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In many different national and international studies, the social workers work environment is 

characterized by quite high workload and stressful situations. In most studies, attention has 

been focused on the various negative work environment factors that have contributed to the 

fact that many social workers have chosen to switch jobs. In my study, I have instead chosen 

to investigate the factors that have contributed to the social workers having chosen to stay in 

their workplaces. 

In order to achieve the purpose of my survey, I have chosen to conduct semi-structured 

interviews. I have interviewed nine social secretaries in total. The interviews have been 

conducted at an office in the Social Administration. The concepts and theories that I have 

chosen to use in my study are Lipskys (2010) theory about street- level bureaucrats and 

Antonovskys KASAM theory.  

The result of the study shows that all informants are comfortable at their workplace. At the 

same time, it appears that colleagues are one of the most important factors that, according to 

the social workers, help to stay in the workplace. The study also shows that the informants 

sometimes experience quite a high amount of workload and workload, but the positive work 

environment factors contribute to the fact that they remain stubborn at times. 

The most important factors for ensuring that the social workers are comfortable in the 

workplace appears to be a clear work roll, support from both colleagues and management, the 

ability to develop skills and less administrative work. 

 

Keywords: Social worker, Work Environment, Collegiate Context, Leadership. 
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Sammanfattning  

I många olika nationella och internationella studier kännetecknas socialsekreterarnas 

arbetsmiljö av hög arbetsbelastning och stressiga situationer. Olika studier genomförda av till 

exempel: Åse Andersson, Arbetsmiljöverket, Pia Tham, Vision med mera har fokuserat mer 

på de olika faktorerna som har bidragit till att många socialsekreterare har valt att byta jobb. 

Jag i min studie har istället valt att undersöka de positiva arbetsrelaterade faktorerna som har 

bidragit till att socialsekreterarna har valt att stanna kvar på deras arbetsplatser.  

För att kunna uppnå syftet med min studie har jag valt att genomföra semistrukturerade 

intervjuer. Jag har totalt intervjuat nio socialsekreterare. Intervjuerna har genomförts på ett 

kontor i Socialförvaltningen. De begrepp och teorier som jag har valt att använda mig av för 

att analysera empirin är Lipskys (2010) teori om gräsbyråkrater samt Antonovskys KASAM 

teori.   

Resultatet i studien visar att majoriteten av informanter som deltog i studien trivs på sin 

arbetsplats. Samtidigt kommer det fram att kollegor är en av de viktigaste faktorerna som, 

enligt socialsekreterarna, bidrar till att man väljer att stanna kvar i arbetsplatsen. Studien visar 

även att informanterna upplever ibland hög ärendemängd och arbetsbelastning, men de 

positiva arbetsrelaterade faktorerna bidrar till att de stannar kvar fast att det blir jobbigt 

ibland.  

De viktigaste faktorerna för att socialsekreterarna ska trivas på arbetsplatsen visas vara en 

tydlig arbetsroll, stöd från både kollegor och ledningen, möjligheten till kompetensutveckling, 

mindre administrativt arbete och vissa färdigheter/ utvecklade strategier. 

Nyckelord: Socialsekreterare, arbetsmiljö, kollegialt sammanhang, ledarskap.   
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1. Inledning 

När det gäller organisationer och deras resultat har arbetstrivsel och sociala relationer en 

mycket stor betydelse. De olika förändringarna som har ägt rum i det svenska samhället under 

de senaste decennierna har bidragit till hög arbetsbelastning, ökade krav och minskade 

arbetsresurser. Detta i sin tur har påverkat både organisationerna och arbetstagarna som ställs 

inför stora utmaningar samt svårigheter att upprätthålla en god arbetskvalitét 

(Arbetsmiljöverket, 2007) 

I debattartikeln ”Inför ett nationellt mått för antalet ärenden i socialtjänsten” (2014), skriver 

Veronica Karlsson och Kristina Folkesson att arbetsbelastningen inom socialtjänsten är 

extremt hög. Detta leder till att socialsekreterarna är de som utsätts för flest psykosociala 

påfrestningar. Enligt författarna är den stora personalomsättning och den ökande 

arbetsbelastningen anledningarna som gör att socialsekreterarna inte stannar kvar på deras 

arbetsplatser. 

Artikeln ”Hot mot socialtjänsten är helt oacceptabelt” publicerad i Expressen (2017) visar att 

var fjärde socialsekreterare i Sverige någon gång under sitt arbetsliv fått psykiska besvär på 

grund av sitt arbete. Mer än var tredje socialsekreterare, enligt denna artikel, har utsatts för 

hot om våld eller våld. Artikeln visar att 70 % av socialsekreterarna över hela landet tänkt 

över om att söka annat jobb utanför socialtjänsten.  Många nya förändringar inom 

organisationen samt den ständiga underbemanningen bidrar till en mycket hög stress bland 

socialsekreterarna.  

Tidigare forskning visar att en god psykosocial arbetsmiljö till att anställda mår bra på 

arbetsplatsen samt känner sig motiverade. En god psykosocial arbetsmiljö gör att 

organisationen får personal som trivs på jobbet, vill vara kvar och utvecklas på arbetsplatsen 

samt presterar bättre.  Det finns olika faktorer som måste vara uppfyllda för att kunna uppnå 

en välfungerad arbetsmiljö och goda sociala relationer bland medarbetarna i verksamheten. 

Eftersom mycket av tidigare forskning har fokuserat på de faktorer som får socialsekreterarna 

till att inte stanna kvar inom socialtjänsten, har jag istället valt att undersöka de faktorer som 

får socialsekreterarna att stanna kvar på deras arbetsplatser och känna arbetstrivsel.  Det som 

också är viktigt i min studie är att få fram de olika faktorerna som bidrar till goda sociala 

relationer på arbetsplatsen. 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med min studie har varit att undersöka de olika faktorerna som får socialsekreterarna 

att stanna kvar inom socialtjänsten och känna arbetstrivsel. Studien har även undersökt 

socialsekreterarnas handlingsutrymme samt hur socialsekreterarna upplever sina yrkesroller. 

Detta för att på så sätt undersöka deras arbetstrivsel och om dessa upplevs som faktorer som 

påverkar socialsekreterarna på ett positivt sätt och bidrar till att de väljer att stanna kvar.   

Den övergripande frågeställningen i min undersökning är: 

 Vilka är faktorerna som får socialsekreterarna till att stanna kvar på deras 

arbetsplatser? 

För att på bästa sätt kunna besvara min frågeställning har jag valt att tydliggöra den i följande 

frågor: 

1. Hur upplever socialsekreterarna sin arbetssituation?  

2. Vad får socialsekreterarna att känna sig motiverade på arbetsplatsen? 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den tidigare genomförda forskningen inom fältet gräsbyråkrater för 

att på så sätt tillgodo se läsaren djupare förståelse inom det utforskade området.   

3.1 Vad anses vara en god arbetsmiljö? 

”Den goda arbetsmiljön och dess indikationer” (2012) är en kunskapsöversikt gjort av 

Arbetsmiljöverket. Enligt Arbetsmiljöverket, skapas en god arbetsmiljö genom att få 

medarbetarna att känna samhörighet i förhållande till andra kollegor samt att erbjuda 

möjligheter till utveckling på arbetsplatsen. Det som också anses vara relevant är att 

medarbetarna känner sig engagerade i arbetsplatsen samt får möjligheten att kunna påverka 

sitt arbete. Socialt stöd, tilltro, respekt samt möjligheter till öppna dialoger på arbetsplatsen 

där alla medarbetarna får vara delaktiga är några av de olika faktorer som anses bidrar till en 

god arbetsmiljö. (Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet, 2009 s. 69) 

En stor del av människornas liv i dagens samhälle ägnas åt deras arbete. Detta gör att det är 

mycket viktigt att man har en fungerade och god arbetsmiljö samt att man trivs på 
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arbetsplatsen. Forskning har visat att arbetsmiljön påverkar människors liv och hälsa, men har 

även stor påverkan på verksamhetens produktivitet. Arbetsmiljön är den största faktorn som 

gör att socialsekreterarna väljer att lämna eller stanna kvar på sina arbetsplatser. En viktig del 

som bidrar till en god arbetsmiljö är även arbetskollegorna. Den anställde behöver känna sig 

uppskattad, men även att få möjligheten att påverka sitt arbete på olika sätt och vara delaktig i 

de olika beslut som fattas inom verksamheten 

Det som också kännetecknar en god och fungerande arbetsmiljö, enligt Arbetsmiljöpolitiska 

kunskapsrådet, är en hållbar fysisk miljö, den goda kommunikationen som finns inom 

verksamheten, en välfungerande ledningsstruktur som tar hand om medarbetarna och ser till 

att de har det bra i arbetet samt rimliga arbetskrav som ställs på medarbetarna. Möjligheterna 

till att påverka sitt arbete, men även möjligheterna till utveckling i arbetet är faktorer som har 

en stor betydelse för arbetstrivsel. (Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet, 2009 s. 67- 70) 

3.2 Positiva och negativa faktorer som påverkar arbetsmiljön  

Jan Forslin i ”Regenerativt arbete: Arbete- lust eller lidande?” skriver om fem olika faktorer 

som, enligt honom, har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö.  

1. Socialt stöd 

2. Kompetensutveckling  

3. Förmåga att kunna fullfölja de olika arbetsuppgifterna 

4. Att kunna känna meningsfullhet 

5. Tydliga avgränsade arbetsroller 

Forslin påpekar hur viktigt det är för medarbetarna att känna samhörighet med sina 

arbetskollegor samt känna att det de gör är viktigt. Han nämner att tid och resurser för att 

kunna utföra olika arbetsuppgifter samt möjligheten att utvecklas, är faktorer som leder till att 

de anställda presterar bättre och trivs på sitt jobb. (Forslin, J. 2003 s.44-45) 

De goda relationerna till andra arbetskollegor samt chefer och hanterbara arbetsuppgifter är 

positiva faktorer som belyses även av andra forskare. John Graham & Michael Shier (2011) 

skriver att känslan av meningsfullhet, god handledning och goda relationer till 

arbetskollegorna är bland de viktigaste faktorerna till en god arbetsmiljö, men även till en 

ökad produktivitet i verksamheten och minskad sjukfrånvaron bland medarbetarna. 
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Socialt stöd från chefer och en jämn arbetsfördelning är positiva faktorer som belyses både av 

psykologen Robert Jakobsson och socionomen Pia Tham.  Det ligger i ledningens ansvar att 

se till att anställda har en god arbetsmiljö och får rätt socialt stöd från verksamheten 

(Jakobsson R. 2008, Tham P. 2007) Hög arbetsbelastning är bland de faktorerna som gör att 

socialsekreterarna väljer att byta jobb. En god och fungerande arbetsledning är en av de 

viktigaste faktorerna till att skapa en god arbetsmiljö (Tham P. 2007 s. 19-22). 

Även i studien “Working in the public sector – A case study of social services Journal of 

Social Work” skriven av M. Coffey, L. Dugdill & A. Tattersall (2009), framkommer olika 

faktorer som får socialsekreterarna till att inte stanna kvar inom socialtjänsten. Resultaten i 

studien visar att de socialsekreterare som väljer att säga upp sig upplever att de har otydliga 

arbetsroller, en låg beslutskontroll och saknar utmaningar i sitt arbete. 

I en annan studie utfört av Hägglund B. och Björling L. får läsaren en ökad kunskap om de 

olika faktorerna som påverkar arbetsmiljön negativt. Författarna menar att socialsekreterarna i 

stora delar av landet upplever att de saknar utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen, social 

stöd och egenkontroll på arbetet (Hägglund B. & Björling L. 2002 s.5).  

3.3 Arbetsförhållanden 

Studien ”Tysta arbetsplatser, hot mot socialtjänstens utveckling” genomförd av fackförbundet 

Vision (2016) undersökte de olika arbetsvillkoren inom socialtjänsten. Resultaten av denna 

studie visade att en fjärdedel av socialsekreterarna i Sverige var missnöjda med 

arbetsledningen och tyckte att de inte upprätthåller god arbetsmiljö. Enligt denna studie, 

upplever mer än hälften av socialsekreterarna i landet att de inte öppet kan diskutera de olika 

bristerna som förekommer inom socialtjänsten, samt de olika faktorerna som påverkar negativ 

deras arbetsmiljö. Studien visar tydligt att socialsekreterarna upplever att de arbetar under stor 

tidspress och inte hinner utföra sina arbetsuppgifter i tid. Detta beror enligt socialsekreterarna 

på att de saknar resurser och tid för att rätt kunna utföra arbetsuppgifterna. Ovannämnda 

brister inom socialtjänsten visas vara anledningen till att fler och fler socialsekreterare i hela 

Sverige väljer att inte stanna kvar inom socialtjänsten. Istället väljer de söka sig vidare till 

olika andra jobb utanför socialtjänsten (Vision, 2016). 

Forskningen visar att den höga personalomsättningen är konsekvens av de stora kraven som 

ställs på socialsekreterarna. Diskrepansen mellan olika krav som ställs på socialsekreterarna 
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och förmågan att kunna uppnå dessa krav leder till att arbetsglädjen och arbetstrivseln 

minskar, fler socialsekreterare slutar, sjukfrånvaron ökan och arbetskreativiteten minskar 

betydligt (Arbetsmiljöverket 2007, Hägglund & Björling 2002, Jakobsson 2008)  

Forskarna Tarja Pösö och Sinikka Forsman visar i sin studie att de flesta socialsekreterarna 

upplever sitt arbete som mycket stressfullt. Efter att ha genomfört intervjuer med några 

socialsekreterare som under lång tid har arbetat inom socialtjänsten, konstaterar författarna att 

klientkontakten och stödet från både ledningen och arbetskollegorna är faktorer som får de att 

stanna kvar på arbetsplatsen. (Pösö T. & Forsman S. 2012 s. 1-12) 

De organisatoriska besluten inom verksamheten visar sig påverka anställdas välbefinnande 

och arbetstrivsel. Forskarna Töres Theorell och Robert Karasek utvecklade under 1980-talet 

krav och kontroll-stödmodellen. Genom sin studie förklarar forskarna att den obalansen som 

finns mellan kontroll och krav på en arbetsplats bidrar till en försämrad arbetsmiljö samt en 

ökad känsla av stress bland de anställda. Forskarna kom fram till att det finns en stark 

koppling mellan de olika organisatoriska problemen och den psykiska ohälsan bland de 

anställda. De hävdar att det är dessa faktorer som leder till att de anställda upplever hög stress, 

trivs inte på jobbet och inte har goda relationer till resten av arbetskollegorna. Deras modell 

visar även att de anställda som har störst handlingsfrihet och goda sociala relationer både till 

kollegorna och cheferna är just de anställda trivs mycket bättre på jobbet samt upplever 

mindre stress (Karasek & Theorell, 1990).  

Tor Nitzelius och Göran Söderlöf (2005) i studien ”Vårdens arbetsmiljö: praktiska typfall i 

vården, omsorgerna och Socialtjänsten” visar att arbetet inom vård, omsorg samt socialt 

arbete har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar. Anledningen till detta, 

enligt författarna, är det att arbetet idag har kommit att innehålla höga krav på de anställda, en 

hög arbetsbelastning och samtidigt högt arbetstempo. Författarna påstår att detta kan ha en 

stor negativ inverkan på de anställda och det kan yttra sig i olika former av ohälsa och stress. 

I sin rapport ”Vad är det som är så tungt? En studie i upplevelse av arbetsbelastning i arbetet 

med ekonomiskt bistånd på ett socialkontor” har Åse Andersson genomfört intervjuer med 

socialsekreterare inom enheten för ekonomiskt bistånd. Resultatet av denna rapport visar att 

samtliga socialsekreterare upplever sitt arbete som spännande och stimulerande, men 

samtidigt som påfrestande med många otydliga mål och arbetsuppgifter. Majoriteten av 

socialsekreterarna som deltog i Åsas studie uppger att de får gott stöd både från 
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arbetskollegorna och ledningen. Dessa beskrivs som viktiga faktorer som ökar trivseln samt 

effektiviteten för socialsekreterarna (Åse Andersson, 2009 s. 31-34)  

3.3 Tjänstemannarollen 

T. Evans och J. Harris har i sin artikel ”Street- Level Bureaucracy” diskuterat begreppet 

”discretion”. Detta är ett begrepp som handlar om handlingsutrymmet och självständigheten 

hos socialsekreterarna. Författarna beskriver socialsekreterarnas handlingsutrymme som ett 

sätt att gradera frihet i de olika beslutprocesserna. Enligt författarna är handlingsutrymmet 

grundläggande för socialsekreterarna eftersom de jobbar med människor som är oförutsägbara 

och har olika behov. Författarna konstaterar att om inte socialsekreterarna kan arbeta olika 

med olika klienter och göra olika individuella utredningar utifrån klienternas behov så kan 

inte de utföra sitt jobb.  

T. Evans och J. Harris har i sin artikel "Street-Level Bureaucracy, Social Work and the 

(Exaggerated) Death of Discretion" diskuterat begreppet "discretion". Detta är ett begrepp 

som handlar om handlingsutrymmet och självständigheten hos socialsekreterarna. Författarna 

beskriver socialsekreterarnas handlingsutrymme som ett sätt att gradera frihet i de olika 

beslutprocesserna. Enligt de är handlingsutrymmet grundläggande för socialsekreterarna 

eftersom de jobbar med människor som är oförutsägbara och har olika behov. Med tanke på 

detta anser författarna att om inte socialsekreterarna kan arbeta olika med olika klienter och 

göra individuella utredningar så kan inte de utföra sitt jobb. 

I sin studie ”Att prioritera i socialtjänsten- om kommunalt handlingsutrymme och 

beslutfattande” skriver författaren M. Wörlén om de olika faktorer som styr beslutfattandet 

samt hur ofta får tjänstemännen prioritera samt varför prioriterar dem. Hon genomför en 

enkätundersökning där hon undersöker de faktorer som hon anser vara betydelsefulla vid 

beslutfattande. Dessa faktorer som undersöks i hennes studie är: lagstiftning, order/ direktiv 

från chef/ledning, klienternas synpunkter, sparmål, interna riktlinjer och regler, professionella 

samt personliga uppfattningar m.m. ( Wörlén, M. 2010 s. 31-36).   

Av de olika svar som Wörlén samlade in visade sig att 17 % av de tjänstemän som deltog i 

undersökningen anser att den personliga uppfattningen är ”Mycket viktigt”, medan 12 % 

anser att den personliga uppfattningen är ”Helt betydelselös”. ( Wörlén, M. 2010 s. 34) 
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I artikeln Emotin and organizin (1996) skriver författaren Fineman om hur tjänstemännen i 

olika typer av organisationer där de möter klienter i behov av hjälp relaterar till känslomässiga 

aspekter i deras arbete. Författar lyfter fram hur tjänstemännens känslor av lojalitet samt 

måluppfyllelse påverkar av deras förmåga att tänka rationellt. Eftersom i denna studie vill jag 

lyfta fram socialsekreterarnas upplevelse så tycker jag att det kan vara en viktig del i min 

uppsats att tänka på hur socialsekreterarna känner att deras egna tankar och känslor påverkar 

de i deras arbete.  

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som presenteras i studien lyfter upp olika faktorer som bidrar till en 

god arbetsmiljö och arbetstrivsel. Samtidigt kan vi läsa om flera olika faktorer som anses vara 

viktiga för att socialsekreterarna ska välja stanna kvar inom socialtjänsten.  

Med hjälp av den tidigare forskningen kan vi konstatera att en god arbetsmiljö kännetecknas 

av ett utvecklande och meningsfullt innehåll. Tidigare forskning visar vikten av att känna sig 

delaktig i arbetet och uppskattad av både arbetskollegor och chefer. En bidragande orsak till 

en god arbetsmiljö är enligt tidigare forskning respekt, tilltro, jämlikhet men även möjligheten 

till olika öppna dialoger inom verksamheten.   

Det visas tydligt även att socialsekreterarna har en hög arbetsbelastning och upplever sina 

yrken som stressfulla. Detta leder till att många av socialsekreterarna väljer att söka andra 

jobb utanför socialtjänsten, eftersom de inte klarar av att arbeta under den tidspress som finns 

och där de inte får möjligheter till utveckling. 

Även att de arbetar under hög arbetsbelastning och har höga krav på sig visar forskningen att 

många av dem väljer vara kvar på grund av det klientära arbetet. Samtidigt blir det tydligt hur 

viktigt det är med goda sociala relationer i en arbetsplats. Som ovan nämnd har tidigare 

forskning mest fokuserat på de faktorer som får socialsekreterarna att sluta jobba inom 

socialtjänsten och inte mycket på faktorer som bidrar till att de stannar kvar. Med tanke på 

brist på liknande studie kommer jag bidra med en studie till inom området. Det är viktigt att 

förutom negativa faktorer forska även det positiva eftersom det är det som gör att 

socialsekreterarna stannar kvar.  
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4. Teoretisk referensram 

Nedan kommer jag presentera uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Jag kommer börja med 

att presentera Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater och deras handlingsutrymme för att sedan 

fortsätta med en genomgång på Antonovskys KASAM teori.     

4.1 Gräsrotsbyråkraten  

Michael Lipsky introducerar i sin bok Street-level bureaucracy, teorin om gräsrotsbyråkrater. 

Gräsrotsbyråkrater definieras av Lipsky som arbetare inom samhällsservice. Detta eftersom 

det är de som regelbundet möter medborgare i sitt dagliga arbete. Gräsrotsbyråkraterna är 

enligt Lipsky, de som levererar till medborgarna statens politik och har stort inflytande över 

betydande delar av medborgarnas liv. Lipsky menar att gräsrotsbyråkraterna har stort 

handlingsutrymme i det dagliga arbetet och när detta kombineras med möjligheten att från fall 

till fall tolka politiska direktiv kan det bli stora skillnader mellan hur politiken tillämpas i 

praktik och statens politik i teorin. Lärare, poliser, socialarbetare och domare är enligt Lipsky 

typiska exempel på gräsrotsbyråkrater (Lipsky, 2010 s.11). Lipsky menar vidare att det är 

svårt att minska gärsrotsbyråkraternas handlingsutrymme med tanke på några egenskaper i 

deras arbeten. Han menar att gräsrotsbyråkraterna arbetar ofta i komplexa situationer som kan 

leda till vantrivsel och är svåra att förenkla till formella regler och att medborgarna kräver ofta 

svar på mänskliga dimensioner av olika situationer. En annan viktig sak som Lipsky lyfter 

upp är att medborgarna tror att gräsrotsbyråkraterna har nyckeln till deras välmående, 

eftersom det är de som anpassar lagen utifrån klienternas behov. Detta är åter igen en 

anledning till att deras handlingsutrymme inte kan minskas. Handlingsutrymmet hjälper alltså 

gräsrotsbyråkraterna att legitimera välfärdsstaten (Lipsky, 2010) 

Jag använder mig av Lipskys teori som är omfattande, men jag har valt ut tre delar av teorin 

som jag anser är relevanta för min studie. Dessa tre delar är personalens arbetsbelastning, 

verksamhetens målsättning och resurserna på arbetsplatsen som enligt Lipsky anses vara 

centrala beståndsdelar för arbete av god kvalitet (Lipsky, 2010).  

Den stora arbetsbelastningen inom samhällsservice handlar om att gräsrotbyråkraterna 

vanligtvis har stor arbetsbelastning just i relation till sina förpliktelser. Detta leder till att de 

ofta inte kan leva upp till deras obligatoriska skyldigheter. Den stora arbetsbelastningen 

påverkar gräsrotsbyråkraternas arbete på ett negativt sätt eftersom de ofta tvingas att snabbt 
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utreda och fatta beslut i olika ärenden. Det som också har en negativ påverkan är de 

administrativa sysslorna som äter upp den avsedda tiden som gräsrotsbyråkraten ska spendera 

med klienten. Den stora arbetsbelastningen leder även till att gräsrotsbyråkraten inte får 

möjligheten att behandla varje klient som unik individ utan sorterar de i specifika fack. Detta 

ledder till att även klienterna börjar till slut se sig själva som kategorisk tillhörighet. Den höga 

arbetsbelastningen och korta tiden att fatta beslut leder även till stress bland 

gräsrotsbyråkraterna. Detta påverkar deras prestation på arbetet och arbetets kvalitet (Lipsky, 

2010).  

Olika verksamheter inom samhällsservice har olika målsättningar som ofta tenderar att vara 

vaga, oklara och svåra att omsätta i praktiken. Exempel på sådana mål kan till exempel vara 

god hälsa, jämlikhet och allmän utbildning. Dessa typ av mål inom samhällsservice upplevs 

vara krångliga att angripa och svåra att uppnå. Det som gör att det blir svårt att kontrollera om 

dessa mål inom samhällsservice har uppnåtts är att det är bekymmersamt att mäta 

arbetsprestationen hos gräsrotsbyråkraterna (Lipsky, 2010)  

Lipsky pratat i sin teori även om bristande resurser. Detta handlar mycket om personalbrist 

inom samhällsservice och brist på tid för ärendehandläggning. De olika verksamheter där 

gräsrotsbyråkraterna arbetar tenderar ofta att vara kroniskt underbemannade. Personalbristen 

är kopplad till den stora efterfrågan som förbrukar utbudet av service på dessa verksamheter. 

Lipsky tar även upp att i många fall gräsrotsbyråkratens klienter är ofrivilliga. Detta gör att 

klienternas grad av medgörlighet påverkar gräsrotsbyråkratens arbete. Tidsbrist är en av 

faktorerna som ledet till den höga arbetsbelastningen. Den belastningen ger mycket kortare tid 

till gräsrotsbyråkraten att utreda och fatta beslut i ärendet. Tidsbrist handlar inte bara om den 

korta tiden för att utreda och fatta beslut, utan även den korta tiden som gräsrotsbyråkraten 

har för att träffa klienten. Den tiden minskar hela tiden eftersom gräsrotsbyråkraterna är 

tvungna att lägga mycket tid på olika administrativa uppgifter (Lipsky 2010).   

Lipsky (2010) utformar sin teori efter gräsrotsbyråkratis vardagliga situation och menar att 

gräsrotsbyråkraternas arbetssituation påverkas av ökad eller minskad arbetsbördan, 

arbetslivserfarenheten eller nya arbetsmetoder som införs på arbetsplatsen. 

Jag valde Lipskys (2010) teori eftersom denna förklarar socialsekreterarnas möjligheter och 

begränsningar med att arbeta inom en komplex organisation. Socialsekreterarna har ett 

komplext arbete eftersom de hela tiden står med ett ben hos klienten och det andra hos 
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myndigheten. Lipskys (2010) definition av gräsrotsbyråkrater motsvarar socialsekreterarna då 

dessa arbetar i en människobehandlande organisation, har tillgång till organisationens 

resurser, direkt kontakt med medborgarna (klienter) samt utrymme att tolka lagar och regler. 

Men trots deras handlingsutrymme är socialsekreterarna oftast tvungna att ta hänsyn till två 

olika krav som ställs på de i det dagliga arbetet. Å ena sidan har dem krav som ställs från 

organisationen och på andra sidan krav som klienterna ställer på dem. Därför bedöms det vara 

relevant att använda Lipsky i denna studie för att på så sätt undersöka hur de motstridiga 

kraven hanteras av socialsekreterarna.  

4.2 KASAM 

Forskaren och sociologen Aaron Antonovsky myntade under 1970-talet KASAM teorin. 

Begreppet KASAM står för känslan av sammanhang. Om man gör en förenklad förklaring av 

KASAM så kan man säga att den mäter individernas förmåga att hantera olika svårigheter och 

stress. Antonovsky menar att ju högre grad av KASAM som en människa har desto lättare blir 

det för de att hantera stressiga och svåra livssituationer (Antonovsky, 1991). KASAM består 

av tre viktiga komponenter: hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet.  

4.2.1 Meningsfullhet  

Denna är en komponent som är känd som motivationskomponent inom KASAM. Detta leder 

till att individen upplever delaktighet samt har en känsla av att själv kunna påverka olika 

situationer och se en mening med det hela. Individen kan känna meningsfullhet genom att 

uppleva att de krav som verksamheten ställer på hen och de arbetsuppgifter som man har är 

värda att lägga ned tid på. Antonovsky belyser att meningsfullhet är den viktigaste 

komponenten. Detta på grund av att individer som har hög meningsfullhet kämpar mycket 

även i sådana situationer som de kanske inte riktigt vet hur de ska agera (Antonovsky, 1991).  

4.2.2 Begriplighet  

Denna är den kognitiva komponenten inom KASAM. Denna komponent gör att individer i 

samspel med varandra ökar sin förståelse samt förmåga att på olika sätt förklara och bedöma 

olika situationer i livet. För att individen ska känna begriplighet i arbetet behövs det till 

exempel att individen har en tydlig arbetsroll.  
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4.2.3 Hanterbarhet  

I denna komponent ingår alla de resurser som individen har för att på bästa sätt kunna hantera 

olika situationer i livet utan att bli offer för omständigheterna. Exempel på sådana resurser 

inom arbetsplatsen kan vara hjälp och stöd som den anställde kan få från både 

ledningen/cheferna och arbetskollegorna.  

Eftersom meningen är att genom denna studie få fram socialsekreterarnas upplevelser av 

deras yrkesroller och faktorer som bidrar till arbetstrivsel, vill jag med hjälp Antonovskys 

teori på en individuell nivå analysera i vilken utsträckning socialsekreterarna upplever de 

centrala komponenterna i KASAM (Antonovsky, 1991s .41). Samtidigt vill jag analysera hur 

graden av dessa komponenter påverkar socialsekreterarnas upplevelser av arbetet samt bidrar 

till arbetstrivsel. Vi vet, med hjälp av den tidigare forskningen, att socialförvaltningen är en 

organisation som präglas av mycket stress samt hög arbetsbelastning. Jag vill med hjälpa av 

KASAM teorin komma fram till hur socialsekreterarna, hanterar, begriper och samtidigt 

skapar meningsfullhet i deras yrkesroller.  

5. Metod 

Metoden som jag har använt mig av för att genomföra min studie kommer att presenteras i 

detta avsnitt. Vidare i avsnittet kommer jag att beskriva intervjuguiden och urvalet av 

respondenter. Avsnittet avslutas med beskrivning av transkriberingen, reliabiliteten, 

validiteten, de etiska övervägandena.  

5.1 Kvalitativ forskningsansats 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie för att på bästa sätt nå socialsekreterarnas egna 

berättelser om faktorer som bidrar till att de stannar kvar inom socialtjänsten. Studien 

genomfördes där jag med hjälp av de insamlade materialet och med utgångspunkt i de valda 

teorierna har försökt förklara de olika faktorerna som får socialsekreterarna att trivas och välja 

stanna kvar på sin arbetsplats.  

Till skillnad från en kvantitativ studie är en kvalitativstudie mer tolkningsinriktad och jag kan 

med hjälp av socialsekreterarnas egna ord meningsbeskrivningar få mer kunskap om ämnet.  

I boken ”Handbok i kvalitativa metoder” skriven av Ahrne och Svensson (2015) och boken 

”Kvalitativa intervjuer” skriver av Trost (2010) belyser författarna att den insamlade 
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materialet från kvalitativa data kan användas för att undersöka människornas känslor, tankar, 

hur de resonerar samt se hur beslut fattas eller hur makt utövas. Detta enligt författarna är en 

metod som hjälper forskaren att urskilja andra handlingsmönster som kan vara svåra att fånga 

upp och förklara.  

Bryman (2011) skriver i sin bok ”Samhällsvetenskapliga metoder” att den kvalitativa 

metoden ett medel som hjälper forskaren att genom intervjuer få djupare förståelse för de 

olika sociala problemen. Detta eftersom man får information utifrån individers livssyn och 

världsbild av den sociala verkligheten och därför har en kvalitativ studie varit att föredra för 

min studie.  

Enligt Trost (2010) ska en kvalitativ metod väljas om frågeställningen i studien handlar om att 

urskilja eller förstå olika mönster. Eliasson skriver i sin bok att fördelen med att göra en 

intervjustudie är att den är flexibel. Detta innebär att jag som intervjuare får möjligheten att 

justera frågorna under intervjuns gång samt ställa följdfrågor. Eftersom meningen är att jag 

utifrån socialsekreterarnas berättelse kommer fram till de arbetsfaktorerna som gör att de 

väljer att stanna kvar på sina arbetsplatser, använde jag mig av semistrukturerade intervjuer. 

Detta ansåg jag var rätt struktur eftersom det gav mig som intervjuare större frihet att ställa de 

följdfrågor som behövdes för att få detaljerad information.  

5.2 Datainsamling - Intervju 

Jag har i min studie använt mig av semistrukturerade intervjuer eftersom semistrukturerade 

intervjuer bygger på att jag som intervjuare kan ställa öppna frågor. Detta ger mig möjligheten 

att även ställa följdfrågor till informanterna för att få mer utvecklade svar. Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer är även att jag kan utforma frågorna respektive frågornas 

ordningsföljd efter situationen.  

Eftersom jag i min studie vill få så detaljrik information som möjligt från socialsekreterarna 

görs bedömningen att kvantitativ metod är mer användbar än användningen av enkäter.  

Detta även enligt Ahrne & Svensson (2011) som skriver i deras bok att intervjuer till skillnad 

från enkäter ger informanten mycket större möjlighet utrycka sig och ge mer detaljerade svar.  

Sjöberg (2008) skriver i boken ” Forskaren och fältet ”att om forskaren är intresserad att få 

fram djupare information genom att försöka förstå och tolka det som informanterna berättar 

om sina upplevelser så ska man föredra en kvalitativ utgångspunkt. 
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Det finns många olika fördelar med intervjuer och en av dem är att forskaren får möjligheten 

att leda intervjun på det spår forskaren vill. Alltså intervjuer är mer flexibla. Det som kan vara 

nackdel med intervjuer är att de kan vara tidskrävande att genomföra samt transkribera.   

5.3 Intervjustruktur 

Intervjuerna i min studie genomfördes på ett semistrukturerat vis. Till hjälp hade jag en 

intervjuguide som fungerade som riktlinje. Intervjuguiden som användes var varierande och 

de flesta frågorna var öppna och beskrivande. För att jag skulle få relevant information för 

mina frågeställningar konstruerades teman och frågorna i intervjuguiden med hjälp av tidigare 

forskning och de valda teorierna. Jag började med att ställa frågor om bakgrunden för att på så 

sätt få en bild av vilka mina informanter är samt deras utbildning och erfarenheter. Därefter 

gick vi in i teman Arbetet. I denna teman ställde jag frågor där informanterna fick möjligheten 

att beskriva en typisk arbetsdag, prata mer om deras arbetsuppgifter och hur kontakten med 

klienterna ser ut. Dessa frågor ställdes med tanke på att tidigare forskning och de valda 

teorierna har lyft fram vikten av att känna meningsfullhet med de arbetsuppgifter man har, 

vikten att ha tydliga arbetsuppgifter, med mera. Sista två teman var Arbetssituationen och stöd 

i arbetsplatsen. Här fick informanterna möjligheten att prata om hur de upplever sitt arbete, 

arbetsbelastningen, handlingsutrymmet, stöd från chefer och kollegor med mera. Temat 

konstruerades för att komma åt socialsekreterarnas upplevelser om arbetssituationen och 

stödet de får på arbetsplatsen. Detta eftersom dessa upplevelser bedöms av både tidigare 

forskning och de valda teorierna vara av stor betydelse för arbetstrivsel.  

Fördelen med en semistrukturerad intervjuguide var att alla informanter som deltog i studien 

fick möjligheten att svara på samma frågor och fick möjligheten att prata om det som de 

själva anser är viktigt utan att jag avbryter. Användningen av denna typ av intervjuer gav mig 

möjligheten att ställa följdfrågor och få mer utvecklande svar av informanterna som ledde till 

samling av mättad empiri. 

5.4 Urval och tillvägagångsätt   

För att på bästa sätt kunna uppnå syftet med min studie har jag valt att subjektivt välja ut mina 

informanter. Alltså har jag medvetet ”handplockat” de informanter som jag ansåg är rätta och 

har mest information och kunskap kring ämnet jag undersöker.  
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Jag tog kontakt med en av enhetscheferna inom socialförvaltningen och pratade med henne 

om min studie. Jag förklarade att jag var intresserad att intervjua några socialsekreterare och 

ville ha hennes hjälp. Jag frågade henne om jag kunde få namnen på de socialsekreterare som 

har längst jobbat inom socialtjänsten. Jag fick 12 namn och därefter tog jag kontakt med nio 

av dessa socialsekreterare. Jag förklarade för de att jag skriver min c-uppsats och syftet med 

den. Jag frågade om de var intresserade att bli intervjuade och samtliga socialsekreterare 

accepterade. Anledningen till att jag valde att intervjua socialsekreterarna som har längst 

arbetstidserfarenhet inom socialtjänsten var att jag ville förstå de olika faktorer som får de till 

att stanna kvar inom socialtjänsten. Samtidigt bedömde jag att det är dessa socialsekreterare 

som har mest kunskap om verksamheten i helhet.  

Jag har intervjuat sammanlagt nio socialsekreterare från tre olika enheter inom socialtjänsten. 

Samtliga informanter hade över sex års arbetslivserfarenhet. Intervjuerna med samtliga 

socialsekreterare har genomförts på ett kontor inom Socialförvaltningen.  

Informanterna i studien var åtta kvinnor och en man mellan åldrarna 30–62. Jag har inte tagit 

hänsyn till ålder eller kön vid valet av mina informanter, eftersom studien inte syftar till att 

belysa socialsekreterarnas upplevelse utifrån ålders eller könsperspektiv. 

Innan jag påbörjade intervjun informerade jag mina informanter om de etiska aspekterna samt 

ställde frågan om jag fick spela in det som sades under intervjun. Informanterna godkände att 

jag spelade in den information som de gav till mig. Därefter påbörjades intervjun. Intervjuerna 

spelade jag in med hjälp av min mobiltelefon och de tog mellan 50–80 minuter.  

Efter att jag blev klar med intervjuerna började jag med transkriberingen. När detta var klart 

tog jag bort allt datamaterial. Enda anledningen till att jag valde att spela in samtliga 

intervjuer var för att det skulle vara lättare för mig under resultat- samt analysprocessen. 

Under transkriberingen har jag varit mycket noggrann med att ordagrant transkribera alla 

intervjuerna, eftersom jag inte har velat missa någon viktig information som sades av mina 

informanter under intervjuns gång. 

5.5 Tillförlitlighet och validitet 

Fördelen med att använda sig av den kvalitativa metoden är att vi under begränsad tid kan 

träffa flera olika människor som kan dela med sig egna erfarenheter och reflektioner som är 

intressanta och kan bidra positivt till studiens frågeställningar (Ahrne och Eriksson- 
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Zetterquist 2011:56). Informanterna som deltar i en kvalitativ undersökning har större 

möjlighet att förutom att berätta mer detaljerad om egna upplevelser även redogöra för hur 

arbetet ser ut och rutinerna som de har (ibid.) Detta innebär att vi som forskare får en bredare 

inblick i fenomenet som vi undersöker. Detta kan samtidigt leda till at vi skapar förståelse för 

det insamlade materialet på ett helt annat sätt än om vi hade använt oss av andra metoder som 

inte ger oss möjligheten att ställa följdfrågor till våra informanter.  

Bryman (2011: 363) skriver att nackdelen med en bredare helhetsbild är att forskaren lägger 

vikt vid sådan information som är för detaljerad, men som inte är relevant för studiens 

frågeställningar. Detta kan bli hinder för det analytiska arbetet med det insamlade materialet.   

Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2011:56) skriver att svagheten med den kvalitativa metoden 

är att det kan vara svårt att tolka vad informanternas utsagor egentligen betyder. I min 

undersökning frågar jag om faktorer som socialsekreterarna anser har bidragit till att de har 

sökt sig till detta jobb. Alltså undrar jag vilka var tankar som bakåt i tiden styrde deras val av 

arbetet. Nackdelen med att socialsekreterarna berättar om tankar som de haft bakåt i tiden, 

anses av Ahrne och Eriksson- Zetterquist (2011:57) vara att det som de säger är resultat av 

situationen här och nu. Detta innebar då att de olika svar som vi får av informanterna kan 

förstås som situationsbundna. Samtidigt kan informationen som framkommer skilja sig åt 

betydligt mycket om vi istället träffar informanterna i ett annat sammanhang och en annan tid.  

Bryman (2011:369) skriver kritiskt när det gäller att generalisera det inhämtade materialet, 

som i kvalitativa metoder inhämtas med hjälp av fåtal intervjuer. Kritiken baserar sig på om 

det verkligen går att genom fåtal intervjuer dra slutsatser av ett samhällsfenomen, när 

intervjupersonerna inte kan representera en hel population i samhället.  

En svaghet som jag kan se i min studie är målgruppen som jag har valt att intervjua. Detta 

eftersom deras upplevelser om arbetssituationen idag kan skilja sig från nyanställda 

socialsekreterare som inte har jobbat så länge inom socialtjänsten. En anledning till detta kan 

vara arbetsbördan som säkert ser annorlunda ut för de som har jobbat inom socialtjänsten 

länge än de nyanställda.  

I min analys av empirin har jag använt mig av mina informanters egna citat för att 

åstadkomma transparens (Bryman 2011:374). Mitt mål var att genom informanternas egna ord 

försöka fånga upp deras synpunkter på ett sätt som är trovärdigt och samtidigt på det sättet 

undvika felaktiga tolkningar. 
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5.6 Metodreflektion 

Jag har i min studie intervjuat bara socialsekreterare då syftet med min studie var att få fram 

deras egna upplevelser om faktorer som de anser bidrar till valet att stanna kvar inom 

Socialtjänsten. Intervjuer med andra aktörer har bedömts vara irrelevant eftersom syftet inte 

har varit att ge objektiv bild av socialsekreterarnas arbetssituation.  

Det finns andra aspekter av undersökningens metod som, enligt min bedömning, kan ha 

påverkat resultatet. En sak som kan ha påverkat resultatet är att varje socialsekreterare 

intervjuades en gång. Detta anses ha påverkat eftersom det bedöms vara svårt att redan vid 

första mötet komma åt personernas personliga åsikter och tankar. Min bedömning är då att en 

större intervjustudie där samma personer hade intervjuats vid flera tillfällen hade gett ett mer 

personligt resultat.   

En annan sak som kan ha påverkat resultatet är att intervjuerna genomfördes på arbetstid. 

Detta eftersom socialsekreterarna kanske har känt sig stressade och haft bråttom med att 

avsluta intervjun och gå tillbaka till arbetsuppgifterna. Vi vet redan att de arbetar under hög 

arbetsbelastning så min bedömning är att resultatet hade varit annorlunda om intervjuerna 

hade genomfört efter arbetstid.  

Anledningen till att jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer var att forskaren då 

har större möjlighet att få svar på studiens frågeställningar med tanke på att det finns en viss 

styrning i intervjuerna. Resultatet har mycket väl kunnat påverkas av valet av att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Om jag hade valt att istället använda mig av enkäter så skulle jag 

få annat mer generaliserbart resultat om urvalet då varit större.  

6. Etik  

Jag förhöll mig till vetenskapsrådets etiska principer för att på bästa möjliga sätt genomföra 

min studie. Samtyckekravet, konfidentialitetskravet, informationskravet samt nyttjandekravet 

är fyra riktlinjer inom vetenskapsrådet som en forskare måste förhålla sig till under 

genomförandet av studien. 

 Informationskravet – En forskare måste informera deltagarna som kommer att delta i 

studien om uppgiften som de har i studien samt de villkor som forskaren anser gäller 

för deltagande. Samtidigt ska deltagarna informeras om att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan utan att behöva förklara varför.  
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 Samtyckekravet – Forskaren måste ha samtycke från alla de deltagarna som kommer 

att delta i studien. I vissa fall om deltagarna är under 15 år krävs det även samtycke 

från deltagarnas föräldrar.  

 Konfidentialitetskravet – Till samtliga deltagare som deltar i en studie ska forskaren ge 

största möjliga konfidentialitet. Deras personuppgifter ska försvaras i den grad att 

ingen obehörig person ska kunna ta del av den informationen.  

 Nyttjandekravet – De uppgifter som deltagarna lämnar till forskaren ska bara användas 

för forskningsändamål och inget annat.  

Jag informerade samtliga socialsekreterare om studiens syfte och uppgiften som de har i 

studien. Samtidigt fick information om att deras deltagande i studien är helt frivilligt och att 

de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att behöva förklara varför (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 7). Alla informanter informerades om att jag skriver min c-uppsats och undersöker de 

faktorer som får socialsekreterarna till att stanna kvar inom socialtjänsten. Samtliga 

informanter har samtyckt att jag spelar in intervjuerna så länge ingen obehörig får ta del av 

materialet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). De informerades om vilka som kommer få ta del av 

studien, vilka är jag, handledaren, examinatorn och andra studenter. Vidare informerades 

socialsekreterarna om att jag kommer ge största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 12) och att informationen som de ger till mig kommer enbart att nyttjas för ett 

utbildningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002).  

7. Resultat & Analys 

Empirin i studien kommer att presenteras i två olika kategorier vilka kommer att behandla 

studiens frågeställningar. Den första kategorin är socialsekreterarnas vardagsutmaningar och 

den andra är en dräglig vardagstillvaro som socialsekreterare. Det första avsnittet som 

kommer att presenteras behandlar socialsekreterarnas upplevelser av arbetssituationen. Vidare 

kommer jag presentera ett avsnitt som behandlar olika faktorer som får socialsekreterarna att 

känna sig motiverade och faktorer som bidrar till arbetstrivsel. Under dessa rubriker har jag 

tematiserat empirin med olika rubriker som avspeglar materialet. Efter att ha presenterat 

empirin kommer jag analysera den med hjälp valda teorier samt tidigare forskning som 

presenteras i studien. Jag kommer börja med att i varje avsnitt redovisa studiens empiri och 

avsluta avsnittet med analys av empirin.  
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7.1 Presentation av socialsekreterarna 

Jag har sammanlagt intervjuat nio socialsekreterare från tre olika enheter inom socialtjänsten. 

Samtliga informanter har socionomutbildning och har arbetat inom socialtjänsten i mer än sex 

år. Samtliga socialsekreterare som har deltagit i studien har andra namn än de som jag 

presenterar i denna studie för att på så sätt uppnå konfidentialitet. 

Respondenterna är benämnda med följande namn: Anna, Malin, Amanda, Sara, Andrea, 

Frida, Elin, Olivia och Erika. 

7.2 Socialsekreterarnas vardagsutmaningar  

De första frågorna i intervjun behandlade en typisk arbetsdag för socialsekreterarna. Detta för 

att lättare få en generell bild på vad socialsekreterarna gör en vanlig arbetsdag. Deras 

upplevelser av arbetet formas utifrån hur deras arbetsdagar ser ut. Svaren som jag fick 

varierade lite beroende på avdelning, men för samtliga socialsekreterare såg arbetsdagarna ut 

på liknande sätt. De börjar dagen med gemensamt morgonmöte där de tillsammans går genom 

uppgifter som ska göras under dagen, åtgärder som behöver tas hand om, diskuterar 

nytillkomna ärende m.m. De olika administrativa uppgifterna som socialsekreterarna får sköta 

där det inkluderas dokumentation, olika möten med både myndigheter och medborgare som 

behöver hjälp m.m. tar mycket tid och påverkar deras arbeten. Olivia berättar: 

Vi börjar arbetsdagen med gemensamt morgonmöte där vi pratar om saker som 

ska göras under den dagen, vi går genom nya ärenden och frågar om någon 

behöver hjälp med någonting under dagen. 

7.2.1 Arbetsbelastningen  

Den insamlade empirin visar att socialsekreterarna uttrycker svårigheter med hög 

arbetsbelastning och tidsbrist. Många av dem utrycker att en försämrad kvalitet på arbetet är 

konsekvens av ett stort ärendeantal. Malin berättar: 

[…] ibland hinner man inte samla all information man kanske behöver för att 

fatta beslut i ett ärende. Det är verkligen mycket vi gör samtidigt med tanke på 

att det är så många som behöver våra insatser. Ibland kan man, man kan 

faktiskt uppleva att man inte gör sitt bästa! 
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Samtliga socialsekreterare upplever att den höga arbetsbelastningen leder till att de arbetar 

under tidspress och ibland inte hinner utföra sina arbetsuppgifter i tid. Detta leder ofta till att 

de inte är tillfredsställda med sina arbetsinsatser. Anna säger: 

Det är så många nya ärenden som kommer in att ibland undrar man varför 

jobbar jag här? Man älskar jo sitt jobb och vill göra förändringar i människors 

liv, men, men vi hinner inte med allt och alla och då känns det jobbigt.   

Majoriteten av mina informanter upplever arbetsbelastningen på samma sätt som Malin och 

Anna. Det framkommer av empirin att den hög arbetsbelastning är en av de negativa 

faktorerna som gör att de ibland inte trivs på deras arbetsplatser. Majoriteten av 

socialsekreterarna menar att det finns en ständig stresskänsla och frustration över att veta att 

det finns ärenden som inte kan delas ut till dem på grund av den höga arbetsbelastningen och 

underbemanningen som finns på deras enheter. 

[…] det är jo bara så att det inte finns socialsekreterare att ge ärendet till. Vi 

lyckas inte hantera den stora mängden ärenden som kommer in och detta, asså 

detta ökar stressen hos oss själva hela tiden  

Den höga arbetsbelastningen och tidspressen som socialsekreterarna upplever hindrar inte de 

till att behandla varje individ som unik. Detta eftersom samtliga socialsekreterare uppger att 

alla individer är olika och för att kunna erbjuda rätt hjälp ska de behandlas som unika. Erika 

säger:  

Jag har jobbat så länge inom socialtjänsten att jag vet att inget ärende är den 

andra lik. Man kan tycka att samma insats kan hjälpa två personer med samma 

problem, men nej så är det faktiskt inte. Alla ärenden ska behandlas som unika 

om man vill nå bra resultat med sitt arbete.   

Citaten ovan speglar majoritetens upplevelse när de diskuterar om klienter och hur dem 

behandlar klienterna. Ett mönster som framkommer i empirin är att socialsekreterarna 

upplever att bemötandet med varje individ som unik antyder på respekt för den enskildes 

värdigheter och integritet.  

Ja asså det är ärendemängden och de administrativa uppgifterna som påverkar 

mest. Det kommer jo in så många ärenden och vi hinner inte i tid med allt som 

ska göras i ett ärende. Man ska dokumentera, skriva utredningar och så vidare 
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och all det minskar jo tiden som man har för att träffa klienten. Man vill hjälpa 

dem snabbt, man har det i sig att alla ska få hjälp när de behöver den. Det är så 

mycket man vill inte att den som behöver hjälp ska lida av att vi ha mycket som 

ska göras på en gång. 

Här pratar Anna om ärendemängden och att det blir mycket på en gång. Hon uppger att olika 

arbetsuppgifterna som de måste göra ledder till att de ha mindre tid att träffa sina klienter. 

Detta upplevs av samtliga som en negativ faktor som påverkar arbetet då det är medborgarna 

som får lida av att behöva vänta länge för att få den hjälp den behöver. Trots det framkommer 

i intervjuerna ett mönster att strävan av att tillfredsställa medborgarna som ger 

socialsekreterarna drivkraften att arbeta med otillräckliga resurser och under hög stress.  

Vi är här för att hjälpa människor som behöver hjälp, detta får vi inte glömma. 

Självklart blir det mycket ibland, men det är så för att vi jobbar med individer 

som inte mår bra och behöver våra insatser och vår uppgift är att finnas där när 

det behövs. 

Ett annat mönster som framkommer i intervjuerna är att den höga arbetsbelastningen leder till 

att socialsekreterarna ofta hamnar i fråga om prioriteringar och detta uppfattas av de som 

ledsamt. Känslan av att behöva välja bort ärenden uppfattas som jobbig av majoriteten av 

informanter, men tyvärr måste de ibland lägga vissa ärenden åt sidan för att hinna handlägga 

dem ärenden som är mer akuta. Detta blir då en subjektiv bedömning om vem som behöver 

utredas först och vem kan vänta?  Det händer även att klienter söker fel insatser inom 

Socialtjänsten och detta leder till ett avslag. Det som av informanterna upplevs som positivt är 

att de har möjligheten att guida individerna till rätt insatser. 

7.2.2 Frånvarande ledning  

När det kommer till upplevelserna av stöd från chefer varierar socialsekreterarnas svar. De har 

olika erfarenheter, men deras utsagor om ledningen utgör en samstämmig bild.  Majoriteten 

av socialsekreterarna uppger att det finns brist på kommunikation från ledningens sida, sällan 

visad uppskattning gentemot socialsekreterarnas hårda arbete samt ett svagt intresse när det 

kommer till deras hälsa och välmående.  
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Och är det så att en chef inom socialtjänsten är fyrkantig, inte tänker socialt 

arbete och inte tänker så mycket på medarbetarna så hamnar vi i ett osäkert 

läge och i sådana fall kan man väl, tycker jag då kritisera ledarskapet.  

Elins utsaga speglar majoritetens upplevelser av ledarskapet. Empirin visar att majoriteten av 

informanterna uppger att cheferna inte är närvarande i det dagliga arbetet och att detta 

påverkar deras arbete. 

Ett återkommande mönster i empirin är att socialsekreterarna känner en frustration över att de 

inte känner sig uppskattade av ledningen när de arbetar så hårt för att nå målet. Det 

framkommer vid flera tillfällen under intervjuerna att det behövs högre stöd av cheferna för 

att arbetstrivseln ska öka. Anna berättar:  

Cheferna behövs inte bara i beslutfattande processer, ehh, de är där för att 

stödja oss och se till att vi har det bra på arbetsplatsen. Det är väl chefens 

ansvar detta?  

Malin berättar: 

Så är det att arbeta inom kommun. Vi sliter arslet av oss, men ledningen visar 

ingen uppskattning för det hårda arbetet vi gör. Klart man mår dåligt då.  

Några av informanterna däremot är nöjda med ledningen och uppger att cheferna är 

transparenta och har ett öppet sinne när det gäller socialsekreterarnas inflytande och åsikter.  

Jag känner chefen sedan innan och tycker att han är en bra chef. Jag kan prata 

med honom när jag behöver det och jag vet att han lyssnar på mina åsikter.   

Ett mönster som framkommer i intervjuerna är att de socialsekreterare som upplever att 

ledningen är bra har en direkt relation till chefen.   

7.2.3 Analys av socialsekreterarnas vardagsutmaningar  

Socialsekreterarnas beskrivningar av arbetsbelastningen stämmer överens med den tidigare 

forskningen som presenteras i denna studie. Forslin (2003) och Jakobsson (2008) är två av 

studierna vars resultat visar att den höga arbetsbelastningen och tidsbristen är två största 

faktorerna som leder till att medarbetarna inte trivs på sina arbetsplatser. Resultatet av 

Forslins (2003) studie visar att hög arbetsbelastning och tidsbrist för att utföra 
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arbetsuppgifterna är faktorer som bidrar till att medarbetarna inte trivs på sina arbetsplatser. 

Lipsky (2010) menar i sin teori att hög arbetsbelastning leder till en försämrad arbetskvalitet 

och hög grad av stress bland gräsrotsbyråkraterna. Ett mönster bland socialsekreterarna är att 

hög arbetsbelastning är ett stort problem och för att orka med arbetsuppgifterna handlar det 

hela tiden om att hitta hållbara strategier för att på så sätt göra arbetet hanterbart. De 

framkommer av empirin att socialsekreterarna inte upplever själva arbetet som ett problem så 

länge de har en hanterbar arbetsbelastning. Lipsky (2010) menar att hög arbetsbelastningen 

och stress bland gräsrotsbyråkraterna leder till att medborgarna inte behandlas som unika 

individer utan sorteras i olika kategorier. Jag har i min analys av empirin inte kunnat hitta 

någonting som antyder att detta framkommer i min urvalsgrupp. Tvärtom finner jag ett 

mönster i empirin om att behandlingen av individen som unik upplevs vara mycket viktig 

bland mina informanter och att de strävar efter att det ska fungera på det sättet. En faktor som 

visas påverka hur socialsekreterarna behandlar individerna är arbetstidserfarenheten. Det 

framkommer vid flera tillfällen av mina informanter att en lång arbetstiderfarenhet bidrar till 

att man lär sig att behandla varje individ som unik om man vill lyckas med sitt arbete. 

Antonovsky visar genom KASAM teorin att människor med hög grad av meningsfullhet 

investerar ofta känslomässigt engagemang och energi i olika typer av utmaningar och 

problem. Han menar att människor som har en hög grad av den motivationsfaktorn genom att 

hitta meningen med utmaningen har förmågan att klara olika typer av svåra situationer. Här 

kan jag se ett samband mellan Antonovskys teori och empirin i studien då vid flera tillfällen 

framkommer tydligt att socialsekreterarna jobbar under hög grad av stress, tidsbrist och hög 

arbetsbelastning, men ändå anstränger sig för att hjälpa medborgarna och utföra ett bra arbete.  

När det kommer till stöd från chefer kan vi hitta ett samband mellan tidigare forskning och 

empirin i studien. Tham (2007) har i sin studie hittat ett samband mellan personer som vill 

sluta arbeta på deras arbetsplatser och den upplevda graden av stöd och uppskattning från 

ledningen. Jag kan relatera detta till min undersökning då socialsekreterarnas beskrivningar 

om dåligt ledarskap innefattade även brist på uppskattning. Även Jakobsson (2008) belyser i 

sin studie vikten av stöd från ledningen. Han menar att chefer som står medarbetarna nära och 

ger stöd till de och uppskattar deras hårda arbete är chefer som mest bidrar till en god 

arbetsmiljö. Enligt Antonovsky (1991) är förutsägbarhet i alla arbetssituationer en av de 

viktigaste komponenterna för graden av KASAM. Med förutsägbarhet menar han att skapas 

en tydlig bild av arbetssituationen samt tilltro till arbetstrygghet. Utifrån socialsekreterarnas 
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upplevelser av en bra arbetsledning, kan jag se vikten av information och kommunikation för 

en ökad känsla av förutsägbarhet bland socialsekreterarna samt ökad grad av KASAM.   

7.3 En dräglig vardagstillvaro som socialsekreterare 

Nedan kommer jag presentera resultat som behandlar socialsekreterarnas upplevelser av 

kollegor och stödet från dem, meningen i att hjälpa för klienten och handlingsutrymmet och 

hur det tolkas.  

7.3.1 Kollegor och stödet från dem  

Samtliga av socialsekreterarna som deltog i studien har en samstämmig bild av betydelsen av 

en god arbetsgrupp. Majoriteten av socialsekreterarna pratar om vikten av kommunikation 

mellan arbetskollegorna. Detta anses vara en framgångsfaktor på arbetsplatsen.   

Vi i vår grupp har högt i tak och vi pratar mycket med varandra, men inte om 

varandra. Det händer ofta att vi ifrågasätter varande och jag tycker att vi 

utvecklar ganska mycket tack vare detta. Vi känner tillit till andra i gruppen och 

vi vet att vi tillsammans är en tuff grupp som går genom tuffa situationer. Vi finns 

där för varann, vilket är jätteviktigt i det här jobbet 

Ett mönster som framkommer i intervjuerna är att humor och kommunikationen som finns i 

gruppen är viktiga faktorer som har bidragit till att många socialsekreterare har valt att stanna 

kvar inom socialtjänsten. Det syns tydligt i resultatet att socialsekreterarna upplever som 

viktiga faktorer till arbetstrivseln när det är högt i tak på arbetsplatsen, att de kan skratta ihop 

med arbetskollegorna och ha roligt med varandra.   

Man träffar jo sina kollegor varje dag, åtta timmar om dagen. Jobbet kan 

verkligen bli jobbig ibland, men det är viktigt att man kan skratta med sina 

kollegor och samla krafter inför tuffa situationer i arbetet. Vi är som en familj 

och det är viktigt att vi tar hand om varandra. 

Resultatet visar att samtliga socialsekreterare upplever arbetstrivsel för att dem har stöd från 

sina arbetskollegor och för att de upplever att det finns en vi- känsla i deras arbetsgrupp.  
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7.3.2 Meningen med att hjälpa klienterna 

Under intervjuerna pratade informanterna mycket om olika faktorer som gör jobbet 

motiverande för dem.  Det var givetvis mer sociala faktorer som att träffa klienter, hjälpa de 

som är i behov av hjälp, känslan att kunna göra en positiv förändring i någon annans liv m.m. 

som nämndes av de flesta informanterna. Anna berättar: 

Jag känner att jag utvecklar mig inom detta och att jag kan göra någonting som 

kan bli bra. Vissa egenskaper som jag har är jo bra just för detta jobb. […] 

Kontakten med de klienter jag har och känslan av att kunna göra någonting bra 

för deras liv, det känns så himla viktigt. 

Annas citat speglar majoritetens upplevelse av det klientnära arbetet. Ett mönster som 

framkommer i intervjuerna är att samtliga socialsekreterare trivs med deras arbeten just för att 

de har möjligheten att hjälpa människor och vara del av positiva förändringar i deras liv. 

Socialsekreterarna pratar mycket om vikten av att bygga en relation till klienterna och det 

stora ansvaret de har när de möter olika klienter eftersom klienterna öppnar sig för de, pratar 

om privata saker och ber om hjälp. Detta upplevs vara en faktor som motiverar många av 

mina informanter att fortsätta jobba och ge allt från sig själva för att hjälpa människor som 

befinner sig i kritiska lägen. Malin berättar 

Känslan av att träffa en klient som man har haft för flera år sedan och se de 

positiva förändringarna i dennes liv och höra från de själva att du har varit den 

som också har bidragit till dessa förändringar är en känsla som inte kan 

beskrivas. Därför vill jag vara kvar.  

Malins utsaga speglar de flesta informanternas upplevelser av arbetet. Ett ärende där de har 

kunnat hjälpa till och bidra till en positiv förändring anses bidra till en känsla av ett lyckat 

arbete bland socialsekreterarna. Ett återkommande mönster i intervjuerna är meningsfullheten 

som socialsekreterarna upplever med deras arbete. Olivia berättar:  

Mitt jobb för mig är väldigt viktigt, men inte bara för mig. Det är jo viktigt även 

för alla de utsatta klienterna som vi jobbar med. För mig det mest värdefulla 

jobbet som en person kan ha är att genom jobbet kunna hjälpa utsatta personer. 

Det är jo självklart att jobbet ger en mening.  
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En av informanterna uppger att hen trivs så bra att hen aldrig har funderat på att sluta arbeta 

inom socialtjänsten. När hon pratar om faktorer som bidrar till att hon känner så nämner hon 

det klientnära arbetet och att hon behärskar jobbet på ett så bra sätt. Elin berättar varför detta 

arbete är viktig för henne:  

Jag känner att jag lever. Jag får vara med mina klienter under lycka och sorg. 

Jag är där med de när de har det tufft eller bra. Asså jag är med de under hela 

resans gång och detta gör mig är otroligt viktig och rolig.   

7.3.3 Handlingsutrymmet och hur det tolkas 

Samtliga socialsekreterare som har deltagit i denna studie uppger att de har ett stort 

handlingsutrymme. Ett mönster som framkommer i resultatet är att socialsekreterarna 

upplever att socialtjänstlagen som styr socialförvaltningen är skriven i den form som lämnar 

ett stort handlingsutrymme för dem. Olivia berättar om hennes upplevelse av 

handlingsutrymmet:  

Ja, asså, vi har jo lagar och regler som vi måste följa, men, annars så känner 

jag att vi har ett ganska stort handlingsutrymme. Det viktigaste är att vi 

argumenterar för bedömningen samtidigt som lagen finns med.  

Majoriteten av handläggarna upplever handlingsutrymmet på liknande sätt som Oliva. Det 

som också framkommer av empirin är att socialsekreterarna tycker att det som begränsar 

handlingsutrymmet är bristande kunskap. Majoriteten av socialsekreterarna uppger att 

handlingsutrymmet i grunden är detsamma, men kunskap kan vara avgöranden. T.ex. Ärenden 

där det framkommer hedersrelaterade problematik kräver att man förstår kulturen. Om en 

socialsekreterare saknar kulturförståelsen kan dennes handlingsutrymme begränsas. Det som 

också påverkar handlingsutrymmet anses vara arbetstidserfarenheten. De socialsekreterare 

som har arbetat inom socialtjänsten längre tid upplever större handlingsutrymme än 

nyexaminerade socialsekreterare. Erika berättar: 

Vi som har jobbat länge på socialtjänsten vet att vi kan tänja lagarna om vi ser 

att behovet finns. Asså vi är mer självständiga, medans en nyexaminerad 

socionom vill bara förhålla sig till lagen för att de tycker att det är det rätta. Vi 

vet jo att när man jobbar med människor kan man inte vara fyrkantig.  
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Majoriteten av socialsekreterarna upplever att de är vana vid att tänja på regler och lagar i 

syfte till att hjälpa de individer som behöver hjälpa av socialtjänsten. Frida berättar:  

De regler och lagar som finns är, asså de är generöst tilltagna. Vi kan tänja på 

de om vi bedömer att behovet finns för att skapa bättre förutsättningar för den 

personen som behöver hjälp. 

Ingen av de socialsekreterarna som deltog i studien skulle vilja varken ha större eller mindre 

handlingsutrymme. Det visas klart av empirin att socialsekreterarna är nöjda med att kunna 

påverka sitt arbete till stor del och att ofta kunna fatta egna beslut. Några av informanterna 

uppger att större handlingsutrymme hade upplevt som övermäktigt därför uppger de att det är 

skönt att det finns vissa begränsningar.  

7.3.4 Analys av en dräglig vardagstillvaro som socialsekreterare 

Även att informanterna använder sig av olika typer av strategier upplever de fortfarande sitt 

arbete som mycket stressfullt. Socialsekreterarna förklarar att stressen som dem upplever är 

ett varaktigt problem men det hör till arbetets natur. Detta bekräftas även av tidigare forskning 

som exempelvis belyses av Björling och Hägglund (2003 s. 5). De skriver i sin studie att 

anledningen till att arbetet inom socialtjänsten upplevs vara så tung är på grund av den höga 

arbetsbelastningen.   

Den stressen som socialsekreterarna i denna studie upplever kan enligt Karasek och Theorells 

(1990) modell motverkas med hjälp av socialt stöd. De menar att socialt stöd fungerar som en 

faktor som hjälper oss människor att hantera och balansera de krav som ställs på oss och 

kontrollen som vi som individer upplever. Forskarna menar att avsaknad socialt stöd bidrar 

till en icke god arbetsmiljö. Detta är någonting som också avspeglas i min studie så en 

ständigt återkommande diskussion under intervjuerna är vikten av socialt stöd.  

Socialsekreterarna beskriver de sociala stödet från arbetskollegorna som en mycket viktig 

komponent som bidrar till arbetstrivsel. 

Det som också framkom i resultatet i min studie var att det klientnära arbetet och 

meningsfullheten med arbetet är bland de viktigaste faktorerna som leder till att 

socialsekreterarna stannar kvar på deras arbetsplatser. Antonovsky menar att meningsfullhet 

är en viktig motivationskomponent och detta har även visats i resultat av denna studie. Att 

känna meningsfullhet med det man gör och kunna se ett bra resultat med sitt arbete visas vara 
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en av de viktigaste faktorerna för att socialsekreterarna inte ska lämna sina arbetsplatser. 

Forslin (2003) kommer fram i sin studie att medarbetarna behöver känna meningsfullhet med 

arbetet, men även få socialt stöd på arbetsplatsen. Detta är någonting som kan styrkas av 

resultatet i denna studie.  

När det kommer till handlingsutrymmet framkommer ett tydligt mönster i resultatet att 

samtliga socialsekreterarna upplever att de har ett ganska stort handlingsutrymme. Lipsky 

(2010) menar att man inte kan begränsa gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme med tanke 

på att de ofta jobbar i komplexa situationer som är svåra att förenkla till formella regler och 

att medborgarna kräver ofta svar på mänskliga dimensioner av olika situationer. Ett intressant 

mönster som framkommer i resultatet är att arbetstidserfarenheten spelar stort roll i hur de 

upplever handlingsutrymmet. Det framkommer att de socialsekreterare som har längre 

arbetstidserfarenhet är vana vid att tänja lagar och regler om de bedömer att behovet finns och 

anpassa dessa till individernas behov.  Detta kan kopplas till att de väljer stanna kvar eftersom 

de nu upplever att de kan behärska arbetet på ett bra sätt och vet hur de hanterar lagar och 

regler på så sätt att de är lättare för de än för en nyexaminerad som jobbar som 

socialsekreterare. Lipsky (2010) menar att om man skulle ta bort eller begränsa 

socialsekreterarnas handlingsutrymme skulle inte de kunna utföra sitt arbete på rätt sätt. Detta 

eftersom socialsekreterarna måste hela tiden anpassa lagarna utifrån medborgarnas behov och 

om dem saknar den friheten kommer arbeten inte vara lika meningsfullt för dem. Detta för att 

de kommer vara begränsade i möjligheterna att hjälpa medborgarna och detta upplevs vara en 

viktig faktor för socialsekreterarna.  

8. Slutsatser 

Syftet med min studie har varit att undersöka de olika arbetsrelaterade faktorerna som får 

socialsekreterarna i till att stanna kvar inom socialtjänsten. Jag har velat komma fram till det 

som socialsekreterarna anser som viktigt i deras arbete och det som gör att de trivs inom 

socialtjänsten. För att på bästa sätt kunna uppnå syftet har jag intervjuat nio socialsekreterare, 

transkriberat materialet och presenterat det i detta arbete. 

Av det presenterade resultatet och analysdelen i arbetet hävdar jag att det finns ett antal 

faktorer som ligger till grund för socialsekreterarnas arbetstrivsel. Av intervjuerna med alla 

nio socialsekreterarna kan jag dra slutsatsen att arbetskollegorna och arbetet med olika 

klienter är de avgörande faktorerna till att de väljer att stanna kvar inom socialtjänsten.  
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Utifrån resultatet kan man utläsa att de flesta socialsekreterarna upplever sitt arbete som 

meningsfullt, eftersom de varje dag träffar olika människor med olika bekymmer. Möjligheten 

att kunna hjälpa människor som är i behov tycks vara en viktig faktor som belyses både av 

mitt insamlade material och den tidigare forskningen.  

När det gäller negativa faktorer framkommer det i resultatet att ledningen inte upplevs så 

positiv. Den bristfälliga tillgängligheten och bristen på stöd från ledningen påverkar 

socialsekreterarna på ett negativt sätt. Stöd och bekräftelse är två saker som bidrar till 

arbetstrivsel bland medarbetarna och som faktiskt ligger i ledningens ansvar. 

Innan jag påbörjade min undersökning hade jag lite kunskaper om socialsekreterarnas arbete. 

Jag viste att dem jobbar under stressfylld och psykiskt påfrestande arbetssituation, men inte 

till den omfattningen som jag har kommit fram i mitt resultat. Det var även förvånande att se 

att de känner att de saknar stöd och bekräftelse från ledningen i så hög omfattning.  

9. Diskussion  

Syftet med min studie var att undersöka samt analysera de olika faktorerna som får 

socialsekreterarna till att stanna kvar inom socialförvaltningen. För att skapa förståelse och 

besvara studiens frågeställningar har jag använt mig av Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater 

och Antonovskys KASAM teorin. Nedan kommer jag försöka göra en sammanfattning på vad 

som har utmärkt sig i min empiri samt tydliggöra dess relevans i relation till studiens syfte. 

Jag har intervjuat nio socialsekreterare som har arbetat inom socialtjänsten i minst sex år.  

Sammanfattningsvis kan vi utifrån resultat och analys av empirin utläsa att det finns ett antal 

olika faktorer som bidrar till att socialsekreterarna väljer att stanna kvar inom socialtjänsten 

och trivs på deras arbetsplatser. De faktorer som visas vara avgörande för socialsekreterarnas 

beslut att arbeta kvar inom socialtjänsten är det klienterna arbetet och stödet från 

arbetskollegorna. Detta kan vi även läsa om i Forslins (2003) studie där han kommer fram till 

att stödet från arbetskollegorna samt känslan av att man har ett meningsfullt arbete är de 

avgörande faktorerna för socialsekreterarnas beslut om att stanna kvar inom socialtjänsten. 

Detta är någonting som kan styrkas av resultatet i denna studie då samtliga informanter 

upplever att det alltid finns arbetskollegor som ställer upp och hjälper en när man behöver 

hjälp eller om man inte hinner med någon arbetsuppgift. Vidare upplever socialsekreterarna 

sitt jobb som meningsfullt, eftersom de har möjligheten att dagligen träffa personer som har 
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det svårt samt hjälpa de på olika sätt. Det framkommer tydligt att det klienterna arbetet samt 

möjligheten som socialsekreterarna har att hjälpa sina klienter till en positiv förändring är 

bland de viktigaste faktorerna som bidrar till beslutet att stanna kvar. Antonovsky menar att 

meningsfullhet är en viktig motivationskomponent och detta har även visats i resultat av 

denna studie. Att känna meningsfullhet med det man gör och kunna se ett bra resultat med sitt 

arbete visas vara en av de viktigaste faktorerna för att socialsekreterarna inte ska lämna sina 

arbetsplatser. 

Ett återkommande mönster i empirin är att upplevelserna av det stora handlingsutrymmet är 

också en faktor som bidrar till arbetstrivsel. Ett intressant mönster som framkommer i 

resultatet är att arbetstidserfarenheten spelar stort roll i hur de upplever handlingsutrymmet. 

Vi kan utläsa att de socialsekreterare som arbetat inom socialtjänsten i flera år är mer erfarna 

att tänja lagen och anpassa den till individens behov, än vad en nyexaminerad 

socialsekreterare är. De långa arbetstidserfarenheten har bidragit till ett mer utvecklat sätt att 

anpassa lagarna och reglerna utifrån klienternas behov. En nyexaminerad socialsekreterare 

utgår mycket från lagar och regler och vill att alla beslut anpassa på lagar och regler som 

redan finns. Däremot en socialsekreterare med flera års erfarenhet försöker anpassa lagen 

utifrån klienternas behov. Detta bidrar till arbetstrivsel och att socialsekreterarna känner att de 

har ett meningsfullt arbete och att de kan hjälpa människor som är i behov av hjälp. 

Ett annat återkommande mönster i studien är att majoriteten av socialsekreterarna upplever att 

de saknar stöd från ledningen. Psykologen Robert Jakobsson i sin studie skriver mycket om 

stöd från ledning och vikten av det stödet. Detta är en faktor som, enligt tidigare forskning, 

gör att socialsekreterarna byter jobb. Min studie styrker vikten av stöd och uppskattning från 

ledningen sida. Det fanns en vis frustration bland socialsekreterarna gentemot cheferna som 

inte är nära medarbetarna. Prestationen anses minska när de som sitter i dem höga 

positionerna inte kan uppskatta socialsekreterarnas arbete även i de svåraste situationerna. 

Drivkraften saknas inte, men när man inte får beröm för det man gör minskar viljan att 

prestera bättre. 

Samtidigt kan man utifrån resultatet som presenteras i studien se att socialsekreterarna arbetar 

under hög arbetsbelastning och en stressfylld arbetssituation. Detta har uppmärksammats av 

flera studier. Vision (2016) i sin studie kom fram att socialsekreterarna jobbar under en 

ganska stor tidspress och hög arbetsbelastning. Upplevelsen av att inte hinna utföra sina 

arbetsuppgifter i tid är någonting som följer socialsekreterarna i det dagliga arbetet. Detta är 
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någonting som styrks även av denna studie. Den höga arbetsbelastningen är bland de negativa 

faktorerna som mest påverkar socialsekreterarna och deras arbeten. Det som gör att 

informanterna i denna studie lyckas hantera den höga arbetsbelastningen är den långa 

arbetstidserfarenheten samt meningsfullheten de känner med sitt jobb. Viljan att kunna vara 

del av en positiv förändring i klienternas liv resulterar vara en av de viktigaste faktorerna som 

bidrar till att det negativa i jobbet blir hanterbart.   

En hög arbetsbelastning påverkar inte bara socialsekreterarna och deras arbete. Klienterna 

påverkas också av att socialsekreterarna inte hinner med sin arbetsuppgifter i tid. Därför anser 

jag att det hade varit intressant att genomföra en studie utifrån klienternas perspektiv och hur 

de påverkas av situationen. Utifrån resultatet i min studie kan vi se att den höga 

arbetsbelastningen bidrar till att socialsekreterarna inte hinner träffa sina klienter tillräckligt 

mycket. Detta gör att klienterna påverkas också eftersom de riskerar att inte få hjälp när de 

behöver det. Därför anser jag att det hade varit intressant att genomföra en studie utifrån 

klienternas perspektiv och hur de upplever samt hanterar situationen. 
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Bilaga: Intervjuguide  
 

Tema 1 Bakgrund 

 Ålder 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du arbetat inom Socialförvaltningen? 

 Hur länge har du arbetat på denna enhet? 

 Vilka faktorer bidrog till att du sökte detta arbetet? 

 Är du heltidsanställd eller deltidsanställd? 

Tema 2 Arbetet 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Vad anser du är mest krävande i ditt arbete? 

 Tycker du att du har en tydlig arbetsroll? 

 Kan du beskriva hur du behandlar ett ärende från aktualisering til färdig utredning? 

 Upplever du ditt arbete som meningsfullt? 

 Har du många regler som du ska förhålla dig till när du handlägger ett ärende? 

 Finns det möjligheter till kompetensutveckling på din arbetsplats? 

 Kan du berätta om hur organisationen är strukturerad och hur den påverkar ditt arbete? 

Tema 3 Arbetssituationen och stöd i arbetsplatsen 

 Hur gör du när du ska planera ditt arbete? 

 Känner du att du har möjlighet att påverka din arbetssituation? 

 Kan du beskriva din nuvarande arbetsbelastning? 

 Upplever du tidspress i ditt arbete? 

 Hur ser relationen t mellan dig och dina arbetskollegor? 

 Hur ser det ut med stöd och hjälp från dina arbetskollegor? 

 Hur ser det ut med stöd och hjälp från chefer på din arbetsplats? 

 Har du upplevt att ditt arbete påverkar ditt privata liv och ditt mående? 

Avslutande fråga 
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 Om du hade haft möjligheten att ändra någonting i ditt arbete eller din arbetssituation, 

vad skulle detta vara då? 


