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Sammanfattning 

Socialt arbete inom Socialtjänstens enhet för barn och unga präglas ofta av en hög 

arbetsbelastning, höga krav, orealistiska förväntningar och av en stor personalomsättning. 

Syftet med studien är att analysera och beskriva upplevelser av avgörande faktorer för varför 

socialsekreterare väljer att lämna sitt arbete inom Socialtjänstens verksamhet för barn och 

unga. Studiens metodologiska ansats var kvalitativ och data samlades genom intervjuer med 

socialsekreterare som slutat sin anställning vid Socialtjänstens enheter för barn och unga. 

Studiens resultat diskuterades utifrån Antonovskys (2005) teori om Känsla av sammanhang, 

(KASAM). Analysen visar att socialsekreterarnas arbete präglades av organisatoriska brister 

och dåliga arbetsförhållanden. De tidigare socialsekreterarnas upplevelser och erfarenheter 

tyder på att det föreligger behov av förbättringar gällande arbetsförhållande och arbetsmiljö.  

Studien bidrar med kunskaper om socialsekreterares arbetsmiljö och om organisatoriska 

förbättringar som kan göras för att få socialsekreterare att stanna kvar inom socialt arbete med 

inriktningen barn och unga.   

 

Nyckelord: tidigare socialsekreterare, socialt arbete, arbetsförhållanden. 
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Abstract 

Social work in the social services’ unit dedicated to children and young people is often 

characterized by a high workload, high demands, unrealistic expectations and a high staff 

turnover. The purpose of the study is to analyze and describe the perceptions of the key 

factors behind the social workers’ choice to leave their job in social services for children and 

young people. The study's methodological approach was qualitative and data was collected 

through interviews with social workers who left their jobs in social service units dedicated to 

children and young people. The results of the study was discussed on the basis of 

Antonovskys’ (2005) theory of Sense of coherence (KASAM).The analysis shows that the 

social workers’ work was marred with organizational deficiencies and poor working 

conditions. The former social workers’ experiences suggest that there is a need for 

improvement in working conditions and working environment. 

 

The study contributes to knowledge about the working environment of a social worker and the 

organizational improvements that can be done to get social workers to remain in the field of 

social work for children and young people. 

 

Keywords: former social worker, social work, working conditions. 
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Förord 

Det känns överväldigande att uppsatsen äntligen är färdig! Dessa två månader har varit fyllda 

med påfrestningar, stress och ångest. Vi kan tacka varandra för ett väldigt bra samarbete som 

innehållit både panik och skratt.  

Vi vill börja med att tacka alla våra intervjupersoner, för er värdefulla tid och ert intresse av 

att delta i vår studie. Era berättelser, upplevelser och åsikter har inte bara bidragit till studiens 

insamlade material utan även berikat oss med kunskap och inblick i era arbetssituationer och 

tankar. Vi vill även tacka våra närstående för att ni tog er tid att läsa igenom uppsatsen samt 

för er språkvägledning och värdefulla synpunkter. 

Vi vill självfallet även rikta ett tack till vår handledare Ulla Hellström Muhli. Dina tips och 

idéer har varit användbara, inspirerande och motiverande. 

Vi hoppas att varje läsare kommer att hitta något intressant i detta arbete. 
 



 

5 

 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ......................................................................................................................................... 6 

1.1Syfte och frågeställning .............................................................................................................. 6 
1.2 Relevans för socialt arbete ......................................................................................................... 7 
1.3 Uppsatsen disposition ................................................................................................................ 7 

2. Bakgrund ......................................................................................................................................... 8 
2.1 Socialsekreterarnas beaktning av barnets rättigheter ................................................................. 8 
2.2 Socialtjänstlagen och Barnkonventionen................................................................................... 8 
2.3 Socialnämndens ansvar.............................................................................................................. 9 

2.3.1 Kompetenskraven .............................................................................................................. 9 

2.4 Arbetsprocessen för socialsekreterarna ................................................................................... 10 

3. Tidigare forskning ........................................................................................................................ 11 
3.1 Socialsekreterares arbetssituation ............................................................................................ 11 

3.2 Strategier för att förbättra arbetssituationen ............................................................................ 13 
3.3 Diskussion av tidigare forskning ............................................................................................. 15 

4. Metod ............................................................................................................................................. 15 
4.1 Kvalitativ forskningsansats ...................................................................................................... 15 

4.2 Urval ........................................................................................................................................ 16 
4.3 Genomförande av intervjuerna ................................................................................................ 17 

4.4 Analys ...................................................................................................................................... 18 
4.5 Förförståelse ............................................................................................................................ 19 
4.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet .................................................................. 20 

4.7 Etiska överväganden ................................................................................................................ 20 
5. Resultat .......................................................................................................................................... 22 

5.1 Orsaker till uppsägning ............................................................................................................ 22 
5.1.1Arbetssituation .................................................................................................................. 22 

5.1.2 Stöd .................................................................................................................................. 24 
5.2 Strategier för att motverka uppsägning.................................................................................... 25 

5.2.1 Kompetensutveckling ...................................................................................................... 25 
5.2.2 Organisation ..................................................................................................................... 26 

6. Diskussion ..................................................................................................................................... 28 
6.1 Metoddiskussion ...................................................................................................................... 28 
6.2 Resultatdiskussion ................................................................................................................... 29 

6.2.1 Orsaker till uppsägning .................................................................................................... 29 
6.2.2 Strategier för att motverka uppsägning ............................................................................ 30 

6.3 Socialsekreterarnas arbetsmiljö i ljuset av Antonovskys teori om KASAM ........................... 31 

6.3.1 Redogörelse av teorin om känsla av sammanhang (KASAM) ........................................ 31 

6.3.2 Studiens resultat i relation till KASAM ........................................................................... 32 
6.4 Slutsats ..................................................................................................................................... 33 
6.5 Praktisk implikation för tillämpning ........................................................................................ 33 
6.6 Vidare forskning ...................................................................................................................... 34 

7. Referenslista .................................................................................................................................. 35 
8. Bilagor ........................................................................................................................................... 38 
 

 



 

6 

 

1. Inledning 

 När verkligheten inte stämmer med ens yrkesvärderingar uppstår en dissonans.  

 Antingen får man ompröva sina egna värderingar eller också jobba så mycket att man 

  på sikt riskerar att bli sjuk. Alternativet blir att säga upp sig, vilket många gör  

 (Ljungman, 2015, 1). 

Så skriver författaren Lars Ljungman från Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling, i sin 

text med titeln: Hur mår Socialtjänsten? Hans fråga är berättigad, då många socialsekreterare 

inom Socialtjänsten rapporterar om arbetsrelaterad ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2007). 

Arbetsförhållanden inom Socialtjänsten är ett ämne som har diskuterats och kritiserats både i 

media och i vetenskapliga rapporter. Pettersson et al. (2006) menar att arbetet inom 

välfärdssektorn innebär svåra arbetsförhållanden, där anställda förhåller sig till motstridiga 

krav från organisationen och klienter. Stress och utbrändhet relaterat till arbetet tycks också 

öka samtidigt som antalet sjukskrivningar verkar bli allt fler. Allt detta har att göra med den 

psykosociala arbetsmiljön där olika påfrestningar i arbete samt en hög personalomsättning kan 

resultera i en förhöjd arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket, 2007). Socialsekreterarnas 

arbetssituation har länge bestått av hög arbetsbelastning, situationer med hot och våld och hög 

personalomsättning (Akademikerförbundet SSR, 2015).  

Fokus i föreliggande studie är inte den arbetsrelaterade ohälsan i sig, utan socialsekreterarna 

beslut om att säga upp sig – det alternativ som Ljungman nämner, och då specifikt från 

Socialtjänstens verksamhet inom barn och unga. Arbetet med barn och unga tycks särskilt 

präglas av pressade arbetsförhållanden och hög personalomsättning (Drake & Yadana, 1996; 

Tham, 2007). Enligt tidigare forskning är arbetet med barn och unga inom Socialtjänsten ett 

av de mest krävande yrken inom välfärdssektorn (Drake & Yadana, 1996). Detta framgår 

bland annat av Thams studie (2007) som visar att socialarbetare som arbetar med barn och 

unga, lämnar sina arbetsplatser. Av studien framgick, att 54 % av socialarbetare som arbetade 

med barn och unga endast hade varit på sin arbetsplats i max två år samt att 48 % av dem 

planerade att lämna den. Detta visar att arbetet med barn och unga tycks ha stor 

personalomsättning vilket rimligen kan tänkas påverka arbetet, ett arbete som istället kräver 

hög kompetens, kontinuitet och erfarenhet. Det intressanta här är därför vad det är som avgör 

att socialsekreterare fattar beslutet att lämna sitt arbete inom barn och unga. 

Tham (2007) menar att det finns för lite forskning om socialsekreterarnas egna upplevelser av 

arbetet och den organisation de arbetar för. Denna kunskapslucka är problematisk då det finns 

ett behov av mer kunskap byggd på socialsekreterarnas egna upplevelser, berättelser och 

erfarenheter kring den psykosociala arbetsmiljön. Detta är också anledningen till varför vi har 

valt att undersöka hur socialsekreterare upplever sitt arbete och varför de lämnar sin 

arbetsplats. I denna studie har vi valt att utgå från socialsekreterarnas upplevelser och 

erfarenheter av deras tidigare arbetsplats inom barn och unga. Vi antar en tillbakablickande 

reflektion där socialsekreteraren reflekterar kring upplevelser av arbetet och om de faktorer 

som var avgörande för varför de lämnade det. Det är intressant att veta om hur de egentligen 

upplevde arbetssituationen utifrån ett perspektiv då de inte längre var i ”stormens öga”. Vad 

hade de för upplevelser? Varför valde de att sluta? 

1.1Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att analysera och beskriva upplevelser av avgörande faktorer för 
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varför socialsekreterare väljer att lämna sitt arbete inom Socialtjänstens verksamhet för barn 

och unga. Studiens specifika frågeställningar är: 

 

o Vilka faktorer upplevde socialsekreterarna som avgörande för sitt beslut att lämna sin 

tidigare arbetsplats? 

 

o Hur upplevde socialsekreterarna att dessa avgörande faktorer kunnat undvikas? 

1.2 Relevans för socialt arbete 

Akademikerförbundet SSR har länge varit involverat i utvecklingen av Socialtjänstens 

verksamheter inom barn och unga. De uttrycker oro över den ohållbara arbetssituationen med 

en hög arbetsbelastning och personalomsättning. Detta menar Akademikerförbundet SSR 

bidrar till att utsatta barn och unga inte alltid får garanterat skydd, stöd och insatser av högsta 

kvalité. Överbelastning, stress, avsaknad av karriärmöjligheter och låg lön leder till att 

socialsekreterare lämnar sin arbetsplats. Arbetet med barn och unga anses vara ett svårt och 

komplext arbete. För att kunna skydda barnen och ungdomarna, anser Akademikerförbundet 

SSR att Socialtjänsten måste hålla en hög kvalité (Akademiker SSR, 2015). 

Ökad kunskap om socialsekreterarnas arbetsmiljö och arbetsförhållande är nödvändigt och 

viktigt för att kunna öka möjligheterna att identifiera faktorer för att kunna förbättra deras 

arbetsmiljö. Denna studie fokuserar på tidigare socialsekreterares upplevelser av sin tidigare 

arbetsplats som påverkar deras arbetsförhållanden och villkor, vilket är relevant för det sociala 

arbetets praktik. 

1.3 Uppsatsen disposition 

Denna studie är uppdelad i olika huvudkapitel som var för sig kommer att innehålla olika 

underrubriker. I första kapitlet redovisas inledning med bakgrund, syfte och frågeställningar 

samt studiens relevans för socialt arbete. Efter inledningen kommer andra kapitlet där 

bakgrund presenteras. I kapitel tre presenteras studiens kvalitativa forskningsansats, 

datainsamling, urval och tillvägagångssättet. Fortsättningsvis redovisas uppsatsens 

trovärdighet och tillförlitlighet som kopplas vidare till studiens etiska aspekter. Därefter 

kommer kapitel 4 där studiens resultat och analys redogörs. I sista kapitlet diskuteras studiens 

resultat i relation till vald metod och tidigare forskning samt studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare presenteras Antonovskys teori om KASAM som vidare diskuteras i 

relation till studiens resultat. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats, praktisk implikation 

för tillämpning och förslag till vidare forskning. 



 

8 

 

2. Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en bakgrund till hur arbetet går till med barn och unga enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter 

1989) och Föräldrabalken (SFS 1949:381). För att underlätta förståelsen av 

socialsekreterarnas arbete med barn och unga redovisas därför en beskrivning av de lagar, 

förarbeten och riktlinjer som socialsekreterarnas behöver förhålla sig till i arbetet med barn 

och unga och deras familjer. Denna bakgrundsinformation förklarar socialsekreterarnas 

arbetsvillkor och hur dessa lagar och konventioner kan tänkas sätta press och utmana 

arbetstagarna utifrån de anspråk som ställs. Detta görs för att läsarna ska kunna få en 

övergripande förståelse kring de förväntningar som ställs på socialsekreterarna och hur detta 

kan tänkas påverka deras arbetsförhållanden. 

2.1 Socialsekreterarnas beaktning av barnets rättigheter 

Barnens rättigheter beskrivs enligt 6 kap. 1 § Föräldrabalken (SFS 1949:381) att alla barn har 

rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin 

person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling. Enligt FB har föräldrarna ansvaret att ge barnet lämplig vägledning och råd när 

barnet, utifrån utveckling och förmåga, utövar sina rättigheter (SFS 1949:381). Av förarbeten 

till FB framgår det att i barnets rätt till trygghet ingår bland annat att få leva under stabila 

förhållanden och att ha någon att lita på̊. Till en god vård och fostran hör att barnet får känna 

sig behövd och att barnet får möjlighet att utveckla sina inneboende resurser och efterhand 

frigöra sig från sina föräldrar. Barnet har med stigande ålder rätt till ett allt starkare 

integritetsskydd. Vårdnadshavaren har ett ansvar för att barnets behov blir tillgodosedda men 

kan ibland behöva stöd. Att söka stöd kan vara ett sätt för vårdnadshavarna att kunna uppfylla 

det ansvar som åligger dem enligt FB (a.a). 

Enligt FB har samhället en viktig uppgift i att stödja och vid behov komplettera föräldrarna 

under barnets hela uppväxt. Syftet är att föräldrarna ska kunna erbjudas stöd och hjälp för att 

bättre kunna klara av föräldraskapet. Ett tidigt och brett generellt föräldrastöd kan förebygga 

framtida hälsorelaterade och sociala problem hos barnet. I och med att samhället har en viktig 

uppgift arbetar även socialsekreterarnas med att upprätthålla barnets rättigheter enligt FB. 

Socialsekreterarna ska ta hänsyn till att barnet ska få den trygg och stöd de behöver men även 

kunna samarbeta med att hjälpa föräldrarna (a.a). 

2.2 Socialtjänstlagen och Barnkonventionen 

Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990, vilket innebar att Sverige anslöt sig till att 

följa FN-konventionen trots att konventionen inte är en svensk lag. FN:s konvention om 

barnens rättigheter, blev ett verktyg för att skapa ett samhälle som utgår från barnperspektivet. 

Såsom samhället har en viktig uppgift att stödja föräldrarna har även staten ett ansvar att 

förpliktelsen om barnperspektivet fullföljs. Varje land bestämmer själv hur denna förpliktelse 

ska fullföljas, den måste dock ligga i linje med konventionens principer.  Konventionen ska 

inte endast återspeglas i den nationella lagstiftningen, utan en kombination av åtgärder krävs 

för att säkerställa barnets rättigheter (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Inför ett beslut eller en åtgärd ska barnperspektivet beaktas och beslutsfattaren bör överväga 

om beslutet eller åtgärden berör barnet och i så fall på vilket sätt. Att beakta barnperspektivet 

innebär att barnen ses som fullvärdiga medborgare och kompetenta individer som ska 

bemötas med respekt i alla sammanhang (Socialstyrelsen, 2015). Varje kommun ansvarar 
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enligt 2 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) för Socialtjänsten inom sitt område och har 

det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. När det gäller 

barn måste Socialtjänsten i varje enskilt fall bedöma vilket stöd eller skydd enligt SoL som 

han eller hon kan tänkas behöva utifrån barnets bästa som anges i 1 kap. 2 § SoL (SFS 

2001:453). 

2.3 Socialnämndens ansvar 

Enligt 5 kap. 1 § SoL ska Socialnämnden bland annat verka för att barn och ungdomar växer 

upp under trygga och goda förhållanden, i nära samarbete med hemmen främja en allsidig 

personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling. 

I Socialtjänstlagen finns grundläggande bestämmelser för samhällets skyldigheter att se till att 

barn och ungdomar får växa upp under trygga förhållanden (SFS 2001:453). I 

Socialnämndens arbete för att se till att barn och deras familjer vid behov får tillgång till detta 

stöd och skydd har det förebyggande arbetet en central betydelse. Inom ramen för det 

förebyggande arbetet kan olika former av rådgivning och stöd erbjudas (Socialstyrelsen, 

2015). 

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller 

på̊ annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda åtgärd av nämnden 

(11 kap. 1 § SoL, SFS 2001:453). Efter en utredning kan barn, unga och familjer vid behov 

erbjudas insatser (4 kap. 1 § SoL, SFS 2001:453). Socialnämndens olika insatser för barn 

bygger på̊ frivillig medverkan och samtycke, och ska utformas i samråd med barnet och hans 

eller hennes vårdnadshavare (jfr 1 kap. 1 § och 3 kap. 5 § SoL, SFS 2001:453) Socialnämnden 

har dock möjlighet att under vissa förhållanden ge barn det stöd och skydd de behöver även 

om vårdnadshavaren eller barnet, när han eller hon fyllt 15 år, inte samtycker till nödvändiga 

insatser. Detta regleras i LVU, Lag med särskilda bestämmelser - om vård av unga (SFS 1990: 

52). I vissa fall kan ett barn under 18 år få insatser mot vårdnadshavarens vilja med stöd av 

SoL (SFS 2001:453). I vissa speciella fall kan ett barn få insatser mot den ene 

vårdnadshavarens vilja enligt FB (SFS 1949:381). 

2.3.1 Kompetenskraven 

Enligt 3 kap. 3A§ SoL (SFS 2001:453) andra och tredje stycket ska Socialnämnden använda 

handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller annan relevant examen på 

grundnivå i högskolan.  De som har en utländsk utbildning som erkänts enligt 3 kap. 3b § SoL 

(SFS 2001:453) andra stycket, för utförande av sådana uppgifter inom Socialtjänsten rörande 

barn och ungdomar som innefattar bedömning av om utredning ska inledas, utredning och 

bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder eller uppföljning av beslutande 

insatser, kan också arbeta som handläggare. Socialnämnden ansvarar även för att den 

handläggare som självständigt utför arbetsuppgifterna avses i andra stycket har tillräcklig 

erfarenhet för uppgiften (Socialstyrelsen, 2015). 

 

I Handboken för Socialtjänstens arbete enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) framgår det 

att ett av Socialtjänstens svåraste uppdrag är arbetet med barn och unga som far eller riskerar 

att fara illa. Arbetet med barn och unga inkluderar även arbetet med deras familjer därför 

anses att personalkompetens ska vara väsentligt för att kunna göra ett så rättssäkert arbete som 

möjligt samt kunna upprätthålla en god kvalitet. Socialsekreterarna som arbetar med detta blir 

handläggare och får oftast hantera komplexa sociala problem samt göra kvalificerade 

bedömningar i arbetet. Svåra beslut som berör barn och deras familjer handlar oftast om stora 

ingripanden. Arbetet kan innefatta ett ansvar hos socialsekreterarna över ett stort antal 
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arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna kan handla om att bedöma om en utredning ska inledas, 

bedöma behov av insatser och uppföljningar (SFS 2001:453). 

 

I förarbetena framgår det att det är viktigt att personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter 

har relevant utbildning och erfarenhet med tanke på hur svårt det är att arbeta inom barn- och 

ungdomsvården. Enligt förarbetena ska en nyutexaminerad socionom få lämplig utbildning 

och handledning i arbetet med myndighetsutövning inom den sociala barn- och 

ungdomsvården. Introduktionen nämns också som en viktig faktor för personer som är 

oerfarna och nya på jobbet (a.a).  

2.4 Arbetsprocessen för socialsekreterarna 

Arbetsprocessen kan skilja sig åt och insatserna är väldigt många. För att Socialnämnden ska 

kunna fullgöra sin uppgift att förebygga, erbjuda stöd eller vidta åtgärder för barns skydd 

behöver de först få kännedom om ett barn far illa eller misstänkt far illa. En anmälan om 

misstanke att ett barn far illa eller riskerar att fara illa kan komma från olika myndigheter, 

som exempelvis skola, polis, hälso- och sjukvården men också från allmänheten 

(Socialstyrelsen, 2015). Den person eller den myndigheten som omfattas av 

anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL (SFS 2001:453) är genast skyldig att anmäla 

om de har fått kännedom eller misstänker att ett barn far illa. Andra kan göra en anmälan 

enligt 14 kap. 1 c § SoL (SFS 2001:453) 

När en anmälan kommit in ska Socialnämnden, utan dröjsmål, inleda utredning av vad som 

genom ansökan, anmälan eller på̊ annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan 

föranleda någon åtgärd av nämnden (11 kap. 1 § SoL, SFS 2001:453). Förhandsbedömningar 

är en bedömning om Socialnämnden ska inleda en utredning eller inte. Blir 

förhandsbedömning för omfattande eller drar ut på tiden kan situationen bli rättsosäker för 

barnen eller ungdomen och föräldrarna. Beslutar nämnden att en inleda en utredning enligt 

SoL, ska detta dokumenteras (Socialstyrelsen, 2015). 

En utredning avser till att göra det möjligt för nämnden att fatta beslut i ett ärende. Enligt 11 

kap. 1§ SoL (SFS 2001:453) ska Socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som 

genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan 

föranleda någon åtgärd av nämnden. Nämnden har ett långtgående utredningsansvar när det 

gäller barn som kan vara i behov av skydd eller stöd. Om nämnden får kännedom om något 

som kan innebära att nämnden kan behöva ingripa till ett barns skydd eller stöd kan en 

utredning genomföras oavsett barnets eller vårdnadshavarens inställning. Enligt förarbetena 

bör utredningar som gäller barn som kan behöva skydd ha högsta prioritet inom Socialtjänsten 

och bör inledas utan dröjsmål. Resursbrist är inte ett skäl att inte utreda ett barns behov av 

skydd (Prop. 1996/97:124 s. 110). Inom Socialtjänsten måste det finnas ett rimligt utrymme 

för att genomföra även mer komplicerade eller omfattande utredningar. En beaktansvärd 

uppgift för varje kommun är att bevaka att de barnavårdande funktionerna sköts på ett 

tillfredsställande sätt (Socialstyrelsen, 2015). 

En utredning av ett barns skydd eller stöd ska inte göras mer omfattande än vad som behövs 

och utredningen ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet (11 

kap. 2 § första stycket SoL, SFS 2001:453). Bestämmelserna omfattar såväl utredningar i fall 

som avses i bestämmelsen om anmälningsskyldighet och utredningar om behov av 

stödinsatser i andra fall (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Denna studie kommer vara baserad på intervjuer med socialsekreterare som arbetat med 

utredningar av barn och unga i kommunen med stöd i Socialstyrelsens system för 
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handläggning och dokumentation inom den sociala barnavården. I bakgrundsavsnittet 

redogörs vilka lagar och bestämmelser som arbetet med barn och unga utgår ifrån samt 

kommunens ansvar för att barnen och ungdomarna ska få den stöd och hjälp de behöver. För 

att få en förståelse för socialsekreterarnas situation beskrivs de kompetenskrav som krävs i 

arbetet och vikten av att en lämplig och kompetent personal arbetar med dessa 

arbetsuppgifter. Även handledning och introduktion i arbetet lyfts fram som viktiga faktorer 

inom barn- och ungdomsvården. Socialsekreterarna förväntas arbeta enligt dessa 

bestämmelser men om inte förutsättningarna finns kanske det inte går att uppfylla. Det är 

således, socialsekreterarnas upplevelser och erfarenheter av arbetet med barn och unga hos 

Socialtjänstens verksamhet som denna studie riktar sig till med nya insikter. 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring socialarbetares arbetssituation. De artiklar 

som valts ska sätta studien i ett sammanhang och skapa förståelse kring forskningsämnet. 

Redovisningen av tidigare forskning kommer att delas upp i tre delar. Första delen redovisar 

arbetssituationen för socialsekreterare och den andra delen beskriver de strategier som tidigare 

forskning har tagit upp som kan förbättra socialarbetarnas arbetssituation. Avslutningsvis 

diskuteras den tidigare forskningen.  

3.1 Socialsekreterares arbetssituation 

Tham och Meagher (2009)  genomförde en studie om socialsekreterares upplevelser och 

arbetsvillkor i arbetet med barn och ungdomar i Stockholms län. De tar upp frågor gällande 

socialsekreterarnas ärendemängd, krav, övertidsarbete, stöd i arbete och organisationsklimat. 

Studien visar att socialsekreterare som arbetar med barn och unga har stor arbetsbelastning 

och många socialsekreterare utrycker att det är nödvändigt att arbeta övertid. 

Socialsekreterare upplever högre krav på att lära sig arbetsuppgifterna snabbt och utföra det 

på kort tid än andra yrken inom välfärdssektorn. Vidare visar studien att socialsekreterarna 

upplever rollkonflikter i större utsträckning och att de värderar sin yrkesskicklighet lägre än 

övriga yrken. Arbetet påverkar i sin tur privatlivet negativt. Många upplever stress vilket 

vidare påverkar kvalitén i arbetet. Socialsekreterarna upplever en ojämlik arbetsfördelning 

mellan socialsekreterarna samt ett lågt intresse för personalens välbefinnande från 

ledningssidan. Tham och Meagher (2009) kom fram till att socialsekreterare inom barn och 

unga har mer krävande arbete än andra yrken inom välfärdssektorn. Trots det upplever 

socialsekreterarna att de har mer kontroll över beslutsfattande gällande arbete än andra 

grupper. Resultatet visar att socialsekreterare är mer utsatta för arbetsrelaterade svårigheter än 

övriga grupper. Det visar även att det inte är aspekter av arbetsuppgifterna och 

arbetsbelastningen som var av största betydelse för mindre arbetstillfredsställelse utan det är 

brister inom organisationen. Brist på stöd, otillräckliga relationer med närmaste handledare 

eller chef och en otillräcklig sammanhållen klimatorganisation nämns som avgörande faktorer 

till varför socialsekreterare lämnar sin arbetsplats. 

 

Liknade studie gjord av Kim Hasung (2011) i Kalifornien berör hur arbetsvillkoren ser ut 

bland socialsekreterare inom den offentliga barnvården och socialarbetare inom andra 

områden. Studiens resultat visar att socialsekreterare som arbetar med barn och unga har 

högre arbetsbelastning, större rollkonflikter och högre nivå av personlighetsförändring samt 

lägre prestationsförmåga än socialsekreterare inom andra områden. En gemensam nämnare 

som alla socialsekreterare inom olika områden nämnde är att de känner att deras förväntningar 

var ouppfyllda och att de upplever en känslomässig utmattning. Vidare genomförde Coffey’s 

et al. (2009) en kvalitativ studie om socialsekreterares arbetsförhållande och livskvalité på 
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Socialtjänsten i Storbritannien. Studiens resultat visar att 36 % av intervjupersonerna led av 

psykisk ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön på Socialtjänsten. Arbetsbelastning, 

tidsbrist, stort ansvar över människors liv, kommunikationsbrister och brist på arbetsstöd var 

de faktorer som påverkade den psykiska ohälsan. Studiens resultat visar även att 

socialsekreterarna upplever att de inte hinner genomföra arbetet ordentligt på grund av hög 

arbetsbelastning och personalbrist. Socialsekreterarna upplever även att deras arbete inte 

värderas högt. 

 

Shier och Graham (2011) undersökte socialsekreterares välbefinnande på arbetsplatsen genom 

en kvalitativ studie. Syftet med studien var att se vilka faktorer som fick socialarbetare att 

känna välbefinnande på arbetsplatsen. Att känna välbefinnande på arbetsplatsen leder till 

arbetstillfredsställelse, produktivitet och god fysisk och psykiskt välmående som påverkar 

både sjukfrånvaron och personalomsättningen. Studiens resultat visar flera faktorer som 

påverkar välbefinnandet på arbetsplatsen. Arbetsrelaterade faktorer som påverkar 

välbefinnande var arbetsmiljön i form av fysiska och psykiska relationer till organisationen. 

Arbetsbelastning och socialt stöd visar sig påverka utbrändheten hos anställda. Studien visar 

att många socialarbetare ville se resultat i arbetet i form av framsteg hos klienterna men 

påpekar att detta var svårt på grund av de bristande resurser och begränsningar som fanns i 

arbetet. Men även arbetsbelastningen behövde minskas för att socialsekreterare ska kunna 

känna ett välbefinnande på arbetsplatsen. Shier och Graham (2011) menar att hur 

socialarbetare värderar sitt arbete och hur andra värderar deras arbete påverkar 

arbetstillfredsställelsen. 

 

I en internationell studie av Amy Levin Goldberg (2003) genomfördes ett forskningsprojekt i 

USA vars syfte var att undersöka faktorer som påverkar socialarbetares vilja att lämna sin 

arbetsplats i en offentlig barnskyddsbyrå. Resultatet från denna studie visar att de yngre 

anställda, som var nya på arbetet, hade en avsikt att lämna arbetsplatsen. De upplevde mindre 

tillsyn, mindre integration, kände högre nivåer av stress och mindre tillfredsställelse på 

arbetet. Intervjuerna som utfördes i studien visar att det finns konsekventa svar och att 

kommentarerna från de anställda ofta stämde överens och var oberoende av vilket kön, 

etnicitet, ålder eller utbildning de hade. Många upplevde frustration från kollegor av högre 

yrkesposition och nämnde stor missnöje med mängden arbetsbörda och mängden 

pappersarbete. Detta orsakade stress på arbetsplatsen. Socialarbetarna menar att det tar bort 

meningsfull tid och samspel med klienterna. Trots den stora press och stress som många av 

socialarbetarna nämner i intervjuerna uttalar många arbetsglädjen av att hjälpa människor som 

är i behov av stöd. De socialarbetare som var kvar i organisationen trots organisationens stora 

brister nämnde att den största anledningen var att de tyckte om att arbeta med denna målgrupp 

och känslan av att kunna göra skillnad i någon annans liv är en viktig faktor till varför de inte 

lämnade sin arbetsplats (Levin, 2003). 

 
Kim och Stoner (2008) definierar socialt stöd som interaktion och utbyte av resurser mellan 

individer. Det kan handla om formella och informella relationer av socialt stöd. En formell 

relation kan vara mellan en anställd och chef och en informell kan vara mellan vänner. Kim 

och Stoner (2008) gjorde en kvantitativ studie där syftet med studien var att redogöra om det 

fanns ett samband mellan personalomsättningen bland socialsekreterare och utbrändhet. Ett 

slumpmässigt urval av 1 500 socialarbetare gavs till resultat i Kalifornien. Enkäter skickades 

ut med frågor inom fem olika områden; yrkesroll, handlingsutrymme, stöd inom 

organisationen, utbrändhet samt om de haft funderingar kring att sluta sitt arbete. I studien 

ville Kim och Stoner undersöka den formella relationen mellan anställda och ledningen inom 

organisationen. Studiens resultat visar att arbetsbelastning har en effekt på utbrändhet. 
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Organisatoriska aspekter betonades genomgående i studien, där det visar även på att 

socialsekreterare som har större handlingsutrymme och socialt stöd från bland annat chefen 

var risken för uppsägning mindre (Kim och Stoner, 2008). 

 

Mor Barak et al. (2006) genomförde en studie vars syfte var att identifiera vilka faktorer som 

påverkar socialsekreterare till att vilja lämna sin arbetsplats inom barn och unga. Genom både 

intervjuer och enkät undersökningar med socialsekreterare. Studien visar att stress är det 

största anledningen till att vilja lämna sin arbetsplats. Det framkommer även att 

socialsekreterare upplever alltför många förväntningar, mycket pappersarbete och inte 

tillräckligt med tid till att göra det verkliga arbetet. Organisationsklimatet var även en faktor 

till att vilja sluta på sin arbetsplats. Det visar sig att anställda känner sig inte delaktiga och inte 

fick tillräckligt med stöd från organisationen vilket påverkar de anställdas välbefinnande och 

engagemang i organisationen. Mor Barak et al. (2006) menar att socialt stöd speciellt från 

handledare, medarbetare och chefen kan ha en stor betydelse för att bevara sina anställda. 

Anledningen till varför många väljer att stanna på sin arbetsplats är på grund av klientarbetet. 

Några år senare genomförde Mor Barak en annan studie tillsammans med Lizano (2012) i 

Kalifornien där de båda studerade hur arbetsplatsens krav och resurser påverkar utvecklingen 

av känslomässig utmattning bland socialarbetarna som arbetade med barn och unga. Studien 

visar att brist på organisatoriskt stöd är kopplade till utveckling av känslomässig utmattning. 

Brister inom organisatoriska stöd vad det gäller handledning och stöd från ledningen. Dessa 

aspekter påverkar utvecklingen av känslomässig utmattning. Lizano och Mor Barak visar att 

organisatoriskt stöd påverkar personalomsättningen och avsikten att lämna arbetet. 

 

Balloch et al. (1998) studie vill fånga upp hur anställda inom socialt arbete upplever sitt 

arbete utifrån arbetstillfredsställelse och stress. Det visar sig att socialsekreterare är den 

professionen som är minst tillfredsställd och uttryckte mest missnöje. De är missnöjda med 

Socialtjänsten som organisation då de uttrycker att arbetet kring socialt arbete var styrd, att 

relationerna mellan de anställda inte var bra samt att det inte fanns karriärmöjligheter inom 

professionen. Ett återkommande missnöje bland socialsekreterare är Socialtjänstens 

utveckling. Från att ha prioriterat kompetensutveckling och vikten av professionell expertis 

inom arbetet har prioriteringarna skiftats till budget och ekonomi åtgärder. Handledning och 

stöd i arbetet hade minskat, men även socialsekreterarnas kompetens hade nedvärderats 

(Balloch et al, 1998). 

3.2 Strategier för att förbättra arbetssituationen 

Hussein et al.(2014) genomförde en longitudinell studie av nyexaminerade socialarbetare i 

England som direkt hade fått ett arbete kort där efter. Syftet med denna studie var att 

undersöka hur socialarbetarna trivdes på sina jobb och om de hade funderat på att lämna sitt 

arbete eller inte. Studiens resultat visar på socialarbetarnas vilja att lämna en arbetsplats kan 

motverka genom att socialsekreterarna har ett stöttande arbetsteam och att organisationen ger 

utrymme för kompetens utveckling och utrymme för både delaktighet och självbestämmande i 

arbetet. Med en stärkande arbetsplats menar Hussein et al (2014) att effektiviteten kommer att 

öka och viljan att stanna kvar kommer även också att öka. 

 

Astviks och Melins (2013) kvalitativa studie handlar om socialsekreterares copingstrategier. 

Syftet med studien var att identifiera individuella och kollektiva strategier som 

socialsekreterare använder sig för att hantera stress och de höga kraven de har på sig och vilka 

konsekvenser de kan medföra vad det gäller hälsa, kvalité och professionell utveckling. 

Studien visar att socialsekreterare vill hålla en hög kvalitetsstandard men det är svårt att 

upprätthålla, något som kan påverka deras kvalité och utveckling i arbetet. Det finns en stor 
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skillnad mellan vad socialsekreterarna vill och vad de kan utföra i arbetet. Det skapar stress 

och moraliska konflikter som sedan leder till sänkt kvalité och ambitionsnivå. För att hantera 

de höga kraven drar socialsekreterare sig undan från kollegor och även minska på 

engagemanget. När arbetsbelastningen, höga kraven och professionell meningsförlust blir för 

mycket blir utvägen att lämna arbetsplatsen eller yrket. Astvik och Melin menar på att det är 

en förlust på kompetens för organisationen i form av socialsekreterares och kunskap inom 

arbetet. I studien visar även att socialarbetare upplever att deras kritik inte når längre än till 

sina chefer. Astvik och Melin (2013) menar att problemen inom organisationen, specifikt hos 

Socialtjänsten, måste lyftas upp till en högre nivå. 

 

Billqvist (1999) skriver i sin avhandling om Socialtjänsten och dess klientarbete om vad som 

händer på Socialtjänsten och hur klientarbetet går till. I sin avhandling kommer hon fram till 

att Socialtjänsten saknar en plan, identitet och metod. Den är byråkratisk och lägger tonvikt 

vid att följa regler, snarare än att förändra människors livsvillkor. Klientarbetet på 

Socialtjänsten är tvådelat menar Billqvist, där ena delen har den administrativa processen som 

innefattar rutiner och lagar, och andra delen som har med socialsekreterarens arbete med att 

tillgodose klienter med den hjälp de behöver. Billqvist beskriver hur socialsekreterare 

upplever att de är låsta när de ska tillgodose klientens behov men samtidig ta hänsyn till lagar 

och regler. Forskaren menar att både klienten och socialsekreterare är drabbade, då det är 

svårt inom en byråkratisk organisation att driva behandlingsarbete då handlingsutrymmet är 

begränsat. 

 

I arbetet med att främja stressrelaterade sjukdomar har Theorell (2003), i sin 

kunskapssammanställning uppmärksammat vikten av att öka de anställdas delaktighet och 

handlingsutrymme. Studien har baserats på individer som upplever kontrollförlust samt 

minskat handlingsutrymme i sina arbeten. Där de anställda har ramar och regler som de måste 

förhålla sig till och för lite inflytande vilket ofta leder till stress och sjukskrivningar. 

Forskningen visar på att delaktighet och hälsa har koppling till anställdas beslutsutrymme. 

Med beslutsutrymme menas anställdas möjlighet att påverka vad som ska utföras och hur det 

ska göras. Även deltagande i beslutsfattandet är viktigt för att främja stressrelaterade 

sjukdomar så som hjärtinfarkt, hjärt-kärlsjukdomar samt nack-skulder smärtor. Genom att låta 

anställda påverka sina arbetstider, ge förslag till förändring och få delta i beslut kring 

organisatoriska förändringar. Theorell (2003) tar upp vikten av inflytande på arbetsplatsen där 

anställda kan framföra kritik och önskemål för ett gott arbetsklimat. 

 

I en studie som genomfördes av Jochnos et al (2014) undersökte forskarna vilka faktorer som 

påverkar arbetarnas beslut av att stanna eller säga upp sig från sitt jobb. Studien bestod av 

socialarbetare i en stat i USA som arbetade i flera myndigheter med barn och unga. Jochnos et 

al (2014) studie utgår från arbetarnas perspektiv om hur problem på arbetsplatsen kan 

undvikas. Johncos och et al studie (2014) tar upp att personalomsättningen är den högsta inom 

arbetet med sociala barn och ungdomsvården. Personalomsättningen ger olika konsekvenser 

för organisationen som bland annat finansiella kostnader men även konsekvenser som 

påverkar arbetarnas arbetsbelastning. Ett antal unika problem identifierades i denna studie. I 

resultatet framkom det att en individs personliga erfarenheter av arbetsplatsen var viktiga, 

såsom känslan av att vara delaktig i en stödjande miljö var viktig för arbetstagarna. Forskarna 

betonar vikten av att skapa en känsla av värde och tillhörighet inom myndigheten, genom att 

ge arbetarna de stöd och hjälp de känner att de behöver. En karriärorienterad faktor framkom 

också, viket innebar känslan av möjligheter inom organisationen. Detta understryker vikten av 

att främja karriärsmål såsom erfarenhet, kunskap och trygghet i organisationen. Arbetarna 

uttrycker en stark önskan av att höras av ledningen och denna studie speglar en viktig insats 
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för att ge feedback. Men även ökad samverkan inom systemen såsom domstolar, advokater, 

fosterföräldrar, var önskvärt (Johcnos et al, 2014). 

 

Slutligen anser forskarna att dessa faktorer bör diskuteras på en högre politisk nivå. Det finns 

ett behov av att uppmärksamma socialsekreterares perspektiv för att en förändring ska kunna 

ske. Även om vissa av de föreslagna strategierna skulle vara kostsamma, tidskrävande eller 

svårt att genomföra anser forskarna att det ger en värdefull insikt i arbetarnas uppfattningar 

om vad som skulle förbättra deras arbetsförhållanden. Forskarna menar att behovet av att 

behålla sina arbetstagare är också viktigt för att hålla dem aktiva och engagerade i sitt arbete 

(Jochnos et al, 2014). Forskarna hävdar att det är viktigt att se till att dessa socialarbetare 

förblir engagerade och entusiastiska i sitt arbete då detta även bidrar till att skydda kvaliteten i 

deras arbete. Sammantaget ger dessa fynd en värdefull information för organisationspolitikens 

sätt att främja organisatoriska styrkor för att kunna behålla sin personal. Resultaten 

understryker också varför vissa organisatoriska frågor kan öka stress och missnöje hos 

arbetare (Johcnos et al, 2014) 

3.3 Diskussion av tidigare forskning  

Sammantaget kan det konstateras att den tidigare forskning som presenterats visar att 

socialsekreterare som arbetar inom barn och unga arbetar i en bristande arbetsmiljö. 

Forskningen tar upp de problem som råder på arbetsplatsen och vilka konsekvenser det leder 

för de anställda och organisationen. Flera studier tar upp socialsekreterarnas arbetssituation 

som bristfälligt med hög arbetsbelastning, personalomsättning och tidsbrist som gör att 

socialsekreterarna inte hinner med sitt arbete. Forskningen tar även upp organisationens roll 

till socialsekreterarnas välbefinnande. Just brist på organisatoriskt stöd har varit genomgående 

i tidigare forskningen vad det gäller handledning bland annat. Internationell forskning påvisar 

samma problematik gällande socialsekreterares arbetssituation som nationell forskning. 

Likheterna mellan studierna stärker bilden av hur arbetssituationen ser ut på arbetsplatsen 

inom barn och unga och hur det är att arbeta som socialsekreterare. Den redovisade 

forskningen är relevant för denna studie då den redogör hur arbetssituationen ser ut för 

socialsekreterarna men även de faktorer som kan bidra till att socialsekreterare väljer att 

lämna sina arbetsplatser.  

 

Dock har den tidigare forskningen inte belyst upp hur socialsekreterare upplever sin 

arbetssituation. Alltså finns det ett behov av ytterligare forskning som inriktar sig på 

socialsekreterarnas egna upplevelser av deras tidigare arbete med barn och unga. Genom att 

studera hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation klarläggs deras egna reflektioner och 

tankar kring arbetsplatsen. Den kunskapslucka som finns är problematisk då mer kunskap bör 

vara baserad på relevanta omdömen från socialsekreterare då detta kan ge en mer rättvis 

återgivning av verkligheten. För att undersöka varför socialsekreterare väljer att lämna sina 

arbetsplatser är det rimligt att studera tidigare socialsekreterare som har erfarenhet inom yrket. 

4. Metod 

I detta kapitel följer en redogörelse av studiens metodologiska ansats, vald metod, 

tillvägagångssätt, urval, dataanalys, studiens reliabilitet och validitet samt studiens etiska 

överväganden. 

4.1 Kvalitativ forskningsansats 

Studiens fokus var att undersöka socialsekreterarnas egna upplevelser och reflektioner kring 

den tidigare arbetsplatsen på barn och unga, därför har studien utgått från en kvalitativ ansats. 
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Inom kvalitativa metoder försöker forskaren få kunskap om subjektiva upplevelser utifrån 

individens egna ord, meningsbeskrivningar, känslor och tankar. Syftet med kvalitativa 

metoder är framför allt, utifrån informantens egen synvinkel, förstå hur denne upplever sitt 

livsvärde (Larsson et al, 2005,s.92). Studiens mål har varit att förstå socialsekreterares egna 

upplevelser från deras tidigare arbetsplats samt förstå de faktorer som var avgörande till 

varför de lämnade sin arbetsplats. Det är det subjektiva i deras upplevelser som har varit fokus 

i studien och inte till det objektiv mät- och observerbara. Vill forskaren istället få svar på i 

vilken utsträckning ett fenomen förekommer eller ge en bild av undersökningsgruppens 

upplevelser skulle en kvantitativ metod vara bättre. Den kvalitativa metoden framställer sitt 

forskningsobjekt ur ett helhetsperspektiv, vilket innebär att forskaren gör avgränsningar och 

väljer att fokusera på vissa aspekter. Det är i forskningsanalysen av dessa aspekter som ett 

helhetsperspektiv tillämpas genom att förstå hur dessa aspekter hänger ihop (Larsson et al, 

2005,s. 92).  
 
Genom att välja en kvalitativ ansats då studiens avsikt var att studera socialsekreterares 

upplevelser av den tidigare arbetsplatsen på barn och unga. Data samlades genom intervjuer 

som kan liknas vid samtal för att ta del deras upplevelser och reflektioner. En kvalitativ metod 

har tre former av datainsamling; intervjuer, direkta observationer och dokumentanalyser 

(Larsson et al, 2005,s.91). I denna uppsats har kvalitativ intervju använts som 

datainsamlingsmetod. Kvale och Brinkmann (2014) menar att kvalitativa forskningsintervjuer 

är till för studier där forskaren vill förstå världen ur informantens perspektiv. Larsson (2005) 

beskriver kvalitativ intervju som kunskapsskapande samtal där intervjuaren försöker se 

världen med andras ögon eller uppleva vad någon annan har upplevt. Fördelen med en 

kvalitativ intervju är att informanten ges utrymme att med egna ord ge sin verklighetsbild 

vilket är förutsättningen för den ansats vi har valt. Vidare ser vi fördelen med personlig 

kontakt med informanterna då det kan ge en god referens till svaren genom kroppsspråk och 

annat som kan förmedlas av sinnena och som kan vägas in i tolkningen (Svenning, 2003). 

Detta är något som inte tas hänsyn till i kvantitativa studier.  

 

Sedan finns det nackdelar med kvalitativa intervjuer då det är en social situation där det 

skapas en viss relation mellan intervjuaren och forskaren. Det som kan hända är att 

informanten kan påverka svaren som intervjupersonen ger (Svenning, 2003), vilket kanske har 

skett då oplanerade följdfrågor tillkom vid intervjutillfället där informantens förutsättningar 

att beskriva sina upplevelser påverkades. Kvale och Brinkmann (2014) hävdar däremot att en 

ömsesidig påverkan mellan intervjuare och informanten kan vara till fördel. Intervjuer kan 

mer eller mindre vara strukturerade vilket betyder att intervjuaren har makt att styra intervjun 

med frågor.  

 

Till intervjuerna användes en intervjuguide med tre öppna frågor. Frågorna ställdes till 

informanterna men med olika följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden. Följdfrågorna 

har varierat i antal och hur de har formulerats. Följdfrågor ställdes för att få ut mer fylligare 

och uttömmande svar. Genom att ha färdiga frågor under intervjun får alla informanterna 

samma förutsättningar och sedan är det lättare att jämföra materialet till analysen.  

4.2 Urval 

En kvalitativ studie bör ha mellan 5 och 25 intervjuer enligt Kvale och Brinkmann (2014). 

Syftet var att intervjua tio personer, då målet var att exemplifiera hur socialsekreterare 

upplevde sin tidigare arbetsplats. Då vi var intresserade att studera upplevelser i ett 

tillbakablickande perspektiv kring den tidigare arbetsplatsen har studiens urval varit att endast 
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hitta informanter som arbetat på enheten för barn och unga.  

 

Vår föreställning var att det skulle bli svårt att hitta informanter och ännu svårare är att hitta 

informanter som har arbetat inom Socialtjänstens område barn och unga och valt att säga upp 

sig. Anledning till varför vi valde att utgå från informanten som har lämnat sin arbetsplats var 

dels för att det inte har gjorts tidigare studier dels att det skulle vara mest relevant till studiens 

syfte. Urvalet har med andra ord, varit strategisk. Med strategiskt urval innebär att det 

utformades specifikt utifrån de undersökningsfrågor som vi ville ha svar på (Alvehus, 2013, 

s.67).  

 

Tillgång till det empiriska fältet fick vi genom att verksamhetschefen för enheten för barn och 

unga, tillfrågades. När vi fick verksamhetschefens godkännande skickades ett 

informationsbrev ut om studiens syfte till enhetschefer som sedan vidareförmedla till sina 

tidigare arbetstagare, då de inte kunde utlämna kontaktuppgifterna direkt till oss.  

 

Enhetscheferna skickade kontaktuppgifter på de personer som ville delta i studien och andra 

kontaktade oss personligen för att anmäla sitt intresse. Emellertid fick vi för få informanter 

varför vi utökade sökningen genom att fråga runt på arbetet och i våra nätverk efter personer 

som passade in i studiens urval. På så sätt lyckades vi hitta ytterligare några informanter 

 

Information om studien skickades ut via e-post till alla tio informanter som kom att bli 

studiens forskningspersoner. Fem av informanterna arbetade med utredning av barn och unga, 

två arbetade med placering av barn och unga och en arbetade med ensamkommande barn. Tre 

av informanterna arbetar fortfarande med barn och unga fast i en annan kommun. Övrig 

arbetar inom olika fält, både inom den privata och kommunala sektorn. Informanterna bestod 

av sju kvinnor och tre män - samtliga hade socionomexamen som utbildningsbakgrund.  

 

Av de tio informanter som hade visat intresse för att delta i studien, var det tillslut åtta 

informanter som deltog. De två resterande informanter hördes inte av fastän vi försökte få tag 

på dem men inget svar inkom. Vi försökte hitta två till som skulle kunna tänka sig vara med i 

studien men inga hittades. Då studiens urval var tidigare anställda socialsekreterare var det 

svårt att hitta två nya informanter som skulle passa in i urvalet. Vi valde att inte göra någon 

bortfallsanalys trots att dessa två bortfall skulle kunna påverka studiens resultat.  

4.3 Genomförande av intervjuerna 

En intervjuguide användes som hjälpmedel under intervjutillfället. Intervjuguiden bestod av 

två förbestämda delar. Den första delen innefatta bakgrundsfrågor kring utbildning, 

examensår och vilka karriärvägar de tog efter examen. De inledande frågorna är till för att 

vara en mjukstart där intervjupersonen inte kastas in i forskningsämnet direkt. Nästa del var 

kring informantens tillbakablick på deras tidigare arbetsplats där informanten fick möjligheten 

att berätta om sina upplevelser och reflektioner. På denna del hade tre olika områdesfrågor 

förbestämts. Den första var om informanten kunde berätta om sina upplevelser och 

erfarenheter av sin tidigare arbetsplats såsom arbetsuppgifter, trivsel, socialstöd och 

arbetsförhållandena. Den andra frågan var kring hur informanten upplevde sina 

förutsättningar i sin tidigare arbetsplats såsom introduktion, utbildning och hjälp från 

ledningen. Sista frågeområdet handlade om varför intervjupersonen valde att lämna sin 

tidigare arbetsplats. Frågorna ordnades utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

 

Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats och för de intervjupersoner som 

inte kunde ta emot oss på sina arbetsplatser bokades ett grupprum i ett bibliotek i en ostörd 
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miljö. Samtliga intervjuer varande mellan 30-35 minuter.  

 

I transkriberingsprocessen har ord, uttryck och pauser används. Pauserna markerades och 

transkriberades i tre antal punkter. Informanternas betoning av ord eller dialekter angavs inte 

då detta inte ansågs vara relevant för studien. Uppgifter om namn, ort och annat, som 

eventuellt kunde spåra läsaren till informanten, togs inte med i transkriberingarna, eftersom 

intervjupersonerna informerades om konfidentialitetskravet. Vi har formulerat om vissa citat 

för att öka förståelsen och läsbarheten på där det har ansätts vara lämpligt. Genom att utesluta 

utfyllnadsord som ”ju”, ”va”, ”alltså” och liknade ord. Innebörden som har sagt förändras inte 

anser vi utan att det underlättar för läsaren utan att det är lättare att hänga med i 

resonemangen. De slutgiltiga transkriberingarna blev totalt 60 maskinskrivna sidor med 

enkelradavstånd. Ljudklippen från intervjutillfällena raderas efter analysen av studiens 

resultat för att skydda informanternas anonymitet. 

4.4 Analys 

Det insamlade materialet från intervjutillfällena analyserades enligt Graneheim och Lundman 

(2014) kvalitativa innehållsanalys. Denna analysmetod kan beskrivas som en process att 

identifiera, koda samt kategorisera grundläggande mönster eller teman i det insamlade 

empiriska materialet (Graneheim och Lundman, 2004,s.106) Graneheim och Lundman (2014) 

menar att innehållsanalys är en metod som rör analys av dokument och texter som kan vara 

tryckta, handskrivna eller i elektronisk form, som på ett systematiskt sätt vill kvantifiera 

innehållet utifrån kategorier som utformats i förväg. Inom den kvalitativa innehållsanalysen 

fokuserar analysen på det manifesta och latenta innehållet. Vid analysering av det manifesta 

innehållet fokuserar analysen på vad texten säger och de uppenbara synliga komponenterna 

beskrivs. Vid analys av den underliggande innebörden av texten är det latenta innehållet som 

användas (Graneheim & Lundman, 2004,s.106). Det blir nödvändigt att utforska det som 

ligger under ytan för att kunna ställa mer djupgående frågor om vad det är som sker (Bryman, 

2011,s, 290). 

Att kunna arbeta med näranalyser av intervjuberättelser förutsätter att vi har möjlighet att 

både kunna lyssna till intervjuerna och kunna arbeta med transkriptionerna (Larsson et al, 

2008,s.127). Vid analysen skrevs därför alla transkriptionerna ut i sin helhet och lästes flera 

gånger av oss båda, i samband med att det inspelade materialet var på, detta för att skapa en 

förståelse för innehållet samt kunna hitta en känsla för helheten. Vidare plockades relevanta 

meningar eller fraser ut som innehöll information som var relevant till studiens syfte och 

frågeställningar. De meningar från transkriptionerna som hade ett gemensamt budskap 

identifierades för att sedan kondenseras och kodas. Kodning av meningsenheterna utgör, 

enligt Graneheim och Lundman, det viktigaste innehållet i texterna då en kod är etikett på en 

meningsenhet som kortfattat beskriver dess innehåll och en kategori utgörs av flera koder som 

har ett liknande innehåll. För att få ett helhetsintryck satt vi samman de meningsenheter som 

hade visat likheter mellan varandra till nya kodade grupper som var relaterade till studiens 

syfte. Sedan överfördes koderna till en kodningssida där liknande koder grupperades 

tillsammans och genom att jämföra skillnader och likheter mellan dem, skapades tretton 

underkategorier och fyra huvudkategorier. De fyra huvudkategorierna var: arbetsbelastning, 

kompetensutveckling, organisation och stöd. Slutligen formulerades den underliggande 

mening, alltså det latenta innehållet, av kategorierna, till två teman: orsaker till uppsägning 

och strategier för att motverka uppsägning. 
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Tabell I. Exempel av analysförfarandet vid resultatbearbetningen. 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Sen så[…]kan det ju inte 

ryckas under stol med att 

arbetsbelastningen är 

extremt hög. Och så ser det 

ju ut inom Socialtjänsten i 

stort, tänker jag. Det är ju 

inte så konstigt att det är 

tomma stolar på väldigt, 

väldigt många arbetsplatser 

inom Socialtjänsten 

Den höga 

arbetsbelastningen har gjort 

att det finns många tomma 

stolar att fylla på 

Socialtjänsten 

Hög 

arbetsbelastning, 

personalbrist 

Arbetsbelastning Arbetssituation 

Det var också väldigt 

brister i introduktion 

faktisk, men eftersom jag 

hade jobbat med det i ett år 

så lärde jag mig nånting, 

jag har inte helt grön när 

jag kom in i barn 

 

Brister i introduktion, men 

jobbat med det tidigare 

lärde något ändå 

Brist i introduktion Introduktion Kompetensutvec

kling 

Det var tomt på chefens 

rum. På det här jobbet så är 

ju det kan ju verkligen 

hända grejer snabbt, Alltså 

det ringer någon och vet 

inte riktigt va man ska göra 

med den informationen 

man får. Så vill man gå 

fråga någon så är det helt 

tomt i korridoren. 

Tomt på chefens rum, det 

hänger grejer och man vill 

fråga men de är tomt 

Tomt på chefens 

rum 

Frånvarande chef Stöd 

4.5 Förförståelse 

Tidigare erfarenheter kan påverka allt som upplevs vilket kan vidare skapa en förförståelse 

kring tolkningar av olika situationer. Förförståelsen kan både leda rätt och fel vilket påpekas 

som viktig att ha en medvetenhet kring (Lundman & Granheim, 2012) För att 

medvetandegöra förförståelsen har vi valt att avsätta tid för reflektion kring vår egen 

förförståelse av studiens ämne och vilken påverkan den kan ha på resultatet under studiens 

gång. Vi har båda arbetat inom Socialtjänsten och mött vissa av de arbetsuppgifter som många 

av informanterna själv tar upp. Således har vi upplevelser och känslor kring att arbeta på 

Socialtjänsten som organisation. Vi har även erfarenheter av hur kollegor upplevde sina 

arbetsuppgifter och arbetet på Socialtjänsten som också tagit i åtanke vid dessa 

reflektionstillfällen. Genom att reflektera kring förförståelsens eventuella påverkan under en 

studie är viktigt att ta hänsyn till för att sedan kunna bedöma studiens analys och resultat. Det 

är viktigt att ta hänsyn till att ens egen förförståelse kan vara felaktig och att den även kan bli 

motbevisad. Under studiens gång, speciellt vid intervjutillfällena och analys av resultat, 
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upplevde vi vid flera tillfällen att vår förförståelse kring socialsekreterarnas avgörande 

faktorer för att lämna sin arbetsplats motbevisade våra egna tankar och föreställningar. 

4.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

En viktig punkt i denna studie var att bedöma hur innehållsrik och mångsidigt som 

informationen från informanter var. Vissa kvalitativa forskare föreslår ibland att de 

undersökningar som genomförs borde bedömas eller utvärderas på de grundval av andra 

kriterier än dem som används inom kvantitativ forskning. Bryman (2013) refererar till Lincoln 

& Guba (1985) som menar att det behövs alternativa termer och andra bedömningsformer för 

kvalitativa studier. De föreslår bland annat tillförlitlighet som kriterium för hur pass bra en 

kvalitativ undersökning är. Trovärdighet som motsvarar intern validitet visar hur troliga eller 

sannolika resultaten är. Överförbarhet som motsvarar extern validitet, tyder på om resultaten 

kan tillämpas i andra kontexter. Pålitlighet liknar reliabiliteten det vill säga om resultatet blir 

ungefär densamma vid ett annat tillfälle. Då studiens forskningsansats har varit kvalitativ har 

vi utgått efter Lincoln och Gubas (1985) bedömningsformer, trovärdighet och tillförlitlighet.  

 

För att öka tillförlitligheten i studien formulerade vi en intervjuguide som användes under 

varje intervjutillfälle. Vid bearbetningen av det insamlade datamaterialet fann vi att samtliga 

informanter hade uppfattat våra frågor på ett korrekt sätt då vi fick de svar vi var ute efter. 

Detta kan bidra att undersökningen kan bedömas ha en hög tillförlitlighet. Vid utformningen 

av studiens undersökning utgick vi från studiens formulerade syfte och frågeställningar. 

Denna tillämpning gjordes även vid bearbetningen av det insamlade datamaterialet då vi 

ständigt haft i åtanke att studiens resultat ska utformas utifrån de frågeställningar vi 

formulerat. Detta för att höja trovärdigheten i studien. 

 

Generalisering handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan appliceras på personer, 

situationer, händelser eller fall som inte har ingått i studien. Sociala fenomen är alldeles för 

föränderliga, varierande och kontextbundna för att generaliseras hur som helst (Fejes & 

Thonberg, 2009,s.230). Kvale och Brinkmann (2014,s.210) menar dock att läsaren kan göra 

en analytisk generalisering vilket innebär att “man gör en väl överlagd bedömning i vad mån 

resultatet från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan 

situation”. Forskningsresultat tillhandahåller ett perspektiv snarare än sanning (Fejes & 

Thorberg, 2009,s.231). Detta är något denna studie tagit hänsyn till då studiens resultat avsikt 

är att lyfta fram socialsekreterarnas egna upplevelser av sin tidigare arbetsplats. Meningen är 

inte att tala om det är en sanning eller inte, utan lyfta fram vad socialsekreterarnas egna 

reflektioner kring den miljön de befann sig just då. 

 

Begreppet pragmatisk validering innebär att resultatet från en kvalitativ analys bedöms utifrån 

dess relevans och nytta för de för vilka resultaten presenteras (Fejes & Thonberg, 2009,s.232). 

Den kunskap som kommit fram i studiens resultat anses vara användbart, speciellt inom 

socialt arbete. Vi tror att denna kunskap kan bli användbar för att förbättra socialsekreterarnas 

arbetsmiljö. Genom att lyfta fram socialsekreterarnas egna reflektioner och upplevelser kan 

andra ta del av det samt få kunskap om hur just de upplevde situationen samt få en inblick i 

deras tidigare upplevelser. 

4.7 Etiska överväganden 

Denna studie har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna inom samhällsvetenskapliga 

forskningsstudier. De forskningsetiska principerna kan delas in i 4 olika huvuddelar där ett är 

informationskravet, andra är samtyckeskravet, tredje är konfidentialitetskravet och sista 
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nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa fyra forskningsetiska principer har av störst 

vikt behandlats ingående och genomsyrat hela forskningsprocessen. 

 

Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera våra deltagare om vad de har för 

uppgift i vår studie och att deltagandet är frivilligt. Intervjupersonerna informerades vid varje 

intervjutillfälle om deras rätt att inte vilja delta i studien samt att de fick själv bestämma 

vilken information de ville att vi skulle ha med. De fick även information om att de hade rätt 

att avbryta sin medverkan när som helst. Ett informationsbrev där studiens syfte och 

beskrivning av hur studien skulle gå till skickades till alla våra deltagande. 

 

I samband med informationen innan intervjun fick informanten möjligheten att skriva under 

samtyckesblanketten. Det här är den andra forskningsetiska principen som beaktar 

samtyckeskravet som är en princip som innebär att vi som forskare behöver få ett samtycke 

från våra deltagare. Samtyckesblanketten skrevs under vid varje intervjutillfällen med de 

enskilda informanterna. Informanterna fick även information vid intervjutillfällena att de hade 

rätt att självständigt bestämma under vilka omständigheter och hur länge de ville medverka i 

studien. 

 

Vidare i arbetet med analysen av det insamlade materialet från våra informanter beaktades den 

tredje forskningsprincipen: konfidentialitetskravet. De datamaterial vi fick in från våra 

informanter skyddades mot obehöriga som inte får ta del av studien, detta för att tillämpa 

konfidentialitet principen. Konfidentialitetskravets utgångspunkt är att deltagarna ska 

omfattas av en tystnadsplikt. Alla uppgifter som vi erhöll från våra informanter behandlades 

konfidentiellt det innebar att vi lämnade inte ut uppgifter till någon utomstående samt att vi 

försökte så långt som möjligt avidentifiera varje enskild informant som presenterades i 

studiens resultat. 

 

Slutligen togs även hänsyn till nyttjandekravet, den sista forskningsetiska principen då 

informanternas uppgifter samt intervjutillfällenas resultat användas endast för forskningens 

ändamål. Informanterna informerades om detta muntligt vid början av intervjutillfällena. 
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av de åtta intervjuer som genomfördes med de tidigare anställda 

socialsekreterarna. Resultatet mynnades ut i två teman; orsaker till uppsägning och strategier för att 

motverka uppsägning. Undersökningen avsåg att besvara följande forskningsfrågor:  

 

o Vilka faktorer upplevde socialsekreterarna som avgörande för sitt beslut att lämna sin 

tidigare arbetsplats? 

 

o Hur upplevde socialsekreterarna att dessa avgörande faktorer kunnat undvikas? 

 

Det första temat behandlar de avgörande faktorerna som låg i grunden till valet att lämna 

arbetsplatsen. Det andra temat redogör strategier som kunde ha använts för att undvika uppsägning. 

Dessa två teman representerar det latenta innehållet av analysen.  

 

Resultaten nedan redovisar de teman, kategorier och underkategorier som beskriver tidigare 

anställda socialsekreterares upplevelser av arbetsplatsen och varför de slutade. Socialsekreterarna 

har tilldelats en varsin siffra för avidentifiering: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. 
 

Tabell II. Sammanfattande struktur för studiens resultat. 

Tema Kategori Underkategori 

Orsaker till uppsägning Arbetssituation Tid 

Ansvar 

Arbetsbelastning 
Stöd Frånvarande chefer 

Att bli sedd 

Handledning 
Strategier för att motverka uppsägning Kompetensutveckling Introduktion 

Utbildning 

Specialisering 
Organisation Omorganisation 

Organisationens prioriteringar 

Inflytande 
 

5.1 Orsaker till uppsägning 

De kategorier som framkom under analysen är: arbetssituation och stöd. 

5.1.1Arbetssituation 

Denna kategori beskriver de tidigare socialsekreterarnas arbetssituation. Tre faktorer pekades ut 

som ansågs påverka deras upplevda arbetssituation: tid, ansvar och arbetsbelastning. I denna 

kategori identifieras således fyra underkategorier: tid, ansvar, arbetsbelastning och lön. 

 

Analysen visar att mer tid behövdes för att socialsekreterarna skulle kunna utföra sina 

arbetsuppgifter på ett godtagbart sätt. På grund av den höga personalomsättningen och 

arbetsbelastning som upplevdes inom organisationen, hann många inte utföra arbetet på den nivå de 

önskade. Trots den höga arbetsbelastningen kände sig dock socialsekreterarna nöjda med sin 

prestation med hänsyn till den korta tiden de hade till sitt förfogande. Nedanstående citat uttrycker 

deras önskan om mer tid i form av färre ärenden.  

 

  Nja[...] eller jag menar inte mer tid[...] inte längre utredningstid[...] det 

  Menar jag inte[...] det tycker jag[...] nej det ska det absolut inte vara utan 
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  färre ärenden så att man hinner med mer under dom här fyra månaderna. (S4) 

  

 

  Jag skulle önska mer tid, det vill säga mindre ärenden. (S2) 

     

Analysen visar att det finns lite tid till klientträffar och på grund av den höga arbetsbelastningen 

upplevdes stress i samband med arbetet. Då mycket utav tiden spenderades på administrativt arbete 

hade inte socialsekreterarna alltid möjlighet att träffa sina klienter lika ofta som de önskat. Det 

fanns inte heller mycket utrymme för att ventilera eller få ur sig saker och ting som de kände att de 

behövde få ut för att förnya sin energi. Tidsbristen som rådde gav upphov till stress och en känsla av 

att vara efter i arbetet, vilket uttrycktes i följande citat: 

    

  Det är mycket pappersarbete, för mycket pappersarbete, man    

    hinner inte med. (S2) 

 

Ansvar utgör en faktor som de själva ansåg att de tog på sig det men även andra beskriver hur 

ansvaret kändes påtvingat på grund av den tunga arbetsbelastningen de hade. Det finns ett samband 

mellan det påtvingade ansvaret och den personalomsättningen som rådde.  Detta samband beror på 

att socialsekreterarna tilldelas ansvar utan hänsyn till deras erfarenhet. 

 

  Jag fick ta ett jätte stort ansvar, jag kände att organisationen 

  åt upp mig för jag såg också vid ett tillfälle, anställde de tre nya 

     i vår grupp samtidigt, tre ny exade.(S8) 

      

Bristen av erfarna kollegor och bristen på tid tillsammans med den höga arbetsbelastningen lade 

tyngre ansvar på vissa. I och med att arbetet med barn och unga är intensivt och utgör bland det 

svåraste inom socialt arbete, något som stöds av tidigare forskning och socialsekreterarna egna 

uttalanden, ökade ansvaret ännu mer hos handläggarna. 

 

Det var stort ansvar och det lämnades mycket till handläggarna. (S4) 

     

Socialsekreterarna påpekar att det blev för tungt och för mycket i samband med att de inte hade 

några återhämtningspauser. För många och för krävande ärenden med för lite tid till sitt förfogande 

utgjorde en ond cirkel. Arbetsbelastningen upplevdes som extremt hög inom Socialtjänsten i stort, 

detta i samband med den rådande personalomsättningen inom organisationen. Den höga 

arbetsbelastning underminerade även de anställda genom att skapa en upplevd bristfällighet då de 

inte känner att de lyckas uppfylla de förutsättningar som krävs för att kunna utföra ett bra arbete, 

detta utgjorde ett stort dilemma bland socialsekreterarna vilket uttrycks i följande citat: 

 

Det finns inga förutsättningar för att kunna göra det jobb som egentligen  

är sagt. Det är för hög arbetsbelastning, det är för mycket ärenden  

på varje handläggare det är för svåra ärenden egentligen på oerfarna 

handläggare.(S7) 

  

Trots de dåliga arbetsförhållandena som nämns i undersökningen var det, märkvärdigt nog, ingen 

som uppgav att arbetsuppgifterna eller arbetet med barn och ungdomar som anledningen till varför 

de valde att lämna sin arbetsplats. Tvärtom så beskrevs arbetsuppgifterna som roliga, utmanande 

och spännande. Arbete med barnen och ungdomarnas familjer ansågs som ett utvecklande och 

meningsfullt arbete, där de hade möjlighet att kunna hjälpa familjerna. Detta illustreras av följande 

citat:  

Asså det var inte arbetsuppgifter i sig som fick mig att 

  sluta på Socialtjänsten, jag tyckte det var otroligt roligt 
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  och utvecklande att jobba med ungdomar och deras familjer. (S3) 

     

Lönen har länge varit ett diskuterat ämne inom socionomkarriären och inte minst bland 

Socialtjänstens socialsekreterare (Akademikern SSR, 2015). Lönen och löneutveckling uppgavs 

som en av de faktorer som bidrog till deras beslut att lämna sin tidigare arbetsplats. Den upplevdes 

inte som likställd eller rättvis med tanke på omständigheterna de uthärdar under arbetet. Förutom de 

som uppgav lönen som avgörande faktor för deras beslut att lämna sin tidigare arbetsplats, 

associerade socialsekreterarna sin lön med något negativt och beskrev att det var något de skulle 

vilja ändra på. Socialsekreterarna ansåg att de inte förtjänade den lön de fick. Den ansågs också 

förklara varför många valde att arbeta med samma arbete fast i andra kommuner, då de var 

medvetna om att de kunde höja sin lön.  

 

  Men asså jag blev så himla irriterad när jag fick reda på  

  hur mycket jag fick[...] eller hur lite jag fick i lön.(S3) 

5.1.2 Stöd 

Denna kategori redogör hur socialsekreterarna upplevt det sociala stödet på sin arbetsplats. 

Frånvarande chefer bidrog till ett missnöje i samband med att de inte fått tillräcklig uppskattning 

och feedback, både från chefer och också gruppledare. Vidare förklaras att stöd via handledning 

behövs utökas. I denna kategori har tre underkategorier identifierats: chefens roll, uppskattning och 

handledning. 

 

Socialsekreterarna beskrev chefernas frånvaro i arbetet och det bristfälliga stöd som gjorde det 

svårare att prestera. Oavsett om chefen var ute på budgetmöten, ärenden eller närvarade på arbetet, 

var stödet otillräckligt då chefen beskrevs som alltid upptagen eller stressad. Chefens roll, enligt 

socialsekreterarna, är att ge stöd vid hög arbetsbelastning, att bidra med sin kunskap inom området 

och vara närvarande på arbetsplatsen. De menar att chefen inte bara ska finnas till hand vid akuta 

situationer utan att chefen också har ett ansvar att avlasta sina anställda och se till att de mår bra 

psykiskt. De som var nyanställda upplevde att de inte fick tillräckligt stöd när det behövdes. I 

samband med det stora ansvaret som tilldelades handläggarna, uppmärksammades även att chefen 

inte tog det ansvar som de ansåg var befogat. 

 

  Eftersom chefen inte alltid var på plats, då fick man inte  

  alltid stöd men när han är väl på plats var han alltid  

  så stressad och upptagen för att han har så mycket. (S5) 

     

  Det var för tufft helt enkelt och jag kände att jag inte fick 

  gehör från min chef och hjälp. Hen hjälpte inte mig att  

  avlasta mig med mina ärenden. Jag fick ta ett jätte stort ansvar.  

  Chefen tog inget ansvar. (S1) 

     

Uppskattning, återkoppling och konstruktiv kritik saknades enligt deras upplevelse. De tar även upp 

vikten av att bli sedd av chefen då de beskriver att chefen sällan frågade hur de mådde eller hur 

arbetet framskrider. Det emotionella stödet och uppskattning från chefen under den höga 

arbetsbelastningen lyftes fram. Detta kunde tillfredsställas genom att chefen, med jämna mellanrum, 

ger respons till de anställda om deras arbete och bekräftar att de gör ett bra jobb.  

 

  Jag skulle velat att chefen lyssna på mig och fråga hur jag hade det.  

  Vad han kan göra för att jag ska må bra på min arbetsplats.(S8) 

 

Regelbunden handledning betonades som ett viktig redskap i arbetet, men dessvärre ska den höga 
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arbetsbelastningen och tidsbristen ha bidragit till att det inte fanns tid som kunde prioriteras för 

handledning. Handledningen betraktades som ett tillfälle där frågor om arbetet och svårare ärenden 

kunde lyftas fram. Detta innebar att betydelsefull och positiv energi kunde frigöras. 

 

  Jag tycker att det ska finnas mycket handledning under  

  sin första period, under de första sex månaderna.  

  Någon som man kan vända sig till åtminstone.  

  Men det finns inte oavsett om man ny idag eller förr. (S1) 

 

Arbetsfördelningen kunde ske någorlunda rättvist, dock rådde det en uppfattning om att chefen 

behandlade medarbetarna olika på icke-arbetsrelaterade grunder. De upplevde att vissa som indirekt 

uttryckte att de hade en för stor arbetsbörda kunde bli tilldelade färre ärenden medan andra inte fick 

det. Trots att alla hade samma arbetsbelastning gav ledningen bättre förutsättningar till vissa.  

 

har varit undermedvetet från vår chef att man har sett olika på alla och vissa har varit 

väldigt liksom favoriserade, om man säger så. Och det har tagits på större 

allvar[…]eh[[... ] Så det har nog varit lite godtyckligt från hans sida hur man har valt 

att prioritera. Vem man avlastar och vem man inte avlastar och hur man uppmuntrar 

vissa och inte andra. Lite sånna saker. Kanske omedvetet mer eller mindre.(S6) 

5.2 Strategier för att motverka uppsägning 

De kategorier som framkom under analysen är: kompetensutveckling och organisation.  

5.2.1 Kompetensutveckling 

Bristen på möjligheter för kompetensutveckling som bland annat vidareutbildning, kurser och 

specialisering var någonting som framgick i analysen. Under denna kategori beskriver 

socialsekreterarna hur möjligheterna till kompetensutveckling hade försämrats, eller rättare sagt 

stagnerat. Med kompetensutveckling menar socialsekreterarna inte nödvändigtvis kurser eller 

utbildning utan även introduktionen för nyanställda och möjligheterna som finns för anställda att 

vidareutvecklas inom sin yrkesroll. De underkategorier som identifierades här är introduktion, 

utbildning och specialisering. 

 

Ur det insamlade materialet från analysen presenterades olika svar på hur introduktionen hade varit 

när de var nyanställda. Trots dessa olika upplevelser av introduktionen fanns det en återkommande 

uppfattning av att den behöver ta hänsyn till den långa startsträckan in i arbetet. Behovet av få vara 

ny under en längre period och inte kastas in i arbetet på en gång ansågs vara värt att beakta. Det 

ansågs finnas ett behov av att se över riktlinjer och rutiner för nyanställda socialsekreterare 

beträffande deras arbete med barn och unga, detta för att ett rättssäkert arbete skulle garanteras. 

Förbättringar i introduktionen ansågs även lämpligt för att arbetet med klienterna skulle vara 

rättssäker. De som hade med sig erfarenhet från tidigare arbeten eller praktikplatser påpekade att 

den var bristfällig. Detta på grund av att de redan hade tidigare erfarenheter. En skev bild av 

introduktionens uppbyggnad förekom i undersökningen, detta belyses i nedanstående citat: 

    

  Ska jag vara ärlig så minns jag inte hur min introduktion 

  såg ut. Jag vet inte om jag hade nån egentligen[…](S8) 

     

Nedanstående citat exemplifierar även vikten av introduktionen, inte bara för själva arbetet, utan för 

organisationen i sin helhet. I resultatet av analysen förekommer det även förklarande anmärkningar 

kring deras relation till den som introducerade en till arbetet. Den höga personalomsättningen 

begränsade introduktörernas förmåga att introducera de nya till arbetet medan de själv har mycket 



 

26 

 

att göra. Andra socialsekreterare var väldigt tacksamma och positivt inställda mot de personer som 

hade lärt upp dem.  

 

  Introduktionen är jätte viktigt och att kunna få samlad bild 

av alltihop, hela Socialtjänsten, vilka som gör exakt vad, vilken del 

  som gör vad och vem man ska vända sig till.(S1) 

 

I analysen framhävdes vikten av utveckling i arbetet med barn och unga genom ökade chanser till 

vidareutbildningar, kurser och specialisering. Den rådande utbildningsbristen i organisationen 

bidrog till missnöje och frustration. Grundutbildningen BBIC ansågs otillräcklig för att uppnå 

utveckling i arbetet. Kompetensutveckling lyfts fram som väldigt viktigt för avancering inom sin 

yrkesroll men även för förmågan att kunna förbättra arbetet med målgruppen.  

     

 Jag ville ha mera, jag ville mera kunskap. Jag tyckte inte att det räckte bara 

 med att gå en BBIC utbildning för många år sen då det händer mycket inom 

  det området. Jag ville utvecklas inom mig själv och gå på utbildningar. 

  Det finns så många utbildningar som man kan gå på för att göra arbetet 

  mycket lättare. Det går inte bara att läsa på något väldigt snabbt. 

  Jag ville ha mera där. Aaa[...](S1) 

    

Det behövs påtagliga möjligheter till kompetensutveckling och till att byta yrkesbana under 

arbetslivet. Behovet av att få gå på olika utbildningar inom ens ansvarsområde togs upp då 

socialsekreterarna arbetade i olika enheter under Socialtjänstens verksamhet för barn och unga. 

Dessa möjligheter till kompetensutveckling skulle inte bara hjälpa dem att förbättras inom det 

arbetet de utförde men även lyfta fram status i deras yrke som socionomer. Nedanstående citat 

förklarar vikten av utvecklingen i sin yrkesroll: 

 

  Varför jag testar på något nytt var för att jag inte kände att jag 

  utvecklas i min roll som socionom överhuvudtaget. Att vara socialsekreterare 

  är inte bara att vara socialsekreterare du kan vara så otroligt mycket 

  mer och du kan få så mycket mer kunskap. (S1) 

 

Den frustration som uppstod i samband med att de förgäves försökt framföra deras idéer och 

kunskaper till chefen och arbetsgruppen fick socialsekreterarna att känna sig mindre värda och 

underminerade idén att chefen behandlade alla som jämbördiga. Chefens beredskap att lägga ner tid 

och energi på att höja kompetensen hos sin personal var en viktig faktor som skulle fått 

socialsekreterarna att överväga sitt beslut att lämna arbetsplatsen. Bristen på möjlighet att 

vidareutvecklas var en avgörande faktor för beslutet att lämna arbetsplatsen. 

 

  Det kändes som att de gav mig inte chansen att vidareutvecklas 

  och det var droppen för mig och då sa jag upp mig. (S8) 

     

5.2.2 Organisation 

Denna kategori redogör organisationens betydelse för socialsekreterarnas upplevelse av sin tidigare 

arbetsplats. Den bristfälliga organisationen gav inte medarbetarna de förutsättningarna som krävdes 

för att klara av arbetet. Socialsekreterarna uttryckte sig om organisationens betydelse för det arbete 

de utförde men även om vad de uppfattade som organisationens felaktiga prioriteringar. De ansåg 

inte att de kunde påverka det som skedde runtomkring dem trots otaliga försök. I denna kategori har 

tre underkategorier urskilts: omorganisation, organisationens prioriteringar och inflytande.   
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Socialtjänsten har genomgått flera omorganiseringar under de senaste åren som har påverkat de 

anställda på olika sätt. Socialsekreterarna berättar att syftet med omorganiseringen var att göra 

arbetsgrupperna mindre och smälta samman gruppledarrollen med chefsrollen. En kombinerad roll 

som antar både gruppledarens och chefens ansvar skulle bidra med mer stöd till mindre grupper. 

Specialisthandläggarna kom även att introduceras som gruppledare för hela barn- och 

ungdomssidan. Dessa ambitiösa beskrivningar saknar dock verklighetsförankring, vilket beskrivs i 

följande citat: 

 

  vi fick veta första att fick mycket mindre stöd, enhetscheferna var  

  ständigt upptagna med utbildningar och möten. och specialisthandläggar 

   såg vi inte röken av, inte vi på placerings enheten iallafall.  

  Jag har inte haft nån kontakt med nån specialisthanläggare[...]  

  de är gruppledarnas funktion att [...] känna till det ärende som  

  hamnade på enheten och också känna sina handläggare 

   det fanns inte kvar längre. (S8) 

 

Omorganiseringen som skedde påverkade det pågående arbetet negativt till följd av mindre stöd 

från cheferna då de hade antagit rollen som gruppledare. De var tvungna att uppfylla två funktioner 

vilket de inte alltid hann med. Omorganiseringen resulterade i att de inte hade någon att vända sig 

till vid behov. Både cheferna och specialisthandläggarna var ständigt upptagna, dessutom ansågs 

inte specialisthandläggarna vara tillräckligt insatta i de ärenden som krävde assistans. I samband 

med omorganiseringen tillsattes nya chefer vilket gjorde att det fanns för få inarbetade rutiner och 

ansvarsfördelningen var oklar. 

 

Det hade varit så extremt krångligt senaste tiden med alla omorganisationer. För mig 

var mest frustrerande den här enorma bristen på rutiner. Som jag sa att jag aldrig 

hittade en jäkla papper, att det aldrig fanns några svar på någonting. Det fanns inga 

telefoner att hitta till folk, ringa nån HVB liksom[...] det var massa såna där krångel. 

(S5) 

 

Vidare påpekas att organisationen prioriterade ekonomiska vinster med omorganiseringen som 

förde med sig ett effektivera system att kontrollera pengar. Organisationens fokus skiftade från 

barnens bästa och fick en ekonomisk komponent. Detta fokus var inte förenligt med 

socialsekreterarnas arbete, då de ansåg att insatser inte ska utgå utifrån de ekonomiska 

förutsättningarna. 

 

den förra arbetsplatsen också präglad av en organisation som också som enligt min 

upplevelse inte är så fungerande. Mot slutet så vet jag att det var väldigt mycket fokus 

på kronor, vilket inte är så trevligt i en organisation där jag upplever att man ska 

jobba mot barn och ungas bättre mående och sen så ska man kolla av om det 

verkligen kan sättas in en insats utifrån den ekonomiska förutsättningen. (S7) 

 

När socialsekreterarna upplevde att de inte kunde påverka sin arbetssituation ingöt det en känsla av 

frustration, osäkerhet och hjälplöshet, dessutom upplevde de att det var omöjligt att påverka flödet 

av ärenden. De bemöttes av deras egen maktlöshet när de försökte få mer inflytande över 

arbetssituation, något som inte mottogs väl av ledningen som istället svarade med fler ärenden.    

 

Så det är väl mer det att man inte riktigt får det förutsättningarna man vill ha. 

 Även om man försöker påtala det och påtala det och påtala det så händer ingenting. 

Och det är väl liksom[…]jag tycker att man i liksom ledningen där skulle 

 behöva vara lite mer självkritisk. (S6) 
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Socialsekreterarna framförde krav på att chefen skulle ge mer inflytande till de anställda över frågor 

som påverkar deras arbetssituation. Organisationen de arbetade på uppfattades som motsägelsefull 

då den flitigt samlade in åsikter och frågade vad alla tyckte och tänkte men agerade i slutänden 

utifrån sina egna synpunkter och prioriteringar.  

 

 Jag tycker att ledningen jobbar mycket på egenhand 

  och inte liksom lyssna på golvet och det ganska  

 genomgående i allt inom organisationen.(S8) 

6. Diskussion     

I detta kapitel kommer vi in på studiens avslutande del där resultatet av studien kommer diskuteras. 

Utöver det kommer även resultatet diskuteras i samband med studiens tidigare forskning och metod. 

Sedan presenteras en slutdiskussion av resultatet i relation till Antonovskys teori om KASAM. 

Slutligen presenteras studiens slutsats, praktisk implikation för tillämpning i relation till socialt 

arbete och förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka socialsekreterarnas egna upplevelser och reflektioner kring den 

tidigare arbetsplatsen inom Socialtjänstens verksamhet för barn och unga. Genom en kvalitativ 

ansats i denna studie har en djupare förståelse kring detta möjliggjorts. Studiens utgångspunkt var 

undersöka socialsekreterares upplevelser och valet av en kvalitativ studie har varit relevant för 

studiens undersökning. I kvalitativa studier utgår forskaren från att verkligheten kan uppfattas på 

många olika sätt och att det inte finns en absolut eller objektiv sanning. Vilket stämmer överens 

med det vi har varit ute efter i denna studie. Vi söker inte efter en objektiv sanning eller 

generalisering av resultat, fokusen för studien har varit individuella upplevelser och erfarenheter av 

ett specifikt fenomen. Undersökningsvärdet i studien har således legat i att få en djupare förståelse 

av dessa upplevelser. Läsaren får förhålla sig kritiskt till att studiens resultat skulle vara en objektiv 

sanning. Studiens resultat av den kvalitativa analysen bedömdes utifrån en pragmatisk validering. 

Detta innebär att resultatet bedömdes utifrån dess relevans och nytta för de tidigare 

socialsekreterarnas upplevelser. 

 

Studien utgick från halvstrukturerade intervjuer med både strukturerade och öppna frågor. Det 

gjordes med syfte att styrka studiens pålitlighet. Valet av intervjuer som datainsamlingsmetod var 

passande för studiens syfte och frågeställningar då det gjorde det möjligt att ta hänsyn till 

upplevelser och erfarenheter. Kvalitativa intervjuer är till för studier där forskaren vill förstå världen 

ur informantens perspektiv vilket denna studie eftersträvade. Intervjuer möjliggjorde också 

följdfrågor vilket minimerade risken för missförstånd. Frågorna ställdes av två intervjuare, vilket 

kunde leda till att informanterna gav olika svar beroende på hur intervjuaren ställde frågorna och 

följdfrågorna, detta kan ha bidragit till minskad reliabilitet i studien. Med öppna intervjuer är 

tolkningsutrymmet stort jämfört med strukturerade därför konstruerades intervjuguiden med öppna 

frågor.  

 

Syftet var att intervjua tio tidigare socialsekreterarna som arbetade inom Socialtjänstens verksamhet 

för barn och unga. Av dem tio kontaktade valde endast åtta socialsekreterare att delta i studien, 

resterande hörde inte av sig. Trots de två bortfallen visade resultatet en stor variation av upplevelser 

och reflektioner kring socialsekreterarnas tidigare arbetsplats. De åtta deltagarnas bidrag var 

tillräckligt för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Dock bör inte dessa bortfall förbises 

då detta kan anses ha en negativ verkan på studiens giltighet. Studiens överförbarhet kan tolkas som 

liten då det inte går att generalisera resultatet.  

 

Studiens trovärdighet kan däremot anses vara stor då resultaten är förenliga med studiens syfte. Det 
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som skulle kunna ha förbättrat studiens pålitlighet är om intervjuguiden utformats utifrån studiens 

valda teori. Mer specifikt skulle vi kunna haft frågor som tar upp KASAMs centrala komponenter: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Trots att inga frågor hade konstruerats enligt 

KASAM anser vi att teorin kunde tillämpas genom att analysera socialsekreterarna upplevelser.  

6.2 Resultatdiskussion 

I det här avsnittet diskuteras resultat i samband med studiens syfte, frågeställningar och tidigare 

forskning. 

6.2.1 Orsaker till uppsägning 

Utifrån studiens analys av resultat har vi sett flera faktorer som bidrog till socialsekreterarnas beslut 

att sluta på sin arbetsplats. Arbetsförhållanden med hög arbetsbelastning, personalomsättningen och 

bristande stöd har varit de tre huvudsakliga faktorerna som påverkade beslutet. Arbetsbelastningen 

upplevdes som extremt hög i samband med den rådande personalomsättningen inom organisationen. 

Den höga arbetsbelastningen medförde en rad olika konsekvenser. Socialsekreterarna upplevde 

bristfällighet då de inte kände att de lyckades uppfylla de förutsättningar som krävdes för att kunna 

utföra ett arbete under den förväntade tiden. Ansvaret som uppstod i samband med den höga 

arbetsbelastningen och personalomsättningen blev tungt för socialsekreterarna. Lönen uppgavs 

också som en anledning till missnöjet då den varken ansågs vara likställd eller rättvis med tanke på 

omständigheterna kring arbetet. Socialsekreteraren upplevde ett bristfälligt stöd från chefen som 

gjorde det svårare att prestera, uppskattning, återkoppling och konstruktiv kritik saknades enligt 

deras återgivning. Den gemensamma bilden av arbetssituation som trädde fram i analysen tolkades 

som ohållbar med hög arbetsbelastning och bristande stöd. Denna beskrivning av 

socialsekreterarnas situation bekräftas även av tidigare forskning. Arbetsbelastningen ökade med 

tiden och utgjorde mot slutet en alltför tung arbetsbörda för de anställda. Det var inte bara 

stressnivån som påverkades i samband med att flera anmälningar strömmade in dagligen, denna 

ökning reflekterades även på det ansvar som de anställda var tvungna att anta (Coffey's et al. 2009; 

Levin, 2003). Studiens empiri påvisar att det ställdes höga krav på arbetsplatsen och tidspressen 

gjorde att de inte alltid hade tid till att bilda en relation med klienterna, trots att detta var något 

merparten av socialsekreterarna önskade. Nyckelfaktorerna till att socialsekreterarna valde att 

lämna sitt arbete var dock bristen på stöd och den höga arbetsbelastningen.   

 

Analysens resultat visar att stödet från chefer upplevs som ett viktigt redskap för att klara av arbetet 

vilket stämmer överens med Barak et al (2006) som menar att relationerna i en organisation kan 

vara av stor betydelse för att behålla sina anställda.  Även det emotionella stödet i form av 

uppskattning och feedback var bristfälligt. Tidigare forskning antyder att stöd från handledning, 

kollegor och chefer kan bidra till att en anställd känner välbefinnande och därmed väljer att stanna 

kvar på arbetsplatsen (Tham och Meagher 2009, Kim och Stoner 2009). Detta stämmer överens 

med studiens resultat som påvisar att socialsekreterarna önskade mer stöd i form av handledning, 

uppskattning och feedback, vilket de ansåg att arbetsbelastningen krävde och detta behov 

tillfredsställdes inte. Det vi reagerade väldigt stark på var just att handledningen var så pass 

bristfällig. Arbetsuppgifterna har beskrivits som tunga, både av bestämmelserna som presenterades i 

bakgrundsavsnittet och tidigare forskning (Tham och Meagher, 2009; Jochnos et al, 2014), det är 

väldigt provocerande att stödet var så pass litet under dessa omständigheter. Vi får känslan av att det 

kan vara vanligt förekommande att anställda grubblar över saker och ting som förekommer på 

jobbet i samband med ett arbete där det är svårt stänga av sina känslor och vara helt objektiv. Detta 

går även att konstatera med viss säkerhet då de uppgav att de upplevde ett stort ansvar i sitt arbete. 

De tidigare socialsekreterarna hade potentiellt övervägt beslutet om de hade fått både emotionellt 

och administrativt stöd.   
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6.2.2 Strategier för att motverka uppsägning 

Strategier för att motverka uppsägning behandlar vad som skulle kunna ha gjorts för att undvika 

socialsekreterares uppsägningar. Dessa strategier är tagna från undersökningen av 

socialsekreterarnas egna upplevelser och erfarenheter. Brister i organisationen och 

kompetensutveckling var två områden som de tidigare socialsekreterarna ansåg kunde förbättras. 

Exempelvis kunde sådana förbättringar bestå av en omfattande introduktion, möjligheter till fler 

utbildningar och specialisering. Dessa faktorer var önskvärda för att känna av utveckling inom sin 

yrkesroll. De tidigare socialsekreterarna beskrev också hur deras inflytande, omorganiseringar, och 

organisationernas prioriteringar kunde påverka deras arbetssituation negativt.  

Känslan av att kunna påverka sin arbetssituation var viktigt för socialsekreterarna. Påfrestningar 

uppkom när ledningen inte lyssnade på dem, beslut gjordes på egen hand trots att organisationen 

förespråkade delaktighet. Detta är även något Balloch et al. (1998) påpekar i sin studie där de 

uppger att socialsekreterarens profession har skiftats från att prioritera kompetensutveckling till 

budget och ekonomiska åtgärder. Balloch et al. (1998) menar att Socialtjänsten felaktiga 

prioriteringar ökar missnöjet bland socialsekreterare, vilket framkom tydligt i analysen av 

socialsekreterarnas upplevelser i denna studie. En organisation som förespråkar en vidareutveckling 

för sina anställda kan uppnå arbetstillfredsställelse och bevara viljan att stanna kvar.  

 

Precis som socialsekreterarna har påpekat, kan det konstateras att de arbetsorganisatoriska 

faktorerna har stor påverkan på hur personalomsättningen kan utvecklas i en organisation. Här 

uppstår en tydlig koppling till vad tidigare forskning tagit upp (Hussein et al, 2014) angående hur en 

organisations fokus påverkar arbetstagarna. Detta innebär att det hänger samman med den höga 

arbetsbelastning och personalomsättning som råder på Socialtjänsten och således även vad denna 

studie har fokuserat på, varför socialsekreterarna väljer att lämna sin arbetsplats. De tidigare 

socialsekreterarna menar även att effektivisering av verksamheten inte funkade, då resurserna inte 

räckte till för att kunna göra ett bra jobb och konstruktiv dialog mellan arbetstagare och chefer 

saknades vilket hindrade skapandet av en fungerande arbetsmiljö. Detta bidrar till att flera väljer att 

säga upp sig. Glappet mellan de krav som ställs och de resurser som finns tillgängliga är inte 

förenligt med verksamhetens syfte. Vi kan konkludera att ett dilemma uppstår hos 

socialsekreterarna då de hamnar i en konflikt mellan sin egen professionalism och de villkor som 

påtvingas av verksamheten. 

 

Astviks och Melins (2013) lyfter fram att det kan finnas en stor skillnad mellan vad olika 

arbetstagare önskar i sitt arbete, en omorganisation kanske inte påverkar alla på samma sätt och en 

vidareutveckling är kanske inte något som alla önskar. Dock anser vi att det är viktigt att 

möjligheten åtminstone finns för att anställda ska kunna påverka sin arbetssituation och vara 

delaktiga i förändringsarbetet. Vi tror att socialsekreterarna vet bäst om hur sin arbetssituation kan 

förbättras och kan således uppnå tillfredsställelse från organisationen. 

  

En nyckelfaktor som anses försvåra socialsekreterarnas situation är även känslan av att kunna delta 

och engagera sig i arbetet. Detta påstående stärks av Jochnos et al (2014) studie som lyfter fram att 

förbättringar bör göras vad beträffar arbetstagarna entusiasm i arbetet. Möjligheten att kunna 

utvecklas i sin yrkesroll ansågs vara viktigt för de tidigare socialsekreterarna och borde ha 

uppmärksammats mer av organisationen de arbetade för, dels för att ta till sig av vad arbetstagarna 

har att säga men också för att undvika att de säger upp sig. En arbetsplats som erbjuder möjligheter 

att kunna påverka och vidareutvecklas ökar viljan att stanna kvar. Frågan är dock om dessa faktorer 

och strategier för att motverka uppsägningar uppmärksammas? Uppmuntras anställda till att 

vidareutvecklas i sin yrkesroll eller är organisationen de arbetar för, alldeles för resursbunden? 

Tidigare forskning och tidigare uppsatser har belyst socialsekreterarnas arbetsmiljö, det är alltså hög 

tid att skapa bättre förutsättningar för socialsekreterarna och att något görs åt den problematik som 

uppstår i samband med den höga arbetsbelastningen och personalomsättningen. 
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Värt att poängtera är dock att Socialtjänstens problematik, enligt vår uppfattning, inte går att lösa 

genom att hitta åtgärder på individuell nivå. Att söka förklaringar till bristerna hos Socialtjänsten 

genom att fokusera individuell nivå vore dock ett förhållningssätt som överensstämmer med hur 

kritik vanligtvis hanteras inom verksamheterna. För att lösa problemen och göra omfattande 

förbättringar av arbetsförhållanden för socialsekreterare bör förändringar ske på ett större plan. 

Genom att uppmärksamma situationen socialsekreterare befinner sig i och följaktligen bidra till 

förändring. 

 

I denna studie har åtta socialsekreterares upplevelser presenterats och den gemensamma faktorn är 

organisatoriska brister i arbetet. Det anses oroväckande att åtgärder inte har vidtagits och att 

prioriteringar inte har gjorts. Vi tror att om önskan är att behålla sina arbetstagare borde 

prioriteringar fokusera på att utveckla arbetarnas arbetsförhållanden. Detta skulle kunna göras 

genom att erbjuda utbildningar inom arbetet och möjligheter att specialisera sig. Detta skulle nog 

kunna öka arbetstillfredsställelsen hos de anställda genom att få dem känna sig prioriterade. 

6.3 Socialsekreterarnas arbetsmiljö i ljuset av Antonovskys teori om 

KASAM 

I detta kapitel presenteras Antonovskys (2005) teori om känsla av sammanhang (KASAM) som 

handlar om orsakerna till varför svåra situationer kan upplevas olika beroende på individen i frågan. 

Genom att tillämpa denna teori kan vi analysera och tolka socialsekreterarnas upplevelser av deras 

tidigare arbetsplats, detta görs genom att koppla dessa i termer av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. KASAM lämpar sig för denna studie då socialsekreterarnas erfarenhet har 

analyserats utifrån deras känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med 

tillämpningen av KASAM redogörs hur socialsekreterare upplevde arbetssituationen de valde att 

lämna.  

6.3.1 Redogörelse av teorin om känsla av sammanhang (KASAM) 

 

Teorin KASAM utvecklades av sociologen Aaron Antonovsky och betyder känslan av sammanhang 

(Antonovsky, 2005). KASAM utgår från ett salutogent perspektiv som fokuserar på faktorer som 

främjar och bibehåller hälsan. Antonovsky kopplade individens hälsa och ohälsa till graden av 

KASAM som individen styrs av. Antonovsky urskilja tre tydliga komponenter känslan av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som tillsammans utgör känslan av sammanhang. 

Begriplighet handlar om i vilken utsträckning inre och yttre faktorer upplevs som rationella och 

konkreta. Där information ses som sammanhängande, tydliga och strukturerade. En person med hög 

känsla av begriplighet känner att det som händer runt omkring personen, alltså både inom och 

utanför individen, räknar med att det kommer att gå och ordna och förklara. Med låg begriplighet 

upplever personen det som händer som kaotiskt och oförklarligt (Antonovsky, 2005, s.44).  

Hanterbarhet syftar på i vilken utsträckning individen upplever att det finns tillgängliga resurser. 

Resurserna hjälper individen att möta de svårigheter och krav som uppstår. Antonovsky talar om 

inre och yttre resurser.  De inre resurserna kan vara egna erfarenheter eller strategier som personen 

använder sig av för att hantera en situation. De yttre resurserna kan vara det sociala nätverket eller 

materiella ting som personen har tillgång till. En individ med hög känsla av hanterbarhet upplever 

inte att livet behandlar en orättvis och ser sig inte som ett offer. När en olyckliga sker kan en individ 

med hög begriplighet hantera det och klara av att gå vidare (Antonovsky, 2005,s.45).  

Meningsfullhet är sista komponenten i KASAM som är, enligt Antonovsky (2005), 

motivationskomponenten. Känslan av meningsfullhet innebär att en person upplever meningsfullhet 

i de krav och hinder som uppstår. Personer med hög känsla av meningsfullhet upplever svårigheter 

som utmaningar som bör bekämpas. Skulle personen inte finna att utmaningen är värd att kämpa för 

eller meningsfull, ger individen upp. Antonovsky (2005) menar att meningsfullheten är den 
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viktigaste komponenten. Han menar att en hög känsla av meningsfullhet bidrar till att individen 

lägger mycket energi på̊ att öka begripligheten och hanterbarheten för att kunna klara av en viss 

situation (Antonovsky, 2005,s.46). 

6.3.2 Studiens resultat i relation till KASAM 

Genom att tillämpa Antonovkys (2005) teori om KASAM har denna teori kunnat illustrera i hur 

socialsekreterarna upplevde arbetsplatsen kopplad till deras känsla av sammanhang i arbetet. 

Resultatet av analysen påvisade att höga krav ställdes på socialsekreterarna. Den höga 

arbetsbelastningen och det faktum att socialsekreterare inte hade tillräcklig med tid för att kunna 

utföra arbetet ordentligt bidrog till mindre inslag av hanterbarhet. Socialsekreterarnas inre resurser, 

såsom erfarenhet eller arbetsstrategier, ansågs vara tillräckliga. De yttre resurserna å andra sidan, 

som exempelvis otillräckliga åtgärder från ledningen för att ta itu med den höga arbetsbelastningen, 

bidrog till en låg känsla av hanterbarhet. I samband med detta gav resultatet även en indikation av 

att den upplevda känslan av begriplighet och meningsfullhet minskade. Utifrån Antonovskys (2005) 

begrepp hanterbarhet kan det ses att socialsekreterarna använde sig av de resurser som de hade, för 

att möta de krav som situationen ställde. Genom att socialsekreterarna strukturerade upp sitt arbete 

kunde arbetsuppgifterna upplevas som mer strukturerade och tydliga, vilket bidrog till en 

begriplighet över arbetssituationen. Denna begriplighet kan ökas genom att socialsekreterarna 

känner att de har kontroll över sin arbetssituation, vilket vidare bidrar till bättre välmående och 

känsla av att kunna påverka sin arbetssituation.  

Antonovsky (2005) beskriver att individer kan hämta resurser både inom sig själv eller från 

kollegor. Vidare menar Antonovsky (2005) att individers hanterbarhet kan öka genom att ta del av 

andra resurser för att hantera en stressig situation. Socialsekreterarna upplevde samarbetet i 

organisationen olika, samtliga har dock betonat att ett väl fungerande samarbete med chefer och 

kollegor är till stor hjälp. Även detta kan förstås utifrån Antonovsky teori (2005) som menar att en 

känsla av meningsfullhet kan uppstå genom att det skapas samverkande relationer till andra aktörer. 

Här tolkas att meningsfullhet som är resultatet av ett väl fungerande samarbete kan stärka 

socialsekreterarnas arbete och inflytande. Socialsekreterare upplevde att de hade ett lågt inflytande 

och lite delaktighet inom verksamheten vilket följdes av en känsla av frustration, hjälplöshet och 

osäkerhet i arbetet. Känslan av att inte kunna påverka sin arbetssituation, som exempelvis mängden 

ärenden eller arbetsbelastningen, medförde högre risk för känslan av maktlöshet i arbetsmiljön. 

Resultatet av analysen visade att socialsekreterarna upplevde att samarbetet inom verksamheten 

mellan kollegor och chefer inte fungerade som det skulle på grund av frånvarande chefer och 

omorganisationer. 

 

Detta hänger samman med att känslan av hanterbarhet minskar när det finns bristande stöd och i och 

med detta kan arbetsuppgifterna upplevas som svårare att hantera. Socialsekreterarna upplevde att 

de behövde mer hjälp och att de inte hade tillräckligt med resurser för att lösa sina problem så som 

de skulle önskat. Detta skapar en ökad känsla av hanterbarhet och därmed bättre förutsättningar på 

arbetsplatsen. Resultatet av analysen visade att socialsekreterarna upplevde att de inte fick 

tillräcklig socialt eller administrativt stöd från sina chefer. Genom att förse de nödvändiga 

resurserna, stöd och färre ärenden ökar även socialsekreterares hanterbarhet som i sin tur kan leda 

till arbetstillfredsställelse och bidra till en vilja att stanna kvar på arbetsplatsen. En slutsats som kan 

dras från detta är alltså att socialt stöd som stärker socialsekreterarnas arbetsmiljö kan leda till 

tillfredsställelse.  

 

Socialsekreterarna kände att deras arbete hade en känslomässig betydelse för dem, vilket 

överensstämmer med Antonovskys (2005) beskrivning av begreppet meningsfullhet. I samband med 

den höga arbetsbelastningen och det bristande sociala stödet från organisationen kan vi dock tolka 

det som att meningsfullheten inte räckte till för negera de negativa faktorerna och på så sätt hålla 

kvar dem på arbetsplatsen. Vi kan förstå hur Antonovsky (2005) menar att meningsfullheten är en 
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motivationskomponent men om de dåliga arbetsförhållandena blir för mycket och det inte finns 

tillräckliga resurser kan viljan att lämna sin arbetsplats överskugga viljan att stanna kvar, hur 

meningsfullt ens arbete än anses vara. I samband med att socialsekreterarna upplevde att de yttre 

resurserna inte tillfredsställdes blev meningsfullheten i arbetet bortkastad. Ambitionen att utföra sitt 

arbete så bra som möjligt gick inte att uppfyllas på grund av detta. Det skapar en känsla av 

motsättning, då socialsekreterarna vill men kan inte. Socialsekreterarna kunde inte påverka sin höga 

arbetsbelastning och kontrollen över deras arbetssituation, detta hänger även samman med deras 

känsla av hanterbarhet och begriplighet. Arbetets ohanterbarhet ökar känslan av otillräcklighet. En 

känsla av ohanterbarhet handlar om att socialsekreterare inte upplever att de kan hantera de krav 

som ställdes (Antonovsky 2005).  

 

Det framgår att hög arbetsbelastning och personalbrist leder till att bara det nödvändigaste blir gjort 

och att vissa saker då blir bortprioriterade. Den sammantagna bilden som studiens resultat visar, 

grundat på socialsekreterarnas upplevelser, är att denna överbelastning hade flera implikationer. 

Socialsekreterarna fann att arbetet med barn och ungdomar var meningsfullt men känslan av att inte 

kunna påverka sin arbetssituation på grund av ledningens ovilja att lyssna på deras önskemål bidrog 

till missnöje. De kände sig inte heller motiverade till att vara delaktiga eftersom de tidigare hade 

varit det utan att det skedde några påtagliga förbättringar. Förutom ledningens ovilja att lyssna så 

minskade socialsekreterarnas hanterbarhet på grund av den tidsbrist och höga arbetsbelastning som 

rådde. Även ansvaret kan ses som en central komponent i socialsekreterarnas känsla av 

begriplighet. Då ansvaret kunde ses som en bidragande faktor till deras minskade känsla av både 

begriplighet och hanterbarhet. 

 

6.4 Slutsats 

Resultatet överensstämde i hög grad med vad tidigare forskning lyft fram då studiens resultat 

indikerade att de tidigare socialsekreterarnas arbetsförhållanden upplevdes som svårhanterliga.  

 

Vi kan konkludera att socialsekreterare som arbetar med barn och unga arbetar under komplexa 

arbetsförhållanden med hög arbetsbelastning och bristande socialt stöd. De faktorer som utgör en 

avgörande roll bakom socialsekreterarnas beslut att lämnade sitt arbete var arbetsbelastningen och 

det bristande sociala stödet. Socialsekreterarna återgav ett visst motstånd och en osäkerhet kring 

organisationen prioriteringar och en önskan om mer inflytande och deltagande i deras arbete.  

 

Det finns också intressekonflikter mellan socialsekreterarnas önskemål och organisationens 

prioriteringar som påverkade deras beslut att lämna. Sammantaget tyder studiens resultat på att 

arbetsorganisatoriska åtgärder bör göras inte bara för att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö 

men också för att kunna behålla dem. Det finns mycket i arbetsorganisationen som går att förbättra 

och uppmärksamma. Inte minst vad denna studie har tagit upp men även vad tidigare forskning 

lyfter fram. 

6.5 Praktisk implikation för tillämpning 

Genom de resultat och den kunskap som framförts i denna studie hoppas vi kunna väcka diskussion 

kring de brister som fanns på socialsekreterarnas arbetsplats. Genom att uppmärksamma varför 

socialsekreterare väljer att lämna sin arbetsplats och hur det hade kunnat förhindras, hoppas vi att 

bidra till en förbättrad arbetssituation för de nuvarande anställda inom socialt arbete med barn och 

unga.  

 

För att minska uppsägningar, ohälsa och därmed minska okunskapen ser vi vinster i att få de 

berörda att reflektera kring detta. Ett förändringsarbete mot en bättre arbetsmiljö för 

socialsekreterare skulle kunna börja med små åtgärdar, som att exempelvis införa handledning eller 
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öka kompetensutvecklingen inom organisationen, men viktigast är nog att hitta åtgärder på en 

högre, politisk, nivå. 

6.6 Vidare forskning 

När det kommer till vidare forskning finns det ett flertal ämnen som kan studeras gällande 

socialsekreterarnas arbetsmiljö. Socialsekreterarna betonade vikten av att förbättra 

arbetsförhållandena i arbetet. Vi anser att vidare forskning om chefer, gruppledare eller till och med 

politiker skulle vara relevant och viktigt för socialsekreterarnas vidareutveckling i sitt yrke men 

även för att förbättra deras arbetsmiljö. Hur medvetna är dessa chefer om socialsekreterarnas 

situation? 

 

Förslagsvis skulle studenter kunna fokusera på att intervjua chefer på Socialtjänsten och lägga vikt 

på deras syner och reflektioner kring den situation som deras arbetstagare befinner sig i. Vad gör de 

för att förbättra arbetssituationen hos socialsekreterarna? Hur lite eller mycket makt förfogar dessa 

chefer egentligen över för att kunna påverka förändring?  
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8. Bilagor 

 
Bilaga I. Intervjuguide 

Intervjuguide 

o Samtycke 

o Anonymitet 

o Informerar om inspelning av intervjun 

o  Informerar om att informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när 

denne så önskar. 

Bakgrund 

Kan du berätta lite om dig själv? 

 

- utbildningsbakgrund, karriär och hur länge du har du har arbetat som 

socialsekreterare 

Tillbakablick på tidigare arbetsplats 

Kan du berätta om dina upplevelser och erfarenheter av din tidigare arbetsplats på 

enheten för Barn och unga i Uppsala kommun? 

 

– Arbetsuppgifter, trivsel, socialt stöd och arbetsförhållanden. 

Hur upplevde du dina förutsättningar i arbetet? Hade du de verktyg du behövde för att 

klara av arbetet? 

– Introduktion, utbildning, hjälp från ledningen 

Kan du berätta om vad som fick dig att lämna din tidigare arbetsplats? 

 

– Händelse, personligaskäl eller eventuell andra orsaker 
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Bilaga II. Informationsbrev 

 

Uppsala universitet, Sociologiska institutionen 

Socionomprogrammet 

Till intervjuperson 

En förfrågan om deltagande i studie 
Vi är två̊ socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet vill vi lyfta fram 

socialsekreterares egna berättelser och upplevelser kring deras tidigare arbetsplats på Socialtjänsten 

inom barn och unga i Uppsala kommun. Vi vill genomföra en kvalitativ studie där vårt syfte är att få 

fram socialsekreterarnas egna upplevelser och reflektioner kring den psykosociala arbetsmiljön på 

den tidigare arbetsplatsen på Socialtjänsten. Vi ser din historia som betydelsefull och vill med denna 

studie lyfta fram socialsekreterarens egna berättelser kring den psykosociala arbetsmiljön. 

Du tillfrågas därför, som tidigare anställd på IFO Barn och unga i Uppsala kommun, om tillstånd till 

att genomföra studien genom att intervjuas av oss. Data kommer att samlas under intervjutillfället. 

Dessa intervjuer varar cirka 30 minuter och kommer att spelas in. Intervjun kommer att 

avidentifieras och kommer inte att användas i något annat syfte än till uppsatsen. 

Deltagande är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det 

insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under 

arbetets gång. Intervjun kommer att avidentifieras och kommer inte att användas i något annat syfte 

än till uppsatsen. Ett samtycke till genomförande av studien bifogas och kan lämnas vid 

intervjutillfället eller skickas till våra mail. 

 

 

Uppsala den 12/4 -2016 

Med vänliga hälsningar, 

Susan Saado    Mikaella Matta Salinas 

Socionomstudent   Socionomstudent 

Telefon: 070 74 62 583   Telefon: 076 777 57 11 

E-post: susan.saado@hotmail.com  E-post: Mikaella.matta.salinas@live.se 

 

Handledare: Ulla Hellström Muhli 

 

mailto:susan.saado@hotmail.com
mailto:Mikaella.matta.salinas@live.se
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Bilaga III Samtyckesdokument 

 

Samtycke 

Jag ger mitt samtycke till att genomföra studien om socialarbetarens upplevelser av 

den psykosociala arbetsmiljön på den tidigare arbetsplatsen inom barn och unga i 

Uppsala Kommun. 

Datum____________________________ 

Namn_____________________________ 

Befattning_________________________ 

 

 

 

 

 

 


