenom i sin helhet några gånger för att lära känna det, 

därefter markerades meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna som valdes ut 

bedömdes vara centrala i förhållande till studiens syfte. De meningsbärande enheterna 

kondenserades. Genom abstraktion skapades koder som grupperades in i kategorier och 

underkategorier.  Dessa belyser olika innehållsområden som är central i förhållande till 

studiens syfte och frågeställning. 

De koder som valdes ut hjälpte oss att kunna se innehållet på ett nytt och annorlunda sätt då 

likheter och skillnader kom fram i texten. Fortsättningsvis letades fler skillnader och likheter i 

texten fram, detta för att inte någon av underkategorierna skulle gå in i varandra (Graneheim 

& Lundman, 2003). Analysen utmynnade i två kategorier ”Organisationens betydelse för 

socialsekreterarnas arbetssituation” och ”Arbetssituationens påverkan på klientarbetet” som 

båda har underkategorier.  

5.7 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Studiens resultat ska alltid vara så pålitliga som möjligt och för att uppnå det måste forskaren 

bedöma att de metoder som används är relevanta för att kunna uppnå det studien syftar till 

(Graneheim & Lundman, 2003). I en kvalitativ studie används begreppen trovärdighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet för att beskriva olika aspekter av pålitligheten (a.a).  

För att kunna finna ny kunskap finns det ofta inte en sanning utan det kan finnas flera olika 

tolkningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En forskare behöver därför vidta vissa 

åtgärder för att visa hur trovärdiga resultaten i studien är. Hur trovärdig en studie är handlar 

om vilken sanningshalt studien har och även hur forskarens förförståelse har satt sin prägel på 

analysen (a.a.). Frågan om trovärdighet uppstår redan när forskaren gör val kring syftet för 

studien (Graneheim & Lundman, 2003). I vilket sammanhang den ska göras, vilka som ska 

delta samt vilken metod som används för insamlandet av data. I studien har vi redogjort för 

vår förförståelse och vi är medvetna om att den har satt en prägel till valet av studien då det 

rör ett ämne som båda är intresserade av. Något som Graneheim och Lundman (2003) också 

menar öka trovärdigheten är att det finns en bred variation bland deltagarna i studien då de ger 

möjlighet till att belysa studiens frågeställning på olika nivåer. I studien har vi fått en bred 

variation då både ålder, erfarenhet och kön varierar hos intervjupersonerna.  

Trovärdigheten ökar beroende på vilken metod som används vid insamling av datamaterial 

och även mängden data påverkar. Mängden data kan vara avgörande för att kunna svara på 

studiens frågeställning på ett trovärdigt sätt men den varierar beroende på komplexiteten av 
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det studerade fenomenet och vilken kvalitet datan har (Graneheim & Lundman, 2003). 

Kvalitativ metod valdes som metod i uppsatsen eftersom att vi bedömde den som mest 

relevant för att kunna undersöka det som vi ville undersöka. Det insamlade materialet ansågs 

tillräckligt då det besvarade studiens syfte och frågeställning.   

En svårighet för att uppnå trovärdighet är att i analysen välja ut de mest relevanta 

meningsbärande enheterna. Är de meningsbärande enheterna för breda kan det bli svårt att 

avgöra vad den meningsbärande enheten står för då den kan innehålla flera olika betydelser. 

Är de meningsbärande enheterna för smala kan syftet med meningen försvinna. I båda fallen 

finns en risk att tappa innebörden av vad texten säger i kondensering och 

abstraktionsprocessen (Graneheim & Lundman, 2003).   

Tillförlitlighet handlar om att forskaren noggrant bekräftar sina ställningstaganden under 

forskningsprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att öka tillförlitligheten i 

studiens resultat bör forskaren ifrågasätta hur väl kategorier och teman innehåller relevant 

data till studiens syfte. Relevanta data ska inte oavsiktligt eller systematiskt exkluderas och 

inte irrelevanta data ska inkluderas. Tillförlitligheten handlar också om hur forskaren bedömer 

de likheter och skillnader som finns mellan kategorier. I resultatet är det viktigt att vi lyfter 

upp representativa citat från den transkriberade texten. Tillförlitligheten ökar om det är fler än 

en forskare som har läst samtliga intervjuer och att de gemensamt genomfört delar av 

analysen för att tillsammans bedöma att relevant information tas med (a.a.). I studien så har vi 

gemensamt valt ut och bedömt att all information av relevans för studiens syfte och 

frågeställning har tagits med. Detta har även stärkts genom användandet av representativa 

citat.  

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning som studiens resultat kan överföras till andra 

grupper eller situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Det författarna kan göra är 

att ge förslag och skapa förutsättningar för överförbarhet men det är läsaren som avgör hur 

överförbara resultaten är till andra sammanhang. Det som underlättar bedömningen av 

överförbarhet i studien är att författarna har gett en noggrann beskrivning av urval, deltagare, 

datainsamling, analys och de omständigheter som utgör kontexten för studien. Vid bedömning 

av hur neutralt resultatet är har forskaren påverkan en betydelse. I kvalitativa studier är 

forskarens delaktighet given genom att det är ett samspel mellan forskaren och 

intervjupersonen där båda är medskapare av texten. Det här innebär också att resultatet i en 

intervjustudie inte kan ses som oberoende av forskaren (a.a.). Vi har genomfört intervjuer som 

består av samtal mellan oss och intervjupersonerna vilket innebär att det till viss del inte kan 

undgå att sätta sin prägel i materialet. 

5.8 Etiska överväganden 

Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som finns inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2012). Hänsyn har tagits till både 

forskningskravet och individskyddkravet (a.a.). Både skriftlig och muntlig information om 

vad studien syftade till lämnades till intervjupersonerna i enlighet med informationskravet. I 

informationsbrevet som skickades ut till enhetschefer och de socialsekreterare som valde att 
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delta i intervjuerna informerades om vad det innebär att delta i studien med hänsyn till de 

forskningsetiska riktlinjerna. Vid intervjusituationerna gavs en förtydligande information om 

de etiska riktlinjerna så att intervjupersonerna var medvetna om vad deras deltagande innebar. 

Samtliga uppgav att de tagit del av informationsbrevet och att de förstod innebörden av 

deltagandet. Vid samtliga intervjuer inhämtades ett muntligt samtycke för deltagandet och vi 

frågade om det var okej att spela in intervjuerna på våra mobiltelefoner. Samtliga 

intervjupersoner gav sitt muntliga samtycke till deltagande och inspelning av intervjun. Vi 

informerade om att det var helt frivilligt att delta och intervjupersonerna kunde när som helst 

välja att avbryta deltagandet som samtyckeskravet syftar till. Vidare informerades att 

materialet skulle hanteras konfidentiellt och att de kommer att vara avidentifierade enligt 

konfidentialitetskravet. Slutligen informerades intervjupersonerna om att materialet endast 

används i den här studien och kommer sedan att förstöras i enlighet med nyttjandekravet.  
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6. Resultat 

I kommande kapitel presenteras analysen av intervjuerna med socialsekreterare inom området 

barn och unga. Det har växt fram två kategorier av analysen. Första kategorin 

”Organisationens betydelse för socialsekreterarnas arbetssituation” är uppdelad i tre 

underkategorier: ”Otillgängliga chefer och resursbrist”, ”Svårigheterna i 

rekryteringsprocessen” och ”Vikten av en bra introduktion”. Den andra kategorin, 

”Arbetssituationens påverkan på klientarbetet”, är uppdelad i fyra underkategorier: ”Stressad 

arbetssituation”, ”Tidsbristen i arbetet”, ”Vikten av stöd” och ”Ett givande arbete”. Temat 

”Den tuffa arbetssituationen” växte fram som en röd tråd genom hela materialet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Studiens resultat med ett övergripande tema, två kategorier med tre respektive fyra 

underkategorier.  

6.1 Organisationens betydelse för socialsekreterarnas arbetssituation 

Under den här kategorin presenteras resultatet kring organisationens betydelse för 

socialsekreterarnas arbetssituation inom området barn och unga. Resultatet visar att det främst 

är ledningen som påverkar hur organisationen fungerar samt hur arbetet styrs. Vidare 

framkommer att det finns svårigheter med att behålla erfaren personal samt att rekrytera ny 

personal med tillräcklig kunskap. Avslutningsvis presenteras avsaknaden av en bra 

introduktion.   
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6.1.1 Otillgängliga chefer och resursbrist 

Resultatet visar hur viktig strukturen i organisationen är för arbetet, där chefernas roller är 

betydelsefulla för hur socialsekreterarnas arbetssituation fortlöper. Arbetssituationen beskrivs 

som kritisk på grund av de brister som finns i ledningen i form av frånvarande chefer. Flera 

socialkontor beskrivs vara under omorganisering eller har omorganiserats under den senaste 

tiden för att minska omfattningen av de områden som cheferna ansvarar över. Nya chefer ska 

rekryteras och organisationerna växer genom att större områden delas in i mindre. Den 

huvudsakliga meningen med omorganisationerna är att det ska leda till att chefernas ansvar 

minskas och att de blir mer tillgängliga för socialsekreterarna.  

Vår chef var sjuk under en längre period och under den här tiden lades chefens ansvar över på vår 

förste socialsekreterare. Vilket innebar att vår förste inte längre var tillgänglig att ge stöd för oss i 

svåra ärenden. Vi fick ett väldigt stort ansvar på oss själva. (Intervjuperson 3) 

Den höga arbetsbelastningen resulterar i ett sämre arbetsklimat där socialsekreterarna känner 

sig utlämnade av organisationen och att de får ta ett större enskilt ansvar än vad de borde. Det 

ökade ansvaret och den höga arbetsbelastningen påverkar det kollegiala stödet negativt då 

socialsekreterarna enbart orkar med sitt eget arbete. Erfarenheterna från att arbeta inom olika 

organisationer visar att det finns skillnader för hur arbetssituationen ser ut beroende på 

organisation. Skillnaderna påverkas av vilken syn som organisationen har på barnen om de 

ses som en investering eller inte. Prioriteras barnen tenderar organisationen att arbeta mer 

med förebyggande insatser. Den sammantagna bilden visar att det är viktigt att ledningen har 

en förståelse för hur svår socialsekreterarnas arbete är för att de gemensamt ska kunna arbeta 

mot en förbättring. 

Vi var under en längre tid underbemannade, vi hade en frånvarande chef och vår förste 

socialsekreterare var inte tillgänglig för oss vilket resulterade i några sjukskrivningar. Läget var 

tvunget att bli riktigt akut innan ledningen såg hur tungt belastade vi faktiskt var, de insåg då att 

det fanns risk för fler sjukskrivningar eller uppsägningar. (Intervjuperson 2) 

Antal ärenden har ökat och det är svårt för socialsekreterarna att möta klienternas behov. 

Ärendeökningen består både av att andra yrkesgrupper har blivit bättre på att anmäla samt att 

det finns ett ökat behov av placeringar utanför hemmet. Resultatet visar att det finns en 

platsbrist i hela landet när det kommer till institutionsplaceringar samt att det är brist på 

familjehem. Det här innebär att socialsekreterarna har begränsade möjligheter att utföra ett bra 

arbete då efterfrågan är större än tillgången. Erfarenheten som finns hos socialsekreterarna 

visar att det finns skillnader mellan den stora och den lilla kommunen när det kommer till 

vilka möjligheter som finns till att göra ett bra socialt arbete. Det beskrivs att den lilla 

kommunens dilemma grundar sig i att det finns mindre resurser vilket påverkar arbetet med 

att möta den enskilde klientens unika behov. Socialsekreterarna i studien beskriver att de 

ibland behöver tänka över vilka insatser som finns tillgängliga innan de fattar beslut om 

vilken insats som ska sättas in. Detta innebär att det är insatserna som styr beslutet och inte 

klienternas behov.   
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Jag skulle önska att barn och unga var förstatligat eller att det finns en balans mellan den stora 

och den lilla kommunen. Det här för att små kommuner har svårigheter med att hålla en hög 

kompetensnivå samt att hitta insatser som stämmer överrens med behoven.  (Intervjuperson 5) 

6.1.2 Svårigheterna i rekryteringsprocessen 

I resultatet beskriver intervjupersonerna att det finns en personalbrist inom socialtjänstens 

område för barn och unga i flera kommuner. Personalbristen beskrivs bero på svårigheten att 

behålla erfaren personal samtidigt som att det är svårt att rekrytera ny personal med tillräcklig 

kompetens. En oro som också beskrivs hos socialsekreterarna är när ny personal ska 

rekryteras då de aldrig kan veta hur lång tid rekryteringsprocessen kommer att ta. Under tiden 

så får de anställda ta på sig mer arbete för att täcka upp avsaknaden av personal.  

Vi har en väldigt hög arbetsbelastning och haft personalbrist under en längre tid. Det har varit 

svårt att rekrytera nya, söker man personal till tjänsterna är det många som faller bort som inte 

ens har utbildning. Sen är det även många nya som söker som inte har någon tidigare erfarenhet. 

(Intervjuperson 2)  

Resultatet pekar mot att statusen på arbetet inom socialtjänsten är låg och särskilt i arbetet 

med barn och unga. Faktorer som visar sig vara avskräckande är hög arbetsbelastning på för 

få anställda, svåra beslut, negativ bild av socialtjänsten och låga löner. Det beskrivs att många 

socionomer föredrar att välja ett annat område inom socialtjänsten före ett jobb med barn och 

unga på grund av den låga statusen. Det är därför många nyutexaminerade som får jobben 

Media tar bara upp det negativa och socialtjänsten är stämplad som en negativ plats. Det står ofta 

om hur socialtjänsten tar barn utan befintliga grunder samt att det lyfter upp ärenden där barn dör 

på grund av att socialtjänsten inte har gjort tillräckligt. (Intervjuperson 1) 

Något som lyfts upp som en bidragande orsak till svårigheten att rekrytera ny personal är att 

det finns en konkurrens mellan arbetsgivarna i de olika kommunerna om de socionomer och 

konsulter som finns. 

6.1.3 Vikten av en bra introduktion 

Resultatet visar att socialsekreterarna upplever att det oftast saknas en bra introduktion in i 

yrket. När det är många nya som anställs som saknar erfarenhet och kunskap blir 

introduktionen särskilt viktig. Arbetsbelastningen beskrivs som hög och socialsekreterarna 

hinner inte med att ta hand om de nyanställda. För att klara av arbetet så krävs det att de nya 

har fått möjlighet att få gå bredvid någon erfaren socialsekreterare. 

Jag var helt ny inom socialtjänsten så jag kunde ingenting, man kan säga att jag var helt blank. 

Jag upplever att jag fick en väldigt dålig introduktion men det handlar såklart om tid. Jag fick 

istället ta reda på saker själv och det kändes som att jag störde min kollega som satt i rummet 

bredvid hela tiden. Jag tycker att introduktionen borde vara mycket bättre. (Intervjuperson 2)  

Det finns oftast ingen bra introduktion och socialsekreterana får lära sig arbetet själva under 

tidens gång. En risk som finns är att de nya ser på hur andra socialsekreterare tidigare har 

gjort vilket kan leda till att de lär sig arbetet fel när de försöker att lära sig själva. Det beskrivs 
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att hela arbetsgruppen skulle gynnas av att det fanns en tydlig introduktion där alla får 

möjlighet att lära sig arbetet på ett liknande sätt. Skulle det uppstå en situation när ärenden 

behöver överföras mellan socialsekreterare så är det en fördel att handläggningen ser ut på ett 

liknande sätt. Det ska tydligt framgå hur den andre har gjort för en ökad förståelse. Brister i 

introduktionen har visat sig leda till att socialsekreterare blir inkastade i uppgiften utan 

tillräcklig kunskap och erfarenhet. 

Mina kollegor berättade att min chef hade delat ut ärenden vid sittande bord precis innan jag 

skulle göra min första arbetsdag som socialsekreterare. Det var ett omfattande ärende som ingen 

av de befintliga socialsekreterarna hade tid att ta. Chefen sa vid det tillfället att den nya 

socialsekreteraren får ta det när hon kommer. Mina kollegor reagerade då på att jag var helt ny 

och ifrågasatte om jag skulle klara av det. Chefens svar vid det tillfället var att hon har betalt som 

alla andra. (Intervjuperson 3) 

När det brister i introduktionen beskrivs det som att det blir en svår situation att hamna i som 

ny. Avsaknaden av introduktion leder till att nyanställda ska lära sig arbetet samtidigt som 

klientarbetet ska fortlöpa och nya ärenden ska handläggas. Det bidrar till att det finns en stress 

över att hinna med klientarbete inom tidsramen för utredningen.  En sammantagen bild är att 

det är en ohållbar situation som leder till att nya socialsekreterare känner en otrygghet i 

yrkesrollen.  

Jag skulle vilja att alla nya fick ha en mentor vid sidan om för att alla är oerfarna i början. Får 

man själv göra jobbet men får ha en erfaren socialsekreterare bredvid sig så skapar det en 

trygghet i rollen.  Jag tror att det är den enklaste och smidigaste lösningen för att få ordning på 

socialtjänsten, att man satsar på ingången i yrket. En mentor är en billig investering och jag skulle 

önska att det var så i alla kommuner. (Intervjuperson 5)    

Något som resultatet visar är att vid en god introduktion får de anställda en annan syn på 

arbetet. Det visar sig ha en betydelse för den nyanställde om den blir inkastad i rollen eller om 

den får möjlighet att komma in i arbetet med god stöttning. Det leder till att socialsekreteraren 

känner sig endera trygg eller otrygg i rollen. Det har även visat sig vara en fördel när 

socialsekreteraren får gå bredvid och inte behöver ha ett huvudansvar i ärenden.  

Alla andra som jag har pratat med som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten har 

beskrivit en situation där de redan från första dagen fått ett tiotal utredningar i handen. Som 

nyanställd vill man vara duktig och prestera bra, då säger man gärna inte nej till arbete vilket 

ledde till att de flesta av dem gick in i väggen strax efter nyanställningen. (Intervjuperson 4)    

6.2 Arbetssituationens påverkan på klientarbetet 

I den här kategorin beskrivs hur arbetssituationen påverkar klientarbetet. Den sammantagna 

bilden är att det är en stressad arbetssituation. Kraven är höga i arbetet för socialsekreterarna 

samt att det finns för få anställda för att ha möjlighet att uppfylla kraven. För att klara av 

arbetssituationen beskrivs stödet som en viktig del för socialsekreterarna. Något som även 

framkommer i resultatet är att det finns många positiva aspekter av arbetet.  
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6.2.1 Stressad arbetssituation  

Arbetsbelastningen beskrivs som tung då tiden inte räcker till samt att arbetsgrupperna är 

underbemannade. En problematik är att det är för många ärenden på för få anställda vilket 

leder till att alla har väldigt mycket att göra. Samtliga socialsekreterare i studien upplever 

att alla i deras arbetsgrupper har fler ärenden än vad de borde ha. Antalet ärenden har ökat 

den senaste tiden och socialsekreterarna har haft mer ärenden än vad de någonsin har haft. 

Det som beskrivs är att det är tungt att hinna med allt och på grund av det känner de sig 

stressade. 

Man kan väl säga såhär, det var tur att ni inte var här för några månader sen för då hade jag nog 

suttit i ett hörn och gråtit för det har varit enormt påfrestande. Det har berott på att det har varit 

alldeles för lite personal på grund av sjukskrivningar och att anställda har slutat. Vi har varit 

hälften så många utredare än vad vi egentligen ska vara och inte haft någon närvarande chef på 

grund av sjukskrivning under en ganska lång period vilket har varit enormt påfrestande. 

(Intervjuperson 3) 

Arbetsbelastningen varierar i olika perioder. Det beskrivs att det oftast är en topp innan skolan 

slutar då skolan samlar ihop sina anmälningar och skickar in. Topparna upplevs som 

hanterbara men inte den höga arbetsbelastningen under längre perioder. Resultatet visar att 

socialsekreterarna har olika strategier för att klara av den stressade arbetssituationen. För att 

hinna med utredningsarbetet inom lagstadgad tid, fyra månader, måste de planera arbetet 

väldigt strikt. Det beskrivs att flera hellre arbetar över än att inte göra ett tillräckligt bra 

arbete. Det finns en önskan om att göra allt rätt och få in allt som behövs innan ärendet ska 

avslutas. Resultatet visar att detta är något som inte alls fungerar för vissa då det inte är 

rimligt att arbeta över. Det finns inte någon ork för längre dagar då de har tillräckligt mycket 

att göra som det är. Det framkommer också att den hårda arbetsbelastningen påverkar 

privatlivet negativt då energin tar slut. Det blir som en ond cirkel, de orkar inte med att göra 

de saker som de vanligtvis får energi av. 

Jag har haft problem med sömnen och legat vaken på nätterna och gått igenom min ärendelista. 

Jag har inte velat träffa vänner på fritiden för att jag bara behöver vara ifred, jag orkar inte. Så 

privatlivet påverkas av arbetat, inte varje dag men periodvis. (Intervjuperson 2) 

Något som upplevs är att vissa ärenden är svårare att distansera sig emotionellt från än andra. 

Vid omhändertagande av ett barn så är det väldigt lätt att socialsekreterarna bär med sig 

ärendet hem efter arbetet. Det lyfts upp att det är av vikt att de har stabilt privatliv då det inte 

finns möjlighet att klara av påfrestningar i hemmet och arbetet samtidigt.  

6.2.2 Tidsbristen i arbetet 

Resultatet visar hur kraven på dokumentation är väldigt tidskrävande samtidigt som det lyfts 

upp som en viktig del av arbetet, det som inte skrivs finns inte. Dokumentationen behövs för 

att skydda socialsekreterarna då samtal handlar om att ord står mot ord. Det som beskrivs som 

det negativa med dokumentationen är att den är för omfattande, cirka 80 procent av 

arbetstiden läggs på dokumentation. Det påverkar socialsekreterarnas kontakt med klienterna 

då den tiden istället går åt till dokumentation.  
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Kraven om dokumentation är väldigt höga och vi dokumenterar allting väldigt utförligt och 

väldigt mycket. Vi brukar skämta om att vi skulle behöva sekreterare till våra 

socialsekreterartjänster. Jag skulle hellre önska att jag kunde lägga den tiden som går åt för 

dokumentation till att istället arbeta med klienterna rent praktiskt. (Intervjuperson 1) 

Resultatet visar att socialsekreterarna beskriver en känsla av att dokumentationen blir 

viktigare än själva kärnverksamheten, alltså vad som görs med klienterna. Socialsekreterarna 

beskriver att syftet är att dokumentationen ska vara ett medel och inte målet. 

Ibland går dokumentationen till överdrift, i en kommun som jag tidigare arbetat i hade de döpt 

om BBIC från barnens behov i centrum till blankettens behov i centrum. (Intervjuperson 5)  

Kraven på dokumentation är något som beskrivs särskilt har ökat och det leder i sin tur till 

mer arbetstid, vilket då kräver att personalstyrkan samtidigt borde utökas. Det krävs en högre 

personaltäthet för att följa de krav som finns samtidigt som de ska ha en god klientkontakt och 

utföra ett bra arbete.  

Under senaste tiden har det faktiskt legat ärenden på hög. Till slut fanns det inte möjlighet att 

dela ut fler ärenden i arbetsgruppen på grund av tidsbristen. Det blir en oro som man bär med sig 

över att det ligger anmälningar som ingen kan ta tag i, vad händer med de barnen? 

(Intervjuperson 3) 

Intervjupersonerna beskriver flera situationer där socialtjänsten får in allvarliga anmälningar 

där det finns en stark oro över att barnen kan fara illa i hemmet. Det kan vara så att det inte 

finns någon socialsekreterare som har tid att utreda, kanske inte förrän efter flera månader. 

Det beror på att det inte finns tillräckligt med tid och socialsekreterarna är redan 

överbelastade. Oron de bär med sig är att det kan hända mycket för det här barnet under den 

tiden. En oro finns att barn riskerar att fara så illa att det blir samma sak som står i tidningen, 

där barn har farit illa när socialtjänsten inte har gjort sitt arbete. Det finns inte möjligheter att 

göra arbetet på grund av för få resurser i form av en otillräcklig personalstyrka. Problemet 

som beskrivs är att det är så många ärenden med oro över barn där några blir liggandes.   

De kan brista på många plan när man inte har tiden, så det är klart att barnen har blivit lidande på 

grund av hur vår arbetssituation ser ut. Sen är det klart att vi även gör saker som är bra, det ska 

man inte glömma. (Intervjuperson 2) 

Något som lyfts upp är att om det fortsätter på samma sätt som det gör nu, att tidspressen är 

lika stor under en längre tid så finns det en oro över att det kommer att påverka 

utredningarna. Det leder till att de inte finns möjlighet till att kunna gå in lika djupt i 

samtalen med klienterna och viktig information om hur deras situation ser ut saknas. De får 

istället inhämta den informationen de behöver för att tillsätta en insats där och då. Något 

som poängteras är att de prioriterar att samtala med barnen samt att det är viktigt att de blir 

hörda i utredningen. När arbetsbelastningen är tung påverkas dock samtalen och de gör 

endast det de måste göra för stunden.  
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Jag har en väldigt hög ambitionsnivå men när det är en hög arbetsbelastning så får man sänka den 

nivån så att man hittar ett sätt där man gör ett rimligt jobb. Då händer det någonting med mig 

själv, det blir inte okej för mig, jag gör ett bra jobb men jag är inte på den nivån jag vill vara, jag 

vill ligga högre. När man börjar trappa ner ännu mer så att man ligger under den nivån i sitt 

arbete som man själv tycker är rimlig, då börjar man själv fara illa. Då vet jag med mig att jag 

inte gör det jag ska och jag har heller ingen möjlighet att göra det, då blir arbetet svårt och tungt. 

Där tror jag de flesta av oss har gått ifrån en utgångspunkt där vi faktiskt gör ett riktigt bra jobb 

till att vi har sänkt nivån till där vi tycker att det är ett okej jobb som görs under den här pressade 

situationen just nu. När man hamnar under den nivån, då blir det inte bra. Inte bra för oss och 

absolut inte bra för barnen vi träffar. (Intervjuperson 2) 

Resultatet visar att tidsbristen gör att det inte finns möjlighet att träffa klienterna så ofta som 

socialsekreterarna borde för att göra en riktigt bra utredning. Framförallt understryks att när 

de ska prata med barn krävs det mycket tid, det skulle behövas fler träffar för att kunna skapa 

trygga relationer så att barnen vågar prata. Sammantaget visar resultatet en bild av att 

socialsekreterarnas arbetssituation påverkar arbetet negativt, tiden som egentligen kunde lagts 

på klienterna för att kunna göra ett bättre arbete finns inte. 

Intervjupersonerna menar ändå att barnen prioriteras och får komma till tals, det som saknas 

är utrymme för fler samtal. Det anses att det är viktigare att träffa barnen än vad det är att 

träffa barnens föräldrar. De är måna över hur samtalen med barnen genomförs, de anpassar 

alltid situationen efter barnens behov, ålder och mognad. Samtliga arbetar utifrån BBIC vilket 

står för barnens behov i centrum. Grunden i arbetet är att försöka göra ett så bra arbete som 

möjligt för barnets bästa och det är också en gemensam strävan.  

Det skulle behövas mer socialsekreterare i alla Sveriges kommuner och på alla enheter inom 

socialtjänsten. Jag tror att vi skulle kunna göra ett så mycket bättre arbete och arbeta mer 

förebyggande, nu är det bara krisarbete. Även om det skulle kosta mycket att anställa fler så tror 

jag i längden att det hade lönat sig. (Intervjuperson 1) 

6.2.3 Vikten av stöd 

En sammantagen bild av resultatet är att socialsekreterarna har lyft upp hur viktigt det är med 

ett fungerande stöd i gruppen för att klara av arbetet. Stödet från chef, kollegor och 

handledare är samtliga lika viktiga. Det som är viktigt när det gäller stöd är att 

kommunikationen fungerar och att det finns utrymme att prata om svåra ärenden med 

varandra, för att kunna få en objektiv syn samt stöttning i ärenden. Det poängteras hur viktigt 

det är med en närvarande chef, särskilt vid ett omhändertagande. Vid en 

omhändertagandesituation ska det alltid finnas en chef kvar på kontoret som ser till att 

processen i arbetet fortsätter. Rätt beslut och kontakt med nämndens ordförande ska tas och 

det är chefen som ska vara med och ta hand om den processen. Det krävs en god 

kommunikation och en närvarande chef. Något som benämns som viktigt är att det måste 

finnas stöd när socialsekreterarna kommer tillbaka från svåra situationer. Det måste finnas 

utrymme för att gemensamt prata om vad som har hänt och få möjlighet att utrycka de svåra 

situationerna som de har upplevt. Det är även viktigt att aldrig låtsas som att de inte påverkas 

av de svåra situationerna som de hamnar i. 
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Under en tid saknade vi chef, vi var väldigt ensamma och det speglades i hela verksamheten. Det 

fanns ingen chef som hade koll på vad vi gjorde och heller ingen som visste var vi skulle. I vissa 

fall var det ärenden som man inte borde varit själv i, på grund av tidigare hotfulla situationer där 

vi fick åka ensamma. Jag har själv blivit utsatt för både hot och våld vid hembesök och kommit 

tillbaka till kontoret gråtandes utan att någon frågade hur det var med mig. Hade kaoset fortsatt 

under en längre tid hade jag lämnat in en avskedsansökan. (Intervjuperson 3) 

Något som intervjupersonerna beskriver är att det har funnits socialsekreterare som har suttit 

och gråtit på kontoret när det inte har funnits ett fungerande stöd och en ledning som inte 

lyssnar. Som motbild till detta beskrivs också socialkontor med gott stöd och bra arbetsklimat 

där socialsekreterarna i den tuffa arbetssituationen även kan ha roligt på arbetet. En 

fungerande kommunikation med varandra är alltid viktigt oavsett om det finns flera erfarna i 

gruppen, stödet är lika viktigt för alla. 

Den sammantagna bilden av resultatet är att det kollegiala stödet är viktigt för att kunna 

släppa arbetet och inte bära med sig det hem. I de flesta arbeten finns möjlighet att diskutera 

arbetssituationen hemma med familj och vänner. Det fungerar inte på samma sätt för 

socialsekreterarna på grund av sekretessen, de kan inte prata om ärenden hemma. Det sägs 

även att det är viktigt att bolla de svåra ärendena med en förste socialsekreterare eller med 

chefen för att komma vidare i sitt arbete. De ska kunna ge stöd både för hur de ska gå tillväga 

rent kunskapsmässigt med lagar samtidigt som de ska finnas där som stöttning. 

 6.2.4 Ett givande arbete 

Resultatet visar att trots att arbetet kan vara tungt och påfrestande så finns det mycket som är 

positivt i arbetet med barn och unga. Arbetet är jobbigt och upplevs vara frustrerande stundvis 

men det beskrivs också som ett givande arbete.  

Det är viktigt att fokusera på det positiva och att det faktiskt är ett roligt arbete. Lika viktigt som 

det är att släppa det negativa, lika viktigt är det att bära med sig det positiva i arbetet man gör. 

(Intervjuperson 2) 

Något som beskrivs som en fördel med arbetet är alla möten de har med olika människor. Det 

lyfts upp att det är fascinerande att se människans enorma förmåga att klara sig igenom de 

svårigheter och motgångar som de möter. Det upplevs som intressant att arbeta med 

människor från olika kulturer, då de får möjlighet att upptäcka hur lika människor är trots 

olika bakgrunder.   

Det som är det roligaste med arbetet är just att det är barn och unga och att man faktiskt är med 

och påverkar deras liv. Du ser ett litet barn där ögonen är tomma och frånvarande, sen finner du 

nyckeln till föräldrarna och plötsligt så ser du att det börjar glittra i barnets ögon igen. Det är klart 

att man tycker om sitt jobb då. (Intervjuperson 5) 
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7. Analys 

I kommande kapitel kommer studiens resultat tolkas i relation till teori. Kapitlet är uppdelat 

under två rubriker: Socialtjänsten som människobehandlande organisation och Balans mellan 

krav, kontroll och stöd. Under den första rubriken kommer resultatet analyseras utifrån det 

teoretiska perspektivet människobehandlande organisationer. Under den andra rubriken 

kommer resultatet analyseras utifrån det teoretiska perspektivet krav- och kontrollmodellen.  

7.1 Socialtjänsten som människobehandlande organisation 

Att arbeta i en människobehandlande organisation bygger på att organisationen ska ha 

möjlighet att skydda, upprätthålla och öka individens välmående genom att definiera, forma 

eller förändra deras personliga egenskaper (Hasenfeld 1983). Socialtjänsten är en sådan 

organisation och organisationens uppgift är att värna om klienterna och att finna bästa möjliga 

lösningar för dem. En människobehandlande organisation styrs av regler, procedurer och har 

ett särskilt ansvar som ska försäkra att medborgarnas rättigheter och skyldigheter tillgodoses 

(a.a.). Resultatet i den här studien visar på brister som inte möjliggör detta då 

socialsekreterarna beskriver att de begränsas i sitt arbete av organisationen och därmed har 

svårigheter att uppfylla de krav som finns. Det beskrivs av intervjupersonerna att antalet 

ärenden har ökat och att det finns en obalans där klienternas behov är större än de tillgångar 

som finns. I resultatet beskrivs att det främst är de mindre kommunerna som kan ha svårt att 

tillgodose de unika behov som finns på grund av bristande tillgångar. Det här är något som 

påverkar klienternas möjligheter att få de insatser som de är berättigade till. Enligt Hasenfeld 

(1983) så ska förutom klienternas intresse även statens och samhällets intressen tillgodoses 

och dessa organisationer skiljer sig ifrån andra byråkratier genom att de människor de arbetar 

med är organisationernas ”råmaterial”. Organisationens existens och legitimitet förklaras 

därmed bygga på att de förväntas stödja välbefinnandet för dessa människor (a.a.). Hos 

socialsekreterarna i studien uttrycks en önskan om att förstatliga socialtjänsten för att finna en 

balans mellan behov och efterfrågan som är oberoende av kommunens storlek. Det skulle 

möjligen jämna ut de skillnader som finns genom att socialsekreterarna skulle kunna ha 

samma förutsättningar för att kunna utföra ett bra arbete och klienterna skulle ha samma 

rättigheter oberoende av var i landet de bor. På så sätt kanske förutsättningarna skulle öka för 

socialtjänsten att genomföra ett bra socialt arbete. Genom att de skillnader som finns skulle 

kunna jämnas ut så är det något som inte enbart skulle gynna klienterna utan också statens och 

samhällets intressen.  

Ärendeökningen medför att det finns ett ökat behov av placeringar utanför hemmet. En 

svårighet för socialsekreterarna i studien är att de beskriver att det är svårt att möta det ökade 

behovet på grund av bristen på tillgång i samhället.  Socialsekreterarna i studien uppger att det 

finns för få familjer som kan tänka sig att bli familjehem, något som uppger vara ett 

genomgående problem i hela landet.  Förutom behovet av familjehem så har även behovet av 

plats på behandlingshem/institutioner ökat. Det här beskrivs också i resultatet vara svårt att 

tillgodose på grund av att det finns för få behandlingshem/institutioner. Hasenfeld (1983) 

beskriver att MBO ska kompensera klienterna med det stöd som behövs för att bevara deras 

välbefinnande genom insatser som motsvarar deras behov. När resultatet lyfter upp de 
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svårigheterna som finns med att få plats till barn och ungdomar som är i behov av placeringar 

utanför hemmet leder det till att socialtjänsten brister i att kompensera det stödet. Ett aktivt 

val om omhändertagande ska leda till en positiv förändring enligt Hasenfeld (1983). Något 

som resultatet visar är att omhändertagandet inte alltid blir en positiv förändring för barnen. 

Detta på grund av platsbrist som gör att det inte finns möjlighet att placera barnet efter barnets 

behov. Socialsekreterarna i studien benämner att de istället får tänka om och att det blir 

insatserna som styr istället för barnens behov.  

Resultatet visar att stöd från både chef och kollegor upplevs som viktigt för att orka göra ett 

bra arbete vilket stämmer väl med Hasenfeld (1983) som menar att relationerna i en 

organisation är avgörande för hur väl både enskilda insatser lyckas samt hur insatser för hela 

organisationen lyckas. Men resultatet i studien beskriver också stora brister i detta vilket 

medför att organisationen har svårt att lyckas med sitt arbete. Det påverkar förutsättningarna 

för att kunna göra ett bra klientarbete.  

7.2 Balans mellan krav, kontroll och stöd 

Resultatet visar att de socialsekreterare i den här studien som arbetar med barn och unga inom 

socialtjänsten upplever sin arbetssituation som psykiskt påfrestande samtidigt som det finns 

en stress över att inte hinna med arbetet. Det här beskrivs påverka intervjupersonernas 

välmående samtidigt som det påverkar klientarbetet negativt. Det som även visas är att när 

arbetssituationen är stressad så går det även ut över privatlivet. Det blir i sin tur en ond cirkel, 

det finns inte någon ork kvar efter arbetet att göra det som vanligtvis ger energi. I enlighet 

med vad Theorell (2012) beskriver så behöver det finnas en balans mellan arbetets tid och 

möjligheten för hur individen själv kan utföra arbetet utifrån sig själv för att den ska må så bra 

som möjligt. Krav- och kontrollmodellen visar att kombinationen av höga krav och låg 

kontroll kan leda till negativa hälsoeffekter. När individen befinner sig i en situation med 

höga krav och brist på kontroll så är handlingsutrymmet litet. Det finns ett samband mellan 

stress och kontroll då stress framkallas i de situationer där vi förlorar vår kontroll (a.a.). En 

sammantagen bild av intervjupersonernas arbetssituation kan ses utifrån krav- och 

kontrollmodellen. Arbetsbelastningen är för hög och när det finns en frånvarande chef och 

bristand stöd så tappar socialsekreterarna kontrollen över att kunna hantera sin arbetssituation, 

vilket leder till att det finns en ökad risk för att flera blir sjukskrivna. I resultatet framkommer 

att kraven på dokumentation är särskilt höga och tidskrävande för socialsekreterarna. 

Dokumentationen tar mycket av arbetstiden som de istället hade önskat lägga på klienterna. 

Något som lyfts upp är att i takt med de ökade kraven så borde även personalstyrkan utökas. 

En högre personaltäthet skulle öka möjligheterna att kunna följa de krav som finns samtidigt 

som socialsekreterarna ska kunna ha en god klientkontakt och utföra ett bra arbete. 

Stödet från chef och kollegor beskrivs av socialsekreterarna i studien vara en viktig 

förutsättning för att kunna släppa arbetet efter avslutad arbetsdag och inte bära med sig arbetet 

hem. Den höga arbetsbelastningen är något som påverkar hela arbetsklimatet negativt då det 

inte finns utrymme att vare sig få eller ge stöd. Det som framkommer i resultatet är att det 

periodvis har varit frånvarande ledning och chefer, det har i sin tur påverkat arbetsgruppens 

mående. Att ha en balans mellan krav, kontroll och stöd har enligt Karasek och Theorell 
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(1990) visat sig vara en viktig faktor för hur den psykosociala hälsan påverkas i arbetet. Det 

har visat sig minska psykologiska stressfaktorer i arbetet samt negativa hälsoutfall men också 

lett till ökad produktivitet. Theorell (2012) menar också att stöd från chefer och kollegor är 

avgörande vilket också lyfts upp i den här studien som en brist då socialsekreterana saknar 

närvarande chefer.  

Resultatet visar att trots den tunga arbetsbördan så beskriver socialsekreterarna att det finns 

mycket som är positivt och givande i arbetet med barn och unga. Det upplevs som intressant 

att arbeta med olika människor och kunna stödja dem i deras livssituation. Människan har en 

enorm förmåga att klara av motgångar som de möter. Det lyfts upp att det är viktigt att 

fokusera på det positiva i arbetet och att bära med sig av det som blivit bra, det beskrivs vara 

av lika stor vikt som förmågan att kunna släppa det negativa. Detta stämmer väl med vad 

Karasek och Theorell (1990) menar då de beskriver att människan är en social varelse som 

utvecklas i interaktion med andra människor. Den sociala interaktionen mellan människor 

menar Karasek och Theorell också upprätthåller en god hälsa samt bidrar till att individen 

utvecklar en god självkänsla, genom social bekräftelse och uppskattning från andra.  
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8. Diskussion 

I kommande kapitel diskuteras resultatet i studien. Vidare kommer även metoden att 

diskuteras och avslutningsvis dras slutsatser där det ges avslutande kommentarer samt förslag 

till framtida forskning.   

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet i studien är att öka förståelsen kring hur socialsekreterare i arbetet med barn och unga 

upplever sin arbetssituation och hur de anser att det påverkar klientarbetet. Resultatet visar att 

arbetssituationen har en påverkan på klientarbetet. Den sammantagna bilden för hur 

arbetssituationen beskrivs är att det är en påfrestande arbetssituation, de är tungt belastade 

samt att det finns brister i stöd, personaltäthet och resurser. Tham och Meagher (2009) lyfter 

upp komplexiteten och utmaningarna som finns i arbetet med barnavårdsutredningar. De 

menar att socialsekreterare är den yrkesgrupp bland kvinnodominerade yrken som är mest 

utsatta när det kommer till arbetsrelaterad ohälsa. I deras forskning är det den tunga 

arbetsbördan och arbetssituationen som särskilt lyfts fram som grund till det som påverkar 

hälsan negativt hos socialsekreterarna. Den psykiska påfrestningen i arbetet beskrivs också 

leda till långa sjukskrivingar vilket också intervjupersonerna i den här studien ger exempel på. 

Resultatet kan knyta an till Tham och Meaghers (2009) forskning som beskriver att 

socialkontoren har problem med långa sjukskrivningar och att erfarna socialsekreterare väljer 

att sluta på grund av den tunga arbetssituationen. I denna studie beskriver socialsekreterarna 

att arbetsbelastningen har ökat med många fler ärenden än vad de tidigare har haft, en 

ärendeökning som de menar har skett genomgående i hela landet. Detta har lett till att det 

finns svårigheter att möta de behov som finns hos klienterna. En sådan ökning har också 

Bergmark och Lundströms (2004) forskning visat. De menar att det finns ett ökat tryck på 

barnavården på grund av ärendeökningen. De menar att det också finns ett ökat behov av 

familjehem och institutionsplacerade barn, delvis beroende av att andra yrkesgrupper är mer 

benägna att anmäla oro för barn som riskerar att fara illa, till socialtjänsten (a.a.).  

I Tham och Meaghers (2009) studie har det framkommit att det finns svårigheter att rekrytera 

personal och behålla erfaren personal på socialkontor världen över. Detta beskriver även 

intervjupersonerna i den här studien och menar att på grund av en låg status som påverkats av 

hård arbetsbelastning, rädsla för att misstag ska begås som eventuellt hamnar i pressen och en 

låg lön leder till att personalrekryteringen är svår. Många sökanden saknar behörighet samt att 

många är nyutexaminerade utan tillräcklig erfarenhet. Intervjupersonerna i studien beskriver 

att flera väljer att sluta eller är frånvarande på grund av sjukdom och att svårigheter i 

rekryteringsprocessen påverkar arbetssituationen negativt. En svårighet som beskrivs är att 

fortlöpande arbete och ärenden läggs över på den befintliga personalen i väntan på att ny 

personal rekryteras. Det här innebär att en redan hög arbetsbelastning blir ännu högre. Detta 

har också framkommit i Tham och Meaghers (2009) forskning, de visar att de som är minst 

nöjda med sin arbetssituation inom socialtjänsten är de som arbetar med barn och unga och att 

man därför väljer att inte stanna kvar på arbetsplatsen en längre tid.  
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Resultatet i den här studien visar att personalbristen riskerar att leda till att det inte finns 

tillräckligt med tid för socialsekreterarna att hantera alla ärenden som kommer in då de redan 

är överbelastade och att risken ökar att allvarliga anmälningar som kommer in blir liggandes. 

Detta innebär en ökad risk för barn att fara illa under väntetiden när socialsekreterarna inte har 

möjlighet att göra arbetet på grund av otillräcklig personalstyrka. Astvik och Melin (2013) 

beskriver att det finns ett samband mellan minskade resurser och en ohanterlig arbetssituation 

och socialsekreterarna accepterar därmed en sämre kvalitet i arbetet under perioder med hög 

arbetsbelastning. Att ambitionsnivån sänks beskrivs också i denna studie.  De sänker då 

kraven på kvaliteten för att klara av sitt arbete och för att inte själva riskera att bli utbrända. 

När ambitionsnivån sänks i arbetet blir situationen inte bra för de anställda och heller inte för 

klienterna. De väljer mellan deras eget välbefinnande och kvaliteten i arbetet.  

Det som uppmärksammas i studiens resultat är att det finns två skilda sätt för att kunna 

hantera en stressad arbetssituation. Den ena knyter an till Astvik och Melin (2013) där 

socialsekreterarna hittar strategier för att hantera sin arbetssituation. Det handlar om att 

socialsekreterarna arbetar övertid, tar med arbetet hem, arbetar in luncher och raster samt att 

flextimmarna ökar och ingen tid tas ut. Det som även beskrivs är att arbetet blir liggandes vid 

sjukdom och att många därför väljer att gå till arbetet trots sjukdom för att hinna med. Det 

andra sättet är att vissa socialsekreterare inte anser att övertidsarbete är någon bra strategi. 

Övertidsarbete beskrivs av några i den här studien inte fungera i längden då det ökar risken 

för sjukskrivningar. Deras strategi var istället att ta vara på sin fritid och vara strikt med att 

enbart arbeta under avsatt arbetstid. De beskriver också att hur mycket de än skulle arbeta 

övertid så finns det fortfarande lika mycket kvar att göra. Det som tycks skilja sig åt mellan 

dessa olika strategier i studiens resultat är att de som inte väljer att arbeta övertid har legat 

närmare en bristningsgräns än de andra. För att inte själva bli sjuka eller att säga upp sig 

väljer socialsekreterarna därför att prioritera sitt eget välbefinnande genom att enbart arbeta 

avsatta timmar. I denna situation blir istället kommunen ansvarig för det som händer och 

socialsekreteraren tar inte på sig bördan själv. Räcker inte de befintliga socialsekreterarna till 

för att klara av arbetet så är det ett stöd att det finns resursbrister i form av en otillräcklig 

personalstyrka vilket de anser bör uppvisas för ledningen och på politisk nivå.  

Studiens resultat visar även att de ökade kraven på dokumentationen påverkar 

socialsekreterarnas möjlighet till kontakt med klienterna. Socialsekreterarna som intervjuas i 

studien uppger att dokumentationen uppskattningsvis tar upp till 80 procent av deras arbetstid. 

Det är tydligt att hög arbetsbelastning, personalbrist och orutinerad personal leder till att bara 

kunna göra det nödvändigaste. Det ger dåligt med utrymme för att skapa den tillit som krävs i 

svåra ärenden. Bergmark och Lundström (2004) har lyft upp att ett samband mellan 

personaltäthet och kvalitet finns. Det har visat sig att låg personaltäthet kan leda till långa 

väntetider och för lite tid till klienterna. De slår vidare fast att högre personaltäthet ger bättre 

förutsättningar för att kunna hålla en högre kvalitet i det sociala arbetet. Den sammantagna 

bilden som studiens resultat visar, grundat på intervjupersonernas erfarenheter är att det finns 

skillnader mellan kommunerna. Det beskrivs att större kommuner har bättre förutsättningar att 

göra ett bra socialt arbete än vad mindre kommuner har. Resultatet tyder på att de mindre 
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kommunerna har begränsade möjligheter med att möta de unika behoven som finns hos 

klienterna på grund av resursbrist. 

Ytterligare en viktig faktor som resultatet visar kring är vikten av stöd från chef, kollegor 

samt stöttning genom handledning. Resultatet visar att brist på stöd påverkar hela 

organisationen och socialsekreterarna i studien beskriver perioder där de har blivit lämnade 

med ett för stort ansvar. Tham och Meagher (2009) beskriver också vikten av stöd i deras 

forskning där de lyfter upp att ett gott psykosocialt klimat påverkar hur påfrestande arbetet 

upplevs. De menar att en orsak till att anställda väljer att stanna kvar eller om de väljer att 

sluta med sitt arbete har ett samband med om de är nöjda eller inte med hur organisationen 

styrs. Studiens resultat som visar på uteblivet stöd i pressade situationer ökar risken för 

arbetsrelaterade sjukdomar, det kan ses i jämförelse med hur viktigt det är med stöd utifrån 

andra studier (Tham & Meaghers,2009; Karasek & Theorell, 1990). I enlighet Tham och 

Meagher (2009) så kan stödet vara avgörande för hur väl socialsekreterarna orkar stå emot 

samt hantera de psykiska påfrestningar som finns i arbetet vilket också resultatet i vår studie 

tyder på. Ett bra stöd har visat sig kunna förhindra långtidsjukskrivningar och uppsägningar. 

Det kan ses som en självklarhet med stöd i arbetet som socialsekreterare men resultatet visar 

att så inte är fallet. För att kunna hantera de svåra situationer som socialsekreterarna ställs 

inför krävs det att organisationen börjar prioritera de anställdas välmående. Stödet är en liten 

investering som kan visa sig vara avgörande för om socialsekreterarna väljer att stanna kvar 

och orka med arbetet. 

Något som betonas i vår studie är att det saknas en bra introduktion in i yrket. Introduktionen 

beskrivs i nuläget som nästan helt obefintlig där nyanställda kastas in i yrket utan tillräcklig 

erfarenhet och kunskap. Tham (2008) hävdar att de nyutexaminerade socialsekreterarna 

behöver få en bra introduktion i det praktiska arbetet på grund av att det finns ett glapp mellan 

teori och det praktiska arbetet i utbildningen. Något som också visas i vår uppsats är att 

nyanställda upplever att det är en svår situation att vara ny och inte få någon introduktion. 

Detta ger upphov till stress i arbetet, dels för att lära sig allt det nya, samtidigt som 

klientarbetet måste fortlöpa. Resultatet visar att flera nyanställda känner en otrygghet i rollen 

på grund av bristande introduktion. En otrygghet som också Tham och Meagher (2009) visar i 

en undersökning av nyutexaminerade inom professionen. Deras undersökning visar att arbetet 

med barnavårdsärenden är ett stressat och krävande arbete där det ställs höga krav på kunskap 

och erfarenhet. Flera av de nyanställda i Tham och Meaghers (2009) undersökning upplevde 

att de utför uppgifter som krävde mer erfarenhet än vad de hade och att det fanns en bristande 

kompetens för att klara av arbetet och känslor av otillräcklighet beskrivs. I vår studie tyder 

resultatet på att introduktionen in i yrket är avgörande för hur väl socialsekreteraren kan 

utföra arbetet och kan vara av betydelse för hur länge socialsekreteraren väljer att arbeta med 

barn och unga. En bra introduktion tycks vara en viktig del i arbetet som kan vara avgörande 

för hela organisationen, socialsekreterarnas arbete och för klienterna.  

8.2 Metoddiskussion 

Den metod som valts i studien kan diskuteras på flera sätt. Valet att göra en kvalitativ studie 

med intervjuer gjordes på grund av att vi ansåg att det var ett relevant metodval för att kunna 
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svara på studiens syfte och frågeställning. Vi har i studien hittat inspiration i Malteruds (2009) 

beskrivning av den hermeneutiska kunskapstraditionen, för att kunna tolka och öka 

förståelsen för hur socialsekreterarna upplever deras arbetssituation samt hur de anser att det 

påverkar klientarbetet.  

Grunden till valet att göra studien väcktes utifrån den förförståelse som vi hade om ämnet och 

genom vårt gemensamma intresse att få mer kunskap om det som studeras. Enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) så handlar trovärdigheten om vilken sanningshalt studien har 

och hur forskarens förförståelse har satt sin prägel på analysen. Det finns en medvetenhet hos 

oss om hur vår förförståelse kan påverka skrivprocessen, något som vi tagit hänsyn till då vi 

inte tillät förförståelsen att styra studiens resultat. Detta gjorde vi genom att vara nyfikna och 

öppna för ny kunskap om ämnet för att kunna besvara det som studien syftar till. Vi upplevde 

inte att förförståelsen blev den fallgrop som Malterud (2009) beskriver att många forskare kan 

hamna i. Vid utformningen av intervjuguiden påverkades till den till viss del av vår 

förförståelse då vi var medvetna om hur arbetssituationen för socialsekreterarna kan se ut, 

efter vår tid som socionompraktikanter. Förförståelsen underlättade vårt arbete med att välja 

ut vilka teman som intervjuguiden skulle innehålla. För att inte tillåta att förförståelsen skulle 

styra intervjuerna så gjorde vi en intervjuguide med öppna frågor som bjöd in 

intervjupersonerna till samtal och det gavs även utrymme till diskussion något som kan 

kopplas till Malterud (2009) . Den förförståelse som vi hade gjorde det även möjligt att kunna 

ställa följdfrågor vid behov av djupare svar i intervjuerna. Förförståelsen underlättade även 

valet av intervjupersoner då vi redan fanns en medvetenhet om vilka yrkesverksamma som 

kommer i kontakt med barn och unga. 

Inledningsvis gjorde vi ett strategiskt urval av våra intervjupersoner då vi riktade in oss på 

socialsekreterare med socionomutbildning, som i arbetet kommer i kontakt med barn, unga 

och deras familjer samt att det är de som genomför barnavårdutredningar. Det strategiska 

urvalet kan kopplas till Malteruds (2009) beskrivning då vår målsättning var att få in material 

som gav oss ny kunskap inom ämnet samt material som var av betydelse för att kunna besvara 

studiens syfte och problemställning. Inför intervjuerna kontaktade vi enhetscheferna för att få 

samtycke till att intervjua socialsekreterare på de olika enheterna. Enhetschefen valde i sin tur 

sedan själva ut vilka socialsekreterare som vi fick kontakta genom att de gav oss de utvalda 

socialsekreterarnas mailadresser. Det här innebär att vi inte kan veta varför enhetscheferna 

valde ut just de socialsekreterarna som de gjorde. Enhetschefernas urval kan beskrivas i 

enlighet med Malteruds (2009) definition av så kallade gatekeepers, där enhetscheferna 

fungerade som en grindvakt, där de gjorde ett eget och avgörande urval för vilka vi fick 

tillåtelse att kontakta i arbetsgrupperna.  Vi visste inte om varför enhetscheferna gjorde de 

urval i arbetsgrupperna som de gjorde och inte heller hur det skulle kunna påverka studiens 

resultat. Trots detta upplever vi inte att enhetschefernas urval blev ett hinder för resultatet då 

vi fick en bred variation bland intervjupersonerna. Hos de socialsekreterarna som vi 

intervjuade fanns också en öppenhet som innebar att de delade med sig av sina svåra 

erfarenheter, uttryckte känslor och gav oss en tydlig beskrivning på hur de upplevde sin 

arbetssituation.  Vi bedömer det insamlade materialet som rikt och att det var tillräckligt för 

att kunna besvara studiens syfte och frågeställning.  
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Enligt Graneheim och Lundman (2003) så påverkar mängden data samt kvalitéten på den 

insamlade datan trovärdigheten i resultatet. I den här studien så var mängden data begränsad 

då resultatet bygger på insamlad data från fem intervjuer med socialsekreterare vilket kan ha 

påverkat trovärdigheten i studien.  

Enligt Graneheim och Lundman (2003) så ökar tillförlitligheten genom att forskaren 

ifrågasätter hur väl kategorier och teman innehåller relevant data till studiens syfte, irrelevant 

data sållas därmed bort. För att öka tillförlitligheten i studien transkriberades materialet i sin 

helhet och lästes igenom några gånger av oss båda vilket gjorde att viktiga fakta inte 

missades. Detta kan kopplas till vad Graneheim och Lundman (2003) lyfter upp, att 

tillförlitligheten ökar om flera forskare läser intervjuerna och att de gemensamt genomför 

delar av analysen. För att ytterligare stärka studiens tillförlitlighet har illustrativa citat lyfts 

fram från det transkriberade materialet. Innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2003) valdes som metod för att analysera materialet. Innehållsanalysen hjälpte författarna att 

se skillnader och likheter i texten för att kunna finna relevanta data för att besvara studiens 

syfte och frågeställning. Analysmetoden var ett verktyg för att kunna skapa ett resultat.   

Överförbarhet handlar enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) om hur studiens 

resultat kan överföras till andra grupper eller situationer. Överförbarhet bedöms av läsaren 

men vi kan ge förslag. Vi har i studien försökt göra en noggrann beskrivning av urval, 

deltagare, datainsamling, analys och de omständigheter som utgör kontexten för studien för 

att skapa förutsättningar för att andra forskare ska kunna göra om samma studie vid ett annat 

tillfälle. Det Lundman och Hällgren Graneheim (2012) lyfter upp är att i intervjustudier så kan 

inte resultatet ses som oberoende av forskaren. Det innebär att vi har satt en viss prägel på 

resultatet och även om det noggrant har beskrivits hur studien genomförts så kan resultatet 

skilja sig om någon annan forskare med samma metod genomför en liknande studie. 

8.3 Slutsats  

Den sammantagna bilden av resultatet visar att de brister som finns inom socialtjänsten 

påverkar socialsekreterarnas möjligheter till att göra ett bra klientarbete. När bilden ser ut som 

den gör att det finns socialsekreterare som gråter över en ohållbar arbetssituation, ärenden 

som läggs på hög och att stödet från chef och kollegor brister. Organisationen fungerar inte 

som den ska där erfaren personal flyr och det är svårt att rekrytera ny personal med tillräcklig 

kunskap. Det finns också obalanser mellan tillgång och efterfrågan som påverkar klientarbetet 

negativt. Studiens resultat samt tidigare forskning visar att socialtjänsten befinner sig i kris 

och det är därmed inte konstigt att det samhälleliga skyddet brister. Resultatet visar att 

arbetssituationen påverkar klientarbetet och att det finns risk för att fler fall liknande fallet 

Yara skulle kunna hända igen. Det här behöver tydliggöras och lyftas upp till en lednings och 

politisk nivå för att uppnå förändring. Socialsekreterarna sliter och flera blir sjukskrivna och 

det blir en kostnad att anställa ny personal. Det borde prioriteras att ta hand om den personal 

som finns och att arbeta mer förebyggande med hela socialtjänsten som organisationen. 

Förebyggande insatser i form av att öka personaltätheten inom socialtjänsten för att få en mer 

tillgänglig verksamhet med högre kvalitet i klientarbetet. Resultatet i studien visar att den 

problematik som finns inom socialtjänsten måste lyftas upp till högre nivåer för att förändring 
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ska kunna ske. Framtida forskning skulle kunna fokusera på hur förändringar inom 

organisationen skulle kunna genomföras samt hur yrket skulle kunna bli mer attraktivt på 

arbetsmarknaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Litteraturförteckning 

Ahrne, G. (1995). Social Organizations Interaction inside, outside and between 

organizations. London: Sage. 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I Ahrne, G. & 

Svensson, P. (red.) Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber AB. 

Astvik, W. & Melin, M. (2012). Coping with the inbalance between job demands and 

recources: A study of different coping patterns and implications for health and quality in 

human service work. Journal of Social Work nr. 4. 337-360. 

Astvik, W. & Melin, M. (2013). Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar 

copingstrategier kvalitet och hälsa? Arbetsmarknad & Arbetsliv nr. 4. 61-73.  

Backa, J. F., Fivelsdal, E. & Lindkvist, L. (2006). Organisationsteori: Struktur-kultur-

processer. Malmö: Liber AB. 

Bergmark, Å. & Lundström, T. (2004). Det sociala arbetets viktigaste resurs? Om 

omfattningen av personal inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Socialvetenskaplig 

tidskrift nr.2. 119-135. 

Collins, S. (2007). Social workers, resilience, positive emotions and optimism. Practice: 

Social work in action, 255-269. 

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2003) Qualitative content analysis in nursing reserch: 

Concepts, procedure and measures to achieve trustworthiness. Nurs education today nr. 24. 

105-112. 

Hasenfeld, Y. (1983). Human Service Organizations. New Jersey: Prentice-Hall. 

Hood, C. (April 1995). The "New public management" in the 1980s: varations on a theme.  

Accounting, Organizations and Society, 93-109. 

Höjer, S. & Forkby, T. (2011). Care for Sale: The influence of New public management in  

child protection in Sweden. British Journal of Social Work nr. 41. 93-110. 

Inspektionen för vård och omsorg (2014). Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?  

Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar. [Elektronisk] Tillgänglig:  

http://www.ivo.se/publiceratmaterial/rapporter/Documents/tar-socialtjansten-sitt- 

ansvar-for-barn-och-unga.pdf [2014-01-21]. 

Karasek, R. & Theorell, T. (1990). Healthy work:  stress, productivity, and the reconstruction 

of working life. New York, N.Y.: Basic Books. 

 

Lapidus, A. (2014). Socialtjänsten i kris- risk för nya dödsfall.  [Elektronisk] Tillgänglig:  

http://www.expressen.se/nyheter/dokument/socialtjansten-i-kris--risk-for-nya-dodsfall/  

[2015-02-10].  

http://www.expressen.se/nyheter/dokument/socialtjansten-i-kris--risk-for-nya-dodsfall/


40 
 

Larsen, A. (2009). Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod (1:a 

uppl.) Malmö: Gleerups. 

Lewenhaupt, A. (2015). Nationalencyklopedin. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/socialsekreterare [2015-04-09]. 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, M. & 

Höglund-Nielsen, B. (red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och  

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB. 

Sandin, B. & Halldén, G. (2003). Välfärdsstatens omvandling och en ny barndom.  I Sandin, 

B. & Halldén, G. (red.) Barnets bästa- en antologi om barndomens innebörder och välfärdens 

organisering. Eslöv: Symposion. 

Schlytter, A. (1999). Kön och juridik i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 

Socialstyrelsen (2006). Barns behov i centrum: grundbok BBIC. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen (2010). God kvalitet i socialtjänsten- om ledningssystem för kvalitet i 

verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS. 

Socialstyrelsen (2013). Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet 

m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19125/2013-5-53.pdf [2015-

02-19]. 

Socialstyrelsen (2015). Utreda barn och unga-handbok för socialtjänstens arbete enligt 

socialtjänstlagen. 

SoS-rapport 1999:7. Kvalitetsutveckling inom individ- och familjeomsorgen. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

SoL 2009:596. Socialtjänstlagen. Stockholm Socialdepartementet. 

 

Sundell, K. (2007). Barnavårdsutredningar - en kunskapsöversikt. 2., [rev.] uppl. 

Stockholm: Gothia. 

 

Tham, P. (2008). Arbetsvillkor i den sociala barnavården förutsättningar för ett kvalificerat  

arbete. Stockholm: Stockholms universitet. 

Tham, P. & Meagher, G. (2009). Working in human services: How do expirances and  

working conditions in child welfare social work compare? British Journal of Social Work 

nr.5. 807-827. 

  

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/socialsekreterare
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19125/2013-5-53.pdf


41 
 

Theorell, T. (2012). Psykosociala faktorer – vad är det? I Theorell, T. (red.) Psykosocial 

miljö och stress. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Vetenskapsrådet (2012). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  

forskning. [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2015-02-08]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


42 
 

Bilaga 1- Informationsbrev 
 

Vi är två studenter, Sara Wennbom och Johanna Öster, som går i termin sex på 

socionomprogrammet vid Karlstad universitet. Vi har nu i uppgift att skriva vår C-uppsats 

inom området för socialt arbete och vi har valt att fokusera på socialsekreterarnas 

arbetssituation inom området för barn och unga. Intresset till uppsatsen väcktes under vår tid 

som socionompraktikanter inom området där vi fick en viss förförståelse för hur 

arbetssituationen ser ut samt komplexiteten i ärenden som rör barn. 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur socialsekreterare inom socialtjänstens 

område för barn och unga upplever sin arbetssituation samt hur de arbetar för att hålla en god 

kvalitet i arbetet.  Därför vänder vi oss till dig för att få möjlighet att ta del av din kunskap och 

dina erfarenheter.   

I uppsatsen planerar vi att genomföra sammanlagt fem intervjuer med socialsekreterare i flera 

kommuner. Vi kommer att ta hänsyn till de forskningsetiska råden vilket innebär att ditt 

deltagande i intervjun bygger på frivillighet samt att du när som helst har rätt att avbryta ditt 

deltagande. I uppsatsen garanterar vi dig rätten till anonymitet vilket innebär att ingen 

kommer att kunna identifiera dig i någon av uppsatsernas delar. Vi kommer heller inte att 

berätta i vilka kommuner som datainsamlingen är utförd eller namnge någon av 

intervjupersonerna. De uppgifter som vi samlar in kommer att behandlas av högsta 

konfidentialitet vilket innebär att det endast är vi som har tillgång till det insamlade materialet 

samt att den inspelade intervjun raderas efter transkribering. Det insamlade materialet 

kommer enbart att användas i vår C-uppsats.     

Med vänliga hälsningar, Sara och Johanna. Vid frågor vänligen kontakta oss: 

Sara Wennbom, 072-511 09 69, sara.wennbom@hotmail.com 

Johanna Öster, 070-376 93 78, johanna.oster89@hotmail.com 

Handledare: GullBritt Rahm, gullbritt.rahm@kau.se  
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Bilaga 2- Intervjuguide 

Föreliggande studie syftar till att öka förståelsen kring hur socialsekreterare i arbetet med barn 

och unga upplever sin arbetssituation och hur de anser att det påverkar klientarbetet. 

 Hur uppfattar socialsekreterarna som arbetar med barnavårdsärenden att deras 

arbetssituation påverkar klientarbetet? 

Intervjuguide 

Arbetssituation, lagar och riktlinjer, ärenden 

1. Kan du börja med att berätta för oss hur din yrkesroll ser ut? 

Vad du huvudsakligen arbetar med, hur länge har du jobbat inom det här yrket, hur det kom 

sig att du valde det här yrket, utbildning.  

2. Hur upplever du din arbetssituation? 

Antal socialsekreterare inom barn och unga, stöd kollegor, stöd ledning/chef, stöd genom 

handledning, struktur/rutiner, stöd om ny i rollen, krav om dokumentation, tidsramar, 

arbetsklimat, trygghet i arbetsrollen, stress, statistik ärenden, psykisk påfrestning, 

uppbackning vid frånvaro. 

3. Du som har arbetat i yrket under en längre tid, hur ser du på förändringar i din 

arbetssituation? 

Ärendestatistik, krav i yrket, lagar, fortlöpande utbildning. 

Handlingsutrymme 

4. Hur ser organisationen ut här? 

Hur påverkar den ditt arbete, begräsningar/möjligheter, behov/insatser, chefens/ledningens 

betydelse, arbetsgruppering, enheter. 

Barnperspektivet 

5. Hur upplever du att du har möjlighet att tillgodose klienternas behov?  

Finns risk att barn drabbas av arbetssituationen, efterföljs barns rätt att komma till tals, 

hjälpmedel att samtala med barn, delaktighet, tiden. 

Privat 

6. Hur uppfattar du att ditt arbete påverkar ditt privatliv? 

Svårt att emotionellt distansera sig till klienterna, skilja på jobb och privatliv, kan det även 

vara så att privatlivet påverkar arbetslivet.  
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Erfaren eller ny i rollen- Vad bidrar till/krävs för att du väljer att stanna kvar.  

7. Vad är det som har gjort att du har arbetet här under en längre tid?  

Vad är bra 

8. Vad behöver du för att du ska trivas i arbetet och välja att vara kvar en längre tid 

inom det här området? 

Förändringar, resurser 

Avslut 

9. Är det något som du upplever att vi har missat att fråga om som du skulle vilja 

tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


