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Sammanfattning

Socialsekreterares arbetsvillkor kännetecknas i skrivande stund av en hög arbetsbelastning, 
personalomsättning och arbetsrelaterad stress. Denna studie undersöker och analyserar 
socialsekreterares erfarenhet av att arbeta inom myndighetsutövning, mer specifikt inom barn- och 
ungdomsenheter. Syftet med studien är att med bakgrund till de negativa arbetsvillkoren undersöka 
vilka faktorer det är som gör att socialsekreterare stannar på sin arbetsplats. Detta då den senaste 
forskningen såväl internationellt och nationellt har fokuserat på faktorer som bidrar till att 
socialsekreterare slutar på sin arbetsplats. Att synliggöra positiva arbetsmiljöfaktorer inom 
myndighetsarbetet kan ses som ett steg till ett förbättringsarbete. Ett förbättringsarbete som stärker 
positiva arbetsfaktorer i syfte att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare. De teorier som vi i
uppsatsen relaterar till resultatet är Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati och Robert Karaseks
och Thöres Theorells krav- och kontrollmodell. Gräsrotsbyråkratin redogör för hur tjänstemän som 
arbetar i offentlig sektor ställs inför en tudelad arbetsroll medan krav- och kontrollmodellen belyser 
olika dimensioner som påverkar arbetet så som stress, aktivitet och socialt stöd. Studien bygger på 
kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer som har genomförts med sex erfarna 
socialsekreterare. I resultatavsnittet framkommer bland annat att socialsekreterare trots höga krav i 
arbetet upplever ett väldefinierat ansvar och en god kontroll över arbetet i den mån den inte 
inskränks av akuta situationer och hög personalomsättning. Resultaten visar vidare att de 
intervjuade socialsekreterarna i början av sin karriär upplevde att det tog flera år att komma över en 
tröskel i arbetet som föregicks av en otydlig arbetsroll och bristande kontroll. I relation till detta 
tyder resultaten på att socialsekreterare har stannat på sin arbetsplats till följd av erfarenhetens 
påverkan i arbetet. Erfarenhet har möjliggjort en utveckling och tillvaratagande av positiva aspekter 
med arbetet. Studien påvisar vikten av att nyanställda slussas in i arbetet snabbare för att ta del av 
samma positiva faktorer som de mer erfarna kollegorna (intervjupersonerna i denna studie) uttryckt 
som avgörande för en god arbetsmiljö.

Nyckelord: socialsekreterare, arbetsmiljö, arbetsmiljöfaktorer, krav, kontroll, gräsrotsbyråkrati
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Förord

Ett stort tack till

Alla socialsekreterare som bidragit till studien. 

Vår handledare Kari Jess för hjälp på vägen.
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1. INLEDNING

1.1 Uppsatsens ämne och relevans för socialt arbete

Den senaste forskningen visar att arbetsvillkoren för socialsekreterare alltmer kännetecknas av 
stress på grund av hög arbetsbelastning, personalomsättning och otillräckliga resurser. Detta medför
att kvaliteten på arbetet blir lidande vilket i sin tur påverkar rättssäkerheten. Bristande rättssäkerhet 
och försämrad kvalitet på det utförda arbetet påverkar även tilltron hos klienter som också påverkas 
av den stora arbetsbördan, personalomsättning och otillräckliga resurser. Då tidigare forskning har 
fokuserat på arbetsmiljöfaktorer som gör att socialsekreterare lämnar sitt arbete syftar denna studie 
till att undersöka vilka faktorer som bidrar till att de stannar. Då en del negativa arbetsmiljöfaktorer 
inom myndighetsutövning är svårföränderliga och bestående kan det vara konstruktivt att 
uppmärksamma de positiva aspekterna av arbetet. Att synliggöra positiva arbetsmiljöfaktorer kan i 
framtiden bidra till att dessa stärks av beslutsfattare och på så vis förbättra socialsekreterarnas 
arbetssituation. Ämnet är även intressant ur ett större perspektiv då socialsekreterarnas arbetsvillkor
har en direkt koppling till kvaliteten på det sociala välfärdssystemet. Studien kommer att utgå ifrån 
intervjuer med socialsekreterare inom myndighetsarbete.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att synliggöra arbetsmiljöfaktorer som är viktiga för socialsekreterare och 
som bidrar till att de stannar på sin arbetsplats. Då den senaste forskningens huvudsakliga fokus 
ligger på faktorer som bidrar till en dålig arbetsmiljö vill vi som ett komplement till detta undersöka
om det finns särskilda faktorer som kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Detta genom att hitta 
faktorer som är positiva och reflektera över möjligheten att stärka dessa. Vi vill med denna studie 
fånga socialsekreterarnas egna upplevelser av dessa aspekter och belysa ett outforskat fält. 

För att besvara uppsatsens syfte används dessa frågeställningar:

 Vilka arbetsmiljöfaktorer är viktiga för socialsekreterare?

 Vilka arbetsmiljöfaktorer får socialsekreterare att stanna kvar på sin arbetsplats?

 Hur kan arbetsmiljön förbättras för socialsekreterare? 

1.3 Disposition

Uppsatsen består av sex kapitel. Det första kapitlet består av en inledning där uppsatsens ämne, 
syfte, frågeställningar och en disposition presenteras. Det andra kapitlet ger en bakgrund och 
tidigare forskning på uppsatsens ämnesområde. Kapitel tre redogör för de teorier som studien och 
uppsatsen utgår ifrån. Fjärde kapitlet presenterar vilka metoder som använts vid datainsamling och 
dataanalys samt etiska aspekter. I kapitel fem redovisas och analyseras de empiriska resultaten i 
relation till tidigare forskning. Det avslutande kapitlet innehåller en sammanfattning av resultaten 
där uppsatsens frågeställningar besvaras och en teoristyrd diskussion av studiens resultat 
genomförs. Kapitlet redogör även för en diskussion avseende studiens metodval och avslutas med 
implikationer för forskning och praktik.
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2. BAKGRUND OCH FORSKNINGSÖVERSIKT

Kapitlet ger inledningsvis en bakgrund till begreppen arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö samt 
definitioner på vad som kännetecknar en ”god arbetsmiljö”. Sedan tas begreppen friskfaktorer och 
hälsofrämjande arbete upp. Vidare presenteras forskning som mer specifikt visar på socialarbetares 
arbetssituation och vilka faktorer som bidrar till att de lämnar sin arbetsplats. Avslutningsvis 
sammanfattas kapitlet och det redogörs för ett kunskapsglapp.

2.1 Arbetsmiljö

Enligt Iseskog (2010) är arbetsmiljön en produkt av fysiska, psykiska och sociala upplevelser som 
en anställd har i sitt arbete. Dessa upplevelser formas av olika arbetsrelaterade faktorer som teknik, 
arbetsinnehåll och arbetsorganisation. Teknik används oftast som ett praktiskt hjälpmedel för att 
underlätta arbetet i en fysisk bemärkelse. Den kan även ha en inverkan på människan i en psykisk 
mening. Iseskog menar att okunskap och osäkerhet inför teknik på en arbetsplats kan orsaka stress 
och rädsla vilket i sin tur kan leda till ohälsa. Arbetsinnehållet skattas i grad av enformighet eller 
variation där hög enformighet och låg variation i arbetsuppgifter leder till ogynnsamma 
arbetsförhållanden för den anställde. En anställds möjligheter att kunna påverka vad, när och hur 
arbetet ska utföras anser Iseskog vara av vikt i en arbetsorganisation. Där tyder forskning på att 
mindre flexibla arbetsorganisationer ökar risken för ohälsa i både fysisk och psykisk bemärkelse 
(Iseskog 2010). 

Enligt Lindberg och Vingård (2012) är arbetsmiljö ett komplext begrepp som omfattar mer 
än arbetets rent fysiska förhållanden. Arbetsmiljö består enligt författarna av bland annat 
psykosociala förhållanden som en arbetstagare exponeras för på en arbetsplats. 

2.2 Psykosocial arbetsmiljö

Abrahamsson (2011) redogör för en psykosocial arbetsmiljö som beskriver hur människor 
samspelar med omgivningen. Enligt Abrahamsson är utrustning och lokaler i en god psykosocial 
arbetsmiljö välanpassade efter människors förutsättningar med avsikt att underlätta arbetet. De 
anställda har kontroll över arbetet och upplever en viss delaktighet och inflytande. Att ha en 
påverkan på arbetsfördelningen, arbetstakten och arbetssättet resulterar även i en god arbetsmiljö. 
Även fysisk, intellektuell och kulturell stimulans är viktig. Arbetsbelastningen, krav och utmaningar
är i balans och arbetsplatsen eftersträvar jämställdhet, rättvisa, respekt och tillit. Vidare menar 
Abrahamsson (2011) att de anställda i en god psykosocial arbetsmiljö även kan förlita sig på ett gott
socialt stöd i arbetet och att livet utanför arbetet inte påverkas i någon större utsträckning.

2.3 En god arbetsmiljö

En god arbetsmiljö definieras i litteraturen på olika sätt, varför en distinktion mellan definitionerna 
krävs i syfte att tydliggöra vilka faktorer som kan ha en inverkan på socialarbetares arbetssituation. 
Lindberg och Vingård (2012) uttrycker att begreppet god arbetsmiljö har en minimal definition och 
en aktiv definition, där den minimala definieras som frånvaro av negativ påverkan i arbetsmiljön 
och den aktiva definieras som närvaron av positiv påverkan i arbetsmiljön. Lindberg och Vingård 
hävdar att det är den senare definitionen som är ledande i bland annat arbetsmiljöverkets 
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kommentarer till arbetsmiljölagen. Den aktiva definitionen av god arbetsmiljö kommer denna studie
att försöka tillämpa då den syftar till att synliggöra positiva arbetsmiljöfaktorer som avgörande för 
en god arbetsmiljö. Detta istället för att definiera god arbetsmiljö enligt den minimala definitionen; 
som frånvaron av negativa inslag i arbetet.  

Trollestad (2003) menar att arbetsorganisationer med god arbetsmiljö oftast har 
gemensamma drag som karaktäriseras av uthållighet, kontinuitet, öppenhet och gemenskap. Dessa 
organisationer är stolta över sina resultat och präglas av ett öppet klimat med stor tillit. 
Organisationernas ledarskap är begripligt och engagerat och anställda upplever sitt arbete som 
meningsfullt. Det är inte heller svårt för dessa organisationer att rekrytera kompetent personal och 
medarbetare ges relevant information vid förändringar i arbetet och organisation (Trollestad 2003).

2.4 Friskfaktorer och hälsofrämjande arbete

För att en organisation ska fungera på ovan nämnda sätt krävs det enligt Forslin (2003) att vissa 
friskfaktorer har inflytande på arbetslivet. Forslin uttrycker att dessa friskfaktorer är ett antal 
aspekter i arbetslivet som påverkar individens förutsättningar till att utvecklas och må bra. 
Faktorerna är 1) Möjligheten att slutföra en påbörjad uppgift. Detta då människan enligt Forslin är 
en målinriktad varelse. Det är därför viktigt att en anställd får fullfölja sina arbetsuppgifter med 
syfte att undvika stress. 2) Väl specificerade och definierade arbetsroller. Flexibla och 
ospecificerade arbetsroller bör undvikas då det har visat sig att dessa medför negativa konsekvenser.
Att ständigt utmanas på jobbet på grund av otydlig rollfördelning förbrukar energi. 3) 
Meningsfullhet; det är viktigt att de anställda ser sitt arbete som meningsfullt. 4) Social gemenskap. 
Detta då forskning sedan tidigare har påvisat att en positiv social gemenskap påverkar känslan för 
arbetsplatsen och glädjen i arbetet. Det sociala stödet kan bland annat vara behjälpligt i att hantera 
stress. 5) Kompetensutveckling; lärandet i sig är en friskfaktor. Det är av stor betydelse för den 
anställdes både aktuella och sammanhållna arbetsliv, att den har, har haft och kommer att ha 
möjlighet att utvecklas kompetensmässigt (Forslin 2003). 

Kompetensutveckling är en annan friskfaktor som ofta nämns i diskussioner kring 
arbetsmiljö. I en rapport från Stockholms universitet vid institutionen för socialt arbete utvärderas 
ett antal modeller för kompetensutveckling inom individ- och familjeomsorg. 
Kompetensutvecklingsmodellen utvecklades bland annat för att motivera socialsekreterare att 
stanna på arbetsplatsen och för att höja kvaliteten på det sociala arbetet. I rapporten presenteras en 
kompetenstrappa som visar att en socialsekreterare efter fem år i yrket ses som självständig i sitt 
arbete (Byberg & Lindquist 2003).

2.5 Socialarbetarnas arbetsmiljö

Efter ovanstående redogörelse av arbetsmiljöförhållanden och de aspekter som är avgörande för en 
god arbetsmiljö kommer följande avsnitt fokusera på forskning rörande socialarbetares 
förutsättningar på arbetsplatsen. Som tidigare nämnt består denna forskning till största del av 
faktorer som får socialsekreterare att lämna arbetsplatsen och inte faktorer som får dem att stanna, 
det vill säga faktorer som bidrar till god arbetsmiljö. 

Både nationell och internationell forskning har undersökt socialarbetares arbetsmiljö. En 
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övervägande del av forskningen fokuserar på vad som orsakar att socialarbetare inte trivs på sin 
arbetsplats och vilka faktorer som bidrar till detta. Pia Tham (2007) redogör i sin studie för faktorer 
som bidrar till att socialsekreterare inom socialtjänstens barnenheter lämnar sina arbetsplatser. I 
enkätstudien som sändes till 309 socialsekreterare i Stockholms län framkom det bland annat att 
lågt stöd, dålig uppskattning samt ledningens bristande intresse av socialsekreterarnas hälsa och 
välmående var bidragande faktorer till att socialsekreterarna lämnade sitt arbete. Det framkom även 
i studien att faktorer som tydlig arbetsroll och arbetsfördelning, uppkomst av akuta ärenden samt 
upplevelsen av rättvist ledarskap inte var avgörande när det kontrollerades för andra faktorer. De 
avgörande utfallen var istället utsatthet för hot och våld och upplevelser av att arbetet inte var 
tillräckligt utmanande och meningsfullt. 

 Tham (2007) pekar också på hög arbetsbelastning och att socialsekreterarna upplever 
mycket stress och oro. Resultaten visar att 54 procent av socialarbetarna uppgav att de hade varit på 
sin nuvarande arbetsplats i två år eller mindre samt att 48 procent uppgav att de hade planer på att 
lämna sitt jobb. Det redovisas inga siffror på personalomsättning i Thams studie men med 
ovanstående siffror kan det konstateras att det finns stora problem med att behålla personal på de 
enheter som medverkat i studien. Denna forskning pekar på en del av problemen inom 
socialtjänstens barnenheter. Forskningen är intressant för denna studie då den behandlar 
arbetsmiljöfaktorer som bidrar till att socialsekreterare lämnar arbetsplatsen och bekräftar att det 
finns problem med att behålla personal. Detta är även bakgrunden för studiens ämnesval då vi vill 
undersöka varför socialsekreterare stannar på arbetsplatsen. 

Innan Thams studie presenterade Sandra Jönsson (2005) sin avhandling bestående av både 
kvantitativa och kvalitativa studier där bland annat arbetsmiljö bland anställda inom 
människovårdande yrken på flera nivåer som behandlingsassistenter, socialsekreterare, 
förskolelärare, sjuksköterskor samt chefer inom äldrevård och socialtjänst undersöktes. De 
arbetsmiljöfaktorer som identifierades som viktigast för socialsekreterarna var arbetsbörda, 
ledarskap, meningsfullhet och tillfredsställelse, kollegor och egen förmåga. Även Wilson (2004) 
befäste bilden av hög arbetsbelastning och ett känslomässigt ansträngande arbete som negativa 
arbetsmiljöfaktorer i sin FoU-rapport om socialsekreterare i Sundsvalls kommun.

Coffey m.fl.'s (2009) fallstudie som behandlar arbetslivsförhållanden för socialarbetare i 
Storbritannien redogör för psykosociala faror som kan leda till en stressfylld arbetsmiljö. I studien 
genomfördes djupintervjuer där 36 % av respondenterna led av psykisk ohälsa. Studien konstaterar 
vidare att personal som arbetar inom barn- och familjeenheter är de som upplever mest stress. 
Orsaksfaktorerna centreras runt teman som arbetsbelastning, tidsbrist, omfattande ansvarsroll för 
människoliv, förändringstakt, kommunikationsbrister och bristande stöd från chefer. 
Socialsekreterarna upplever bland annat att de inte hinner utföra arbetet ordentligt. Coffey m.fl. 
(2009) redogör även för en hög arbetsbörda som förvärras av personalomsättning och personalbrist. 
När det gäller det omfattande ansvaret för människor berättar socialarbetare att deras arbete 
kännetecknas av komplexa ärenden som ibland kräver omedelbara åtgärder vilket även har en 
inverkan på den upplevda stressen. Socialarbetarna uppgav även att de upplever att deras arbete inte
värderas på rätt sätt. De menar att detta uttrycker sig genom låg lön, personalbrist, hög 
arbetsbelastning och brist på erkännande (Coffey m.fl. 2009).

I en studie av Stanley m.fl. (2007) behandlas arbetsmiljörelaterad psykisk ohälsa. Studien 

8



utfördes i Storbritannien och materialet samlades in genom intervjuer med femtio stycken 
socialsekreterare som anmält intresse. Hög arbetsbelastning var den dominerande faktorn bakom 
arbetsrelaterad depression då drygt 60% av socialsekreterare framhävde denna orsak. I relation till 
den höga arbetsbördan uppgav respondenterna även att brist på kontroll av arbetsuppgifternas 
utformning, gränssättande av vad som var möjligt att hinna med inom ramen för sin anställning 
samt ofta förekommande och plötsliga förändringar av arbetets organisation och struktur ”uppifrån”
- var bidragande till depression. Bristande stöd och brist på aktivt ledarskap nämndes även som 
viktiga komponenter då chefer och ledare själva var frånvarande från arbetsplatsen i längre perioder
på grund av stress eller då de saknade förmågan att leda på ett konstruktivt sätt då de själva befann 
sig i stressande situationer. 

I en systematisk översikt som undersöker socialarbetares stresshantering i relation till 
psykisk ohälsa framkommer ett antal faktorer som minskar stress och möjliggör copingstrategier. 
Översikten stärker den tidigare forskningens framställning av det sociala stödets betydelse vid 
arbetsrelaterad ohälsa. De faktorer som enligt översikten minskar stress är bland annat en god 
självkänsla, känslomässig stabilitet och ett bra socialt stöd. Översikten redogör även för tre olika 
dimensioner som ligger till grund för arbetsrelaterad utbrändhet 1) emotionell utmattning 2) en 
förändrad personlighet som uttrycker sig i en negativ attityd mot arbetet och 3) att socialarbetarna 
slutar värdera sina prestationer i arbetet som positiva (Coyle m.fl. 2005). 

2.6 Sammanfattande reflektioner av tidigare forskning

2.6.1 Övergripande arbetsmiljöförhållanden 

Den forskning som presenterats för övergripande arbetsmiljöförhållanden synliggör ett antal 
faktorer som är återkommande i samtliga studier. Studierna visar att god arbetsmiljö kännetecknas 
av ett meningsfullt arbete med tillgång till kompetensutveckling, kontroll och makt att påverka sina 
arbetsuppgifter, medverkan och tillgång till information under förändringsprocesserna i 
verksamheterna samt konkret definierade arbetsroller och arbetsuppgifter. 

2.6.2 Socialsekreterares arbetsmiljö

Forskning (Coffey m.fl. 2009; Stanley m.fl. 2007;Tham 2007; Coyle m.fl. 2005; Jönsson 2005) 
framhåller huvudsakligen negativa faktorer som påverkat socialsekreterares arbetsmiljö och som i 
hög utsträckning fått anställda att lämna arbetsplatsen. Dessa faktorer var; hög arbetsbelastning, 
tidsbrist, hög förändringstakt, gränssättningsproblem, bristande kontroll, svagt uppvisande av stöd 
och lite uppskattning av utfört arbete samt bristande intresse för anställdas hälsa från ledning, 
utsatthet för hot och våld, avsaknad av utmaning och mening i arbetsuppgifternas utformning och 
brist på aktivt ledarskap. Tham (2007) konstaterade i motsats till vissa av de övriga studierna att 
ledningens roll inte hade lika stor vikt för huruvida de anställda stannade på arbetsplatsen eller inte. 
Det råder således vissa motsättningar i forskningsläget angående vilka faktorer som påverkar 
arbetsmiljön negativt. Oavsett detta fokuserar praktiskt taget hela forskningsläget för 
socialsekreterares arbetsmiljöförhållanden på vilka negativa aspekter som påverkar arbetsmiljön. 
Detta till skillnad från de mer översiktliga studierna som isolerat ett antal positiva faktorer som 
bidrar till en god arbetsmiljö. Då denna studie syftar till att definiera en god arbetsmiljö i linje med 
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Lindberg och Vingårds (2012) aktiva definition, är detta naturligtvis ett problem. Avsaknaden av 
studier som undersöker positiva faktorer av socialsekreterares arbetsmiljöförhållande är 
problematiskt då denna definition genomsyrar denna studie. Tidigare forskning brister med andra 
ord i att redogöra för vilka arbetsmiljöfaktorer som socialsekreterare upplever som positiva och som
motiverar dem till att stanna på sin arbetsplats. Generellt när det gäller forskning inom arbetsmiljö 
har ett antal faktorer som bidrar till att anställda stannar på sin arbetsplats synliggjorts men en riktad
forskningsinsats mot socialsekreterare har ännu inte utförts. Fokus har hittills inriktats på de 
negativa aspekterna som får socialsekreteraren att lämna arbetsplatsen. Genom att påtala denna brist
så lyfts den inomvetenskapliga relevansen för den studie som har genomförts.

3. TEORI

I detta kapitel redogörs för de två teorier som kommer att användas vid analys och redovisning av 
resultaten i studien. Den första teorin som kommer att tillämpas är Michael Lipskys teori om 
gräsrotsbyråkrati (street-level bureaucracy). Genom att betrakta socialsekreterare som 
gräsrotsbyråkrater synliggörs deras handlingsutrymme i relation till organisationens direktiv. Den 
andra teorin är Robert Karaseks och Thöres Theorells krav- kontrollmodell som belyser 
stressdimensionen och aktivitetsdimensionen av arbete. Modellen förklarar att orsaken till upplevd 
stress är en kombination av höga krav och liten kontroll över arbetsuppgifterna samt dåligt socialt 
stöd i arbetet. Denna teori kan således sättas i relation till socialsekreterarnas arbetssituation då 
stress är en ofta förekommande faktor som påverkar deras arbete. 

3.1 Gräsrotsbyråkrati

Michael Lipsky's (1980) gräsrotsbyråkrati beskriver hur olika maktpositioner i en verksamhet 
samspelar. Gräsrotsbyråkrater är enligt Lipsky tjänstemän som har en direkt kontakt med en klient 
och som i samband med detta har möjlighet att utöva makt. Dessa tjänstemän har en relativt stor 
handlingsfrihet trots att de styrs av en verksamhets direktiv på hur arbetet ska utföras (Tham 2008; 
Meeuwisse 2006). Detta innebär att en gräsrotsbyråkrat ställs inför en tudelad roll, där den ena 
präglas av en myndighetsutövande roll som består av tydliga direktiv och den andra som 
kännetecknas av ett uppdrag som går ut på att ta hänsyn till den enskilde klienten och hitta 
individuella lösningar till dennes problematik (Tham 2008; Johansson 2003; Lipsky 1980).

Vidare menar Lipsky (1980) att gräsrotsbyråkrater arbetar med en hög grad av osäkerhet till 
följd av det komplexa uppdraget; människor, men även för deras roll ofta kännetecknas av att 
snabbt fatta beslut. Att reglera arbetet på förhand i en gräsrotsbyråkrati är nästintill omöjlig då 
arbetet utmärks av komplexa och oförutsägbara situationer. Det är även ett känt faktum att arbetet 
för gräsrotsbyråkrater kännetecknas av hög arbetsbelastning i relation till det ansvar arbetet 
erfordrar vilket även påverkar kvaliteten och tidsåtgången negativt vid beslutsfattande. Enligt 
Lipsky råder det en stor risk att dessa tjänstemän till följd av uppdragets natur känner sig 
otillräckliga i arbetet. Det är därför viktigt att förstå att arbetet sällan kan göras på rätt sätt. Lipsky 
menar att en gräsrotsbyråkrats arbete sällan utföras helt korrekt då målen för arbetet är tvetydigt. 
Dessa otydliga mål uppstår från olika förväntningar som i sin tur formar gräsrotsbyråkraternas 
arbetsroll. Lipsky (1980) tydliggör att dessa rollförväntningar uppkommer från tre olika källor 1) 
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arbetskollegor 2) referensgrupper och 3) offentlighetens förväntningar. När dessa tre källors 
förväntningar ser olika ut skapas därmed även en otydlig arbetsroll. En otydlig arbetsroll har en 
inverkan på effektiviteten i arbetet men även på en verksamhets riktning.  

Den tudelade rollen som tjänstemän utsätts för leder enligt Johansson (2003) till att 
gräsrotsbyråkrater är underställda förvaltningsregler med utrymme för egna bedömningar. Detta 
innebär att det är gräsrotsbyråkrater som till stor del utformar hur politiska beslut ska gestaltas vid 
mötet med klienterna snarare än politikerna själva. Enligt Lipsky är detta något som kännetecknar 
offentligt anställda gräsrotsbyråkrater då deras handlingsfrihet när det gäller politiska beslut ofta är 
större än vad som stämmer överens med deras position (Johansson 2003).

Det handlingsutrymme en gräsrotsbyråkrat kan uppleva begränsas när klientens behov inte 
kan tillgodoses till följd av en verksamhets resurser. Efterfrågan på dessa resurser menar Lipsky 
(1980) kan aldrig tillgodoses inom dessa verksamheter då efterfrågan ökar i takt med mer resurser. 
Lipsky menar att gräsrotsbyråkratin till följd av detta är fångade i medelmåttighet. Ju bättre tjänster 
en verksamhet har som tillgodoser medborgares behov, desto mer efterfrågas de. 

De yttre förutsättningarna begränsar tjänstemannen och diffusa mål och direktiv leder till att 
en arbetsuppgift inte kan utföras som den ska (Eriksson 2000). Som tidigare redovisat i 
forskningskapitlet är vikten av att en arbetsuppgift slutförs betydande för att undvika arbetsrelaterad
stress.

3.2 Krav-kontrollmodell

Karaseks och Theorells krav-kontrollmodell beskriver hur över- och understimulans påverkar 
stressdimensionen i arbetet. Modellen utvecklades av Robert Karasek i samarbete med Thöres 
Theorell på 1980-talet och den redogör även för en aktivitetsdimension i arbetet (Alvin m.fl. 2006; 
Karasek & Theorell 1990). Enligt Karasek och Theorell är det inte bara nivån på krav i arbetet som 
påverkar stressen utan även besluts- och handlingsutrymmet. Besluts- och handlingsutrymmet 
ligger med andra ord till grund för vilket inflytande den anställda har över arbetets utförande. 
Modellen pekar på att ju högre kontroll man har på sitt arbete desto högre krav kan man klara av. 
Om den anställda däremot upplever lite kontroll över sitt arbete blir det även svårare för denna att 
hantera höga krav och lättare att uppleva stress (Alvin m.fl. 2006). Karasek och Theorell menar i 
samband med detta att den primära arbetsrelaterade riskfaktorn verkar vara bristen på kontroll. I 
deras forskningsresultat framkommer även att den organisatoriska strukturen av arbetet har en 
betydande roll i utvecklingen av stressrelaterade sjukdomar. Modellen redogör för hur besluts- och 
handlingsutrymmet ökar lärandet i arbetet och minskar stress medan de psykologiska 
stressfaktorerna både ökar stress och lärandet. Då dessa psykologiska stressfaktorer är förknippade 
med brist på kontroll ses de inte heller som positiva utmaningar i arbetet. Det är i samband med 
detta viktigt att till en början särskilja psykologiska stressfaktorer och upplevelsen av kontroll samt 
sedan undersöka deras gemensamma effekt på arbetsplatsen (Karasek & Theorell 1990). 
 Socialt stöd har lagts till som ytterligare en variabel till den ursprungliga krav- 
kontrollmodellen. Denna variabel tar bland annat hänsyn till relationer på arbetsplatsen och kan 
bidra till en känsla av högre kontroll. Socialt stöd kan bidra till att den anställde hanterar stress på 
ett bättre sätt. Stöd från arbetsgruppen kan underlätta arbetet vid hög arbetsbelastning (Alvin m.fl. 
2006; Karasek&Theorell 1990). Karasek och Theorell redogör för fyra aspekter av socialt stöd som 
har en inverkan på de psykologiska stressfaktorerna. Den första 1) socialt stöd kan fungera som 
buffertmekanism och förhindra uppkomsten av stressorer på arbetet 2) socialt stöd kan bidra till 
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långvarig hälsa och förvärva ny kunskap 3) socialt stöd kan främja förekomsten av coping-strategier
som i sin tur kan påverka produktiviteten på arbetet 4) stödet kan även skapa en social identitet på 
en arbetsplats som i sin tur kan skapa gemensamma mål och välmående (Karasek & Theorell 1990).

3.3 Teoriernas tillämpning

Teorin om gräsrotsbyråkrati är användbar i denna studie då den förklarar socialsekreterares 
komplexa position i arbetet. Socialsekreteraren står med ett ben hos myndigheten och med det andra
hos klienten. Även ansvaret att arbeta i första linjen; stå till svars för och i viss mening utforma 
myndighetens verksamhet ger socialsekreteraren ett yttre tryck att hantera. Trots sin handlingsfrihet 
är socialsekreterare i regel tvungna att ta hänsyn till och hantera två olika krav, krav från klienten 
och krav från organisationen. Det är i relation till detta lämpligt att använda Lipskys beskrivning av 
gräsrotsbyråkratin för att undersöka hur socialsekreterare hanterar de motstridiga kraven. 

Krav-kontroll modellen tillämpas i denna studie då socialsekreterarna ofta upplever en hög 
stressnivå i sitt arbete, något som även bekräftas av forskningsläget. Besluts- och handlingsutrymme
är ytterligare en aspekt som präglar myndighetsutövning och som kan ha en inverkan på 
arbetsmiljön. Denna modell kan eventuellt synliggöra vilka aspekter av socialsekreterarnas 
arbetsmiljö som underlättar deras arbete; vilket även är syftet med studien. 

Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrati ger en mer övergripande beskrivning av 
socialsekreterares arbetssituation i relation till organisationens struktur medan Karaseks och 
Theorells krav-kontrollmodellen inriktar sig mer djupgående i socialsekreterarnas arbetsmiljö. De 
bedöms således komplettera varandra på ett sätt som svarar till denna studies syfte.

4. METOD

I detta kapitel redogörs för hur litteratursökningen gjorts, vilken metod som använts vid 
datainsamlingen, hur urvalet av intervjupersoner gjorts och hur intervjuerna genomförts. Vidare 
beskrivs metoden som använts vid analysen följt av två avsnitt om reflexivitet samt validitet och 
reliabilitet. Sista delen i kapitlet behandlar etiska överväganden.

4.1 Litteratursökning

Relevant litteratur har tillgängliggjorts via Uppsala universitetsbiblioteks ämnesguide för sociologi 
och socionomprogrammet. Därigenom har sökmotorerna Google Scholar, ProQuests Sociological 
Abstracts, www.socialvetenskap.se, Artikelsök, DIVA, JSTOR och SwePub använts. Viss relevant 
kurslitteratur från tidigare kurser har tillämpats med avsikt att bland annat finna teoretiska 
utgångspunkter. Tips från handledaren har emottagits och använts. De sökorden som till en början 
användes i syfte att finna relevanta vetenskapliga artiklar var: child welfare work, social work, 
working conditions samt work environment. Genom att granska vilka sökord de vetenskapliga 
artiklarna vi fann använde sig av, hittades även nya sökord för denna studie såsom: job satisfaction, 
public sector samt stress. I sökningen uteslöts artiklar av jämförande karaktär, exempelvis 
socialarbetares arbetsvillkor i jämförelse med andra yrkesgrupper. En granskning av de artiklar som 
hittades genomfördes med avsikt att säkerställa den vetenskapliga relevansen. Artiklarnas innehåll, 
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dess metoder och författare har i samband med detta undersökts.

4.2 Metod för datainsamling

Uppsatsen syftar till att med hjälp av kvalitativa intervjuer, synliggöra faktorer som bidrar till att 
socialsekreterare stannar på sin arbetsplats. Aspers hävdar att den kvalitativa forskningen baseras på
en viss förståelse kring det mänskliga handlandet. Genom att undersöka varför människor gör som 
de gör och hur de gör det skapas en viss interaktion mellan forskaren och i detta fall informanten 
(Aspers 2011). Enligt Repstad är den kvalitativa metoden även användbar när forskaren är ute efter 
fenomen som är representativa för en viss miljö (Repstad 2007). Den kvalitativa ansatsen bedömdes
som lämplig då denna studie syftar till att synliggöra mekanismer och nyanser som tidigare 
forskning ännu inte synliggjort. Den tidigare forskningen innehåller således inte tillräckligt mycket 
för en mer standardiserad materialinsamlingsteknik, exempelvis enkäter. Syftet med intervjuer är att
få en djupare förståelse av informanternas upplevelser samt undersöka hur de själva uppfattar ett 
fenomen.

Enligt Bryman (2002) menar kritikerna att det är problematiskt att generalisera resultat från 
en kvalitativ studie då resultaten är bundna till den specifika situation då studien gjordes. Bryman 
(2002) menar att det utifrån kvalitativa forskningsresultat är mer lämpliga att dra slutsatser till teori 
i stället för till populationen. Denna studie har inga ambitioner att dra generella slutsatser om en 
större befolkning utan syftet är att bidra med ett resultat som i ett senare skede kan vara underlag för
en mer extensiv enkätstudie. Utifrån en framtida mer extensiv enkätstudie skulle det kunna vara 
möjligt att belägga samband mellan dessa mekanismer. 

Materialinsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Enligt Aspers 
kan intervjuaren under semistrukturerade intervjuer använda sig av ett antal tydligt utformade frågor
men även lämna utrymme för följdfrågor. På så sätt lyfts respondentens egna upplevelser samtidigt 
som syftet med uppsatsen kvarstår (Aspers 2011). Intervjuerna bör beröra vissa teman i anslutning 
till syftet. Det är utifrån detta som de semistrukturerade intervjuerna i denna studie utgår ifrån en 
intervjuguide (se bilaga 3) med strukturerade frågor som bland annat berör socialsekreterarnas 
upplevelse av positiva arbetsmiljöfaktorer. Intervjuerna styrdes på så vis av en särskild agenda som 
syftade till att besvara frågeställningarna. Det utrymme som lämnades till respondenten med hjälp 
av intervjuarens följdfrågor gjorde respondenterna till så kallade medkonstruktörer. Detta är enligt 
Aspers något som sker mellan deltagarna i ett samtal. Deltagarna påverkas av varandra och en 
integrering mellan intervjuaren och respondenten uppstår (Aspers 2011). Burnham m.fl. menar att 
en balansgång är viktig att upprätthålla då respondentens definition av situationen är viktig att lyfta 
samtidigt som definitionen ska sättas i en teoretisk forskningskontext. Det är viktigt att 
respondenten inte får hela kontrollen över interaktionen (Burnham et al 2008). 

4.3 Urval

Med avsikt att besvara uppsatsens frågeställningar genomfördes ett strategiskt urval med centralt 
placerade personer. Samtliga intervjuer genomfördes utifrån detta med socialsekreterare som har 
arbetat minst fem år på samma enhet inom IFO (Individ- och familjeomsorg) barn- och 
ungdomsenheter i Uppsala kommun. Som nämnts i forskningskapitlet presenterar en rapport från 
Stockholms universitet en kompetenstrappa som konstaterar att socialsekreterare efter fem år i yrket
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är självständiga i sitt arbete (Byberg & Lindquist 2003). Med utgångspunkt i denna 
kompetenstrappa bestämdes att i denna studie skulle endast socialsekreterare som har arbetat minst 
fem år på samma enhet intervjuas.  

I Uppsala kommun är frågan om socialsekreterarnas arbetsmiljö en högaktuell fråga och det 
är en bidragande orsak till att urvalet ser ut som det gör. Det är också av praktiska skäl såsom närhet
och tidigare kontakt med enheterna som detta urval gjordes. Denna typ av urval kallar Bryman för 
bekvämlighetsurval och förklarar att urvalet innebär att forskaren väljer att använda sig av kontakter
för att hitta intervjupersoner. Han hävdar att det kan vara problematiskt då forskarens relation till 
personen eller enheten skulle kunna påverka informationsinsamlingen (Bryman 2002). 

4.4 Genomförandet av intervjuerna

Ett mail (se bilaga 1) skickades till fyra enhetschefer på barn och ungdomsenheterna inom Uppsala 
kommun i syfte att hitta de socialsekreterare som uppfyller kriterierna för studien samt få 
godkännande från enhetschefen att intervjua. Bryman kritiserar denna typ av tillvägagångssätt då 
respondenten riskerar att uppleva intervjun som en pliktenlig uppgift från ledningen vilket i sin tur 
kan påverka hur respondenten uttrycker sig (Bryman 2002). 

Av de kontaktade enhetscheferna var det två som var positiva och hjälpte oss etablera 
kontakt med socialsekreterare för studiens intervjuer. En enhetschef svarade att det på grund av hög 
arbetsbelastning inte fanns tid för intervjuerna. En annan enhetschef svarade inte på det sända 
mailet. Slutligen lyckades vi däremot på egen hand etablera kontakt med en socialsekreterare från 
enheten varifrån vi inte hade fått ett svar. Intervjuerna genomfördes således på tre av de fyra 
enheterna. 

Ett mail (se bilaga 2) skickades till sex socialsekreterare och samtliga var positiva till att ställa
upp på en intervju. Det varierade ungefär två veckor på hur nära i tiden de kunde ta emot oss. 
Intervjuerna gjordes på socialsekreterarnas egna rum eller i samtalsrum på barn- och 
ungdomsenheter under vårterminen 2014. Innan intervjuerna ägde rum tydliggjordes syftet med 
uppsatsen för samtliga respondenter. Burnham m.fl. (2008) menar att det är bättre att informera 
respondenten för mycket än för lite. 

Burnhamn m.fl. beskriver även ett antal strategier för att genomföra en god intervju. Denna 
studie använde sig av dessa strategiska riktlinjer både under intervjun och i samband med 
utformningen av frågeguiden (se bilaga 3). Semi-strukturerade intervjuer består som tidigare nämnts
av en balansgång mellan en rad strukturerade frågor men även ett utrymme för följdfrågor. 
Följdfrågorna bör enligt Burnham m.fl. (2008) initieras av respondenten snarare än intervjuaren. 
Detta då det råder en risk att intervjuaren ställer ledande frågor och på så vis rubbar balansen i 
intervjun. Semi-strukturerade intervjuer följer ingen färdigskriven mall och opererar i något som 
Burnham m.fl. kallar för ”grå yta”. Den gråa ytan symboliserar en balansgång mellan 
standardiserade och icke-standardiserade frågor. De standardiserade frågorna beskriver Burnham 
m.fl. som en lista av ämnen eller frågor som besvaras under intervjuns gång. Frågorna eller ämnena 
är en del av en intervjuguide som används för att säkerställa att rätta ämnen berörs under intervjun. 
Då längden för intervjuerna kan variera bör intervjuaren enligt Burnham m.fl. prioritera vilka frågor
som är viktigast att få svar på. De frågor som intervjuaren anser vara viktigast bör därmed ställas 
först. Intervjuaren bör även tillåta respondenten att öppna upp för nya teman som kan leda till andra 
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områden som tidigare inte övervägts. Det är detta som är fördelen med en semi-strukturerad 
intervju, att de kan fånga in oplanerad information. Öppna frågor kan på så vis föra intervjun åt en 
riktning som inte var förväntad. Efter ett tag bör frågorna enligt författarna präglas av en mer 
central karaktär d.v.s. kärnan av ämnet, i denna studies fall positiva arbetsmiljöfaktorer. I slutet av 
intervjun bör respondenterna ges utrymme att berätta andra aspekter av ämnena som diskuterades 
och som inte redan har berörts (Burnham m.fl. 2008). 

Sex intervjuer genomfördes med olika socialsekreterare och var mellan 33 och 53 minuter. 
Vid en av intervjuerna havererade inspelningsutrustningen vilket innebar att endast de första fem 
minuterna av intervjun spelades in. Till följd av detta fick intervjun göras om vid ett senare tillfälle 
och intervjun kortades ner till totalt tjugotre minuter. Denna intervjus validitet och reliabilitet kan i 
samband med detta diskuteras. Detta då socialsekreteraren under den andra intervjun kan ha 
modifierat sina svar och varit mer eftertänksam. Flera av intervjuerna fick kortare avbrott på grund 
av telefonsamtal och kollegor som knackade på dörren. 

Burnham m.fl. menar att intervjuaren bör genomgå en självutvärdering efter varje intervju. 
Självutvärderingen ska beröra vad som gick rätt och fel under intervjuns gång. Genom att göra detta
tar intervjuaren reda på om han eller hon har gett respondenten för mycket utrymme och kontroll 
över intervjun men även om intervjuaren har varit för regelstyrd av materialet. På så vis granskas 
huruvida det inhämtade materialet är för smalt eller brett och om något ska exkluderas eller följas 
upp innan nästa intervju (Burnham et al 2008). I relation till denna rekommendation diskuterade vi 
hur intervjuerna hade gått och reflekterade över genomförandet av dessa. Frågor som bedömdes 
vara upprepande togs bort och vissa frågor omformulerades. 

4.5 Analysmetod

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades materialet. Transkriberingen kan utföras mer eller 
mindre detaljerat beroende på vilken typ av analys som ska göras. Genomförandet kan även 
påverkas av den planerade analysen. Transkriberingen är tidskrävande och beräknas ta sex till tio 
gånger den tiden det tar att göra själva intervjun (Aspers 2011). Transkriberingen gjordes ordagrant 
med pauser och ljuduttryck. De citat som använts i uppsatsen har ändrats så att språket skall vara 
lättförståeligt. Innebörden i citaten har inte påverkats av de ändringar som gjorts.

Det transkriberade materialet från intervjuerna kodades med hjälp av ett kodschema (se 
bilaga 4) som togs fram utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar samt innehållet i 
intervjumaterialet. Aspers beskriver kodning som en nedbrytning av texten i mindre beståndsdelar. 
Vidare beskriver han en induktiv kodning som: ”att koder uppstår genom att forskare identifierar 
dem i materialet” (Aspers 2011 s.169), ett tillvägagångssätt som tillämpas i denna studie. 
Utformningen på kodschemat varierar beroende på vilka frågeställningar som ska besvaras och 
omfattningen av materialet som analyseras (Aspers 2011). I syfte att strukturera kodningen 
konstruerades således ett kodschema med huvudkategorier och underkategorier i denna studie.

Kodschemat som användes i analysen bestod av tre huvudkategorier; bakgrund, allmänt om 
arbetet och arbetsmiljöfaktorer. I huvudkategorin bakgrund fanns exempelvis underkategorierna 
ålder, utbildning och antal år på enheten. Huvudkategorin allmänt om arbetet bestod bland annat av 
underkategorierna arbetsuppgifter, variation i arbetet, arbetsroll och organisation. I den sista 
huvudkategorin arbetsmiljöfaktorer skapades underkategorierna negativa och positiva 
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arbetsmiljöfaktorer. Vilka arbetsmiljöfaktorer som påträffades under kodningen presenteras i 
resultatkapitlet där de transkriberade intervjuerna analyseras utifrån den deskriptiva ansatsen. 

För att koda det transkriberade materialet användes dataprogrammet Atlas.ti. Atlas.ti är ett 
program som tillåter forskaren att analysera kvalitativ data och underlättar kodningen av texten med
syfte att göra analysen mer överskådlig. Innan kodningen påbörjades lästes de transkriberade 
texterna från intervjuerna för att få en helhetskänsla och påminnas om intervjusituationen, något 
som Aspers menar är en viktig del av kodningen (Apers 2011).

 I denna studie är det arbetsmiljöförhållanden som har undersökts, utifrån detta är 
individerna i materialet källor mer än analysobjekt. Socialsekreteraren är med andra ord mer en 
informant än respondent då denna studies ansats liksom i Aspers resonemang om statisk-dynamisk 
analys: ”bygger på ett antagande som ofta förekommer inom samhällsvetenskapen, nämligen att 
olika personer agerar på snarlika sätt i samma situation” (Aspers 2011 s.205). Uteslutningsmässigt 
är den statisk-dynamiska analysen den bästa typen för denna studie då den 1) inte beskriver för att 
jämföra (komparativ analys och negativa fall) 2) inte vill förstå ett händelseförlopp över tid 
(narrativ analys) samt 3) inte heller berör relationer i nätverk (relationell analys). En 
idealtypcentrerad analys förutsätter en deduktiv metod och även om studien antar vissa 
grundläggande teoretiska aspekter (se forskningsläget och teoriavsnitt) presenteras ingen färdig 
modell som prövas genom intervjuerna. Idealtypen som en bas för attityder, relationer och 
beteenden kan vara bra att använda om studien syftar till att pröva eller testa en vetenskaplig 
vedertagen teori. Denna studie utgår ifrån att det ännu inte finns en sådan vedertagen teori om vilka 
positiva faktorer en socialsekreterare upplever på arbetsplatsen vilket leder oss till att välja en 
statisk-dynamisk analysteknik. Statisk-dynamisk analys är en beskrivande analys. Den statiska 
delen fokuserar på relationen mellan teorin och det svarande kategorierna i materialet medan den 
dynamiska delen innebär att man tar hänsyn till förändring över både tid och plats. Aspers uttrycker 
att skillnaden mellan den statiska och dynamiska analysen är nominell då båda delarna är ett viktig 
inslag i en beskrivande analys (Aspers 2011). 

I praktiken gjordes ett antal analystabeller (se bilaga 5 för exempel) i syfte att få en 
överblick över intervjuerna och synliggöra respondenternas upplevelser av positiva 
arbetsmiljöfaktorer. Med hjälp av analystabellerna jämfördes respondenternas svar och 
återkommande mönster tydliggjordes, något som presenteras i resultatdelen.

4.6 Reflexivitet

Ett problem som kan uppstå med kvalitativa metoder är reflexivitet. Alvesson och Sköldberg 
beskriver begreppet på följande sätt: 

“There is no one-way street between the researcher and the object of study; rather the two affect 
each other mutually and continually in the course of the research process.” (Alvesson och 
Sköldberg 2000 sid.39). 

Intervjuaren bör enligt Alvesson och Sköldberg (2000) vara medveten om sin inverkan på 
situationen men även att han eller hon är en del av det som studeras. För att kunna studera andra 
människor måste intervjuaren ha en självinsikt och studera sig själv. Detta då all analys grundar sig 
i egna erfarenheter. Våra erfarenheter kommer i samband med detta att prägla tolkningen av 

16



socialsekreterarnas berättelser, något som även kan användas i textskapandet. Genom att således 
använda personliga erfarenheter i forskningsarbetet uppnås det bästa möjliga resultat som stämmer 
överens med det som studeras. På så vis är författarna subjektiva deltagare snarare än objektiva 
åskådare (Alvesson och Sköldberg 2000).

Ett annat problem som reflexivitet inbegriper är statusrelationer. Att det råder en viss 
maktobalans mellan oss som intervjuare och de intervjuade socialsekreterarna kan påverka hur 
socialsekreterarna delar en viss typ av information. Social desirability bias anges som ett exempel 
på när respondenten tenderar att svara på frågor på ett socialt accepterande sätt. Detta uppstår 
vanligtvis när känsliga och personliga uppgifter berörs. En förklaring till detta kan vara att 
respondenten svarar på ett önskvärt sätt med syfte att tillfredsställa intervjuaren (Spector 2004). 
Repstad (2007) kallar denna typ av problematik för forskareffekten och förklarar att effekten 
innebär att respondenten rättar sitt beteende på grund av forskarens närvaro. Det finns med andra 
ord en risk att de socialsekreterare som intervjuas uppför sig på ett visst sätt på grund av 
forskareffekten vilket i sin tur kan påverka eller rubba den sanna bilden i studiens analys (Repstad 
2007). Detta kan även ha en effekt på studiens validitet och reliabilitet. 

4.7 Validitet och reliabilitet

Esaiasson m.fl. (2004) menar att en intern validitet inbegriper både begreppsvaliditeten och 
resultatsvaliditeten. Vidare hävdar de att en god begreppsvaliditet kännetecknas av att de teoretiska 
begreppen och de empiriska undersökningsinstrumenten hänger samman. Ju större avstånd mellan 
dessa två desto mer ökar validitetsproblemet (Esaiasson m.fl. 2004). Denna studies huvudsakliga 
syfte är att synliggöra arbetsmiljöfaktorer, ett begrepp som socialsekreterarna kan tyda på olika sätt.
När komplicerade begrepp undersöks ökar även enligt författarna risken för validitetsproblem. 
Arbetsmiljöfaktorer är en teoretisk definition av det som ska mätas men för att kunna mäta dessa 
faktorer krävs det en bra operationell definition. Till följd av att arbetsmiljöfaktorer är ett komplext 
begrepp påtalas även behovet av en god begreppsvaliditet. I ett försök att operationalisera begreppet
arbetsmiljöfaktorer i mätbara indikatorer bör därmed tidigare forskning och teoribildning beaktas 
(Esaiasson m.fl. 2004). Frågorna i frågeguiden formulerades i relation till detta med teori och 
tidigare forsknings i åtanke. 

God validitet innebär med andra ord frånvaro av systematiska mätfel medan god reliabilitet 
är frånvaro av osystematiska mätfel. Resultatsvaliditet bedömer huruvida studien undersöker det 
den avser undersöka. För att resultatsvaliditeten ska vara god måste 1) begreppsvaliditeten vara god 
2) reliabiliteten vara hög. Reliabiliteten mäter studiens slumpmässiga och systematiska fel under 
datainsamlingen men även under databearbetningen. I denna studie löper det exempelvis en risk att 
den transkriberade texten på grund av bristfälligt ljud transkriberas fel. Att vara uppmärksam vid 
användning av mätinstrument skapar en hög reliabilitet (Esaiasson m.fl. 2004).

Extern validitet mäter huruvida det erhållna resultatet i studien går att generalisera till andra 
kontexter och om den kan generaliseras till populationen, något som en kvalitativ intervju sällan 
kan bistå med. Att generalisera denna studies resultat till populationen eller andra socialsekreterare 
kommer med andra ord inte att vara möjligt. Esaiasson menar att den externa validiteten kan stärkas
om resultaten från kvalitativa intervjuer bekräftar tidigare forskning (Esaiasson m.fl. 2004). Det är 
även av vikt att poängtera att begreppen validitet och reliabilitet har sina rötter i den kvantitativa 
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forskningen, vilket inte är denna studies metod. Begreppen går däremot i viss mån att tillämpa på 
kvalitativa metoder. 

4.8 Etiska överväganden

Studien följer de rekommenderade Forskningsetiska Principer av Vetenskapsrådets ämnesråd för 
humaniora och samhällsvetenskap. Dessa principer berör etiska aspekter som syftar till att skydda 
respondenterna. Vetenskapsrådet har redogjort för ett individskyddskrav på forskningen som 
omfattar fyra delkomponenter; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. De som har varit berörda av studien har med hänsyn till informationskravet 
informerats om syftet med studien samt om villkoren för deras deltagande. De har med andra ord 
informerats om att deltagandet i studien är frivilligt, att de har rätt att avbryta sin medverkan när 
som helst samt att det inhämtade materialet inte kommer att användas i något annat syfte än för 
forskning. Samtyckeskravet har tillämpats genom att deltagarna själva har fått utrymme att 
bestämma över sin medverkan. Socialsekreterarna har samtyckt till sin medverkan och underrättats 
om att de har rätt att bestämma hur länge och på vilka premisser de vill delta. Vidare har de även 
med hänsyn till konfidentialitetskravet underrättats om att uppgifter om deltagarna hanteras på ett 
sätt som skyddar deltagarna från att kunna identifieras av utomstående personer. Detta har 
tillämpats genom en avkodning av deltagarnas identifierbara uppgifter. I samband med studiens 
urval är detta ett krav som inte har kunnat garanterats full ut. De socialsekreterare som deltog i 
studien är ett fåtal socialsekreterare som inom Barn- och ungdomsenheter i Uppsala kommun som 
har arbetat fem år eller mer inom samma enhet och riskerar därför att kunna bli identifierade. 
Slutligen har även nyttjandekravet tillämpats. Deltagarna har informerats om att det insamlade 
materialet inte får användas i något annat ändamål utöver forskningsändamål (Vetenskapsrådet 
2002). 

5. RESULTAT OCH ANALYS

I detta kapitel presenteras resultatet tematiskt utifrån intervjuernas temaområden. Dispositionen 
utgörs av avsnitt som svarar till datamaterialets teman. Resultatredogörelsen är empiriskt styrd med 
intervjuer och intervjusvar som grund. I anslutning till redogörelsen av intervjumaterialet kommer 
även en analys att genomföras där tidigare forskning kopplas till intervjusvarens eventuellt 
återkommande mönster och form.

Respondenter/informanter 

Sex socialsekreterare har deltagit i studien. De intervjuade socialsekreterarna arbetar på barn- och 
ungdomsenheter i Uppsala kommun. De utreder barn och ungdomar mellan 0-20 år och har en 
socionomexamen. Socialsekreterarna har arbetat olika länge i yrket men inte kortare tid än 5 år på 
samma enhet. De intervjuade socialsekreterarna består av både män och kvinnor i varierande åldrar. 
Med hänsyn till konfidentialitetskravet kommer socialsekreterarna vid användning av citat att kallas
för IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 och IP6. 
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5.1 Arbetsuppgifter/Arbetsrollen 

I materialet framkommer att socialsekreterarna upplever sitt arbete som mycket omväxlande. Detta 
visar sig i deras arbetsuppgifter men även i ärendetypen. Mötet med klienter med olika 
förutsättningar och olika bakgrunder bidrar till detta varierande arbete. Beroende på ärendetypen 
kan socialsekreterarnas arbete också präglas av att etablera samarbetsformer med andra 
professionella yrkesgrupper. Detta påverkar även utformningen av arbetsuppgifterna som annars till 
stor grad kännetecknas av administrativt arbete med journalföring och dokumentation. Att 
socialsekreterarna i denna studie framhåller att deras arbete är omväxlande kan även relateras till 
Iseskogs (2010) beskrivning av en god arbetsmiljö. Iseskog redogör för faktorer som kan leda till 
ogynnsamma arbetsförhållanden för den anställda och menar att enformighet och låg variation är 
exempel på sådana förhållanden. Utifrån detta kan det konstateras att socialsekreterarna enligt 
Iseskogs definition till följd av sina omväxlande arbetsuppgifter och ärendetyper har en del 
gynnsamma arbetsförhållanden.

En av de intervjuade framhåller att hennes arbetsuppgifter präglas av att ha 
”utredarglasögon” för att se till att inte hamna i ”behandlarrollen”. Socialsekreterare som har arbetat
på enheten mer än fem år upplever sina arbetsuppgifter som tydliga men uppger att denna tydlighet 
har uppkommit över tid. I början av deras karriär inom socialtjänsten tycktes arbetsuppgifterna vara 
otydliga och socialsekreterarna tyckte att det var svårt att begränsa arbetsuppgifterna. En respondent
beskriver arbetsrollen i början av karriären på följande sätt: 

Ja det är lite svårt att sätta gränserna i början eftersom allt går i varandra när man har jobbat ett tag då ser 
man tydlig vad som är mitt ansvar och vad som är dom andras (IP1) 

Som nyanställd socialsekreterare berättar några intervjuade att de tog på sig mycket ansvar och 
hamnade lätt i en behandlande arbetsroll snarare än en utredande. Efter några år lärde sig 
socialsekreterarna däremot att lägga över behandlingsansvaret på andra myndigheter och hitta 
alternativa samarbetsformer. Att vara trygg i sin arbetsroll tycks ha inverkan på hur 
arbetsuppgifterna utförs. Socialsekreterarnas berättelser stämmer väl in på Forslins (2003) 
beskrivning av vilka friskfaktorer som påverkar arbetsmiljön, i synnerhet faktorn ”väl specificerade 
och definierade arbetsroller”. Friskfaktorer och hälsofrämjande arbete tycks således även gälla för 
socialsekreterares arbetsmiljö. Resultaten stämmer överens med tidigare forskning avseende 
övergripande arbetsmiljöförhållanden så som uttryckt bland annat av Forslin (2003). 

Ett återkommande begrepp vid frågor om arbetsuppgifter och arbetsrollen är ”erfarenhet” 
som uttrycker sig för en respondent i en ”magkänsla” som uppkommer vid mötet med klienter. En 
annan respondent uppgav att erfarenheten sitter i ”ryggmärgen”. Vid frågan när den upplevda 
tryggheten började ge sig i uttryck i arbetet svarar en av de intervjuade att den kom efter ungefär tio
år. I materialet framhåller en socialsekreterare däremot att arbetsrollen ännu inte var tydligt och att 
detta utmärkte sig särskilt vid mötet med andra yrkesgrupper. Socialsekreteraren upplevde att 
ansvarsfördelningen var otydlig mellan yrkesgrupperna och beskriver det på följande sätt: 

Vi träffar många ungdomar som kanske har kontakt med andra som BUP och då kan det vara lite otydligt 
vilket ansvar som ligger vart, vems roll är att göra vad och då kan det kännas lite otydligt (IP4)
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Denna otydliga ansvarsfördelningen mellan myndigheter tycks ha en inverkan på arbetsrollen och 
därav även på arbetsuppgifterna. Det noterbara är att intervjupersonen i fråga är den som har arbetat
kortast tid inom fältet socialt arbete (fem år) av samtliga intervjuade socialsekreterare. Vid fem år 
tycks arbetsrollen således ännu vara otydlig. Detta påverkar självfallet arbetsuppgifternas 
utformning, något intervjupersonen själv konstaterar. 

5.2 Ansvar

I relation till temat ”arbetsuppgifter/arbetsrollen” utmynnar socialsekreterarnas resonemang ofta i 
begreppet ansvar. Begreppet sätts i relation till socialsekreterarnas arbetsroll och de intervjuade 
beskriver hur detta ansvar även har inverkan på stressdimensionen. En av de intervjuade 
socialsekreterarna förknippar även ansvar med erfarenhet och beskriver hur känslan av ansvar har 
förändras över tid på följande sätt: 

Ja det är med erfarenhet, det är såhär när jag kom hit då fick man en panikkänsla, att du har ett barn som du 
har ansvar för, hur kommer det att bli om jag inte gör det där, vad kommer att hända. Man blir lite stressad 
över situationen och då kan man inte se det med lugn och med utredarens ögon (IP1) 

Att kunna distansera sig från känslan av ansvar och förstå sin roll i arbetsuppgiften verkar således 
vara en essentiell del av arbetet som växer fram i samband med erfarenhet. Även i detta tema 
liksom för ”Arbetsuppgifter/Arbetsrollen” framkommer erfarenhet och tydliga arbetsroller som 
avgörande för upplevelsen av ansvar i arbetet. Synen på ansvar förändras med tiden och 
socialsekreterarna lär sig att distansera sig på ett rimligt sätt i enlighet med arbetsrollens gränser. 

En annan socialsekreterare menar att ansvaret har förändrats över tid och att distansen till 
arbetet även är en orsak till att socialsekreteraren stannar i arbetet. Även här betonas vikten av att 
förstå sin arbetsroll och hur denna förståelse ger avlastning i arbetet. 

Dels för att man får djupare förståelse för att förändringar i människors liv bygger inte på mig. Det i sig är 
avlastande att man blir tryggare i rollen, vad ligger hos mig, vad ligger hos andra. Det är ju så att vi tyvärr 
inte kan hjälpa det. Det kan också bero på politiska beslut och ekonomiska förutsättningar (IP2) 

Vidare nämner denna socialsekreterare även en distans som har sina rötter i erfarenhet och hur 
distansen skyddar socialsekreteraren från att känna sig otillräcklig under samtal. 

Ja man får en distans och det gör ju att ju längre man är kvar i arbetet desto lättare är det. De första fem åren 
är ju liksom hundår. Man är osäker på sin roll och man har fortfarande inte fått upp det här skenet. Om man 
har fått 17 utskällningar av föräldrar då kan man se att det här är en uppgiven förälder eller en ungdom i 
affekt. Det handlar inte så mycket om vad jag gjorde fel i samtalet. Man får ett annat skydd och det är ju med 
erfarenhet (IP2)   

Erfarenheten tycks för denna socialsekreterare formas efter fem år som hon beskriver som 
”hundår”. Även här uttrycker sig erfarenhet i form av trygghet i arbetsrollen. En trygghet som även 
har en skyddande effekt. 

Coffey m.fl.'s (2009) fallstudie visar att en omfattande ansvarsroll för människoliv leder till 
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en stressfylld arbetsmiljö. Tidigt i karriären är ansvaret en stressfaktor, något som även nämns av 
Forslin (2003) som menar att otydlig arbetsroll får negativa konsekvenser och förbrukar energi. 
Tolkningen är att ansvarets negativa konsekvenser i formen av bland annat stress avtar med ökad 
erfarenhet. Även i detta  tema framhävs att erfarenhet tar lång tid att förvärva. De friskfaktorer 
Forslin nämner tycks vara gällande även här. Ansvar som tema kan ses som en del av arbetsrollens 
utformning då socialsekreterarna upplever att arbetsrollens tydlighet påverkar ansvarstagandet i 
arbetet. Arbetsrollens tydlighet är som tidigare nämnts beroende av erfarenhet, vilket utifrån detta 
resonemang innebär att ansvarstagandet även beror av erfarenhet. 

5.3 Kontroll

Vidare berördes temat kontroll under intervjuerna. De flesta av de intervjuade socialsekreterarna 
upplever att de har en stor kontroll över sitt arbete. Denna kontroll uttrycker sig för vissa i hur 
arbetet läggs upp, att kunna bestämma över bland annat besökstider benämns som en viktig aspekt 
av kontrollen i arbete. En av de intervjuade beskriver sitt arbete som självständigt och tydliggör 
påståendet på följande sätt:

Ja också det här med om man har ett självständigt arbete, att man lägger upp tiden för besök själv. Det är 
ingen som lutar sig över en och liksom hur ser det ut i din almanacka utan du styr ganska mycket själv. Man 

kan ringa nåt privatsamtal liksom till banken om man behöver (IP2) 

Ett återkommande mönster i intervjuerna är akuta situationer. Socialsekreterarna menar att den 
upplevda kontrollen inskränks när akuta situationer uppstår. Socialsekreterarna upplever att de 
under dessa situationer blir tvungna att ägna tid åt det akuta snarare än det planerade arbetet. En av 
de intervjuade framhåller att dessa situationer även kan rubba balansgången i arbetet om tid för 
återhämtning inte finns. Det är i samband med detta viktigt att man sätter av tid för att hinna ikapp 
det som har hamnat efter i andra ärenden. Händelseförloppet beskrivs som följande: 

Det är det som är det värsta, när det händer akuta saker. Då kan du inte planera nånting. Det är det som är 
svåraste och som gör att det inte blir ett bra flöde [.] man måste lägga annat åt sidan och börja med det där 
som det är det svåraste. Är det akut är det akut. Det är bara så, men då det kräver att man jobbar upp dom 
där andra sakerna och då det är så att man måste sätta några tider för att komma ifatt [.] men om det blir 
många akuta gång på gång på gång på gång på gång då blir situationen risigare (IP1) 

Kontrollen uttrycker sig för denna socialsekreterare med möjligheten att kunna dedikera hela dagar 
åt skrivandet för att hinna ikapp det som har hamnat efter i arbetet till följd av prioriterade akuta 
situationer. Abrahamsson (2011) kan i anslutning till detta beskriva hur bristande kontroll i arbetet 
innebär försämrad psykosocial arbetsmiljö. Att arbeta i en miljö där akuta situationer ofta uppstår 
skulle utifrån Abrahamsson kunna antas påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt. Akuta 
situationer innebär bristande kontroll vilket är en negativ psykosocial faktor, den akuta situationen i 
sig är då en negativ psykosocial faktor. Socialsekreterarnas yrkesroll kännetecknas således av en 
inneboende negativ psykosocial faktor; akuta situationer. Yrkesrollen utgörs bland annat av 
återkommande situationer där socialsekreterare inte har kontroll över sina arbetsuppgifter. Utifrån 
detta påpekar socialsekreterarna vikten av en återhämtningsperiod där kontrollen återställs. Även 
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Stanley m.fl. (2007) och Iseskog (2010) lyfter vikten av kontroll för en god arbetsmiljörelaterad 
hälsa. 

Något annat som nämns vid frågor om kontroll är tvångslagstiftningen Lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Likaledes som en anpassning av tiden under akuta 
situationer görs, kräver ett LVU-ärende en viss anpassning i arbetet. Detta då andra ärenden sätts åt 
sidan och socialsekreterarna förväntas tillägna tid åt LVU-förfarandet. Arbetet blir således svårt att 
styra. IP4 beskriver händelseförloppet på följande sätt:

Det är ju så att man har vissa tider att förhålla sig till när det är LVU förfarande, till exempel att man har 
tider som man måste passa. Det är svårt om man ska göra sig tid om det ska vara färdigt till en viss dag och 
det innebär ju att man någonstans måste ha gjort de samtalen för att kunna göra de bedömningar och skriva 
ner det. Så på det sättet kan det vara svårt ibland att få till det och där är kan det vara svårt att styra men det 
är där man kan få hjälp med att få stöd från kollegor att ta över andra arbetsuppgifter (IP4) 

Denna anpassning krävs då arbetet under ett LVU-förfarandet enligt socialsekreteraren är styrt av 
tider som måste passas. IP4 berättar däremot att arbetet blir lättare att styra med stöd från kollegor 
som tar över andra arbetsuppgifter under tiden för LVU. 

5.4 Handlingsutrymme 

Frågor om kontroll över arbetet utmynnar ofta i en diskussion om handlingsutrymme som till 
exempel inflytande över arbetssituationen. 

En socialsekreterare beskriver att hon med tiden har lärt sig att påverka vilka ärenden som 
tilldelas henne, något som inneburit en känsla av ökad kontroll. Arbetslivserfarenheten från 
socionomyrket har även bidragit till en självsäkerhet på arbetet som inneburit större 
handlingsutrymme att bestämma över sina arbetsuppgifter. Samtidigt är denna erfarenhet även det 
som begränsar handlingsutrymmet. Den höga personalomsättningen innebär att det ofta är 
nyanställda på arbetsplatsen som tilldelas mindre komplicerade ärenden medan de mer 
komplicerade ärenden faller på de som har mer erfarenhet. På detta sätt både begränsar och frigör 
erfarenhet handlingsutrymme inom arbetet. I relation till tidigare forskning som diskuterat 
handlingsutrymmets roll för socialsekreterares arbetsmiljö kan Coffey m.fl. (2009) och Stanley 
m.fl. (2007) beaktas. Begränsat handlingsutrymme och således bristande kontroll leder enligt dessa 
studier till psykosociala faror och arbetsmiljörelaterad ohälsa. 

Utifrån datamaterialet är handlingsutrymmet på arbetsplatsen en högst ambivalent fråga. En 
av de intervjuade beskriver det begränsade handlingsutrymmet på följande sätt: 

Det ställs ju högre krav på oerfarna kollegor och de svåra ärenden som de inte kan ta får ju de erfarna. Det 
vill säga jag (skratt) ta då tillsammans med en annan kollega som har jobbat ett tag (IP4)

De intervjuade socialsekreterarna upplever däremot inte att de har lika mycket att säga till om på 
arbetsplatsen vad gäller den externa regelstyrningen. Regler och riktlinjer kommer ofta utifrån och 
upplevs som svåra att påverka. Avståndet mellan socialsekreteraren och de beslutsfattare som 
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skapar regler upplevs även som mycket stort. I relation till detta nämner de intervjuade ytterligare 
två aspekter av arbetet som är svåra att påverka. Den första är lönefrågan, lönenivån har inte kunnat 
påverkas i önskad utsträckning. Den andra är utformningen av insatserna, socialsekreterarna 
upplever att det har varit svårt att påverka de faktiska insatserna då de saknar utrymme att själva 
organisera deras utformning. En av de intervjuade framhåller bland annat följande: 

Vi kan inte påverka insatser, till exempel just nu att det är långa köer för att få familjehem och att man måste 
flytta folks barn kanske till en annan kommun, de måste byta skola alltså. Man skulle vilja ha insatserna i 
Uppsala (IP2)

Något som de intervjuade uppgav ligga till grund för ökat handlingsutrymme på arbetet är stödet 
från ledningen och kollegor. Att bli lyssnad på verkar bidra till ett ökat handlingsutrymme då stödet 
förhindrar känslan av vanmakt. En av de intervjuade exemplifierade lönefrågan och hur 
enhetscheferna har varit lyhörda för socialsekreterares önskan om att lönen ska höjas. Att ha 
enhetschefer som driver och är engagerade i frågor som är viktiga för de anställda tycks vara en 
viktig aspekt av arbetet. Trollestad (2003) undersöker arbetsorganisationer i allmänhet och vilka 
faktorer som bidrar till en god arbetsmiljö. Han framhäver vikten av ett engagerat ledarskap. En 
engagerad chef som är lyhörd för sina anställdas behov är för arbetsorganisationer liksom för 
socialsekreterarna i denna studie en avgörande faktor för en god arbetsmiljö. IP2 redogör för vikten 
av detta som följande: 

Den politiska viljan kan man inte alltid påverka men jag har en enhetschef som tillsammans med andra 
enhetschefer ju suttit faktiskt och räknat fram vad det kostar för varje gång vi måste nyrekrytera med
anställningsintervjuer uppsägningar och lagt fram detta till politikerna och de har ändå inte gett oss högre 
lön. Men det blir ju ändå skillnad om man faktiskt har en chef som driver de frågor som vi tycker är viktiga, då
har man åtminstone försökt (IP2)

Socialsekreteraren värdesätter chefernas ambitioner att förbättra lönesituationen för de anställda. 
Detta till viss grad oavsett resultaten av lönedialogen mellan cheferna och politikerna. Utifrån detta 
förefaller det som att handlingsutrymmet är en fråga om upplevd makt likväl som reell makt. Coffey
m.fl. (2009) som redogör för psykosociala faror menar att bristande stöd från chefer leder till en 
stressfylld arbetsmiljö. Utifrån deras studie framkommer även att brist på erkännande är en 
avgörande faktor för arbetsmiljön. Detta är i linje med Stanley m.fl. (2007) som ser att brist på 
kontroll av arbetsuppgifternas utformning och plötsliga förändringar av arbetets interna organisation
”utifrån” är en bidragande faktor till bland annat depression. Även i denna studie konstateras det att 
bristande stöd och ledarskap från chefer bidrar till arbetsmiljörelaterad ohälsa. 

5.5 Arbetsbelastning

I datamaterialet framkommer att socialsekreterarna värderar sin arbetsbelastning utifrån olika 
parametrar. En förklaring till detta kan vara att deras arbetsroller ser olika ut. Vissa socialsekreterare
har en förstärkande roll med ett fåtal komplexa ärenden medan andra har ett större antal egna 
ärenden av mindre komplicerad natur. Arbetsbelastningen beror således av arbetsrollens funktion. 
Socialsekreterarna beskriver sin arbetsbelastning på följande sätt: 
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Den har varierat över tid och just nu så har jag en funktion av att jag kanske inte har lika många egna 
ärenden som jag är huvudhandläggare för, utan jag går in som medhandläggare mycket och går upp i 
någon form av stödfunktion. Så jag stöttar upp vid mer komplicerade ärenden, svårare ärenden vilket har gjort
att jag har fått avlastning från att vara huvudhandläggare. Men sen innebär det att jag också går in i de 
ärenden som huvudhandläggare när det är svåra ärenden till exempel ett LVU eller LVM eller liknande och 
det kräver ju sin person till att göra det också, där man behöver ha erfarenhet och det gör ju också att det tar 
mer tid (IP4) 

I relation till detta upplever en av de intervjuade att arbetsbelastningen visserligen kännetecknas av 
mer komplexa ärendetyper men att detta inte belastar arbetet i samma utsträckning längre då 
socialsekreteraren inte känner sig otillräcklig i sitt arbete. 

Vad ska jag säga, arbetsbelastningen har ju blivit mindre tung för mig därför att jag inte bär sjutton ärenden. 
Jag har en annan roll. Sen upplever jag inte arbetssituationen lika tung därför att jag inte blir berörd på 
samma sätt. Det betyder inte att jag är oberörd men jag känner mig inte otillräcklig (IP2) 

Vidare framhåller en av de intervjuade att arbetsbelastningen är hög på hennes enhet. 
Socialsekreteraren arbetar däremot inte med att stärka upp kollegor i svårare ärenden och har istället
många egna ärenden. Arbetsbelastningen beskrivs som följande:  

Den nuvarande arbetsbelastningen upplever jag som hög. Just nu är det en en hög arbetsbelastningen på det 
sättet att jag och mina kollegor får ägna oss åt det som är akut främst och det andra sätts lite grann åt sidan. 
Så är det just nu (IP5)

Den höga arbetsbelastningen tycks återigen ta sig i uttryck genom att akuta ärenden prioriteras 
främst samtidigt som andra sätts åt sidan. Kontinuerliga akuta ärenden har tidigare i denna studie 
(se temat kontroll) konstaterats leda till försämrad psykosocial arbetsmiljö. I anslutning till detta 
tema uttrycker Jönsson (2005) liksom Tham (2008) att arbetsbelastning är en viktig 
arbetsmiljöfaktor som leder till bland annat upplevelser av stress och oro.

5.6 Prestation 

Det råder en tudelning i datamaterialet kring huruvida socialsekreterarna upplever att de kan 
prestera på en önskvärd nivå eller inte. En av de intervjuade uttrycker att hennes kompetens tas till 
vara på ett bra sätt och att hon får prestera på en rimlig nivå. Däremot ser hon att hon inte har en lön
som svarar till en eventuell ökad prestation. Hon känner således inte att cheferna kan begära mer av 
henne i relation till den lön hon faktiskt får och beskriver det som följande:

Jag tycker att min kompetens används på ett bra sätt, men det är inte så att det är orimligt att jag känner att 
jag måste prestera mer än vad jag kan eller vara någon annan än den jag är. När jag tänker på andra 
yrkesgrupper att de inte har så bra ledning. Jag vill också ha mer lön som alla andra men det att vi inte har 
40 000 eller 45 det gör att man kan faktiskt kan säga såhär; vi har inte bättre betalt då kan ni inte kräva vad 
som helst (IP2) 

Det tycks således föreligga en ytterligare dimension av prestation: anledningen till prestationsnivån.
Intervjupersonen som upplever att den presterar på en rimlig nivå förklarar att lönenivån inte heller 
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svarar till en ökad prestationsnivå. I fråga om lön som hinder för prestation i arbetet menar Coffey 
m.fl. (2009) att låg lön signalerar för de anställda att deras arbete inte värderas på rätt sätt; 
socialarbetarna upplever att arbetet inte uppskattas. Då det i denna studie framkommer att en av de 
intervjuade inte kan föreställa sig att prestera mer till följd av lönenivån är det rimligt att anta att 
Coffey m.fl.'s tolkning gäller. 

En annan socialsekreterare upplever däremot att det inte går att prestera på en önskvärd nivå 
och ser detta som en följd av en hög personalomsättning. Socialsekreteraren menar att den höga 
personalomsättningen gör att arbetsbelastningen blir mer betungande för de som har arbetat längre 
på enheten. Ett konstant flöde av nyanställda och ett mindre antal erfarna innebär att de erfarna 
upplever att kraven på deras prestation blir orimligt höga till följd av de nyanställdas bristande 
yrkeserfarenhet. Vidare beskriver socialsekreteraren hur en mer optimal prestation skulle kunna 
uppnås på följande sätt: 

Nej, jag tycker utifrån att det ändå läggs ganska mycket på oss så är det klart att det blir så. Om man hade 
haft en mer erfaren personalstyrka hade man kunnat jämnfördela mer och då hade man säkert kunnat prestera 
mer optimalt (IP4)

Vad gäller hög personalomsättning som orsak till en orimligt höga prestationskrav går kopplingen 
återigen till erfarenhet. Intervjupersonen uppger att yrkeserfarenhet på en arbetsplats med en 
allmänt hög personalomsättning skapar obalans i arbetsuppgifternas fördelning. Arbetsbelastningen 
upplevs således ofta högre för de med mest erfarenhet.

Antal ärenden förefaller vara en av orsakerna som hindrar en av de intervjuade från att 
prestera på den nivån som är önskvärd. Vidare förklarar socialsekreteraren hur arbetsrollen skulle se
ut om socialsekreteraren kunde prestera på den nivån hon önskade:

Jag har en hög ambitionsnivå. Jag skulle vilja finnas till för familjerna mer, främst för att träffa ungdomar och
även föräldrar mer för att kunna göra bättre bedömningar gällande insatser och även att kunna göra bättre 
utredningar. Att lägga mer tid på det [..] jag tänker ju mig om jag hade färre ärenden så skulle jag kunna göra 
ett bättre jobb och kanske också då att det kanske skulle finnas ett annat utrymme (IP3)

Trots en hög ambitionsnivå tycks socialsekreteraren inte kunna prestera på en önskvärd nivå. Vidare
berättar hon att färre ärenden även skulle innebära mer utrymme för att förbättra bedömningarna vid
utredningar och uppföljning av insatser. Den intervjuade socialsekreteraren berättar även att färre 
ärenden skulle innebära mer tid för fler möten.  

Med färre ärenden så tänker jag mig att det skulle kunna skapas mer utrymme att träffa familjerna mer, att 
följa upp främst lättare pågående insatser så att man kanske kunde istället jobba lite före. Händer det något 
akut och gå in där och se litegrann om det börjar gå åt fel håll innan det har gjort det. Det är vad jag tänker 
mig. När jag väl har haft täta uppföljningar så tycker jag att det har gett en positiv effekt av att kunna 
jobba lite i förtid istället för att på något sätt springa efter (IP3) 

Vid färre ärenden skapas således mer utrymme. Detta utrymme menar socialsekreteraren skulle 
innebära att pågående insatser kunde följas upp på ett bättre sätt, något som socialsekreteraren 
uppger ha en positiv och förebyggande inverkan på ärenden. Arbetsbelastningen tycks utifrån detta 
påverka prestationen till det sämre då effektivitet går före kvalitet. Coffey m.fl.'s (2009) 
orsaksfaktorer relaterar här, liksom under temat handlingsutrymme till materialet. Coffey m.fl. ser 
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att hög arbetsbörda på grund av personalomsättning och personalbrist innebär att socialsekreteraren 
inte hinner utföra arbetet enligt sina ambitioner och kompetenser vilket inverkar negativt på 
arbetsmiljön.

5.7 Stöd från kollegor och chefer 

Det är utifrån datamaterialet alltigenom märkbart att socialsekreterarna till stor del upplever ett gott 
stöd från sina kollegor och chefer. Detta stöd uttrycker sig bland annat genom att socialsekreterarna 
inom enheten visar förståelse för varandra vid svåra situationer. Socialsekreterarna förklarar även 
vikten av att ha en kompetent och tillgänglig gruppledare på enheten då det är lätt att hamna i 
vanmakt. Arbetet kräver med andra ord en bra relation till kollegor och chefer som kan vara till 
hjälp i samband med arbetets svåra natur. Forslin (2003) uttrycker att den sociala gemenskapen 
bidrar till hälsofrämjande arbete. Det sociala stödet hjälper de anställda att hantera stress och är 
således en friskfaktor. Om relationen till chefer och kollegor ses som ett uttryck av en social 
gemenskap kan vi enligt Forslin (2003) tolka den goda relationen till chefer och kollegor som en 
friskfaktor. 

En av de intervjuade beskriver däremot svårigheten av att erhålla stöd från kollegor vid hög 
personalomsättning. Socialsekreteraren förklarar att detta beror på den ojämna fördelningen av 
erfarenhet på arbetsplatsen. Det råder således en avsaknad av mer erfarna kollegor. Den ojämna 
fördelningen tar sig även i uttryck vid ärendefördelning, något som socialsekreteraren upplever kan 
påverka relationen till chefen. Gruppledaren blir exempelvis tvungen att tilldela de svåra ärendena 
till de mer erfarna på enheten, något som de mer erfarna socialsekreterarna inte alltid kan 
ifrågasätta.
 

Det som jag ibland kan tycka är att det är en svårighet när det inte finns erfarna. Att det blir svårt att fördela 
på ett rättvist sätt, på ett bra sätt när det finns så få med erfarenhet eller få som kan ta svåra ärenden helt 
enkelt. För det blir ju även om man kan få en viss förståelse. Det finns liksom inget utrymme att kunna säga 
nej på det sättet (IP4)

Då kan vi också se den höga personalomsättningen som en riskfaktor då den hämmar relationer till 
chefer och kollegor. Vikten av det sociala stödet i arbetet uttrycks även i Abrahamsson (2011) där 
den psykosociala arbetsmiljön är i fokus. I den mån att den höga personalomsättningen inte 
inkräktar på arbetsfördelningen har dock de flesta intervjuade i denna studie en god relation till sina 
kollegor och chefer och således en god social gemenskap på sin arbetsplats. 

En socialsekreterare upplever ett starkt emotionellt stöd av sina kollegor men även en 
trygghet i att kunna förlita sig på deras kunskap. Vidare förklaras vikten av att detta stöd sker 
omedelbart när behovet uppstår. Den intervjuade socialsekreteraren beskriver det upplevda stödet 
som följande: 

Jag säger så här, vi ser till varandra både med ord och tröst. Eftersom man kan bli väldigt känslomässigt arg, 
trött, utmattad, alla dom där sakerna. Det är precis på den platsen i den stunden så får man hjälp samt att vi 
kan bolla hela tiden. Jag kan inte säga att dom kommer att göra en genomförandeplan med mig eller så, men 
man kan bolla sina idéer och sådär med dom [.] Vi har handledning och där kan man prata det är helt okej 
men [.] det omedelbara stödet [.] det är det som verkligen behövs eftersom du måste, annars orkar du inte 
vänta till du ska träffa handledaren (IP1)
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Socialsekreteraren beskriver även vikten av en god ledning och menar att hon inte hade stannat på 
enheten om det inte vore för hennes gruppledare. Vidare förklarar hon att en bra utredare förutsätter 
en bra ledning på följande sätt:

I2: Om du inte hade fått det stödet här, hade du stannat kvar här så länge?
IP: Nej det tror jag absolut inte (skratt) det är inte värt det. Många gånger har jag sagt att om gruppledaren 
försvinner då kanske jag försvinner också (skratt) det går inte [..] Ledningen är en stor grej, om du inte har 
en bra ledning får du inte bra utredare. Då är inte det här jobbet värt [.] då kan inte jag stanna det går inte 
(IP1)

En annan socialsekreterare berättar att hon varken finner stöd i kollegor eller chefer. Vad gäller 
kollegor uppger hon att detta beror på den stora skillnaden i ålder och erfarenhet. Vidare i intervjun 
berättar hon att den stora skillnaden i ålder och erfarenhet även grundar sig i en hög 
arbetsbelastning. Stödet tycks ändå värderas i positiv bemärkelse då socialsekreteraren uppger att 
hon sedan en kollega slutade blivit mer utmattad. 

Jag menar om man skulle utvärdera stödet från noll till tio så kanske jag upplever det på en fyra, hade jag 
flera kollegor som jobbat längre i min egen ålder, då tror jag att det skulle se annorlunda ut [..] Jag har ju 
blivit utmattad sen en kollega slutade till exempel vi hade ju daglig kontakt och åt lunch varje dag tillsammans
och och pratade jättemycket jobb förstås så att det stödet är ju borta. Så det är inte bra när det är för stor 
skillnad i erfarenhet och ålder på ett sätt (IP6) 

Vidare berättar hon att chefers kompetens inte används på ett lämpligt sätt då enhetschefen där hon 
är verksam är upptagen med budget och ekonomi trots att hon är den mest erfarna socionomen. 
Stödet från ledningen beskriver hon som följande: 

Det är ju aldrig så att nån chef kommer in och frågar hur går det [..] utan då får man ju begära stöd, att nu 
måste jag prata. Våran enhetschef hon är ju upptagen med budget och ekonomi och allting hon är ju den mest 
erfarna på hela stället och hon jobbar ju inte med ärenden så att det tycker jag är ett kolossalt slöseri (IP6)

Att inte utnyttja erfarenhet beskrivs som slöseri och intervjupersonen hävdar att ett gott stöd i 
arbetet skulle innebär att chefer erbjöd stöd snarare än att socialsekreterarna tvingades begära den 
på egen hand. Stödet från ledningen upplever hon till följd av detta som bristfällig. 

5.8 Organisationens struktur 

Vid resonemang om organisationens struktur var personalvård ytterligare en term som var 
återkommande i materialet. En av de intervjuade framhåller att personalvården bör manifesteras 
från beslutsfattarna via exempelvis löneförhöjning. Löneförhöjningen menar socialsekreteraren är 
ett uttryck för uppskattning som även kan vara en bidragande faktor till att de anställda stannar på 
arbetsplatsen. Socialsekreteraren anser att det råder ett visst synsätt från de ledande befattningarna 
om att socialsekreterare är utbytbara och att detta är problematiskt. Den intervjuade framhåller 
vikten av att ledningen agerar snabbt vid hög personalomsättning och nämner en pooltjänst som ett 
förslag på en lösning. Pooltjänstens funktion skulle vara att förstärka enheter som drabbas av hög 
personalomsättning, sjukskrivningar eller stor ärendemängd. Det förefaller således som att 
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personalvård är nära knutet till personalomsättning. God personalvård förutsätter en låg 
personalomsättning.

En av de intervjuade socialsekreterarna menar att ett team med specialiserade 
socialsekreterare som backar upp i svåra ärenden skulle påverka kvaliteten i ärenden positivt samt 
hämma personalomsättningen. En hög personalomsättning menar hon påverkar kvaliteten på 
ärenden till det sämre då nyanställda inte hinner åstadkomma mycket innan de slutar på 
arbetsplatsen. 

Jag tror att det blir sämre skötta ärenden. Jag menar folk kommer ju hit och kanske stannar några månader. 
Vad ska dom åstadkomma liksom [.] Jag tycker vi skulle kunna ha mera styrning eller vad man ska säga. Vi 
har ju ärenden som återkommer år efter år. Att man skulle kunna jobba på djupet ordentligt i vissa ärenden. 
Ha nåt slags team som gjorde det. Ett önskescenarie vore att vi kunde ha riktigt erfarna handläggare som tog 
hand om dom svåraste ärenden och inte hade så många ärenden (IP6) 

Det förefaller som att mer styrning i arbetet enligt socialsekreteraren är önskvärt. Att organisera 
dessa specialistteam som arbetar med svåra och återkommande ärenden menar socialsekreteraren 
skulle gynna verksamheten och medföra bättre kvalitet i arbetet. 

Socialsekreterarens berättelse om brister i organisationens struktur kan relateras till resultat 
från Thams (2007) enkätstudie som visade att låg uppskattning och ledningens bristande intresse av 
socialsekreterarnas hälsa och välmående var faktorer som bidrog till att socialsekreterare lämnade 
arbetet. Personalvård verkar således även i denna studie vara en viktig arbetsmiljöfaktor för 
socialsekreterare. Brist på erkännande uttrycks även i Coffey m.fl.'s (2009) fallstudie, som 
synliggjorde socialarbetares upplevelse av deras arbete. Socialarbetare i fallstudien uppgav att deras
arbete inte värderas på rätt sätt och att detta gav sig i uttryck genom låg lön, brist på personal och 
erkännande, något som även socialsekreterarna i denna studie hävdar. 

En av de intervjuade socialsekreterarna efterfrågar en bättre funktion av mentorskap för de 
nyanställda som hjälper dem att komma in i arbetet snabbare. Socialsekreteraren hävdar att en 
vidareutveckling av introduktionen även skulle stödja de nyanställda i den känslomässiga processen
av arbetet och på så vis även förhindra den höga personalomsättningen. I materialet framkommer 
även att organisationen är oerhört stor och att socialsekreterarna inte alltid upplever att de har en 
möjlighet att kunna påverka cheferna på högre nivå. 

En av de intervjuade berättar att organisationens struktur har medfört att socialsekreteraren 
inte upplever att hon kan påverka sina chefer på högre nivå. Detta då organisationen i fråga är 
omfattande. 

Det jag kan uppleva med organisationen det är någonstans att att det är en väldigt stor organisation och på 
det sättet att kunna påverka vad som händer om man tänker chefen på lite högre nivå att man kan påverka på 
det sättet. Där känns det som att man är ganska, inte får plats i organisationen utan, ganska hierarkiskt så att 
det känns som att man inte får så mycket plats (IP5) 

Socialsekreteraren upplever således organisationen som hierarkisk och menar att man som 
socialsekreterare inte alltid får plats i den. Den externa strukturen är med andra ord svår att 
överblicka och upplevs tillika svår att påverka. Organisationen på enheterna beskrivs däremot som 
positiv och välfungerande med en enhetschef och gruppledare att vända sig till vid behov. 
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5.9 Positiva arbetsmiljöfaktorer

Det är utifrån datamaterialet tydligt att socialsekreterarna har lättare att ange vilka inslag i arbetet 
som kan bidra till en bättre arbetsmiljö snarare än vad som redan är bra i arbetet. Detta kan 
återkopplas till Lindberg och Vingård (2012) som ser att god arbetsmiljö kan definieras av en 
minimal eller en aktiv definition. Trots att denna studie syftade till att definiera en god arbetsmiljö 
genom en aktiv definition förefaller det som att den minimala definitionen är mer lämplig. Detta då 
socialsekreterarna ofta definierar en god arbetsmiljö som frånvaro av negativa inslag i arbetet, något
som även kännetecknar den minimala definitionen. Den aktiva definitionen ger sig däremot i 
uttryck när socialsekreterarna framhåller vilka positiva arbetsmiljöfaktorer som har legat till grund 
för deras val att stanna på arbetsplatsen. 

En av faktorerna som upplevs som positiva är att arbetet upplevs som meningsfullt vilket ger
sig uttryck vid mötet med människor. Att ständigt möta människor med olika erfarenheter och 
bakgrunder upplevs som berikande. Enligt Trollestad (2003) ligger upplevd meningsfullhet till 
grund för en organisation med en god arbetsmiljö. Detta styrks även av Forslin (2003) och Jönsson 
(2005) som påstår att meningsfullt arbete är av betydelse för arbetsmiljön. Tham (2007) undersöker 
faktorer som bidrar till att socialsekreterare lämnar sin arbetsplats. Däribland påvisas vikten av 
meningsfullhet och utmaningar i arbetet. Bristen på detta har enligt Tham bidragit till att 
socialsekreterare lämnat sitt arbete. Thams resultat och resultatet i denna studie styrker till viss del 
varandra. Då Tham (2007) har undersökt socialsekreterare som har slutat och denna studie fokuserat
på socialsekreterare som har stannat på arbetsplatsen framgår det att de som har slutat inte har 
upplevt sitt arbete som meningsfullt och utmanande (Tham) och de som har stannat upplevt det som
meningsfullt och utmanande (denna studie). Meningsfullhet och utmaning i arbetet är således 
avgörande faktorer för huruvida en socialsekreterare stannar i sitt arbete eller inte.

Den nära relationen med kollegor ses även som en bidragande faktor då kollegorna ofta 
beskrivs som en del av familjen. Begreppet ”kultur i arbetsgruppen” framträdde i datamaterialet. 
Genom att få en bra och öppen kultur där man tar tillvara på varandras styrkor och pratar om det 
positiva med arbetet blir det lättare att upprätthålla den ”goda kulturen”. Detta kan enligt en av de 
intervjuade bidra till att gruppen och verksamheten blir starkare och att personalomsättningen 
minskar. Socialsekreteraren beskriver denna kultur på nedanstående sätt: 

Det är väl nånting jag alltid har tyckt har varit viktigt [.] kan man få en kultur i arbetsgruppen så tror jag att 
det liksom, det är sånt som kan leva vidare, det var så att vi hade en ganska god kultur till en början hos oss 
som ändå har levt vidare, det ska vara högt i tak och så [.] där man ändå försöker se till varandra och hitta 
styrkor och prata positivt om arbetet och då är det också lättare att upprätthålla den här positiva 
kulturen. På sikt tror jag att det här kan leda till att gruppen blir starkare också och att folk stannar kvar (IP4)

Socialsekreterarens skildring av en ”god kultur” på arbetsplatsen kan delvis relateras till den 
tidigare forskningens resultat. Upplevelsen av gott socialt stöd överensstämmer med Abrahamssons 
(2011) redogörelse för en god psykosocial arbetsmiljö som kännetecknas av att de anställda bland 
annat kan förlita sig på ett sådant stöd. Även Forslin (2003) påtalar vikten av den sociala 
gemenskapen på arbetet och menar att detta är en friskfaktor då gemenskapen skapar känslan av 
glädje i arbete vilket kan motverka stress. 
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Det förefaller som att en god ledning på enheten är av stor betydelse för socialsekreterarnas 
val att stanna men även att det är ett arbete där man ständigt utvecklas och aldrig blir klar med 
lärandet. Arbetet beskrivs som givande då det ofta kräver att socialsekreterare i sin profession möter
olika värderingar. En socialsekreterare nämner yrkesstoltheten som en orsak, att vara stolt över det 
arbete som utförs inom enheten och att bibehålla en positiv sammanhållning genom att uppmuntra 
och stötta varandra. 

En av de intervjuade socialsekreterarna nämner en ”kick” som uppstår efter att mycket 
arbete har lagts ner på en klient och en liten förändring sker. Detta driv beskrivs som följande: 

Det tycker jag, den kicken som blir av det, när man har lagt ner ett hårt arbete, man vet att man har slitit hårt 
och så.  Får man den, ja det börjar gå lite bättre, nån ungdom mår lite bättre eller [.] man lyckas få till ett, 
alltså det kan räcka med ett bra samtal eller att [.] att samla på dom där sakerna, den liksom, det drivet av 
den lilla kicken. Och sen ja men mycket det här att det aldrig är långtråkigt (IP5) 

Socialsekreteraren upplever att det ibland räcker med enbart ett bra samtal för att driva en framåt i 
arbetet. Genom att samla dessa små framsteg i arbetet läggs grunden till det upplevda drivet. 
Socialsekreteraren menar även att arbetet på så sätt inte blir långtråkigt.

Ett flertal socialsekreterare nämner även en process i arbetet som en nyanställd går igenom. 
Denna process manifesteras i en konflikt med en själv då socialsekreterarna beskriver att 
nyanställda oftast brottas med att klara uppgifterna och få kontroll över arbetet. Processen tycks för 
en del vara avskräckande om inte ett gott stöd från kollegor finns. En av de intervjuade framhåller 
vikten av att inte ifrågasätta sin kompetens vid upplevt motstånd utan att snarare lära sig förstå sina 
signaler. Då stort fokus i denna studie är erfarenhet i relation till handlingsutrymme, prestation, 
ansvar och arbetsrollen framgår det att hur lång tid du arbetat på arbetsplatsen är avgörande; 
erfarenhet spelar roll. I Thams (2007) studie framkommer att drygt hälften av socialsekreterarna 
som deltog har arbetat på sin arbetsplats i två år eller mindre. I relation till detta går det att beakta 
att samtliga intervjupersonerna i denna studie arbetat över fem år på samma enhet och uppger 
huvudsakligen att erfarenhetens positiva effekter tar sig uttryck i en tydlig arbetsroll, en känsla av 
ett ökat handlingsutrymme och ökad kontroll. Den tidigare nämnda tröskeln som redogör för 
arbetsrollen för en nyanställd i relation till den höga personalomsättningen kan således bidra till att 
förklara Thams resultat. 

6. DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras metodvalet och resultaten i relation till de valda teorierna. Till en början 
redogörs en summering av resultatet där även studiens frågeställningar besvaras. Vidare diskuteras 
resultat i förhållande till studiens teorier. I den nästkommande delen diskuteras studiens metod i 
förhållande till resultatet. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning och praktik. 

6.1 Summering av resultat

Detta avsnittet syftar till att summera resultaten och besvara studiens tre frågeställningar. Avsnittet 
kommer till en början att besvara studiens två första frågeställningar som undersöker vilka 
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arbetsmiljöfaktorer som är viktiga för socialsekreterare samt vilka faktorer som får dem att stanna 
kvar på sin arbetsplats. Slutligen besvaras studiens tredje och sista frågeställning som redogör för 
hur arbetsmiljön kan förbättras för socialsekreterare. 

Studiens första och andra frågeställning besvaras med hjälp av den tematisering som 
intervjuerna har följt. Utifrån tidigare forskning har temana arbetsuppgifter/arbetsrollen, ansvar, 
kontroll, handlingsutrymme, arbetsbelastning, prestation, stöd från kollegor/chefer, organisationens 
struktur och positiva arbetsmiljöfaktorer diskuterats under intervjuerna. Det har framgått att de 
intervjuade som samtliga arbetat mer än fem år på sin arbetsplats uttryckt att de till stor del har en 
tydlig arbetsroll, ett väldefinierat ansvar, god kontroll över arbetet samt ett brett handlingsutrymme i
den mån den inte inskränks av akuta situationer och hög personalomsättning. De har också ett bra 
stöd från kollegor och chefer och upplever den inre strukturen som god. I temat ”positiva 
arbetsmiljöfaktorer” framkom även ett flertal faktorer som socialsekreterarna menar ligger till grund
för deras val att stanna kvar på arbetsplatsen. Det framkom bland annat att arbetet upplevs som 
meningsfullt och givande vilket även tycks ha en inverkan på yrkesstoltheten. En god kultur i 
arbetsgruppen som kännetecknas av att stötta och uppmuntra varandra benämndes även vara av 
vikt. 

Temana organisationens struktur, prestation och arbetsbelastning var föremål för varierade 
svar. Det var tydligt att upplevelsen av vilken nivå prestation och arbetsbelastning låg på berodde på
olika uppfattningar om vad som egentligen påverkade prestationen och arbetsbelastningen. Temana 
organisationens struktur och prestation utmynnade ofta i en diskussion om lönen. En av de 
intervjuade uppgav bland annat att den nuvarande lönenivån inte svarar till en ökad prestation och 
en annan socialsekreterare menar att en ökad lön skulle ge uttryck för en förbättrad personalvård. 
Lönetillfredsställelsen tycks därmed ha en inverkan på den individuella arbetsprestationen men 
även på upplevelsen av organisationens struktur och kan således ses som en viktig arbetsmiljöfaktor
för socialsekreterare. Det kan konstaterats att en lön som svarar till arbetsbelastningen signalerar till
socialsekreterarna att deras arbete värderas högre vilket i sin tur kan minska personalomsättningen. 
Det förefaller utifrån datamaterialet även som att upplevelsen av organisationens struktur har en 
stark koppling till handlingsutrymmet. Detta då socialsekreterarna redogjorde att deras begränsade 
handlingsutrymme huvudsakligen utgörs av en extern regelstyrning som inte går att påverka. Att 
inte kunna påverka sin lön och utformningen av insatser på en önskvärd nivå relateras till den 
externa regelstyrningen och uppgavs problematiskt. 

Vikten av gott socialt stöd i arbetet är ytterligare en arbetsmiljöfaktor som kan iakttas utifrån
datamaterialet. Det är påtagligt att stödet värderas i positiv bemärkelse då arbetet kännetecknas av 
komplexa ärenden och hög arbetsbelastning vilket kräver en bra relation till kollegor och chefer. För
att sätta det sociala stödet i relation till diskussionen om lön framkommer utifrån materialet bland 
annat att en lyhörd chef som är engagerad och driver lönefrågan vidare motverkar socialsekreterares
känsla av vanmakt. Lönefrågan tycks därmed inte uteslutande vara en fråga om faktiskt lön utan 
även en fråga som ligger till grund för relationen mellan de anställda och chefer. Den får således en 
symbolisk betydelse i den mån att socialsekreteraren kan delta, få gehör och återkoppling i 
löneförhandlingarna.

Arbetsbelastningen är ytterligare en faktor som kan beaktas vid diskussion om viktiga 
arbetsmiljöfaktorer. Det förefaller utifrån datamaterialet som att arbetsbelastningen är starkt 
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kopplad till personalomsättning. Detta då bristen på erfarna socialsekreterare inom 
utredningsenheterna bland annat medför att de socialsekreterare som har arbetat längst tvingas ta 
ärenden av mer komplicerad natur. Att arbete på utredningsenheterna är ett genomgångsyrke har 
enligt socialsekreterarna med andra ord medfört att de socialsekreterare som stannar kvar i arbetet 
överbelastas.

Sammanfattningsvis har studiens samtliga intervjupersoner stannat på sin arbetsplats i mer 
än fem år och tycks genom erfarenhet haft möjlighet att utveckla och ta tillvara på de positiva 
aspekterna med arbetet. Erfarenhet som verktyg för att komma åt dessa positiva aspekter har varit 
ett tydligt fokus i datamaterialet. Något som leder resonemanget vidare in på den tredje 
frågeställningen; hur kan arbetsmiljön förbättras för socialsekreterare? 

Erfarenhet som återkommande koncept bland de intervjuade är ett verktyg som 
tillgängliggör de positiva faktorerna av arbetet. Erfarenheten i sig är ingen ensam förekommande 
faktor utan det är tydligt att det är vad som kommer med erfarenheten som är avgörande för en 
positiv arbetsmiljö. De intervjuade har genom erfarenhet fått en tydligare arbetsroll, ett ökat 
handlingsutrymme, en rimlig distans till arbetet och en ökad kontroll. Faktorer som även i tidigare 
forskning ansetts avgörande för en god arbetsmiljö. För att svara på frågan om hur arbetsmiljön för 
socialsekreterare kan förbättras framkom att erfarenhetens positiva effekter måste bli tillgängliga 
för de nyanställda i ett tidigare skede. En av intervjupersonerna anser att en vidareutveckling av 
mentorsfunktionen skulle gynna de nyanställdas integration i arbetet. De nyanställdas arbetsroll 
måste förtydligas tidigt för att bland annat upplevelsen av handlingsutrymmet ska vara god. Genom 
den tydliga arbetsrollen och den ökade kontrollen över arbetet kommer den nyanställda snabbare att
bli säker i sin roll och kommer således tidigare att kunna avlasta sina mer erfarna kollegor och 
förhoppningsvis stanna kvar i arbetet. Denna konsekvens av en tidig och god integrering i arbetet 
får flera positiva konsekvenser. Den innebär till en början att de erfarna kollegorna får en större 
kontroll över sitt arbete och ett ökat handlingsutrymme vilket också leder till en bättre relation med 
chefer och kollegor. Detta då kontrollen över arbetet och handlingsutrymmet inte blir lidande vid 
akuta situationer och fördelning av ärenden som kräver erfarenhet. De nya kollegorna kan då genom
den goda integreringen i större utsträckning ta ett likvärdigt ansvar över akuta och komplexa 
ärenden. Arbetskulturen som innefattar relationer till chefer och kollegor påverkas också positivt. 
Slutligen är den positiva konsekvensen att den nyanställda i sig stannar på arbetet då den får ta del 
av samma positiva faktorer som de mer erfarna kollegorna (intervjupersonerna i denna studie) 
uttryckt som avgörande för en god arbetsmiljö. 

6.2 Övergripande diskussion

I detta avsnitt kommer ovanstående resultat att sättas i relation till studiens två teorier. Syftet är att 
se om och i sådana fall hur Lipskys (1980) gräsrotsbyråkrati och Karaseks och Theorells (1990) 
krav-kontrollmodell kan förklara resultaten. Genom att kombinera dessa två teorier, en 
övergripande - Lipsky, och en mer konkret - Kareseks och Theorell, är syftet att få en fördjupad 
förståelse av materialet. 

Vikten av att ha en tydlig arbetsroll var framträdande i denna studies resultat. I resultaten 
framkom bland annat att socialsekreterarnas arbetsroll blivit tydligare med ökande erfarenhet men 
att de som nyanställda upplevde en hög grad av osäkerhet ifråga om arbetsrollen. Denna otydliga 
arbetsroll kan med hjälp av Lipsky (1980) betraktas som en inneboende egenskap i en 
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gräsrotsbyråkrats arbete. Detta då arbetet präglas av otydliga mål vilket skapar en känsla av 
otillräcklighet i arbetet. Lipskys redogörelse för hur en otydlig arbetsroll är en följd av arbetets 
otydliga mål kan således förklara socialsekreterarnas osäkerhet i början av karriären. Lipsky 
förklarar även att olika förväntningar på gräsrotsbyråkratens arbete och arbetsroll bidrar till rollens 
diffusa karaktär. Detta påverkar även effektiviteten i arbetet. I relation till detta kan 
socialsekreterarnas beskrivning av arbetsuppgifterna förklaras. I resultatet framkommer att den 
otydliga arbetsrollen även givit upphov till att socialsekreterarna tagit på sig arbetsuppgifter som 
egentligen legat på andra myndigheter och yrkesgrupper. Socialsekreterarna tog med andra ord på 
sig ansvar för arbetsuppgifter som inte ingick i deras arbetsroll. På så vis brottades de i början av sin
karriär även med att få kontroll över arbetet och klara uppgifterna. Detta påverkar givetvis 
effektiviteten i arbetet, vilket förenar denna studies resultat med Lipskys redogörelse av hur en 
diffus roll påverkar arbetet. Det är däremot av vikt att tydliggöra att arbetsrollen enligt 
socialsekreterarna har blivit tydligare med tid och erfarenhet. Detta har i sin tur medfört en trygghet 
i arbetet där socialsekreterarna lättare sätter gränser och får en förståelse för ansvarsfördelningen 
mellan yrkesgrupper. I och med detta är deras generella upplevelse av egenkontroll i dagsläget hög. 

I relation till denna egenkontroll förklarar Karaseks och Theorells (1990) krav-
kontrollmodell hur den upplevda kontrollen är avgörande för hur stora krav den anställde klarar att 
möta i arbetet. Socialsekreterarna i denna studie gör däremot en distinktion mellan kontroll i arbetet 
och kontroll över arbetet. Kontroll i arbetet uttrycks genom att socialsekreterarna själva kan planera 
upplägget av arbetsdagen medan kontroll över arbetet inskränks av en inneboende negativ 
psykosocial faktor; akuta situationer. Denna negativa psykosociala faktor kan utifrån Karasek och 
Theorell ses som en arbetsrelaterad riskfaktor. Detta då ständigt återkommande situationer som 
orsakar brist på kontroll över arbetsuppgifter enligt Karasek och Theorell bidrar till att den anställde
får svårare att hantera höga krav och lättare upplever stress. Utifrån resultatet framkommer däremot 
att en återhämtningsperiod (som består av skrivdagar) kan återställa den upplevda kontrollen över 
arbetet och utifrån krav-kontrollmodellen därmed även minska stress.

Detta för resonemanget vidare in på socialsekreterares handlingsutrymme. Genom att iaktta 
handlingsutrymmet i en mer övergripande kontext kan till en början Lipskys (1980) antagande om 
gräsrotsbyråkraternas handlingsfrihet beaktas. Lipsky menar att gräsrotsbyråkrater besitter en 
relativt stor handlingsfrihet trots att verksamheten styrs av särskilda direktiv. Lipskys antagande kan
därmed relateras till denna studies resultat då resultaten tyder på att socialsekreterarna upplever att 
de i samband med ökande erfarenhet har kunnat utveckla handlingsutrymmet i sitt yrkesutövande. 
Arbetslivserfarenheten tycks således bidra till ett säkrare handlingssätt. Det framkommer även att 
socialsekreterarna upplever att deras inflytande över den externa regelstyrningen är begränsad till 
exempel när det gäller lönenivån och utformningen av insatser. Då dessa särskilda direktiv fastställs
av ledande befattningar kan Lipskys antagande även styrka hur socialsekreterarna har en stor 
handlingsfrihet trots yttre regelstyrning. 

För att på mer ingående sätt förstå hur socialsekreterarnas handlingsutrymme uttrycks i det 
vardagliga arbetet beaktas Karaseks och Theorells (1990) krav-kontrollmodell. Utifrån materialet 
framkommer bland annat att erfarenhet påverkar förmågan att influera arbetssituationen vid 
exempelvis tilldelning av ärenden. Handlingsutrymmet tycks däremot hämmas vid hög 
personalomsättning då tilldelningen av ärenden fördelas i förhållande till de anställdas erfarenhet. 
Denna fördelning leder således till att socialsekreterare som har arbetat längre får ärenden av 
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komplex natur, något som socialsekreterarna uppger inte går att påverka. 

Som tidigare nämnts framkommer även att socialsekreterarna inte upplever att de kan 
påverka sin lön och vilka insatser som erbjuds till klienter. I relation till detta förklarar Karasek och 
Theorell (1990) hur inflytande över arbetet ligger till grund för det upplevda handlingsutrymmet. 
Socialsekreterarnas missnöje med lönesituationen och de bristande möjligheterna att påverka 
utformningen av insatser kan med Karaseks och Theorells tolkning ses som en inskränkning av 
handlingsutrymmet. 

Att inte kunna påverka utformningen av insatser menar sedan Lipsky (1980) är orsaken till 
gräsrotsbyråkraternas ”medelmåttighet”. Detta påstående syftar till att synliggöra hur den offentliga 
sektorns anställda inte har incitament till att vidareutveckla och förbättra sin verksamhet då 
förbättring och effektivisering innebär att efterfrågan av den offentliga tjänsten ökar. Lipsky menar 
således att arbetsbördan inte förändras oavsett hur många insatser som erbjuds. Efterfrågan är alltid 
större än tillgången på resurser. Lipskys tolkning kan därmed förklara varför socialsekreterarna 
upplever sitt handlingsutrymme som begränsat vid utformningen av insatser. 

Det sociala stödet från kollegor och chefer är enligt Karasek och Theorell (1990) en 
kompletterande variabel till krav-kontroll modellen. Vid gott stöd menar Karasek och Theorell att 
upplevelsen av kontroll kan öka. Som tidigare nämnts i detta avsnitt leder en ökad känsla av 
kontroll till att högre krav kan hanteras. Det är utifrån detta som socialsekreterares upplevelser av 
stöd i arbetet beaktas. Utifrån resultatet framkommer att det sociala stödet till stor del upplevs som 
gott. Socialsekreterarna menar att detta stöd är av stor vikt i deras arbete då det är lätt att hamna i en
känsla av vanmakt, vilket även stärker teorin om att ett gott stöd kan bidra till en känsla av högre 
kontroll. Personalomsättningen inskränker däremot även denna aspekt av arbetet. Vid hög 
personalomsättning dräneras enheter på erfarenhet vilket leder till brist på erfarna kollegor. 
Arbetsbördan fördelas i samband med detta ojämnt, något som påverkar relationen till chefen då 
denna uppdelning av arbetet inte alltid kan ifrågasättas. Den mest erfarne kommer av nödtvång att 
utföra komplicerade uppgifter. Utifrån Karasek och Theorell (1990) går det att tolka detta som att de
positiva effekterna av det sociala stödet upphör i samband med en hög personalomsättning. Hög 
personalomsättning hämmar således handlingsutrymme och kontroll. 

En avgörande faktor som genomsyrat denna studies resultat är erfarenhet och erfarenhetens  
orsakssamband till arbetsmiljöfaktorerna. Detta är en dimension som saknas i teorierna. Resultaten i
denna studie har visat att krav som socialsekreterare möter i sitt arbete, liksom hanteringen av 
dessa, är starkt kopplade till erfarenhet. Det framkommer bland annat att känslan av ansvar, 
socialsekreterares arbetsroll och handlingsutrymme är faktorer som förändrats över tid. Det 
förefaller som att erfarenhet ligger till grund för ett bredare handlingsutrymme och en trygghet i 
arbetsrollen. Arbetsrollen i sig är som tidigare nämnts i studien starkt förknippat med kontroll över 
arbetet då trygghet i arbetsrollen påverkar arbetsuppgifternas utformning. Socialsekreterarna verkar 
i samband med erfarenhet även kunna hantera större krav i arbetet. Detta tar sig bland annat uttryck 
i att mer erfarna socialsekreterare tilldelas ärenden av mer komplex natur.

6.3 Diskussion kring metodval i förhållande till studiens resultat 

Metodvalet för denna studie har möjliggjort en större variation i resultatet vilket även har medfört 
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vissa svårigheter. Det insamlade datamaterialet har bland annat varit svårare att analysera till följd 
av den kvalitativa metoden som tillvägagångssätt. Om studien bestod av kvantitativ metod hade 
respondenternas svar varit mer standardiserade och därmed även lättare att redogöra för i analysen. 
De kvalitativa intervjuerna har däremot genererat nya tolkningar på vad som bland annat 
kännetecknar en ”god arbetsmiljö” det vill säga hur respondenterna själva väljer att definiera 
begreppet. Som tidigare nämnts (se temat positiva arbetsmiljöfaktorer) har denna studie syftat till att
synliggöra positiva faktorer i arbetet som bidrar till en god arbetsmiljö. Till följd av studiens 
metodval har detta under intervjuerna inte alltid varit möjligt. Respondenterna har varit 
”medkonstruktörer” under intervjuernas gång och själva fått utrymme att definiera vad som 
kännetecknar en god arbetsmiljö. Socialsekreterarna har i relation till detta valt att tolka en god 
arbetsmiljö som frånvaro av negativa inslag i arbetet och oftast diskuterat hur deras arbete kan 
förbättras snarare än att redogöra för redan förekommande positiva inslag. På så vis har metodvalet 
även påverkat resultatet och även synliggjort en annan aspekt av ämnet. Det förefaller således som 
att de negativa inslagen i arbetet är närmare till hands vid diskussion om arbetsmiljön för 
socialsekreterare. 

Då materialinsamlingen genomfördes med semi-strukturerade intervjuer uppstod även 
svårigheter vid formuleringen av frågor. Frågorna upprätthöll en balansgång mellan att inte vara 
ledande och samtidigt kunna sättas i en teoretisk forskningskontext. De öppna frågorna bidrog 
därmed även till att socialsekreterarna under intervjun kunde komma ifrån huvudämnet medan de 
slutna frågorna ibland uppfattades som ledande. 

Vår förförståelse av socialsekreterarnas arbetsmiljö kan ha påverkat studiens resultat. 
Socialsekreterarna förklarade inte alltid under intervjuns gång vad de menade med begrepp som 
kännetecknar myndighetsarbete. Trots vår förförståelse kan det orsaka att vissa felaktiga antaganden
görs. Att vi båda dessutom har genomfört vår verksamhetsförlagda utbildning på två av de tre 
enheter där de intervjuade socialsekreterarna arbetar kan säkerligen haft inverkan. Vi har även 
arbetat med en del respondenter vilket kan påverka dels hur respondenterna uttrycker sig och dels 
hur vi uppfattar vad de uttrycker. Om urvalet hade sett annorlunda ut (till exempel i en annan 
kommun) hade dessa ovanstående punkter avseende hur våra förförståelse färgar materialet sett 
annorlunda ut. 

6.4 Implikationer för forskning och praktik 

Utifrån det insamlade datamaterialet framkommer att socialsekreterares arbetsroll bland annat 
utgörs av en inneboende negativ psykosocial faktor; akuta situationer. Denna negativa psykosociala 
faktor är svårföränderlig inom myndighetsarbete och kan även hämma effektiviteten i arbetet. Då 
akuta situationer prioriteras över det planerade arbetet råder det en risk att socialsekreterare hamnar 
efter i sitt arbete, vilket även kan orsaka stress. Socialsekreterares yrkesroll är inte den enda 
yrkesrollen som innefattar hantering av akuta situationer. Genom att studera andra yrkesgrupper så 
som poliser och läkare och jämföra deras arbetsmiljö med socialsekreterares kan eventuella coping-
strategier synliggöras. Hur hanterar exempelvis polisen uppkomsten av akuta situationer? Vidare 
vore det även i samband med detta intressant att undersöka hur personalomsättningen ser ut för 
samtliga yrkesgrupper. Hur de arbetar med att minska personalomsättningen, är det exempelvis en 
uppskattning av arbetet som uttrycks i en hög lön som resulterar i att de anställda stannar kvar i 
arbetet? 
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Vad gäller implikationer för praktik har denna studie synliggjort ett antal förslag på hur 
socialsekreterarnas arbetsmiljö kan bli bättre. Som tidigare nämnts (se resultat och diskussion) 
framkommer bland annat att en pooltjänst kan underlätta arbetet vid hög personalomsättning. 
Pooltjänstens funktion kan vara att förstärka enheterna snabbt vid exempelvis sjukskrivningar. 
Genom att anställa socialsekreterare med förstärkande roll på samma sätt som på enheterna (där 
socialsekreterare förstärker i komplexa ärenden) kan anställdas arbetsbelastning bli lättare. Detta 
kan även minska nyanställdas benägenhet att ta på sig ansvar för tidigt. Vidare framkommer att en 
vidareutveckling av mentorskap vore av stor hjälp. Mentorskap för de nyanställda kan bidra till att 
socialsekreterare snabbare slussas in i arbetet. Att erhålla omedelbart stöd från mer erfarna kollegor 
i arbetet är av stor vikt. Detta kan eventuellt bidra till att socialsekreterare blir trygga i arbetet 
fortare och därmed stannar kvar på sin arbetsplats. Utifrån materialet framkommer även att ett 
specialistteam som utgörs av erfarna socialsekreterare skulle vara önskvärt. Att ha en grupp 
specialiserade socialsekreterare på enheten som backar upp i svåra ärenden skulle påverka 
kvaliteten i arbetet positivt. Detta skulle även innebära att den specialiserade gruppen arbetar med 
svåra, återkommande ärenden vilket skulle gynna verksamheten genom att successivt bygga upp 
kompetensen. 

36



LITTERATURFÖRTECKNING

Alvesson, M., Sköldberg, K. (2000) Reflexive Methodology: new vistas for qualitative research. 
London: SAGE 

Alvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G.,  Lundberg, U. (2006) Gränslöst arbete – 
socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö:Liber 

Aspers, P. (2011) Etnografiska metoder Malmö:Liber 

Bryman, A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

Burnham, P., Gilland Lutz, K., Wyn, G., Layton-Henry, Z. (2008) Elite interviewing i Research 
Methods in Politics. Houndmills Basingstoke: Palgrave Macmillan. s. 231-247 

Byberg, I., Lindquist, A-L. (2003) Kompetensutveckling inom socialtjänstens Individ- och 
familjeomsorg : - exempel och erfarenheter. - Stockholm : Institutionen för socialt arbete - 
Socialhögskolan, 2003. - (Rapport i socialt arbete ; 107-2003)

 

Coffey, M. Dugdill, L., Tattersall, A. (2009) Working in the public sector – A case study of social 
services Journal of Social Work SAGE Publications

Coyle, D., Edwards, D., Hannigan, B., Fothergill, A., Burnard, P. (2005) “A systematic review of 
stress among mental health social workers”. International Social Work 48: 201-211. Sage 
Publications: London, Thousand Oaks, CA and New Delhi

Eriksson, Lisbeth och Markström, Ann-Marie (2000) Den svårfångade socialpedagogiken. 
Studentlitteratur, Lund.

Esaiasson, P., Giljam, M., Oscarsson, H., Wängnerud, L. (red) Metodpraktikan: Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad (2004). Stockholm:Norstedts Juridik AB. 

Forslin, J. (2003) ”Regenerativt arbete” i Abrahamsson, K., Bradley, G., Brytting, T., Eriksson, T., 
Forslin, J., Miller, M., Söderlund, B., Trollestad C. Friskfaktorer i arbetslivet. 1. uppl. Stockholm: 
Prevent 

37



Iseskog, T. (2010) Arbetsmiljö för alla Stockholm:Talentum HR

Jönsson, S. (2005) Client work, job satisfaction and work environment aspects in human service 
organizations Lund:Arbetslivsinstitutet

Karasek, P., Theorell, T. (1990). Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of 
working life. New York, N.Y.: Basic Books. 

Lipsky, M (1980) Street-level Bureaucracy; Dilemmas of the Individual in Public Services New 
York:Russell Sage Foundation

Meeuwisse, A., Sunesson, S., Swärd, H. (2006) Socialt Arbete - En
grundbok Natur och Kultur, Stockholm.

Repstad, P., Flöistad, G., Kjeldstadli, K., O'Gorman, D. (2007) Närhet och distans: Kvalitativa 
metoder i samhällsvetenskap. Stockholm:Studentlitteratur AB 

Stanley, N., Manthorpe, J., White, M. (2007) Depression in the Profession: Social Workers´ 
Experiences and Perceptions British Journal of Social Work 37 Oxford University

Tham, P. (2007) ‘Why are they leaving? Factors affecting intention to leave among social workers 
in child welfare’, British Journal of Social Work, 37(7) Oxford University, p. 1225–46. 

Tham, P. (2008). Arbetsvillkor i den sociala barnavården: förutsättningar för ett kvalificerat

arbete. Doktorsavhandling, Stockholms Universitet, Institutionen för socialt arbete.

Trollestad, C. (2003) ”Den hälsosamma organisationen” i  Abrahamsson, K., Bradley, G., Brytting, 
T., Eriksson, T., Forslin, J., Miller, M., Söderlund, B., Trollestad C. Friskfaktorer i arbetslivet. 1. 
uppl. Stockholm: Prevent

Wilson, L. (2004) Socialsekreterare i Sundsvalls kommun En undersökning om personalomsättning 
och arbetsmiljö Rapport 2004:4 FoU Västernorrland

Elektroniska källor: 

Abrahamsson, L. (2011) Regeringens hemsida. Underlag till seminarium. Besök 2014-03-27 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/23/15/d58887d7.pdf 

38



Lindberg, P. & Vingård E. Arbetsmiljöverket Rapport 2012:7 Kunskapsöversikt Den goda 
arbetsmiljön och dess indikatorer 
http://www.av.se/dokument/aktuellt/kunskapsoversikt/RAP2012_07.pdf

Johansson, S. (2003) Socialtjänsten som organisation- En forskningsöversikt
Socialstyrelsen Tryck: Linköpings Tryckeri AB, januari 2003
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/11136/2002-123-64_200212365.pdf

Spector, P. E. (2004) SAGE Research methods hemsida. Social desirability bias Besök 2014-03-27 

http://srmo.sagepub.com/view/the-sage-encyclopedia-of-social-science-research-methods/n932.xml 

Vetenskapsrådet Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 
(2002). Stockholm: Vetenskapsrådet Besök 2014-04-17 Tillgänglig på Internet: 
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf

39

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/11136/2002-123-64_200212365.pdf


BILAGA 1

Hej

Vi heter Niklas Zetterberg och Mina Kajevic och är socionomstudenter på sociologiska institutionen
vid Uppsala Universitet. Vi ska under vårterminen skriva en c-uppsats, som är ett vetenskapligt 
examensarbete inom socialt arbete. Studien som vi har tänkt utföra kommer att handla om 
socialsekreterares arbetssituation.

Forskning och media har på senare tid uppmärksammat personalomsättning och arbetsbelastning 
inom professionen. Vi vill med vår studie lyfta positiva arbetsmiljöfaktorer som bidrar till att 
socialsekreterare stannar på sin arbetsplats. För att kunna genomföra studien vill vi intervjua 
socialsekreterare som kan tänkas dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Potentiellt ser vi
att vår uppsats kan vara till nytta för er verksamhet då vi hoppas att den kan visa på positiva 
arbetsmiljöfaktorer som kan stärkas ytterligare för att förbättra arbetssituationen för 
socialsekreterare.

Vi har begränsat vår studie genom att intervjua enbart socialsekreterare inom IFOs barn- och 
ungdomsenheter. Vår önskan är att samtliga barn- och ungdomsenheter går med på att ställa upp i 
vår studie.

Vi planerar att intervjua socialsekreterare som har arbetat 5 år eller längre inom samma enhet. 
Eftersom vi inte känner till vilka personer som kan tänkas uppfylla våra krav inom er enhet vänder 
vi oss till dig. Varje intervju beräknas ta cirka 45 minuter i anspråk. Vi planerar att intervjua en eller 
två socialsekreterare på respektive enhet. Vår förhoppning är att intervjuerna kan hållas på er enhet. 
Vi hoppas att du tycker att vår studie verkar intressant och tillåter oss att genomföra intervjuerna på 
din enhet.

Då vi har begränsad tid på oss så hoppas på ett svar så fort som möjligt. Om du har frågor så går det
att kontakta oss på:

Niklas Zetterberg

niklas.zetterberg@hotmail.com

mobil: 0707707912

Mina Kajevic

minakajevic@live.com 

mobil: 0737007601

Eller handledaren för examensarbetet:

Kari Jess

kari.jess@uu.se

Telefon: 018-4717804
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BILAGA 2

Hej

Vi heter Niklas Zetterberg och Mina Kajevic och är socionomstudenter på sociologiska institutionen

vid Uppsala Universitet. Vi ska under vårterminen skriva en c-uppsats, som är ett vetenskapligt 

examensarbete inom socialt arbete.

Forskning och media har på senare tid uppmärksammat personalomsättning och arbetsbelastning 

inom professionen. Vi vill med vår studie lyfta positiva arbetsmiljöfaktorer som bidrar till att 

socialsekreterare stannar på sin arbetsplats. För att kunna genomföra studien vill vi intervjua 

socialsekreterare som kan tänkas dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Potentiellt ser vi

att vår uppsats kan vara till nytta för er verksamhet då vi hoppas att den kan visa på positiva 

arbetsmiljöfaktorer som kan stärkas ytterligare för att förbättra arbetssituationen för 

socialsekreterare.

Vi har begränsat vår studie genom att intervjua enbart socialsekreterare inom IFOs barn- och 

ungdomsenheter. Vår önskan är att samtliga barn- och ungdomsenheter går med på att ställa upp i 

vår studie.

Vi planerar att intervjua socialsekreterare som har arbetat 5 år eller längre inom samma enhet. Vi 

planerar att intervjua en eller två socialsekreterare på respektive enhet. Vår förhoppning är att 

intervjuerna kan hållas på din enhet. Vi hoppas att du tycker att vår studie verkar intressant och 

tillåter oss att intervjua dig. Frågorna kommer bland annat beröra vilka arbetsmiljöfaktorer du 

upplever som positiva på din arbetsplats.

Varje intervju beräknas ta cirka 45 minuter i anspråk. Uppgifter som inhämtas i intervjun kommer 

att hanteras konfidentiellt och ingen information du lämnar kommer kunna härledas till dig som 

intervjuperson.

Då vi har begränsad tid på oss så hoppas på ett svar så fort som möjligt. Om du har frågor så går det
att kontakta oss på:

Niklas Zetterberg

niklas.zetterberg@hotmail.com

mobil: 0707707912

Mina Kajevic

minakajevic@live.com 
mobil: 0737007601
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Eller handledaren för examensarbetet:

Kari Jess
kari.jess@uu.se
Telefon: 018-4717804
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BILAGA 3

FRÅGEGUIDE

Tema 1 Bakgrund
Ålder?
Vilken utbildning har du?
Vilket år avslutade du din utbildning?
Hur länge har du arbetat inom fältet socialt arbete?
Hur länge har du arbetat på denna enhet?
Arbetar du heltid eller deltid?

Tema 2 Allmänt om arbetet
Vilka arbetsuppgifter har du? Är din arbetsroll tydlig?
Känner du att ditt arbete är varierat? I så fall hur/varför?
Beskriv hur du behandlar ett ärende från aktualisering till färdig utredning?
(Finns det särskilda rutiner som du måste följa under utredningstiden?) 
Hur gör du när du planerar ditt arbete?
Upplever du att du kan påverka din arbetssituation? I så fall hur?
Upplever du att du har mycket att säga till om på din arbetsplats? Om ja på vilket sätt, om nej 
varför?
Beskriv din nuvarande arbetsbelastning? Upplever du den som rimlig? Om nej varför?
Kan du i ditt arbete prestera på den nivån du önskar? Beskriv hur och varför?
Finns det möjlighet till kompetensutveckling på din enhet? Hur ser det ut med vidareutbildning?
Hur ser det ut med stöd från kollegor på din enhet? På vilket sätt hjälper/hämmar stödet dig?
Hur ser det ut med stöd från chefer på din enhet? På vilket sätt hjälper/hämmar stödet dig?
Hur är organisationen strukturerad idag och hur påverkar den ditt arbete?
Hur påverkas ditt privatliv av ditt arbete?

Tema 4 Positiva arbetsmiljöfaktorer
Finns det arbetsmiljöfaktorer du upplever som positiva?
Upplever du ditt arbete som meningsfullt? På vilket sätt?
Vad i din arbetsmiljö är viktigt för att du ska trivas på din arbetsplats?
Vilka arbetsmiljöfaktorer har bidragit mest till att du stannar på din arbetsplats?
Finns det faktorer utanför arbetsmiljön som bidrar till att du stannar på din arbetsplats?

Tema 3 Negativa arbetsmiljöfaktorer
Finns det arbetsmiljöfaktorer du upplever som negativa?
Hur handskas du med de krav du ställs inför i arbetet? Upplever du att du kan använda dina 
färdigheter för att möta kraven? På vilket sätt?
Vad tror du ligger bakom den höga personalomsättning man ser på olika enheter inom 
socialtjänsten?
Vilken typ av ärende kräver mest tid och energi av dig?
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BILAGA 4

KODSCHEMA

BAKGRUND ALLMÄNT OM ARBETET ARBETSMILÖFAKTORER

Ålder Arbetsuppgifter Positiva arbetsmiljöfaktorer

Kön Arbetsroll Negativa arbetsmiljöfaktorer

Utbildning Variation i arbetet

Examensår Påverka arbetssituation

Antal år i socialt arbete Handlingsutrymme

Antal år på enheten Arbetsbelastning

Tjänstetid (Heltid/deltid) Prestation

Kompetensutveckling

Stöd från kollegor

Stöd från chefer

Organisation

Privatliv

Ansvar
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BILAGA 5

ANALYSTABELL Exempel

POSITIVA 
ARBETSMILJÖFAKTORER

IP1 IP2 IP3 IP4 IP5 IP6

Meningsfullt arbete

Utmanande arbete

Omväxlande arbete

Bra arbetsgrupp

Bra ledning (chefer)

Utvecklande arbete

Yrkesstolthet
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BILAGA 6
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