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Abstract 

“With the intention of doing good”   

The aim of this study was to create an understanding of the strategies used by the social work-
ers in order to handle a large workload and to examine their level of sense of coherence in 
their handling of kinship foster care placements of unaccompanied children in the years 2015 
and 2016. The study was qualitative, and our empirical material consists of semi-structured 
interviews. Eight social workers from seven smaller municipalities and two social workers 
from larger municipalities in southern Sweden, all with experience of working with unaccom-
panied children, have participated in our study. Our ambition was to understand how, despite 
the large workload, the social workers handled their situation. We have tried to create an un-
derstanding of the strategies that contributed to make it possible for the social workers to re-
main at work despite the circumstances. We have found that all the social workers inter-
viewed in our study had a high sense of coherence that helped them make their work under-
standable and manageable. The most common coping strategy the social workers used was to 
lower their ambitions and accept that their administration reached “good enough” to handle 
their workload. Social workers with a lot of work experience also tend to be able to handle a 
high workload more successfully by accepting that, in spite of not always being able to abide 
by routines and procedures, the intention is still to do good in a bad situation.  

Key words: sense of coherence, coping strategies, social workers, understandability, context, 
manageability. 

Nyckelord: KASAM, coping strategier, socialarbetare, begriplighet, kontext, hanterbarhet.  
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1 Inledning 
 

Flyktingar under 18 år som saknar anhöriga i Sverige räknas som ensamkommande flykting-

barn. När dessa flyktingbarn kommer till Sverige är det kommunernas socialtjänst som bär an-

svaret att se till att barnet får sina behov av boende och daglig omvårdnad tillgodosedda samt 

ha en fungerande vardag med skolgång och meningsfull fritid, enligt Socialtjänstlagen 4 Kap. 

1§. I början av 2000-talet sökte färre än 400 ensamkommande barn asyl, per år, i Sverige. Krig 

och terror i framför allt Afghanistan och Syrien ledde 2014 till att ungefär 7000 ensamkom-

mande barn sökte asyl i Sverige; 2015 var siffran 35 369 (SCB.se), (Brunnberg, Borg & Frid-

ström 2011, s. 17; Migrationsverket 2017, s. 7; Barnombudsmannen 2017a, s. 12).  

 

Den markanta ökningen av ensamkommande barn innebar att socialsekreterarnas arbetsbelast-

ning ökade avsevärt då dessa barns behov skulle utredas och placeringsalternativ lika så. Kon-

sekvenserna uppmärksammades 2015 i rapporter från olika kommuner i landet om ovanligt 

många uppsägningar och sjukskrivningar från socialsekreterare runt om i landet. Det fanns svå-

righeter att hinna träffa barnen regelbundet och brister i dokumentationen (Socialstyrelsen 

2016, ss. 9–10). Sådana situationer kan föra med sig organisatoriska förändringar, nya rutiner 

och arbetssätt, vilket kan påverka socialsekreterarnas förutsättningar att handla rättssäkert 

(Blom 2006, s. 174).  

 

1.1  Problemformulering  
 

Sedan länge har det sociala arbetet präglats av mycket svåra arbetsvillkor. Dagligen möter so-

cialsekreterare utmaningar som ytterligare belastar deras arbetssituation. Det kan handla om 

bristande ledning, arbetsrelaterad stress, för lite resurser i relation till ärenden och en känsla av 

att aldrig blir klar med dokumentation (Coffey, Dugdill & Tattersall 2009, ss. 422–423).  

 

Statistiken från olika arbetsmiljöundersökningar mellan 1999–2003 visar att socialsekreterare 

och kuratorer är den yrkesgrupp som upplever sitt arbete som mest psykiskt påfrestande. Vid 

en senare översikt var denna grupp den som i större utsträckning beskrev stressrelaterade be-

svär, sömnsvårigheter och var den grupp som hade flest långtidssjukskrivna. Hög personalom-

sättning och svårigheter att rekrytera socialsekreterare är andra faktorer som lyfts fram som 

problematiska inom yrket. Detta försvårar för de nya socialsekreterarna att få en bra introdukt-

ion till yrket (Tham 2008, s. 23). 
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I en rapport från Arbetsmiljöverkets tillsyn av socialsekreterares arbetsmiljö framkommer att 

arbetet för socialsekreterarna blir problematiskt när personal säger upp sig under perioder av 

hög arbetsbelastning. Underbemanningen under dessa perioder innebär svårigheter att få av-

lastning och genererar en obalans mellan arbetsbelastningen och resurserna som direkt inverkar 

på möjligheterna att leva upp till riktlinjer och föreskrifter. Det är vanligt att psykosomatiska 

besvär och hög sjuknärvaro blir framträdande, eftersom socialsekreterarna upplever att de inte 

kan vara hemma vid sjukdom. Samma rapport lyfte även fram positiva aspekter som underlät-

tade socialsekreterarens arbete under stor arbetsbelastning. Tillgång till extern handledning, 

stöd från närmaste chef och kollegor samt att, trots arbetsbelastningen, tog man hänsyn till var 

och ens förutsättningar när ärenden skulle fördelas var uppskattade åtgärder (Tham 2008, s. 24). 

 

Tham (2008, s. 27) skriver att depression, högre stress samt sämre psykisk hälsa och otillfreds-

ställelse bland socialsekreterare är vanligt förekommande vid en krävande arbetssituation som 

arbetet inom den sociala barnavården innebär. Sundqvist et al. (2015, s.215), skriver att det 

ökade antalet ensamkommande barn har inneburit en större arbetsbörda för socialsekreterare 

som arbetar med barnets etablering, samtidigt har det inte funnits extra resurser för att klara av 

arbetet. Sveriges socialpolitik har sedan 1990-talet haft som inställning att ett förbättrat resultat 

inom den offentliga sektorn kan uppnås utan extra resurstillskott (Astvik & Melin 2013, ss. 61–

62).   

 

Arbetsrelaterad stress och sjukskrivningar är vanligt förekommande hos socialsekreterare inom 

kommunal verksamhet. Vår studie berör socialsekreterare som arbetade med att nätverksfamil-

jehemsplacera ensamkommande barn under 2015–2016. Studien inriktar sig på att, utifrån teo-

rin om KASAM (känsla av sammanhang), förstå vilka faktorer som bidrar till att socialsekre-

terarna hanterade den höga arbetsbelastning som uppstod. I studien redogör vi även för olika 

teorier om ”coping” som ger oss en förståelse för hur socialsekreterarna hanterade den ökade 

arbetsbelastning med hjälp av olika strategier. 

  

Hittills har vi inte funnit någon tidigare forskning om socialsekreterarnas upplevelser av sin 

arbetssituation i arbetet med nätverksfamiljehemsplaceringar av det stora antalet ensamkom-

mande barn och ungar som kom till Sverige 2015–2016. Det är därför som vi valt att fördjupa 
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oss i ämnet. Vårt fokus har legat på de faktorer och strategier som kan ha bidragit till att soci-

alsekreterarna hanterade den extrema situation där antalet ensamkommande barn och ungdomar 

på kort tid ökade med tusentals procent.  

 
1.2  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att förstå socialsekreterares strategier för att hantera en hög arbetsbelast-

ning samt deras känsla av sammanhang i sitt arbete med placeringar av ensamkommande barn 

i nätverkshem under 2015 - 2016. 

 

• Hur upplevde socialsekreterarna sitt arbete utifrån känslan av sammanhang i form av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet under perioden?  

• Vilka strategier använde sig socialsekreterare av för att hantera sin arbetsbelastning i 

samband med placeringar av ensamkommande barn i nätverksplaceringar under peri-

oden? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Studien berör enbart hur socialsekreterare som arbetade med nätverksplaceringar av ensam-

kommande barn upplevde sin arbetssituation under ovan angiven tidsperiod.  

 

2 Kunskapsöversikt 
 

I detta avsnitt förklaras kortfattat processen runt de ensamkommande barnen som kommer till 

Sverige och samhällets ansvar gentemot gruppen. Dessutom förklaras olika termer inom famil-

jehemsvården och vi åskådliggör riktlinjerna som socialsekreteraren bör förhålla sig till vid 

utredningar av eventuella familjehem och nätverksfamiljehem. Vår förhoppning är att skapa 

förståelse för socialsekreterarens arbete med att utreda familje- och nätverksfamiljehem samt 

belysa den komplexa och tidskrävande processen bakom. Detta för att läsaren lätt ska kunna 

relatera till kontexten för studien och den arbetsbelastning socialsekreterarna stod inför. 
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2.1 Från gränsen till kommunen 
 

Migrationsverket har det övergripande ansvaret för mottagande av ensamkommande barn. Det 

praktiska ansvaret ombesörjer kommunerna. När barnet ankommer till en kommun ansvarar 

ankomstkommunen för att arrangera ett kortvarigt boende. Barnet bor där i väntan på att Mi-

grationsverket anvisar barnet till en anvisningskommun som ska ordna med ett permanent bo-

ende under asylprocessen. I anvisningskommunen utreder en socialsekreterare barnets behov 

av omsorg och eventuella andra insatser för att främja en god integration i samhället (Ek & 

Hansson 2016, ss. 47–48, 60–63; Migrationsverket 2017, ss. 7–8; Barnombudsmannen 2017b, 

s. 5). 

 

2.2 Definition av familjehem 
 

Ett familjehem är ett enskilt hem, där det inte finns släktband, som tar emot ett barn för stadig-

varande vård och fostran och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Det är socialnämnden 

som utreder familjehemmet, enligt 6 kap. 6 § Socialtjänstlagen (SoL). Deras uppdrag är att ge 

omsorg, vägledning och känslomässig tillgänglighet som gynnar barnets utveckling. Familje-

hemmen får ett arvode för uppdraget och omkostnadsersättning för barnens behov enligt Sve-

riges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer (Socialstyrelsen 2012. ss. 86–92). 

 

2.2.1 Definition av nätverkshem 
 

Ett nätverkshem är i grunden ett familjehem men består ofta av släktingar. I lagstiftningen, SoL 

6 kap 5 §, som styr kommunernas arbete med placeringar av barn står att möjligheten till att 

någon i barnets nätverk kan och är lämplig att ta emot barnet ska prövas i första hand. Det som 

är bäst för barnet ska dock alltid beaktas, enligt SoL 1 kap 2 §. Trots att det är att föredra att ett 

barn placeras inom släkten ska en medgivandeutredning föregås av noggrannhet och profess-

ionalism som vid övriga placeringar. Detta för att garantera familjehemmets och barnets säker-

het (Borgarrådsberedningen 2003, ss. 10–11). 
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2.3 Familjehemsutredning 
 

Det finns inga klara uttalade bestämmelser om vad en familjehemsutredning ska innehålla i 

Socialtjänstlagen. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd står skrivet vilka grundläg-

gande faktorer socialsekreterare ska utreda vid en familjehemsutredning; 

 

Vilka utredningsmetoder som kommunerna använder sig av för att utreda ovanstående punkter 

ter sig olika från kommun till kommun. En del låter familjehem fylla i ett BRA-Fam formulär 

som är ett bedömningsinstrument för rekrytering av familjehem framtagen av Socialstyrelsen. 

De presumtiva familjer som bedöms lämpliga efter denna första screening går vidare till att 

utredas utifrån intervjubaserade metoder, till exempel, Nya Kälvesten-metoden som är en språ-

kanalys och som kräver att den intervjuade behärskar det svenska språket. Kälvesten-metoden 

är en halvstrukturerad familjeintervju med ett tre-generationsperspektiv och med betoning på 

anknytning, mentalisering och affekter (Rasmusson & Regnér 2013, ss. 95–98, 198, 274–275). 

Kälvesten-metodens svaga sidor, när det gäller att utreda och bedöma nätverksfamiljehem med 

en annan kulturell bakgrund än den svenska, bland annat, är att metoden inte täcker frågor 

såsom; omskärelse, ursprungsfrågor, anpassningsfrågor, krigsupplevelser, könsstympning, 

mm. (Föreningen Socionomer inom Fosterbarnsvården 2013). 

 

3 Tidigare forskning 
 

I avsnittets första tema; ”Traditionella nätverksplaceringar och nätverksplaceringar av ensam-

kommande barn i Sverige” redogör för styrkor och svagheter som uppmärksammats i nätverks-

placeringar av ensamkommande barn i Sverige. I vårt andra tema;” Samhällsutvecklingen inom 

den offentliga sektorn och dess konsekvenser” förklarar vi vad New Public Management filo-

sofi med krav på resultat- och kostnadseffektiviseringar inneburit för socialsekreterarna och det 

sociala arbetets praktik vid en för hög arbetsbelastning. I vårt tredje tema; ”Konsekvenser av 

1. Familjens sammansättning, bakgrund, livssituation och levnadsvanor. 
2. Boende och närmiljö. 
3. Varje tilltänkt familjehemsförälders personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsför-

måga. 
4. Varje tilltänkt familjehemsförälders inställning till uppdraget.  

                     (4 kap. 3§ SOSFS 2012:11) 
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stress i arbetet och dess motkrafter” presenterar vi rapporter från arbetsmiljöverket och arbets-

givarverket där man studerat upplevelsen av arbetsbelastning, hur den skiljer sig beroende på 

erfarenhet inom området och vad som motverkar ohälsa vid för hög arbetsbelastning. I vårt 

fjärde och sista tema; ”Socialsekreterarens strategier att hantera en hög arbetsbelastning” re-

dogör vi för forskning som lyfter fram hur arbetsbelastningen inom den offentliga sektorn på-

verkar socialsekreterarens hälsa och hur de hantera interna och externa krav med hjälp av olika 

hanteringsstrategier, bland annat, ”coping”. 

 

3.1 Traditionella nätverksplaceringar och nätverksplaceringar av ensam-
kommande barn i Sverige  
 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) skriver att barn främjas vad det 

gäller beteendeutveckling, psykisk hälsa, välbefinnande och stabilitet när de placeras i nätverks-

hem jämfört med vanliga familjehem (9/12–2016, s.1). Å andra sida skriver Linderot (2016, s. 

39) i sin avhandling att det saknas forskning som riktar sig till endas familjehemsplaceringar 

inom nätverket. Frågan kring nätverksplaceringar har getts begränsat utrymme när familje-

hemsplaceringar berörts. 

 

En svensk studie från Västsverige (Stretmo & Melander 2013) utmynnade i att nätverksplace-

ringar av ensamkommande barn hade färre avbrott än placeringar utanför nätverket. Styrkan 

bakom nätverksplaceringar av ensamkommande barn fanns, enligt studien, i den kulturella och 

biologiska anknytningen. Det sociala bandet skapar en känsla av tillhörighet med särskilt ansvar 

för barnet i nätverkshemmen. Dock skapar kulturella betingelser och normer en känslomässig 

närhet i förhållande till släktingar som tar sig i uttryck i form av krav på barnens lojalitet gente-

mot nätverkshemmet. Dessutom är nätverkshemmen många gånger själva nyanlända flyktingar 

som inte hunnit etablera sig i samhället. Utbildningsnivån hos de vuxna i nätverkshemmen kan 

vara ojämn, vilket försvårar för en etablering på arbetsmarknaden och förstå hur samhället fun-

gerar. Många nätverkshem har också en ansträngd ekonomi och präglas av trångboddhet, vilka 

är några av de strukturella hinder som brukar benämnas. Gode män upplever nätverksplace-

ringar som bekymmersamma då dessa nätverksfamiljehem inte har utretts tillräckligt noga som 

andra familjehem av socialtjänsten. Socialsekreterare känner stort behov av att utveckla stödin-

satser för att motverka bristerna (Stretmo & Melander 2013, ss. 10–11, 179–181). 
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Ensamkommande barns tillvaro präglas av stor komplexitet, dels på grund av att de befinner 

sig i en helt ny samhällskontext men även på grund av tidigare erfarenheter från hemlandet, där 

barnen ofta misstror myndighetens representanter och ser dem i en dålig dager. Därför behöver 

socialsekreterare skapa tillit gentemot barnen för att möjliggöra en god etablering. För det krävs 

goda och kvalitetssäkra utredningar för att dessa barn ska få samma rättigheter och standard på 

vård och skydd som för alla andra barn i samhället (Kohli 2006, s.2). Krav på effektivisering 

skapar nya arbetsmetoder, vilka i sin tur resulterar i mindre utrymme för flexibilitet, relations-

uppbyggnad och helhetsperspektiv i socialsekreterarens arbete. Numera är strävan att klara av 

många ärenden större än att hjälpa ensamkommande barn till en god etablering i samhället 

(Lauri 2016, s. v).  

 

3.2 Samhällsutvecklingen inom den offentliga sektorn och dess konsekven-
ser. 
 

Astvik & Melin (2012, ss. 61–62) menar att under de senaste decennierna har skett stora för-

ändringar inom den offentliga sektorn. Förändringar har varit en konsekvens av allt större krav 

på resultat- och kostnadseffektiviseringar inom sektorn. Agevall (2005, s. 25) skriver att från 

slutet av 1980-talet intensifierades kravet på att kommunerna skulle inrikta sig på New Public 

Management (NPM) som filosofi. Grundläggande innebär NPM att ”i stället för en politisk 

styrning som bygger på demokratiska mandat från medborgarna, kontrolleras staten direkt ge-

nom marknadsmekanismer” (Agevall 2005, s. 11). Utvecklingen av NPM har inneburit en de-

legering av ansvar utåt eller nedåt i organisationsstrukturer. Inom den offentliga sektorn har det 

lett till större krav på socialsekreterarens arbete då ansvaret att hantera en obalans mellan krav 

och resurser delegerats till dem (Agevall 2005, ss. 11–13; Astvik & Melin 2012, s.61–62). Det 

finns dock kritik mot NPM som säger att modellen i första hand fokuserar på ekonomiska vär-

den, och då främst kostnadseffektivitet och produktivitet utan tanke på konsekvenserna för de 

demokratiska värdena (Agevall 2005, s. 30). Förespråkare för NPM menar att genom en effek-

tivisering av socialsekreterarens arbete motverkas behovet av att utöka resurserna och anställa 

flera socialsekreterare (Denvall & Johansson 2012, s.28). Kritiker anser däremot att kostnads-

effektiviseringar introduceras på bekostnad av socialsekreterarens psykiska mående och kvali-

teten på arbetet de utför. Detta på grund av att socialsekreteraren tvingas hitta egna strategier 

att hantera sitt arbete när resurserna sinar eller inte överensstämmer med de kvalitetskrav som 

socialsekreteraren förväntas att upprätthålla (Astvik & Melin 2012, ss.61–62).   
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Kraven på resultat- och kostnadseffektiviseringar som präglar den offentliga sektorn orsakar 

ständig jakt på effektivisering av organisationen (Kamp, Klemsdal och Gonäs 2013, s.1). Detta 

för med sig att kraven på socialsekreteraren blir lika höga samtidigt som en större mängd ären-

den skall hanteras med samma resurser, vilket ger ett begränsat utrymme att hantera tillfälliga 

toppar i arbetsbördan (Astvik & Melin 2012, s.339). Enligt Kamp, Klemsdal och Gonäs (2013, 

ss.2–3) upplever socialsekreterare ett emotionellt tryck att inte kunna prestera och leverera ett 

kvalitetsarbete. Detta påverkar i sin tur socialsekreterarens psykiska hälsa. Går kravet på effek-

tiviseringar för långt kommer det att påverka arbetsmetoderna och i längden bidra till bristande 

kvalitet och en ökad risk för felbedömningar. Arbetsbördan läggs därmed på den enskilda so-

cialsekreteraren istället för på politiker och ledning (Astvik & Melin 2012, s.339).    

 

Spath et al. (2013, ss.10–11) skriver i motsats till (Astvik & Melin 2012) att ett bra arbete med 

bibehållen hälsa kan upprätthållas om arbetet präglas av en god organisationsstruktur. Dock, 

menar han, styrs organisationsstrukturen av komplexitet och domineras av värderingar inom 

organisationen och de metoderna som bestämmer hur arbetet ska utföras. Tham (2007, s. 25–

26) lyfter fram olika studier som visar att; socialsekreterarens missnöje gällande organisation-

ens styrning samt bristfällig relation till och stöd från arbetsledaren var viktiga faktorer i valet 

att faktiskt avsluta sin tjänst.  Organisationsklimatet, alltså, gruppens attityder och beteende 

som är synliga för utomstående, har betydelse för arbetstillfredsställelse, stress, kvaliteten i ar-

betet och personalomsättning.  Lauri (2016, s.v) skriver att det svenska välfärdssystemet för-

ändrats inte bara gällande dess räckvidd, utan även hur det har organiserats och styrts vilket 

inneburit att kraven på noggrannare dokumentation i socialsekreterarens arbete har skett på be-

kostnad av klientkontakter. Syftet med socialt arbete har också bytt fokus åt större lojalitet mot 

organisationen än mot klienternas förväntningar och behov. Kravet på kostnadseffektivisering 

tillsammans med NPM, som vi tidigare lyft fram, skapar förväntningar på socialsekreteraren att 

hushålla med resurserna, till exempel genom att effektivisera och korta ner besökstiderna. De 

nya arbetsmetoderna som eftersträvar effektivisering benämns som professionalitet, men i 

själva verket innebär, enligt Lauris kritik, att socialsekreteraren kopplar bort sina känslor från 

arbetet. Empati och medkänsla mot klienterna undergrävs som ett resultat av praktikens ration-

aliseringar. Idag kopplar socialsekreterare professionalitet med distansering från sina klienter, 

vilket inskränker på den allians som ska finnas mellan klienter och socialsekreterare (Lauri 

2016, ss. vi, 87).  



14 

 

3.3 Konsekvenser av stress i arbetet och dess motkrafter 
 

Parmsund, Svensson & Åberg (2009) har studerat arbetsrelaterad stress. I deras studie beskrivs 

förklaringar och modeller för att öka förståelsen kring den arbetsrelaterade stressen som ger 

effekt på personens hälsa. En av modellerna har relevans för vår studie eftersom vi vill förstå 

socialsekreterarnas upplevelse av de krav som ställdes på dem och den kontroll de upplevde att 

de hade i sin arbetssituation. ”Krav-kontrollmodellen” beskrivs av författarna som att förhål-

landet mellan upplevda krav och upplevd kontroll har en väsentlig roll ifall arbetet leder till 

negativa stressreaktioner. Krav definieras som ”psykologiska stressorer i arbetssituationen” 

(Parmsund, Svensson & Åberg 2009, s.4). Krav kan relateras till upplevd tidspress samt hög 

arbetsmängd medan kontroll är kopplad till att få möjlighet att påverka ens egen arbetssituation. 

Kontroll kan också uppnås genom en persons upplevda sociala stöd. Är stödet starkt utvecklar 

personen mindre stressymptom. Sammanfattningsvis kan personens upplevda kontroll växa ge-

nom möjlighet till delaktighet, inflytande samt utveckling inom arbetet. Tillsammans kan dessa 

beståndsdelar inverka på personen genom en ökad känsla av sammanhang, vilket i sin tur ger 

effekt på upplevelsen av den egna hälsa och tillfredställelse (Parmsund, Svensson & Åberg 

2009, s6).  

 

Tham (2007) utförde en studie där hon tittade på arbetsvillkoren inom den sociala barnavården. 

Där åskådliggjorde hon hälsoskillnader mellan socialsekreterare med längre, respektive kortare 

arbetslivserfarenhet. Trots att många respondenter uppgav psykiska problem som nedstämdhet, 

sömnsvårigheter, utmattning etc. så fanns det en generell positiv inställning till yrket. Tham 

(2007) kunde se att nya socialsekreterare skattade sin hälsa sämst. Den tydligaste skillnaden 

inom området hälsan som uppmärksammades mellan nya och mer erfarna socialsekreterare var 

upplevelsen av att; kunna fatta beslut, känna sig betydelselös, olycklig och nedstämd där de 

socialsekreterarna med minst erfarenhet skattade lägst. 

 

Arbetsmiljöverket (2018) lyfter i en rapport obalansen mellan krav och resurser i socialsekre-

terarnas arbetsmiljö. I rapporten uppdagades att obalansen lett till ökad sjukskrivning för ar-

betsrelaterad psykisk ohälsa hos socialsekreterarna samt en mycket hög personalomsättning. I 

projektrapporten benämns otydligheten i arbetsbeskrivningen och att socialsekreterarna upple-

ver en gränslöshet i det sociala arbetet som bidragande faktorer. Med gränslöshet menas att 
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socialsekreterarna inte vet fullt ut vad som förväntas av dem eller vart gränsen går när man har 

gjort tillräckligt. Det positiva som uppdagas i rapporten är att socialsekreterarna känner att deras 

arbete är viktigt och meningsfullt vilket ger ett högt engagemang.  

 

Arbetsgivarverket (2013) gav ut en skrift som heter ”Uppmuntra hälsa och motverka ohälsa” 

där de likställer friskfaktorer med Antonovskys teori om KASAM. Arbetsgivarverket har i sin 

tolkning kopplat ihop de olika byggstenarna i KASAM till organisation. För att förstå behövs 

kunskap om organisationen man arbetar i och få återkoppling från de man arbetar med. För att 

kunna hantera arbetssituationen behövs resurser, att individen känner att hen kan påverka sitt 

arbete och har kompetens för att klara arbetet. För att känna att arbetet är meningsfullt behöver 

individen känna motivation, ha rätt värderingar och uppleva positiva inslag i arbetet. Faktorer 

som pekades ut som framgångsrika för en arbetsplats hälsoarbete var, bland andra; ”lagom 

arbetsbelastning”, ”kompetensutveckling” och ”positivt arbetsklimat”. Vidare framgår i stu-

dien att en viktig friskhetsfaktor på arbetsplatsen är att individen upplever arbetet som menings-

fullt, ju mer kvalificerat arbetet är ju viktigare blir denna faktor. Att finna meningsfullhet i en 

för hög arbetsbelastning är just vad vi ämnar undersöka i vår studie.  

 

3.4 Socialsekreterarens strategier att hantera en hög arbetsbelastning  
 

Det sociala arbetet har sedan många år tillbaka inneburit svåra arbetsvillkor för socialsekrete-

rare inte bara i Sverige utan även i andra länder. Att uppmärksamma paralleller från en annan 

geografisk kontext belyser att situationen för socialsekreterare vid för hög arbetsbelastning inte 

enbart kan isoleras till en svensk kontext. I en brittisk studie har Coffey, Dugdill & Tattersall 

(2004, ss. 735–736) skrivit att stressfaktorer påpekas som den största enskilda anledningen till 

att unga socialsekreterare beslutar att lämna sitt arbete inom den offentliga sektorn. Eftersom 

mer än en tredjedel av de anställda idag är över 50 år ställer detta till bekymmer inför framtiden, 

vilket kommer att visa sig i bristande kompetens inom sektorns alla nivåerna. I en annan studie 

av Coffey, Dugdill & Tattersall (2009, ss. 422 - 423) belyser författarna att arbetssituationen 

för socialsekreteraren blivit alltmer krävande, vilket verkar hålla i sig. Faktorer som bristande 

ledning, dålig kommunikation, större dokumentationskrav och begränsade resurser för att ut-

föra arbetet belastar socialsekreteraren i det dagliga arbetet och skapar stress. I Härenstams 
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studie (2005, ss. 261–263) ges en förklaring på hur de strukturella och organisatoriska förhål-

landena i Sverige bidragit till en ökning av arbetsstressen och sjukdom. Hennes resultat visar 

på att större resurser läggs på att operationalisera verksamheterna genom, exempelvis, olika 

tekniska och mediala verktyg samtidigt som mindre resurser lämnas åt det mänskliga, relations-

skapande klientkontakten. I likhet med Coffey, Dugdill & Tattersall (2004) skriver Lauri (2016, 

s. vi) att socialsekreterare inom den offentliga sektorn drabbas numer ofta av arbetsrelaterad 

stress och sjukskrivningar. Då det uppstått en obalans mellan de krav som ställs på deras arbete 

och de resurserna som finns till förfogande för att tillgodose kraven. Trots omständigheterna 

slår vissa socialsekreterare ”knut på sig själva” och arbetar extra hårt för att täcka upp systemets 

brister och krympande resurser i ett försök att erbjuda klienter hjälp och stöd.  

 

Coping är en psykologisk term som används för att skildra vilken strategier en person utvecklar 

för att hantera situationer som upplevs stressande eller obehagliga på något sätt (Psykologigui-

den 2019). En svensk studie av Astvik, Melin & Allvin (2014, ss. 53–54) hade som syfte att 

identifiera och särskilja vilka copingstrategier socialarbetare och verksamheterna använde sig 

av för att hantera obalansen mellan krav och resurser i arbetet. Därtill undersöka vilken påver-

kan copingstrategier hade på hälsa, kvalitet på arbetet och personlig utveckling inom profess-

ionen. I likhet med Dewe & Trenberth (2004, ss. 144, 150) förklarar författarna att det krävs 

kunskap om processer som leder till stress i arbetet. Det är viktigt att kartlägga vilka stressfak-

torer som kopplas till känslor och som orsakar stress. Känslor är beroende av värderingar och 

genom att förstå hur en specifik känsla uppstår kan socialsekreterare skapa strategier att hantera 

sin arbetssituation vid hög arbetsbelastning (Astvik, Melin & Allvin 2013, ss. 62–63). 

 

4 Teori 
 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som är aktuella för vår studies syfte och 

problemformuleringar. Teorierna kommer att sätta sin prägel på studiens analys och resultat. 

Vi har valt att redogöra för Antonovskys teori om KASAM som står för ”Känsla Av samman-

hang” och dess tre centrala byggstenar; ”begriplig, hanterlig och meningsfull”. Vi anser att 

teorin är viktig för studiens förståelse av hur socialsekreteraren genom en utvecklad känsla av 

KASAM klarar av att bemöta svårigheter eller, som i vår studies fall, en högre arbetsbelastning. 

För att ge en förklaring på hur socialsekreterare hanterade den situation de befann sig i med en 

allt större arbetsbelastning har vi valt att beröra olika teorier om copinstrategier. 
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4.1 KASAM 

 

Sociologen Aaron Antonovsky var upphovsman till begreppet KASAM – Känsla Av Samman-

hang. Antonovsky intresserade sig för de parametrar som bidrar och upprätthåller hälsa; frisk-

hetsfaktorer. Antonovsky fokuserade på anledningen till varför människor, trots motgångar för-

blev friska och ibland växte som människor. Fokus lades på de friskfaktorer som främjar och 

vidmakthåller hälsa istället för att fokusera på de faktorer som orsakar ohälsa Grundtanken är 

att människan ska lära sig att göra det bästa av sin situation, att klara sig själv och hantera ett 

liv med både med- och motgångar. Med en utvecklad känsla av KASAM klarar människan av 

att bemöta svårigheter i högre utsträckning, klarar av att hantera stress i olika situationer och 

kan även i högre grad att engagera sig i det som har betydelse för individen. Ett sätt att uppnå 

detta är genom att göra tillvaron sammanhängande, vilket innebär att den är begriplig, hanterlig 

och meningsfull. Dessa tre byggstenar är centrala delar i KASAM (Antonovsky 2005, ss. 9–10, 

31). 

 

4.1.1 KASAM:s byggstenar 
 

Antonovsky beskriver att begriplighet handlar om att begripa det som händer runt individen, 

att både inre och yttre intryck är greppbart för denne. Att individen har förmåga att ordna intryck 

in en struktur som kan användas för att skapa en förutsägbarhet vilket hindrar individen att 

upprepat slås av slumpmässiga intryck som upplevs som obegripliga. Hanterbarhet handlar om 

förmågan att reda ut det som händer. Individen behöver känna att denne har verktyg till sitt 

förfogande för att bemästra uppkomna situationer. Det kan handla om kunskap, ekonomiska 

förutsättningar eller tillräckligt med personella resurser i en arbetssituation. Det kan även 

handla om att individen har ett socialt nätverk som i sin tur har resurser som individen kan 

förlita sig på. Att uppleva att det finns användbara resurser när olika situationer utspelar sig 

skapar en trygghet där individen inte blir ett offer för omständigheterna utan en aktiv part i 

utmaningen. Meningsfullhet beskrivs av Antonovsky som motivationsparametern i KASAM. 

Parametern beskriver hur individen upplever att dennes liv har en känslomässig mening och 

graden av incitament individen har för att involvera och engagera sig i de utmaningar som upp-

står i olika sammanhang. Att ta tag i problem som dyker upp istället för att ”stoppa huvudet i 

sanden”. Att se att allt har en mening och kunna dra lärdom av livets utmaningar (Antonovsky 

2005, ss. 42–46). Individen besitter olika motståndsresurser bestående av biologiska, materiella 
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och psykosociala komponenter t. ex. kunskap, intelligens, socialt stöd och ”jagstyrka”. Dessa 

bidrar till att göra de stresspåslag vi utsätts för begripliga genom att skapa en erfarenhet hos 

individen som i sin tur gör livets händelser förutsägbara eller med ett annat ord; begripliga. 

Motståndsresurserna stärker även individens förmåga att hantera olika stresspåslag genom att 

förutsägbarheten även ger förmåga att förstå hur vi ska hantera företeelsen. För att individen 

överhuvudtaget ska bry sig om huruvida företeelsen är begriplig och hanterbar behöver indivi-

den vara motiverad att engagera sig d v s känna att det är meningsfullt (Antonovsky 2005, ss. 

175–185).  

 

4.1.2 KASAM; byggstenarnas förhållande till varandra 
 

Intensiteten i nivån av de olika delarna i KASAM kan variera på en flytande skala. Då en individ 

upplever samma nivå på samtliga delar är detta relativt sett problemfritt. Bra eller dåligt så 

uppvisar individen ett stabilt mönster. Om individen däremot inte har balans mellan de olika 

delarna kan det leda till viss frustration. Om individen upplever en hög grad av begriplighet och 

hanterbarhet; hen har helt greppat situationen och har redskapen för att anta utmaningen men 

hen inte känner att det är meningsfullt kommer individen troligen inte att lägga energi för att nå 

en lösning. På samma sätt ställer andra obalanser till det; individen känner att det är högst me-

ningsfullt men begriper inte riktigt och kan således inte heller avgöra om erforderliga verktygen 

för att hantera situationen är på plats. Dock finns här möjlighet att övervinna problemet då just 

den upplevda graden av meningsfullhet är den del i KASAM som har mest inflytande på hur 

individen handskas med de utmaningar livet bjuder på. Meningsfullheten bidrar till att individen 

är villig att lägga energi på att förstå problemet vilket i sin tur leder till att individen kan avgöra 

vilka resurser hen behöver för att nå en lösning. Antonovsky menar att meningsfullheten är den 

viktigaste av KASAMS delar och avgör hur individen hanterar utmaningar och livsförändringar 

(Antonovsky 2005, ss.47–50). Antonovsky applicerade sin teori på en helt annan målgrupp än 

den i vår studie – och under en helt annan tid. Teorin är applicerbar på vår studie då begreppen 

i sig är användbara för att förklara vilka faktorer som är bidragande till att vissa individer klarar 

av belastande och stressiga situationer utan att drabbas av ohälsa. Vår mening är att friskfaktorer 

är viktiga i alla studier och utvärderingar som görs om arbetslivet i olika former men kanske 

framför allt när man tittar på människovårdande yrken. 2016 lät fackförbundet Vision Försäk-
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ringskassan ta fram statistik som visade att just socialsekreterare är yrkesgruppen som procen-

tuellt sjukskrivs mest för de diagnoser som betraktas som stressrelaterade (Vision 2016). Vi ser 

en tydlig koppling mellan de resultat vår empiri visar och socialsekreterarnas grad av KASAM.  

 

4.2 Exit, voice, loyalty och copingstrategier 
 

I denna teoridel kommer vi att redogöra för Hirschmans teori om ”exit, vice och loyalty”. Där-

utöver både defensiva och kompensatoriska copingstrategier samt kravsänkande strategier. En 

annan teori som vi behandlar i denna del är probleminriktad coping som Lazarus & Folkman 

utvecklat.  

 

4.2.1 Att hantera en större arbetsbelastning med hjälp av olika copingstrategier  
 

Hirschmans teori om ”exit, voice och loyalty” ger en förklaring på sätt att hantera en större 

arbetsbörda, vilka är kopplade till missnöje med arbetssituationen.”Loyalty” innebär att till ex-

empel socialsekreterare, trots en betungande arbetssituation stannar kvar i verksamheten; ”vo-

ice” är när den enskilde eller teamet yttrar missnöje mot situationen för att skapa förändring 

och ”exit” syftar på att personen väljer att sluta och lämna sin tjänst. Även tankar och intent-

ioner kan kopplas till ”exit-strategin som en form av psykologisk distansering från arbetet, alltså 

”Disengagement”. Emotionell tillbakadragenhet och cynism är andra strategier som härleds till 

distansering i arbetet och som inom utbrändhetsforskning kartlagts som defensiva reaktioner på 

överbelastning i arbetet. ”Disengagement” kopplas till faktorer i arbetet som är relaterade till 

personalomsättning och hur organisationen ser ut. Påfrestningarna för socialsekreterare som 

stannar kvar i organisationen blir då stora. När det sociala rummet krymper avtar trivsel på 

arbetsplatsen. Att trivas och få stöd och hjälp av sina arbetskamrater och ledningen är viktiga 

faktorer för att orka med arbetet. Copingstrategier kan te sig olika från person till person och är 

därför föränderliga över tid. Dessutom är de situationsbundna (Hirschman, 2004; Astvik, Melin 

& Allvin 2013, ss. 62–64; 67–69). 

 

Inom svenskt arbetsliv har kompensatoriska strategier uppmärksammats för att hantera obalan-

sen mellan arbetskrav och tillgängliga resurser. Genom att tänja på egna resurser och gränser 

kompenserar socialsekreterare för att hålla sig inom ramen för socialtjänstlagen, förvaltnings-

lagen och andra styrdokument. Olika typer av kompensatoriska copingstrategier som en social-

sekreterare använder sig av för att upprätthålla kvaliteten i arbetet är, till exempel; att förlänga 
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arbetsdagarna, ta hem arbetet och dra ner på rasterna. Kortsiktigt kan denna strategi vara för-

delaktigt och minska stressen, men att ständigt tänja på egna gränser kan på sikt leda till ut-

brändhet och ohälsa (Astvik & Melin 2013, s. 64–65). 

 

Ett annat sätt att hantera hög arbetsbelastning är att sänka kvalitetsanspråken i arbeten genom 

kravsänkande strategier. När de kompensatoriska strategierna inte längre är fruktbara sänker 

socialsekreteraren sina krav och ambitioner, till nackdel för arbetets kvalitet. Denna strategi 

skapar frustration och negativa känslor och är inget som en socialsekreterare egentligen vill 

tvingas hamna i. Strategin brukar framträda när socialsekreteraren tvingas välja mellan sin egen 

hälsa och arbetet. Begreppet ”good enough” beskriver synen på arbetet. Denna strategi innebär 

också att socialsekreteraren inte längre tar på sig allt ansvar utan börjar delegera ansvar till sin 

chef (Astvik & Melin 2013, s. 66–67). 

 

Lazarus & Folkman (1984, ss. 118–120) skilde mellan känslofokuserad coping och problemin-

riktad coping. Det sistnämnda är en konkret och målinriktad copingstrategi som kännetecknas 

av struktur och effektivitet för att hantera situationer och hindren. Denna copingstrategi kräver 

en analytisk förmåga hos personen att förstå orsakerna till problemet för att fastställa och be-

gränsa problemets inverkan. Det kan även handla om acceptans och kunskap om att inget kan 

bli annorlunda hur man än gör i rådande situation. Här definieras problemet för att utarbeta 

alternativa lösningar, sedan värderas handlingsalternativen. När detta är gjort fattas ett beslut 

för hur individen ska agera i rådande situation. En känslofokuserad coping inriktar sig däremot 

till att hantera de känslor som svårigheterna ger upphov till, vilket inte är vår studies syfte och 

därför inte användbart i vår studie.  

 

5 Metod 
 

Valet av epistemologisk utgångspunkt i vår uppsats är hermeneutiken. Den hermeneutiska spi-

ralen beskriver hur förståelse ständigt utvecklas. Tolkningen växer fram mellan forskarens för-

förståelse och möten med nya kunskaper och föreställningar, vilket leder till ny förståelse som 

i sin tur blir förförståelse i framtida tolkningsförsök. Detta innebär att förståelsen ständigt för-

ändras och når aldrig sitt ursprungliga läge. Dock kan förståelsen antingen bli djupare eller nå 

nya höjder. Det är forskarens konstanta inre reflekterande och yttre prövande dialog i strävan 

att förbättra den individuella förståelsen (Dalen 2008, ss.14–15). Hermeneutiken syftar till att 
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inte bara höra vad som sägs utan att även kunna sätta sig in i den intervjuades perspektiv vid 

genomgång av den text som återspeglar intervjun. Hermeneutiken vill inte bara ha svar på frå-

gor utan strävar efter att förstå sammanhanget den intervjuade befann sig i när företeelsen som 

undersöks ägde rum. För att skapa den djupa förståelse hermeneutiken eftersträvar krävs att 

transkriptet av intervjun sätts in i en kontext när det tolkas. Vi har valt att genomföra en kvali-

tativ studie som baserats på semistrukturerade intervjuer för att skapa förståelse för socialsek-

reterarnas upplevelser gällande deras arbetssituation under 2015–2016. Vi har även valt en in-

duktiv ansats då vi inte i förväg ville välja teorier och begrepp som styrde vad som var relevant 

i vårt arbete då vi ansåg att detta skulle komma att begränsa vårt resultat. Fördelen med en 

induktiv ansats är att våra resonemang grundar sig på berättelser om faktiska händelser vilket 

är vårt syfte med studien. En begränsning med en induktiv ansats kan vara att den inte berättar 

något om framtiden, här vill vi dock påpeka att vår studie kan ge en ökad bild av hur man ska 

hantera liknande situationer framöver. En deduktiv ansats baseras på att om premisserna är 

sanna måste även slutsatsen vara det, vilket innebär att vi försöker bekräfta det vi från början 

antagit. Ifall vi hade valt att använda oss av en deduktiv ansats hade vi kunnat missa viktiga 

delar i våra respondenters berättelser genom att vara låsta i vår vilja att bekräfta våra egna an-

taganden.  

 

5.1 Metodval 
 

Dalen (2008, s.10) poängterar att det är viktigt att överväga vilken metod av datainsamling man 

har för avsikt att använda sig av, om de som man avser samla information från befinner sig i en 

utsatt situation. Det är svårt att veta vilken metod är mest skonsam för den intervjuade. Därför 

kan valet av metod bli fel utifrån individens känslor inför hur forskaren väljer att ställa frågorna. 

Det kan, till exempel, upplevas opersonligt med ett frågeformulär och det kan upplevas påträng-

ande med en personlig intervju. 

 

Vi valde intervjuer framför andra kvalitativa metoder för att vi anser att man genom intervjuer 

kan få en djupare förståelse av människors upplevelser, vilket är en del av uppsatsens syfte. 

Intervjuer ger oss även möjlighet att gå utanför våra förutbestämda frågor för att se vart materi-

alet tar oss. Vårt arbete syftar till att förstå socialsekreterarens strategier för att hantera en hög 

arbetsbelastning samt deras känsla av sammanhang i sitt arbete med placeringar av ensamkom-

mande barn. Det vi undersöker har redan hänt varför det inte är möjligt att välja till exempel 

observation som metod. Genom att ha semistrukturerade frågor och anpassa våra följdfrågor 
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under intervjuerna skapade vi utrymme att fånga upp och tolka svaren vi fick under intervju-

erna. 

 

5.2 Kvalitativ intervjumetod 
 

Kvalitativ forskning strävar efter att finna kunskap om hur människan reagerar och agerar, kän-

ner och upplever olika situationer som uppkommer ur deras sociala verklighet och hur de an-

passar sig till den verklighet de befinner sig i (Dalen 2008, s.10). Dalen ger även sin beskrivning 

av begreppet ”livsvärld” som hon sammanfattar som består både av hur människan upplever 

sin situation och hur hen förhåller sig till denna värld. Yin (2013, s. 139) menar på att det är 

forskarens ansvar att förstå innebörden av det som den intervjuade försöker förmedla. 

Kvalitativa intervjuer utgår, enligt Yin (2013, s. 138) från forskarens tankekarta med öppna 

frågor kopplade till studien. Intervjufrågorna blir dynamiska och anpassas till intervjuns kontext 

och möjliggör en dubbelriktad interaktion där den intervjuade kan även fråga forskaren. Dock 

kan öppna frågor innebära en stor mängd material att sortera bland. En annan fördel med kva-

litativa intervjuer är att de kan antingen genomföras enskilt eller i grupp, vilket vi har gett våra 

respondenter utrymme att själva få välja. Vår tankekarta har utgått från frågor kopplade till 

socialsekreterarens upplevelse av sin arbetssituation under tidigare angiven tidsperiod. 

 

5.3 Semistrukturerade intervjuer 
 

Alvehus (2013, s.83) beskriver den semistrukturerade intervjun som det vanligast förekom-

mande sättet att genomföra en intervju på. I denna form finns utrymme för den intervjuade att 

styra intervjun vilket ställer krav på att den som intervjuar är lyhörd och anpassar sina följdfrå-

gor efter informationen som framkommer. Den semistrukturerade intervjun är en balansakt 

mellan den strukturerade intervjun som inte ger utrymme alls för den som blir intervjuad att 

”sväva iväg” då frågorna är specifika och inte ens behöver ge utrymme för personligt utformade 

svar utan kan innehålla flera förutbestämda svarsalternativ. Och den ostrukturerade intervjun 

där den som intervjuas till stor del styr samtalet och den som intervjuar får i stor utsträckning 

anpassa sig. Alvehus (2013, s.83) beskriver vikten av att – i den semistrukturerade intervjun – 

hålla sig på vägen det vill säga inte falla i diket ”förhör” och inte heller falla i det andra diket 

”osorterat och oemotsagt”. 
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5.4 Urvalet 
 

Vi har valt att göra ett strategiskt urval med visst inslag av snöbollsurval. Då vår studie handlade 

om de upplevelser socialsekreterare som arbetade med nätverksfamiljehemsplaceringar av en-

samkommande barn vid en specifik tid behövde vi intervjua just dessa socialsekreterare. Alve-

hus (2013) beskriver att man behöver intervjua personer med specifika erfarenheter om man 

vill få svar på specifika frågeställningar. Nackdelen med att göra ett strategiskt val är att man 

kan bli för smal i sitt urval (Alvehus 2013, s.67). Vi bedömde att syftet med vår studie endast 

kunde uppfyllas genom att intervjua just nämnda socialsekreterare. Snöbollsurval innebär att ta 

kontakt med sitt eget nätverk för att komma i kontakt med de som ska intervjuas för studiens 

syfte. Alvehus (2013) skriver att metoden är effektiv men att de i nätverket redan är samman-

kopplade med varandra och har samma uppfattning om saker och ting (Alvehus 2013, s.68). 

För att komma i kontakt med de socialsekreterare som vi intervjuade har vi – förutom att skicka 

förfrågan till olika kommuner – även använt våra kontakter för att finna socialsekreterare med 

de erfarenheter vi efterfrågat och efterhört deras intresse av att medverka. I urvalet ansåg vi att 

kön och ålder hade mindre betydelse. Däremot var arbetserfarenhet inom det studerade området 

mer viktigt att ta hänsyn till då vi ville att socialsekreterarna skulle ha gedigen kunskap att 

förhålla sig till. Av de respondenter vi intervjuade så hade personen med lägst erfarenhet arbetat 

i sex år och den med mest erfarenhet hade ändå upp till 30 års arbetslivserfarenhet inom soci-

altjänsten. Antal respondenter hör ihop med vad forskaren hoppas kunna påvisa med sitt resul-

tat. Urval och antal har stor betydelse om avsikten med arbetet är att kunna dra generella slut-

satser som är tillämpliga på en målgrupp, ett område eller liknande (Alvehus 2013, s.70).  Totalt 

genomförde vi tio intervjuer i nio olika kommuner där invånarantalet var från strax under 10 

000 ända upp till över 120 000 personer för att få en kommunspridning då vi trodde att organi-

sation och arbetssätt kunde skilja sig åt. Vi undvek storstäderna då deras organisation inte var 

homogen och skillnader mellan olika stadsdelar kunde ha förekommit. En geografisk begräns-

ning gjordes för att göra det praktiskt möjligt att genomföra intervjuerna. Vi tog kontakt med 

12 kommuner i Småland och Västra Götaland, 9 kommuner hörde av sig.  

Respondenterna är kodade i bokstavsordning utan någon rangordning och vi kommer under 

resultat och analysen referera de till Respondent A, B, C och så vidare. 
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5.5 Tillvägagångssätt 

 

Intervjuerna gjordes på handläggarnas egna kontor för att underlätta för dem och för att det 

skulle bli så tidseffektivt som möjligt. Handläggarna hade innan mötet fått vårt informations-

brev (Bilaga 1). Under intervjun använde vi oss av ljudupptagning för att vara så delaktiga i 

samtalet som möjligt och inte behöva lägga fokus på att anteckna det som blev sagt. Under 

intervjuerna använde vi oss av vår förbestämda frågeguide men avvek från den när vi kände att 

det fanns ett behov av följdfrågor. Varje intervju transkriberades inom två dagar. Det var viktigt 

för oss att minnas stämningen under intervjun för att koppla känslotillstånd mellan det vi lyss-

nade och de gesterna samt ansiktsuttryck vi kom ihåg att vi uppmärksammade under samtalen. 

Våra transkriberade intervjuer analyserades genom tematisering vilket är ett vanligt förekom-

mande sätt att analysera material i kvalitativa studier. Tematisering handlar om att vid plane-

ringen av en studie välja teman som är signifikanta för att få svar på studiens frågeställning och 

införliva dessa i intervjufrågorna. När intervjuerna renskrivs kodas materialet utifrån de utvalda 

teman. Vid kodningen framträder vissa teman tydligare än andra när de lyfts av flera respon-

denter. Dessa teman styr vart tyngdpunkten i analysen ska ligga (Dalen 2008, s. 84). När alla 

transkriberingar var gjorda kunde vi dela in vår empiri i teman som hade en tydlig koppling till 

KASAM:s tre byggstenar; meningsfullhet, sammanhang och begriplighet. Vi kunde även ur-

skilja olika strategier kopplade till hur socialsekreterarna hanterade sin arbetssituation som vi 

delade in i olika teman för att strukturera vårt resultat och analys.  

 

5.6 Trovärdighet 
 
För att en studie ska vara trovärdig måste teorin som används kunna kopplas till den empiriska 

fakta som samlats in, det är detta som avgör trovärdigheten. Det är viktigt att kontrollera de 

begrepp man använder sig av för att säkerställa att rätt frågor ställs för att fånga det som avses 

så kallad innehållsvaliditet (Svenning 2003, ss.63–66). En kvalitativ studies trovärdighet byg-

ger på att utförarna ger en välarbetad argumentation av tillvägagångsättet som använts när 

materialet analyserats och slutsatsen nåtts. Studiens frågeställning styr analysens utgångspunkt. 

Utifrån detta lyfts olika aspekter i materialet fram när en text analyseras. Studiens trovärdighet 

fastställs således när utföraren kan argumentera att resultatet av analysen besvarar studiens frå-

geställning (Svensson & Starrin 1996, ss. 210–214). 
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Slutsatsen som kan dras om trovärdighet i kvalitativa studier är att framgångsfaktorn stavas 

noggrannhet. Har studien intern trovärdighet; är studiens resultat representativ för den verklig-

het som speglas i resultaten? Som nämnts i avsnittet om tillvägagångssätt är det viktigt att be-

döma materialet i så nära anslutning till insamlandet av densamma som möjligt. Att vara nog-

grann i varje steg av arbetet och i dokumentationen av densamma är därför - tillsammans med 

genomskinlighet - viktigt för studiens trovärdighet. Så istället för att orda mer om begreppet lät 

vi det närvara vid varje steg i vårt arbete och vi ställde ständigt frågan om vi gjort rätt val i de 

olika momenten, samt vilka konsekvenser de skulle få.  För denna studiens trovärdighet har 

särskild hänsyn tagits till om respondenterna svarat utifrån egna tankar och erfarenheter eller 

om respondenterna har varit diskreta i sina svar utifrån sin position i organisationen. För att 

öppna upp för en ärlig konversation där respondenterna ska känna sig trygga med deras svar 

har vi valt att behandla uppgifterna konfidentiellt. 

 

5.7 Tillförlitlighet  
 

Utifrån studiens syfte kommer varje intervjus resultat att analyseras för sig för att urskilja di-

stinkta teman för varje intervju. Detta för att belysa gemensamma nämnare eller och skillnader 

mellan de olika respondenternas svar. På detta sätt kan materialet kategoriseras och responden-

ternas individuella erfarenheter urskiljas för att öka studiens tillförlitlighet (jmf. Jönson 2010, 

s. 14). Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 197–199) kan ett aktivt ifrågasät-

tande från forskarens sida öka tillförlitlighet genom att reflektera hur väl de kategorierna som 

skapats ur det samlade materialet står sig mot studiens syfte. Författarna syftar till betydelsen 

av relevant datainsamling för studiens syfte och som kan ge svar på studiens frågeställningar. 

För att stärka denna studiens tillförlitlighet gick vi tillsammans igenom studiens transkribe-

ringar; valde ut och bedömde data som relevant för studiens syfte och frågeställning samt ge-

nomförde alla delar av resultat- och analyskapitlet i studien gemensamt. Detta för att öka till-

förlitlighet på vår studie och undvika att tolkningen av empirin anpassades till studiens syfte 

och frågeställningar. Gemensamma diskussioner underminerar detta möjliga scenariot.  

 

5.8 Arbetsfördelning 
 

Allt arbete som utförts i studien har vi båda varit delaktiga i genom aktivt skrivande, diskuss-

ioner, feedback och materialinsamling. Eftersom vi bor på olika ort har vi använt oss av det 



26 

 

mediala verktyget online ”google dokuments” för att skapa delaktighet även under skrivproces-

sen. Detta har möjliggjort för ändringar i varandras texter, diskussioner och synpunkter i reell 

tid. Vi har delat upp ansvaret för arbetets olika avsnitt. Dock har alla delar lästs igenom och 

godkänts av oss båda. Arbetet med intervjuerna har dels skett gemensamt och dels enskilt. In-

tervjuguiden utformades gemensamt. Samtliga intervjuer har spelats in och varade i cirka en 

timme. Transkriberingen av vår empiri har delats upp likvärdigt mellan oss. Resultaten har lästs 

av båda. Under intervjusituationer har båda intagit en ledande, liksom en stödjande roll, vilket 

gav sig naturligt under intervjusituationerna och fungerade väl.  

 

5.9 Etiska överväganden 
 

Lagen (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor innehåller bestäm-

melser som styr den etiska aspekten av forskning som bedrivs om människor. Lagens 3e och 4e 

paragrafer beskriver när lagen är tillämplig. Utifrån dessa paragrafer konstaterar vi att våra av-

sikter och datainsamlingsmetoder inte faller inom ramen för parametrar som lagen omfattar och 

då krävs inte heller en etikprövning av vår forskning. 

Det är viktigt att känna till vad lagen föreskriver men även vara medveten om att lagen inte 

beskriver de etiska överväganden som behöver göras inför ett arbete. Lagen har begränsningar 

och omfattar bara det som är tillåtet och inte utan några moraliska överväganden. Inom de olika 

forskningsområdena har det utvecklats etiska kodexar och regelsamlingar, den mest kända är 

Helsingforsdeklarationen. Dessa etiska kodexar blir ramverk som stödjer forskaren när hen gör 

moraliska överväganden kring, bland annat, sin frågeställning, syfte och metodval (Hermerén 

2011, s.14). Lag och moral går inte alltid ihop; det kan vara lagligt att göra något men fullstän-

digt omoraliskt/oetiskt att faktiskt göra det – därav behovet av det moraliska ställningstagandet 

(Hermerén 2011, s.15). 

 

Viktigt är att ge de som intervjuas sanningsenlig information om hur materialet som samlas in 

kan komma att användas framöver. Materialet är inte forskarens privata ägodel utan ägs i de 

allra flesta fall av den institution som finansierar forskningen. Det kan vara så att andra tar del 

av materialet i andra situationer. Däremot kan de som blir intervjuade anonymiseras i vårt em-

piriska material så det inte går att härleda vem som lämnat uppgifterna (Hermerén 2011, ss.41–

42). Att garantera en person fullständig anonymitet är komplicerat då det kan räcka med att en 
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kollega uppmärksammar mötet mellan hen och forskaren för att kunna dra slutsatsen vem in-

formationen kommer ifrån. Det vi istället får förklara för våra referenter är att vi kommer be-

handla deras uppgifter konfidentiellt så att deras personuppgifter blir oåtkomliga för obehöriga. 

I vårt arbete har vi för avsikt att intervjua socialsekreterare som arbetade med nätverksplace-

ringar av ensamkommande barn. Det vi vill veta är hur socialsekreterarna upplevde situationen 

som den stora flyktingströmmen förde med sig hösten 2015 och början på 2016. Det finns inget 

intresse eller behov av att i det färdiga arbetet kunna identifiera respondenten varför hens per-

sonuppgifter inte kommer att användas. Det som kan tänkas vara känsligt är att socialsekrete-

rarna arbetade under mycket ansträngda förhållanden och det kan komma fram uppgifter som 

antyder att de inte idag är helt nöjda med resultatet av sitt arbete. Här är det viktigt att vara 

noggrann med frågor och hur dessa ställs för att inte ge sken av att döma deras handlande.  

För studiens etiska försvarbarhet var det viktigt att intervjua socialsekreterare från olika kom-

muner. Detta för att minimera både intern - genom att ge respondenterna fiktiva namn - och 

extern - genom att inte nämna vilka kommuner har deltagit i studien - identifiering av respon-

denterna. 

 

5.10 Metoddiskussion 
 

Ovan har vi beskrivit de olika delarna i vår metod och tillvägagångsätt. När man gör en studie 

– oavsett vad man studerar – krävs att man gör aktiva val bland annat gällande metod. När man 

gör ett aktivt metodval väljer man samtidigt bort andra metoder som i sig hade kunnat vara lika 

bra. Vi valde en kvalitativ studie baserad på semi-strukturerade intervjuer då vi strävade efter 

att fånga de upplevelser och känslor som våra respondenter förknippade med deras aktuella 

situation 2015–2016. Vi valde bort strukturerade intervjuer då vi upplever dessa som för grov-

maskiga. Vi ansåg att risken var stor att missa nyanser och att inte kunna följa upp intressanta 

svar med följdfrågor. Vårt val gjorde vi väl medvetna om de metodmässiga tillkortakommanden 

som vårt val förde med sig. Vi intervjuade en mycket liten andel av alla socialsekreterare i 

Sverige som arbetade med ensamkommande barn vilket ger en bild av deras upplevelser dock 

är urvalet så begränsat att det är svårt att dra generella slutsatser. En annan begränsning som 

den kvalitativa metoden bjuder på är att det finns en viss inneboende subjektivitet i resultaten 

vilket kan innebära att en annan forskare inte kommer fram till samma resultat om hen studerar 

samma fenomen. En kvalitativ ansats med till exempel ett strukturerat frågeformulär hade gett 

oss möjlighet att samla in svar från ett stort antal respondenter vilket också kunnat erbjuda 

större möjlighet att dra generella slutsatser. Svaren hade också varit självförklarande vilket tar 
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bort behovet av att tolka mottagna svar. Vår ansats var dock att skapa en djupare förståelse och 

inte leverera svar och utifrån detta anser vi att vårt val av metod tjänat vårt syfte väl. Till skillnad 

mot vad som beskrivs av Dalen (2008) om tematisering så gjorde vi ett nybörjarmisstag genom 

att inte identifiera teman innan vi påbörjade våra intervjuer. Denna identifiering gjordes istället 

när vi nästan var klara med intervjuerna vilket fick oss att i efterhand inse att vi hade med för 

många frågor och att en hel del dessutom saknade relevans för vår studie. Vi såg dock att vårt 

misstag ändå visade sig vara gynnsam för vår studies trovärdighet. Vi märkte att några respon-

denter hade det svårt att slappna av i början av intervjun, men ju mer vi diskuterade olika frågor 

desto mer avslappnade upplevde vi våra respondenter i intervjusituationen. Detta gav oss en 

känsla av att våra respondenter blev allt mindre korrekta i sina svar och bjöd i allt högre ut-

sträckning på sina upplevelser och känslor.  

 

6 Resultat och Analys 
 

I avsnittets början presenteras en kartläggning av studiens respondenter i tabellform. Avsnittets 

resultat och analys grundar sig i nio stycken semistrukturerade intervjuer med tio socialsekre-

terare som arbetat med frågor rörande ensamkommande barn och eller frågor kopplade till nät-

verksfamiljehem för ensamkommande barn. Avsnittet består av två teman som är relaterade till 

studiens syfte och frågeställningar. Vi kommer att använda oss av relevanta utvalda citat ur vårt 

empiriska material för att belysa respondenternas olika sätt att hantera en för hög arbetsbelast-

ning. Första temat redogör för socialsekreterarnas upplevda känsla av sammanhang i form av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sitt arbete vid en ökad arbetsbelastning. Det 

andra temat handlar om olika strategier, så kallade ”coping-strategier” som socialsekreterarna 

använde sig av under 2015 och 2016 för att hantera sin arbetssituation. Vi vill med dessa teman 

förklara både varför en del socialsekreterare stannade kvar medan andra valde att sluta och hur 

de socialsekreterarna som stannade kvar hanterade sin arbetssituation. Det empiriska resultatet 

har kopplats med studiens tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter i analysen. Detta 

för att skapa en bättre förståelse för studiens resultat. Resultatets mest påfallande upptäckter 

redovisas i en avslutande sammanfattning.  
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Tabell 1: Kartläggning av urvalet 

Ålder Antal Verksamma år  Respondentens beteckning 

30–35 år 2 8 respektive 6 år B1 respektive I 

36–40 år 1 11 år D 

41–45 år 1 18 år F 

46–50 år 1 26 år C 

51–55 år 1 12 år G 

56–60 år 3 35, 25 respektive 17 år A, E respektive H 

61–65 år 1 16 År B2 

        Inom socialt arbete innan 2015 
 
 

 
 

Tabell 2: Antal respondenter utifrån kommunstorlek 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 KASAM 
 

Vår första analysdel har vi valt att inleda med att använda de begrepp som återfinns i KASAM 

som teman; Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. 

 

6.1.1 Begriplighet – den kognitiva byggstenen.  

 

Antonovsky förklarar att en individ med hög känsla av begriplighet upplever sinnesintryck och 

händelser som om inte förutsägbara, så åtminstone möjliga att strukturera och förklara oavsett 

om upplevelsen i sig är negativ eller positiv (Antonovsky 2005, s.44). 

  

Kommunstorlek 
Antal 

respondenter 

Mindre tätort 

50 000 8 

Mellan stad 

50 000 – 200 000 2 
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6.1.1.1 (O)begriplighet? 

 

Situationen för socialsekreterare beskrevs som ohållbar av flera respondenter; Det var kaos 

liksom, vi kunde inte göra något annat (Respondent G). På organisationsnivån, saknades för-

hållningssätt och handlingsplan att hantera arbetssituationen; det var ingen i organisationen 

som visste hur någonting skulle fungera (Respondent H). Många slutade eller bytte arbetsupp-

gift.  

 

Vi hade folk som sa upp sig och bytte jobb. Både belastningen och på grund av att 
många ärenden är komplexa (Respondent B). 

 

Vi var fem som började samtidigt, hela grundstyrkan var väck allihopa (Respondent D). 

 

Otydlighet i kombination med gränslöshet i arbetsbeskrivningen, kan utmynna i psykisk ohälsa 

hos socialsekreterare. Detta kan yttra sig i sjukskrivningar och uppsägningar (jmf. Arbetsmil-

jöverket 2018). Att inte veta de förväntningar som ställs på det arbetet som utförs och vart 

gränser går när arbetet blivit tillräckligt skapar en obalans mellan krav och resurser i socialsek-

reterarens arbetsmiljö. Uppsägningar leder oftast till att ny personal anställs, i sin tur behöver 

ny personal introduceras i nya arbetsmetoder. Utan en fungerande organisation och styrning 

under en pressad arbetssituation är det svårt för ny personal att få den behövliga introduktion 

som krävs för att hen ska klara av sitt arbete. Dessutom ställs större krav på den kvarvarande 

personalstyrkan som förväntas ta rollen som mentorer för nya medarbetare.  

 

Flera respondenter berättade om hur viktigt det blev för dem att lära sig prioritera för att göra 

arbetsbördan mer begriplig.  

 

alla var rätt så väl medvetna om att det som gäller i ordinarie socialtjänst, det kan vi inte  
förhålla oss till just nu, det är en krissituation vi måste lösa så gott det går med de för-
utsättningarna vi har (Respondent F). 
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Antonovsky (2005, s.44) beskriver att begriplighet handlar om att förstå vad som händer runt 

personen och att både inre och yttre intryck är greppbara så att individen har förmåga att struk-

turera dessa för att skapa en förutsägbarhet. Detta ska hindra att individen upprepat slås av 

slumpmässiga intryck som upplevs som obegripliga. Vi tolkar att våra respondenter skapade 

begriplighet i att det blev vedertaget att gängse utredningsmetoder och riktlinjer inte kunde 

appliceras under rådande omständigheter. Dessutom fann våra respondenter en bekräftelse och 

samtidigt allians i att angränsande kommuner och landet i övrigt uppfattade situationen likartad. 

Vilket Respondent C tydligt framförde; får man ju väldigt mycket beskrivningar utav hur det 

ser ut i övriga landet och de konstaterar att de ser likadant ut överallt eller enligt Respondent 

G; 

 

Vi gjorde ett besök hos migrationsverket där dom tar in alla ansökningar, och vi tyckte 
ju att vi låg jävligt risigt till, men då visade dom ett skåp och sa: här ligger det 47 000 
ärenden vi aldrig har tittat på (Respondent G). 

 

  
Arbetsgivarverket (2013) ger i sin skrift en översikt över de tre delarna i KASAM. Där lyfts ett 

antal faktorer som är viktiga att ha kunskap om för att uppnå en hög begriplighet, bland annat 

nämns kunskap om den egna organisationen, om arbetsgruppsinnehållet, kunskap om föränd-

ringar och om omvärlden. Vidare bidrar feedback från chefer och kollegor till att öka förståelsen 

för uppgiften. Skriften beskriver att en hög begriplighet ger individen verktyg att öka sin del-

aktighet och både vilja och kunna ta mera ansvar för arbetsuppgifterna. Våra respondenter skap-

ade, som vi tidigare framhävt begriplighet i att de inte var ensamma i situationen och gjorde det 

bästa de kunde under rådande omständigheter.  

I vårt material framträdde stor skillnad mellan oerfarna och erfarna socialsekreterare vad gäller 

frågorna som rörde förmågan att fatta professionella beslut.  

 

Ju längre man har jobbat […] så tror jag att man blir säkrare i sin yrkesroll […] att göra 
bedömningar lite snabbare […] att lita på att man klarar av det här (Respondent A).  

 

Thams (2007) slutsatser om att nya oerfarna socialsekreterare tenderar att ha mer stresspåslag 

och skatta sin egen hälsa lägre än erfarna socialsekreterare bekräftades i vårt resultat utifrån de 

berättelserna som de erfarna socialsekreterarna uppgav. Detta tolkar vi som ett uttryck för att 



32 

 

erfarna socialsekreterare tack vare sin erfarenhet upplevde bättre hälsa för att de hade en högre 

grad av KASAM. En del i att ha en bättre upplevd hälsa, enligt KASAM är att förstå uppgiften, 

som våra respondenter beskrev, alltså vi gjorde ju rekordplaceringar (Respondent G), […] 

ungdomarna skulle ha någonstans att bo. Att de har tak över huvudet var det viktigaste (Re-

spondent H). 

 

6.1.2 Hanterbarhet – coping komponenten  

 

Antonovsky förklarar att begreppet hanterbarhet handlar om individens känsla av att ha resurser 

för att klara av utmaningen hen utsätts för. Resurserna kan vara egenägda eller finnas hos andra 

där individen känner att resurserna är tillförlitliga (Antonovsky 2005, s.45). 

 

6.1.2.1 Erfarenhetens och specialinriktningens betydelse för hanterbarhet 

 

Sex av respondenterna lyfte betydelsen av att de hade erfarenhet av socialt arbete som avgö-

rande för att de klarade arbetet med ensamkommande barn under aktuell period. Fem av re-

spondenterna uppgav att de dessutom hade erfarenhet av arbete som familjehemssekreterare.  

 

[…] sedan 2012 hade jag jobbat med att utredda olika familjehem (Respondent H). 

 

[…] kompetensen fanns även på enheten med mycket erfarenhet och kunnig personal 
att möta andra. Hade vi inte haft det, ja då hade vi fått problem (Respondent A).  

 

Utifrån KASAM:s hanterbarhet är det viktigt för individen att uppleva att det finns resurser som 

gör det möjligt för hen att hantera svåra situationer (jmf. Antonovsky 2005 s. 45). Våra respon-

denter fann att den ökade arbetsbelastningen kunde hanteras utifrån gruppens samlade kun-

skaper. Det blev resurser som de kunde lita på och gjorde arbetet hanterbart. Genom att uppleva 

att de kunde hantera situationen tolkar vi som att de blev mer motståndskraftiga emot ohälsa. 

 

Tre av respondenterna uppgav att de arbetade inom en specialiserad enhet som enbart 

arbetade med placeringar av ensamkommande, vilket gjorde arbetet lättare.  
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Vi var två handläggare som var specialiserade och hade mycket kunskaper. Med vår 
erfarenhet och kompetens kunde vi också möta det här nya (Respondent A). 

 

Jag var trygg i vetskapen att det finns andra runtomkring barnet, som till exempel skola, 
alltså barnen syns på andra ställen. Där andra kan slå larm. Jag tänker här på hela sam-
hällets skyddsnät (Respondent A).  

 

Individens förmåga att klara av det som händer runt omkring sig själv skapar hanterbarhet (jmf. 

Antonovsky 2005, ss. 175–185). Våra respondenter upplevde att det fanns användbara resurser 

i den specialiseringen som fanns inom organisationen och i samhällets skyddsnät. Vi tolkar att 

detta skapade trygghet hos våra respondenter genom att vara en aktiv del i det som hände och 

inte se sig själva som offer i situationen. 

Tre respondenter beskrev att det var viktigt att man flyttade gränsen för var som var gott nog, 

man gjorde sitt bästa och lärde sig prioritera.  

 

Jag tänker ändå det att, jag tillägger det att bedömningsgrunderna för vad som är Good 
enough förflyttas när man är i en kris (Respondent F). 

 

Tham (2007) argumenterar för att erfarna socialsekreterare har realistiska förväntningar på ar-

bete och sin egen insats. Den erfarna socialsekreteraren har även kännedom om organisationen 

hen arbetar inom och vet vilka förväntningar de kan ha på organisation och ledningen. Kunskap 

om samhällets skyddsnät och hur det tillämpas i praktiken gjorde det möjligt för våra respon-

denter att klara av arbetet med de ensamkommande barnen. Detta då socialsekreterarna hade 

större förståelse om att ansvaret inte enbart faller på den enskilde socialsekreteraren, vilket 

NPM synsätt gärna vill få oss att sträva efter, alltså att själv hantera eventuell obalans mellan 

krav och resurser (jmf. Agevall, 2005, ss. 11–13; Astvik & Melin, 2012, s.61–62). Vilket Re-

spondent A så tydligt förklarar för oss;  

 

Jag tänkte hela tiden på hela samhällets skyddsnät […]  jag var trygg i vetskapen att det 
finns andra runtomkring barnet […] Där andra kan slå larm (Respondent A).  
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6.1.2.2 Vikten av stöd  

 

Tre av respondenterna uppgav att stödet från kollegor var en viktig del för att orka fortsätta 

arbeta i rådande arbetssituation och att man fick göra det man kunde med de förutsättningarna 

man hade; ja, annars hade man aldrig orkat, det hade man inte gjort om man inte hade haft ett 

gott gäng (Respondent F). Även arbetsbelastningen kunde upplevas som mindre betungande 

när det fanns ett samarbete inom kommunernas olika verksamheter vilket påpekades av två 

respondenter.  

 

Så vi hade ett gott samarbete med överförmyndaren […] man fick hela tiden dubbelkolla 
av med varandra om man visste vilka barn som fanns. Det var samarbete med vårdcen-
tralen, med utbildningsförvaltningen. Jag tror att det var det som gjorde att, hade man 
känt liksom motstånd hade det nog varit ännu jobbigare (Respondent C). 

 

Fem respondenter uppgav att de hade ärendehandledning under perioden. En av respondenterna 

berättade att hen fick ärendehandleding kontinuerligt med täta intervaller; ja, vi hade handledning 

[…] hela tiden (Respondent C). Det var flera respondenter som berättade att ledningen var lyhörd 

för socialsekreterarnas situation och att det fanns en bred villighet att agera när socialsekrete-

rarna signalerade att arbetet blev övermäktigt.  

 

Vi nyanställde, vi tog in konsulter. När man kände att nu går det verkligen, vi måste ha 
någon nu och då var det aldrig några problem utan då var det okej att vi tog in en konsult 
(respondent B). 

 

Parmsund m.fl. (2009) menar att en högre känsla av kontroll ger individen bättre förutsättningar 

att hantera de krav som ställs utan att individen drabbas av negativa effekter. Att individen har 

kontroll kan innebära att; vara delaktig, ha inflytande samt att få möjlighet till utveckling inom 

arbetet. Tillsammans kan dessa beståndsdelar ge individen en känsla av sammanhang och detta 

har i sin tur en effekt på upplevelsen av individens hälsoläge. När socialsekreterarna signalerade 

att de behövde resursförstärkning agerade ledningen för att tillse detta vilket gav socialsekrete-

rarna känslan av att bli lyssnade på, att de kunde påverka sin situation. I alla respondenternas 

svar kunde vi uppfatta att organisationerna präglades av lyhördhet och anpassning till rådande 

omständigheter. Vår empiri bekräftar att begriplighet och hanterbarhet var viktiga faktorer för 
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att våra respondenter klarade att utföra sitt arbete. Flera respondenter tar upp vikten av erfaren-

het av socialt arbete då detta ger en stabil grund att förstå det sociala arbetets fält och bidrar till 

att arbetet uppleves begripligt. Med nämnda erfarenhet följer kunskap som ger hanterbarhet; 

socialarbetaren har verktygen. Våra respondenter har även lyft vikten av att ha ett socialt stöd 

av kollegorna. 

 

Den höga arbetsbelastningen ledde även till kreativa lösningar där man accepterade en ”good 

enough” nivå vilket är en konsekvens av sänkta kvalitetsanspråk enligt Astviks & Melin (2012). 

I ett fall tog man in andra yrkeskategorier som utförde vissa arbetsuppgifter; folk från äldre-

omsorgen som […] var lediga en dag gick in när det behövdes (Respondent C). Lösningar som 

denna tillsammans med handledning som gav kompetenspåfyllnad bidrog till att socialsekrete-

rarna kände en ökad kontroll över sin situation vilket – enligt vår tidigare forskning – bidrar till 

ökad grad av KASAM – vilket i sin tur är en friskhetsfaktor.  

 

6.1.3 Meningsfullhet – den känslomässiga motivationskomponenten  

 

Meningsfullhet beskrivs av Antonovsky (2005) som motorn som kickstartar hanteringen av ut-

maningen individen står inför. Meningsfullhet är enligt Antonvsky den viktigast delen i KA-

SAM. Utan meningsfullhet är det svårt att motivera till handling. Om det finns en stark känsla 

av mening kan bristande begriplighet och hanterbarhet hanteras genom att uppgiften känns så 

viktig att individen finner sätt att förstå sig på – och hantera – den. 

 

6.1.3.1 Olika sätt att se på meningsfullhet 

 

En respondent uppgav att jobbet bestod av utmaningar vilket upplevdes som utvecklande på 

samma gång. Det var det som lockade hen redan från början och har även idag varit anledningen 

till att hen valt att stanna på arbetsplatsen.  

 

[…] nätverksplaceringarna innan 2015 var försummade, ingen visste hur man skulle han-

tera dessa familjer […] jobbet lät intressant och spännande […] hur jobbade man med dem? 

[…] det började pratas om riktlinjer och struktur lika för alla (Respondent A). 
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Arbetsgivarverket (2013) tar upp vikten av att individen upplever sitt arbete som meningsfullt 

vilket även framkommer i projektrapporten från Arbetsmiljöverket (2018). Att känna begrip-

lighet och meningsfullhet för något är viktigt för att få känslan av sammanhang (Parmsund m.fl 

2009, s6). Även Antonovsky påpekar vikten av att individen känner meningsfullhet, han påpe-

kar även att om meningsfullheten är tillräckligt hög kan det kompensera både en bristande be-

griplighet och förmåga att avgöra vad som behövs för att hantera en given situation. Om indi-

viden verkligen vill lösa en situation och har verkligen bestämt sig för att det ska gå kommer 

hen att finna vägar att uppnå begriplighet och hanterbarhet. Våra respondenter fann sitt arbete 

meningsfullt vilket motiverade dem att stanna kvar på arbetsplatsen och vara delaktiga i ett 

arbete som var både utmanande men även spännande. Socialsekreterarna upplevde också att de 

hade ett viktigt uppdrag vilket belystes bland annat av respondent H som beskrev att avsikten 

var att göra gott; för vi räddade livet på så många (Respondent H). En annan av respondenterna 

beskrev att det var roligt att arbeta med så goa barn och att man fick möjlighet att lära känna 

alla dessa nya människor (Respondent B2).  Respondent H förklarade att hen hade en intention 

att göra gott.  

 

Att skapa meningsfullhet ur en ohållbar situation är något som, enligt Arbetsmiljöverket (2018) 

utgår från socialsekreterarens upplevelse av den nytta de gör i en pressad arbetssituation, vilket 

resulterar i högt engagemang för det arbete man utför. Våra respondenter skapade begriplighet 

i att de lyckades ge barnen grundläggande omsorg i form av mat och tak över huvudet, trots 

motgångar och svårigheter 

 

Flera respondenter lyfte det kollegiala stödet och samverkan som motiverande och bidragande 

faktor att man valde att stanna kvar på arbetsplatsen när andra slutade.  

 

Det vi gjorde inom kommunen var att försöka lösa problemen genom att vara solidariska 
mot varandra och vi nådde målet med att alla hade tak över huvudet…hade man liksom 
känt motstånd så hade det nog varit ännu jobbigare (Respondent C). 

Nej men jag tänker det som enar oss var liksom, med i det kaoset som rådde, det var 
ändå nån sorts drivkraft att vi måste fixa det här, vi måste lösa situationen och jag tror 
att många är rätt så stolta över att man har varit med i det (Respondent F).  
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Slutsatsen vi gör är att socialsekreterare som har en hög grad av KASAM har större möjlighet 

att förhålla sig till en hög arbetsbelastning med upplevd bibehållen hälsa än socialsekreterare 

med låg eller ingen känsla av sammanhang. Känslan av sammanhang – som baseras på att so-

cialsekreterarna begrep sin uppgift, kunde hantera arbetet och kände att arbetet var viktigt – 

bidrog till att socialsekreterarna stannade på arbetet istället för att gå in i sjukskrivning eller 

byta jobb. Att våra respondenter var fast beslutna om att lösa situationen och de till skillnad 

mot många andra stannade kvar, bekräftar att en hög meningsfullhet kan förflytta berg vilket 

belyses av citatet ovan från Respondent C. Det blev viktigt att finna lösningar – att ge upp var 

inte ett alternativ.  

 

6.2 Copingstrategier för att hantera en stor arbetsbelastning  
 

Enligt Astviks och Melins (2013, s. 64) använder sig socialsekreterare av olika strategier för att 

hantera en för hög arbetsbelastning, alltså olika former av coping som är ett psykologiskt be-

grepp som ger en förståelse för hur människor hanterar olika påfrestande situationer (Psyko-

logiguiden 2019). 

 

6.2.1 Kompensatoriska strategier  
 

Endast Respondent (B2) uppgav att hen arbetade övertid under perioden. Hen kände även av 

stressens inverkan på sin hälsa. Huvudvärk, svårt att sova, trötthet och tankar om att hålla ut då 

arbetsbelastningen endast skulle vara under en viss period nämndes i hens berättelse. 

 

Det ökade ju jättemycket och det är klart att det blev mycket övertid, mycket stress… 
svårt att få återhämtning, det var tufft! […] Det var ändå hanterbart. Man jobbade på, 
helt enkelt. Men så är det ju hela tiden i det här jobbet, ibland så är det jättemycket men 
så lugnar det ner sig. Det är ju klart att stress påverkar ju alltid till slut när det går för 
långt, och jag var nog ganska frustrerad ett tag, men då fick vi resurser också. Men jag 
hade säkert svårt att sova och huvudvärk, men jag tänkte nog att det blir bättre, men det 
var inte så att jag blev sjukskriven, det kom aldrig så långt (respondent B2). 

 

Enligt Astviks och Melins (2013, s. 64) använder sig socialsekreterare av kompensatoriska stra-

tegier när hen, till exempel; arbetar övertid, hoppar över luncher, arbetar trots sjukdom eller 
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börjar sitt arbete tidigare än vanligt. Dessa strategier brukar användas för att klara av att upp-

rätthålla god kvalitet i arbetet trots en för hög arbetsbelastning och utan större resurstillskott. 

Respondenten B2 berättar om olika negativa hälsoeffekter som en direkt konsekvens av arbets-

situationen under perioden. Tham (2008, s. 27) påpekar att sämre hälsa är vanligt förekom-

mande bland socialsekreterare vid en krävande arbetssituation. Ibland, menar Astviks och Me-

lins (2013, s. 64), kan kompensatoriska strategier vara nödvändiga och även bidra till minskad 

stress. Detta om socialsekreterare endast använder sig av de kompensatoriska strategierna under 

en begränsad period av för hög arbetsbelastning, men som följs av perioder av återhämtning. 

Utifrån våra respondenters berättelser pågick situationen under flera månader (jmf. Socialsty-

relsen, 2016, s. 5). Det fanns inte tid för återhämtning för att denna typ av strategi skulle kunna 

anses hjälpa socialsekreterarna att hantera sin arbetsbörda det tog aldrig slut, faxmaskinen gick 

varm med nya anvisningar (Respondent C). Tvärtom upplevde många socialsekreterare en ökad 

stress som kan styrka Astviks och Melins (2013, s. 64) påstående att om de kompensatoriska 

strategierna används under långa och återkommande perioder kan det leda till stressrelaterade 

symptom, som till exempel, huvudvärk och sömnsvårighet som respondenten B2 beskrev. Dock 

var det ingen annan som nämnde att hen fått psykosomatiska besvär. Det ända som återkom-

mande nämns är att det var stressigt. 

 

Respondent G beskrev hur organisationen såg behovet att erbjuda och tillåta övertid för att 

hantera en all för hög arbetsbörda som inverkade negativt på arbetets kvalitet och rättssäkerhet. 

Organisationen drabbades av en för hög personalomsättning och socialsekreterarna hade tappat 

kontrollen över sina ärenden.  

 

Det var jättesvårt att behålla personal, det blev en orimlig arbetssituation. Vi visste lik-
som inte vilka barn vi hade till slut, eller hur många vi hade, vi visste knappt vart de var. 
Vi gjorde en Lex Sarah anmälan på oss själva, för vi skötte inte det här. Bitvis hade vi 
inte personal. Så vi erbjöd all personal vi hade här att gå in på övertid, tisdag och tors-
dagskvällar samt en dag på helgen för att kunna besöka alla barn, intervjua alla barn, 
kartlägga vart de var och vad de behövde (Respondent G). 

 

 

Respondent G beskriver hur arbetssituationen påverkade hela verksamheten. Tham (2008, s. 

23) påtalar att det är vanligt att socialsekreterare säger upp sig vid för hög arbetsbelastning, 
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vilket försvårar för de som stannar kvar. Dels på grund av den extra arbetsbördan som tillkom-

mer och dels på grund av att de inte hinner hjälpa eventuella nya medarbetare in i yrket. Under-

bemanning under svåra situationer rubbar balansen mellan arbetsbördan och resurserna. Dess-

utom som Astviks och Melins (2012, s. 339) påpekar ökar risken för felbedömningar. Utsik-

terna att leva upp till lagstadgade riktlinjer blir omöjliga att tillmötesgå, vilket Respondent G 

gav uttryck för. Eller som en annan respondent explicit beskrev;  

 

har varit på remissinstans och vi har varit jättetydliga och skrivit att här MÅSTE vi bryta 
mot lagen, vi MÅSTE bryta mot socialtjänstlagen, vi MÅSTE liksom! (Respondent C). 

 

6.2.2 Kravsänkande och defensiva strategier 
 

Kravsänkande strategier brukar träda in när de kompensatoriska strategierna inte längre ger 

resultat. Då sänker socialsekreteraren sina ambitioner. Konsekvenserna inverkar direkt på ar-

betets kvalitet (Astviks och Melins 2013, s. 65) 

Sju socialsekreterare i vår studie berättade att de tvingades, på grund av mängden barn som 

skulle placeras inom en till två dagar, bortse från de riktlinjerna som finns när man utreder ett 

nätverksfamiljehem inför en placering; Jag är helt övertygad om att man godkände många hem 

som inte hade blivit godkända annars (Respondent F); vi tvingades bortse från riktlinjer och 

villkoren för att barnet skulle ha någonstans att bo (Respondent E). Socialsekreterarna tvinga-

des acceptera en sämre kvalitet i arbetet när de inte hann kontrollera nätverksfamiljehemmen 

tillräckligt; omöjligt att utreda ett nätverksfamiljehem innan barnet placerades i hemmet (Re-

spondent E). Socialsekreterarna påpekade att de inte helt kunde säkerhetsställa att barnet kom 

till en lämplig familj och därmed upprätthålla rättssäkerheten. 

 

…Det var ett gränsfall att vi kunde upprätthålla rättssäkerheten. Jag vill gärna tro det, 
men det var nog på gränsen att tippa över. Det var en känsla av att […] vad är det vi 
gör? Är det här rättssäkert? Är det här tillräckligt bra? Skulle vi anmäla eller inte? Vad 
skulle det leda till när vi redan hade synliggjort det? Så, vi balanserade på en slak lina, 
ja, det gjorde vi, absolut! Vi var inte nöjda med ”good enough” men hade inget val 
(Respondent A). 

 

Ett sätt för socialsekreteraren att hantera en för hög arbetsbelastning är genom att sänka kvali-

tetsanspråken i arbeten så som ovan beskrevs, genom att man nöjde sig med ”good enough”. 
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Genom att använda sig av kravsänkande strategier kan arbetsbördan hanteras. Dock inte utan 

konsekvenser i form av moraliska konflikter och otillfredsställelse enligt Astviks och Melins 

(2013, s. 65). En av socialsekreterarna beskrev känslan av otillfredsställelse och inre konflikt 

Jag som person vill göra bra, jag vill att det ska bli bra. Jag kan inte ta ett beslut om jag inte 

tror på det (Respondent H). En annan socialsekreterare förklarade sin frustration: frustration 

kom för att man inte kunde göra det goda arbete man ville, för att man inte räckte till (Respon-

dent F). En socialsekreterare som hade sänkt sina krav försvarade sitt handlande ytterligare 

genom att använda sig av en annan mer defensiv strategi, alltså genom att distansera sig, även 

kallad disengagemang, från sitt arbete genom att tvingas välja mellan egen hälsa och kvalitén 

på arbetet hen utförde; Det är inte som jag önskat att det var, men har fått tänk ”good enough” 

för att jag inte ska bli sjuk igen (Respondent H).  Det var flera socialsekreterare som använde 

sig av begreppet ”good enough” som står för synen på arbetet de utförde. Så länge barnens 

basala behov av boende och tak överhuvudet uppfylldes var det utförda arbetet och placeringen 

tillräckligt bra; Det var liksom ohållbart. Så det blev, okej! Det här får bli ”good enough”. Vi 

försöker se till att barnen hade någonstans att bo. Att de har tak över huvudet (Respondent C). 

 

Flera socialsekreterare beskrev att mycket förklaringar lades på att beskriva hur den kulturella 

tryggheten och olika kulturella företeelser främjade barnet; några fick dela rum med barnen i 

nätverksfamiljehemmen, men det är ganska vanligt [kulturellt] att många barn delar rum […] 

de känner sig trygga och inte ensamma (Respondent A). 

 

Jag tänker också att de kraven vi ställer på familjehemmen i övrigt det är att man ska ha 
en ordnad social situation man ska leva i ordnade former, du ska ha extra kraft och 
förmåga, men här placerar vi ju i familjehem som inte själva var etablerade i svenska 
samhället, som inte själva kunde svenska så vi behövde tolk för att prata, det hade vi ju 
aldrig godkänt annars (Respondent F). 

 

Det man har tittat på i första hand är just detta; kan den här familjen erbjuda en trygg 
miljö för barnet […] men det var omöjligt i början också […] och sen språket. Kan vara 
väldigt viktigt, kommer man [refererar till de ensamkommande barnen] och kan inte ett 
ord svenska eller engelska kan det vara bra att ha en familj som talar samma språk. Så 
det var väl det som vägde upp rätt mycket i de här släkting placeringarna (Respondent 
C). 

 

En annan typ av strategi som socialsekreteraren använder sig av var att rationalisera de krav-

sänkande strategierna. Detta som ett bakomliggande försök att rättfärdiga socialsekreterarens 
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sänkta ambition och göra olika prioriteringar mer godtagbara (Astviks och Melins 2013, s. 66). 

Detta blev tydligt när socialsekreterare, till exempel, beskrev hur en del strukturella krav för en 

placering, bland annat; tillgång till eget rum, goda samhällskunskaper, kunna tillräckligt bra 

svenska för att klara av olika kontakter med olika myndigheter, m.m. inte blev avgörande för 

placeringen. Mer fokus lades på, till exempel; den kulturella tryggheten som nätverksfamilje-

hemmen kunde erbjuda barnen. Barn gynnas utvecklingsmässigt av att befinna sig i en kontext 

som är igenkännande för hen. Detta speciellt när kulturen och språket skiljer sig åt så som i 

fallet med de ensamkommande barnen (jmf. Stretmo & Melander 2013, ss. 10–11, 179, 180–

181). 

 

Att implementera olika sätt att frånta sig ansvaret för de beslut som socialsekreteraren fattar vid 

hög arbetsbelastning är en annan typ av kravsänkande strategi (Astviks och Melins 2013, s. 67). 

Dessa strategier blir synliga när socialsekreteraren begär att besluten skrivs under av närmaste 

chef eller garderar sig genom journalföring som Respondent F uttryckte; det här tycker jag är 

fel, jag kan inte stå för detta. Om det är så att du fattar detta beslutet som chef så är det du som 

fattar det beslutet och jag kommer journalföra det du säger. Att frånta sig beslutsansvaret under 

pressade arbetssituationer när man tvingas frångå rådande bestämmelser beskriver Responden-

ten F som att; 

 

Det handlar lite granna om att på nått sätt, jag kan inte förändra organisationen som jag 

befinner mig i, utan jag får på nåt sätt hitta ett sätt att stå med min egen värdighet kvar, 

trots att jag inte tycker om allt som sker (Respondent F). 

 

Citatet ovan åskådliggör tydligt att socialsekreteraren känner motstånd i hur organisationen 

hanterar arbetsbelastningen och försöker effektivisera arbetet utifrån en NPM filosofi som nu-

mera mer eller mindre genomsyrar all socialverksamhet. De handlar om effektivisering utan 

resurstillgång. Detta på bekostnad av exempelvis; socialsekreterarens hälsa, brist på kvalitet i 

utredningar eller förhöjd risk för felbedömningar (jmf. Agevall 2005, ss. 11–13; Denvall & 

Johansson, 2012, s. 28; Astviks och Melins 2013, s. 61–62). Felbedömningar kan inverka ne-

gativt på det placerade ensamkommande barnet om det tvingas omplaceras till ett annat famil-

jehem. Barnet kanske redan hunnit acklimatisera sig, skaffat vänner, fritid och fungerande skol-

gång. Omplacering innebär att barnet tvingas bryta upp med den trygghet det skaffat sig för att 
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återigen hamna i ett sammanhang av ovisshet och nya personer att lära känna och förhålla sig 

till (jmf. Kohli 2006, s.2). 

 

Flera respondenter berättade att utredningsförfarande anpassades, många gånger för att utred-

ningsmetoderna inte kunde appliceras i dessa familjer. 

 

Problemet sen var att utredningsmetoderna inte kunde användas för att familjerna inte 
hade språket. Frågan var hur man skulle göra i detta? Så det blev en ”light version”. 
Utredningsmetoden efter Pride och Kälvesten gick inte, så man var tvungen att ha något 
annat. Det var språkförbistringar som var anledningen till en annan utredningsmodell 
(Respondent A). 

 

Vi hade en intention om att göra så gott vi kunde. Men vi hade så ont om tid. Det var 
nödlösningar hela tiden. Man känner sig lite lätt pressad att rucka på de kraven som 
finns för att vi faktiskt måste lösa situationen, trots att man inte känner sig riktigt nöjd 
med och där man undrar hur är det egentligen? (Respondent H). 

 

Respondenternas svar kan tolkas som att verksamheten utvecklade andra utredningsmetoder 

mer anpassade till dessa nätverksfamiljer för att effektivisera utredningarna och hinna med flera 

ärenden (jmf. Johnson 2007, s. 72 och Lauri 2016, s. v). 

 

Vid sådana åtgärder blir resultatet att socialsekreteraren tvingas bortse från gängse och evidens-

baserade utredningsmodeller. Detta kan i sin tur påverka kvalitets- och rättssäkerheten. Ändrade 

utredningsmetoder kan innebära större risk att missförhållanden i nätverksfamiljhemmen inte 

upptäcks i tid då Det blev svårare med uppföljningar som Respondent F tydligt framförde. 

Dessutom innebär detta att det blir svårt att säkerhetsställa att det ensamkommande barnet får 

alla sina grundläggande behov tillgodosedda när socialsekreteraren inte hinner träffa barnet på 

grund av en för stor arbetsbelastning. Vetskapen om att inte kunna upprätthålla god kvalitet 

påverkar socialsekreterarens hälsa (jmf. Kamp, Klemsdal och Gonäs 2013, ss.2–3). 
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6.2.3 Copingstrategier att hantera ett känslomässigt krävande arbete  
 

6.2.3.1 ”Exit” som copingstrategi 

 

Flera respondenter berättade att det var många socialsekreterare som slutade på grund av den 

upplevda känslomässiga belastning som de ensamkommande barnens berättelser skapade. 

 

De [de som slutade] tyckte också, förutom arbetsbördan, att det var jobbigt och kämpigt 
att jobba med de här barnen, alltså det var tuffa uppgifter […] Det berodde helt på vad 
det var för barn och hur mycket det berättade. En del berättade hur flykten hade gått till. 
[…] har ju fått prostituera sig på vägen […] blivit tvingad att hålla på med kriminalitet 
av flyktingsmugglarna, [utsatta för] våld, annan typ av övergrepp. De som slutade hade 
inte jobbat jätte många år, någon utav dem faktiskt! (Respondent C). 

 

Respondenternas svar vittnade om en stor känslomässig påfrestning i de historierna som de 

ensamkommande barnen berättelser förtäljde om sin resa till Sverige. Berättelserna tillsammans 

med den höga arbetsbelastningen resulterade i att unga socialsekreterare sa upp sig. Astviks och 

Melins (2013, s. 67) redogör för hur viktigt det är med det kollegiala stödet samt tid för reflekt-

ion och utveckling i det dagliga arbetet för att klara av att hantera överbelastning i arbetet. 

Utifrån situationen för socialtjänsten under den studerade tidsperioden (jmf. Socialstyrelsen 

2016, ss. 9–10) var det kanske svårt för många socialsekreterare att stödja sina kollegor. Då 

man hade full upp med sitt eget, som respondent (I) utryckte jag sprang i korridoren fram till 

faxen för at hinna före kollegor och spara tid. Att, som ung och ny utexaminerad socialsekre-

terare, kastas in i en ohållbar arbetssituation skapar ovilja att arbeta vidare. Hirschman (2004) 

förklarar tre copingstrategier; voice, loyalty och exit. Valet att sluta, exit är den mest genomgri-

pande strategi att förverkliga vid en otillfredsställande arbetssituation. Socialsekreterare som 

väljer att sluta innebär för verksamheter en effektivitets- och kompetensförlust och en förlust 

för arbetsgruppens sammanhållning (jmf. Astviks och Melins 2013, ss. 69, 72). Våra respon-

denter vittnade om kollegor som slutade men inte de själva. Respondent A berättade Hade jag 

varit ny som handläggare, så hade jag inte klarat det, icke! I hens svar uppfattar vi att hen 

visade på stor säkerhet men samtidigt ödmjukhet, ett reflekterande sinnelag och medvetenhet 

om svårigheterna genom att påtala att hen inte hade klarat av situationen om hen hade varit ny 

i yrket. 
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Respondent E strukturerade sig och arbetade målinriktad under perioden.  

 

Mitt sätt har varit att strukturera mig. Lägg allt i almanacka så det finns tid för allt. Det 
gör jag alltid vid stress […] Jag försöker vara så opartiskt som möjligt i alla ärenden. 
Det är klart att berättelserna som jag hör påverkar, men jag känner att jag klarar av att 
hantera känslorna (Respondent E). 

 

Hen använde sig av Lazarus & Folkmans probleminriktad copingstrategi. Samtidigt kunde man 

skönja Hirshmans teori kopplat till exit och som han benämner Disengagement.  I det här fallet 

intar Respondent E en defensiv positionering i arbetsbördan genom att skärma av känslorna för 

att göra arbetet hanterbar.  

 

6.2.3.2 ”Voice”som copingstrategi 

 

Respondent A var välmedveten om arbetsbördan, men samtidigt självsäker i sin roll och förli-

tade sig på sin arbetslivserfarenhet som gett hen grundförutsättningar att klara av den pressade 

situationen och möjliggjorde för en god kommunikation med organisationen.  

 

Ja, det var stress och press […] eftersom jag har erfarenhet och jobbat länge, så har jag 
det att falla tillbaka på. Det innebär att jag har klarat av pressen, tack vare min yrkeser-
farenhet och att jag jobbar på ett ställe där jag får stöd och man får gehör uppåt. Det här 
är omöjligt, vi gör inte det vi ska. Vi sa det tidigt. Det har varit en transparant i det och 
det har varit ett stöd i det och att vi klarat det. Hade jag gjort det här under mina första 
fem åren som verksam socialsekreterare så tror jag inte att jag hade klarat av det, icke! 
(Respondent A). 
 
 

Hirschmans andra teori voice refererar till socialsekreterarens förmåga att belysa eventuella 

missförhållanden för att uppnå en förändring. Utifrån hens röstläge, betoning i samtalet och 

små leenden då och då tolkar vi att Respondenten A hade ett gott självförtroende som grundade 

sig i hens arbetslivserfarenhet, vilket möjliggjorde för den öppenheten mot organisationen som 

hen beskrev. Det är osäkert om oerfarna socialsekreterare hade haft samma självförtroende att 

påtala svårigheter och missförhållanden. Att våga uppdaga missförhållanden kan även tyda på 

socialsekreterarens ambition att skydda sin profession i syfte att utveckla och höja kvaliteten 

inom yrket (jmf. Astviks och Melins 2013, s. 68).       
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Respondent C var verksam inom olika forum och deltog i olika nätverksträffar på läns- och 

kommunnivån. Hen hade tillgång till större och konstant uppdaterad kunskap om situationen.  

 

…man får väldigt mycket beskrivningar utav hur det ser ut i övriga landet och det kon-
staterar att det ser ut likadant överallt. Jag pratar också med […] och de skrek på samma 
sätt, så att säga. Pratade med den som var gruppchef där på den tiden och sa att det var 
lika illa där. Så det var väl det som egentligen gjorde att jag stannade kvar här, för egen 
del (Respondent C). 
 

6.2.3.3 Loyalty som copingstrategi 

 

Hirschmans tredje teori loyalty fokuserar på anledningen till att socialsekreterare trots otill-

fredsställelse i sin arbetssituation eller för hög arbetsbelastning ändå beslutar sig för att stanna 

kvar i organisationen. Respondent C anpassade sig till rådande omständighet som hen beskrev 

som likartade i andra kommuner och i hela landet. Liknande uppfattning delade respondent A; 

Det var likadant i hela landet […] Vi hade lyhörda politiker och det var högt i tak […]  Jag 

kände mig trygg i min roll och mina kunskaper. Vi tolkar att det öppna klimatet som präglade 

Respondent A:s arbetet i kombination med hens arbetslivserfarenhet var avgörande för att hen 

stannade, trots arbetsbelastningen. Dessutom varför sluta om arbetssituationen såg ut likadant 

överallt som vår Respondent C tidigare påpekade; det var likadant i hela landet. Viktiga fak-

torer som får en socialsekreterare att stanna kvar på sin arbetsplats, trots en för stor arbetsbörda, 

är just tillgång till ett positivt organisationsklimat med god relation och stöd från arbetsledare 

och kollegor (jmf. Tham 2007, s. 25–26). 

 

5.3 Sammanfattning 
 

Resultatet i vår studie har visat att socialsekreterare skapat ett sammanhang som gjort deras 

arbete begripligt och hanterbar under perioden 2015–2016. Den mest använda strategin som 

uppdagades i vårt resultat var att socialsekreterarna sänkte sina krav på det arbetet de utförde 

och hittade en gemensam nämnare överlag, alltså att principen ”good enough” ansågs räcka för 

att bemöta den stora arbetsbelastningen. Dessutom har socialsekreterare med lång arbetslivser-

farenhet hanterat arbetsbelastningen bättre genom att acceptera att intentionen att göra gott, 

trots avvikande rutiner och föreskrifter, varit det som räknats under en pressad arbetssituation, 

och inte ställt så stora krav på sig själva. Från våra respondenter fick vi höra att yngre mindre 

erfarna socialsekreterare upplevde situationen känslomässig påfrestande och därför valde att 

byta arbetsplats. 
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7 Diskussion 
 

I uppsatsens avslutande avsnitt återknyter vi till studiens syfte och frågeställningar där vi pre-

senterar våra slutsatser. Avslutningsvis lyfter vi förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Svar på studiens frågeställningar 
 

Studiens syfte var att få en ökad insikt om vilka strategier socialsekreterare använde för att 

hantera den höga arbetsbelastningen och deras känsla av sammanhang i arbetet med placeringar 

av ensamkommande barn i nätverksfamiljehem åren 2015–2016. 

 

Vi har arbetat utifrån två frågeställningar och teman: socialsekreterarnas känsla av sammanhang 

och vilka strategier använde socialsekreterarna för att klara av att hantera den höga arbetsbe-

lastningen under perioden. Det vi kunnat se i de svar vi har fått är att alla våra respondenter 

upplevde sitt arbete som meningsfullt trots en svårhanterlig situation. Det fanns stunder då ar-

betsbördan blev så pass hög att känslan av hanterbarhet påverkades negativt, men socialsekre-

terarna hanterade detta genom att de litade på sina kunskaper och sökte – och fick – stöd från 

sina kollegor. Vår slutsats är att våra respondenter hade förmåga att tillsammans skapa en hög 

grad av sammanhang och denna känsla bidrog till att de hanterade situationen, och därför arbe-

tar än i dag inom det sociala barnafältet.  

 

Vår andra frågeställning handlar om socialsekreterarnas strategier för att hantera situationen. 

Socialsekreterarnas höga arbetsbelastning hanterades till stor del genom att de tillämpade krav-

sänkande copingstrategier. Att sänka sina krav på handläggningen och dess kvalitet kan påverka 

känslan av professionalitet och påverka ambitionen att sträva efter god kvalitet negativt. En 

”good enough”-mentalitet utvecklades som ett resultat av skillnader mellan vad socialsekrete-

rarna ville kontra vad det var möjligt att åstadkomma i arbetet. En sådan påtvingad hållning 

skapade en moralisk stress hos socialsekreterare som lede till att effektivisera sitt arbete för att 

behålla känslan av meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. 
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I vår studie kan vi inte dra slutsatsen att kostnadseffektiviseringar inom den offentliga sektorn 

utifrån ett New Public Managementperspektiv ligger bakom våra respondenters höga arbetsbe-

lastning utan situationen med mångfald, ökad mottagande av ensamkommande barn var den 

dominerande orsaken till den förändrade situationen. Situationen var inte möjlig att hantera utan 

att tillsätta resurser, vilket kommunerna stundom gjorde när de insåg att det inte var en snabbt 

övergående trend. Att kommunerna inte omgående tillsatte erforderliga resurser bekräftar att 

kostnadseffektivisering är kommunernas förstahandsval för att hantera situationer som kräver 

större arbetsinsatser. Respondenterna berättade om att kommunerna anställde och omorganise-

rade för att hantera den ökade belastningen. Samtidigt tillsattes inte tillräckligt med resurser för 

att säkerhetsställa rättssäkerheten för de ensamkommande barnen utan resurserna upprätthöll 

en ”good enough” standard som avvek från rådande riktlinjer. Vi uppfattar att problemet i sig 

inte helt var organisatorisk utan bestod av en – oväntad – ökad ärendemängd bestående av en-

samkommande barn med behov av omsorg och skydd som på kort tid skulle handläggas av 

kommunerna. Dessutom var efterfrågan långt större än tillgången på familjehem och utred-

ningen av ett tilltänkt familjehem mycket tidskrävande. Tanken med ”good enough” blev en 

vedertagen riktlinje för socialsekreterarna att följa i sina bedömningar som oftast fokuserade på 

kulturtillhörighet och känsla av sammanhang för barnet som det viktigaste så länge basala be-

hov av mat och boende kunde upprätthållas. Avsaknaden av nyttjandet av kompensatoriska 

strategier för att hantera arbetssituationen har förbryllat oss då de studier och den tidigare forsk-

ningen vi hänvisat till visar att en av de första strategier socialsekreterare tar till för att hantera 

en hög arbetsbelastning är att förlänga sin arbetstid. Det kan vara så att socialsekreterare arbetar 

övertid i perioder för att klara sitt arbete och att det är ett accepterat inslag i arbetet. Det kan 

vara så att våra respondenter helt enkelt inte minns om de arbetade över eller insåg att arbets-

bördan inte skulle minska även om de arbetade övertid. Det skulle även kunna bero på att vi 

intervjuade socialsekreterare som fortfarande arbetade inom den sociala barnavården och att 

svaret hade blivit ett annat om vi hade intervjuat socialsekreterare som hade valt att lämna ar-

betet på grund av belastningen. En annan brist i vårt arbete kan vara våra egna förutfattade 

föreställningar; nämligen att alla socialsekreterare upplevde och hanterade situationen på 

samma sätt.  

 

7.2 Studiens slutsatser 
 

De slutsatser vi känner oss bekväma att dra är att en hög känsla av sammanhang (KASAM) 

bidrog till att socialsekreterarna stannade kvar i sin tjänst och inte blev sjukskrivna samt att 
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socialsekreterarna sänkte kraven på sin handläggning för att hantera sin situation.  Således ser 

vi att hög KASAM förklarar att socialsekreterarna stannade och copingteorin förklarar hur de 

bar sig åt för att klara av att stanna.  

 

7.3 Vidare forskning 
 

Arbetet med nätverksfamiljehemsplaceringar av ensamkommande barn är ett arbete under stän-

dig förändring och utveckling. Gängse evidensbaserade utredningsmetoder kan inte appliceras 

tillfredsställande i dagens mångkulturella samhälle. Vi efterfrågar mer forskning inom detta 

område för att undersöka hur utredningsmetoderna skulle kunna utarbetas och göra utrednings-

arbetets mer hanterbar för socialsekreterarna och rättssäkert för det sociala arbetets praktik för 

att garantera det ensamkommande barnet utveckling i sitt nätverksfamiljehem. Detta för att 

kunna jobba för utvecklingen av en nationell beredskap inför framtida eventuella flyktingström-

ningar av ensamkommande barn till Sverige.  

 

Det hade även varit intressant att få ta del av ”den andra sidan” d.v.s. att göra en studie med 

de socialsekreterare som avslutade sin tjänst eller blev sjukskrivna under perioden för att se 

vilken information som hade framkommit och sedan kunna göra en jämförande studie.  

  



49 

 

Referenslista 
Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. 1. uppl. Stockholm: Li-
ber. 

 
Analys av situationen i socialtjänsten: läget under hösten 2015 och början av 2016. (2016). 
Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig på Internet: https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Arti-
kelkatalog/Attachments/20209/2016-5-25.pdf (Hämtat: 20190503). 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur.  

Agevall, L. (2005). Välfärdens organisering och demokratin: - En analys av New Public Ma-

nagement. Växjö: Växjö universitet, Växjö University Press, Acta Wexionensia nr 60. 
 

Astvik, W. & Melin, M. (2012) “Coping with the imbalance between job demands and re-
sources: A study of different coping patterns and implications for health and quality in human 
service work.” Journal of Social Work, publicerad online 7 februari 2012; DOI: 
10.1177/1468017311434682, s. 1-24. 
 

Astvik, W. & Melin, M. (2013) Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar copingstra-
tegier kvalitet och hälsa? I Arbetsmarknad och arbetsliv årg. 19 nr. 4 s. 61–73. 
 

Astvik, W., Melin, M. & Allvin, M. (2014). Survival strategies in social work: a study of how 
coping strategies affect service quality, professionalism and employee health. Nordic Social 

Work Research, 4(1), pp.52–66. 

 
Barn på flykt: barns och ungas röster om mottagandet av ensamkommande; Nyanlända barns 

hälsa: delrapport i Barnombudsmannens årstema 2017 - Barn på flykt. (2017b). Stockholm: 
Barnombudsmannen 
Tillgänglig på Internet: https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-ned-
laddning/publikationer/barn_pa_flykt_webb.pdf (Hämtat: 20190503). 
 
Barn och unga i familjehem och HVB: handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter. 
(2012). Stockholm: Socialstyrelsen 
Tillgänglig på Internet: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-1-1 
(Hämtat: 20190212) 
 

Blom, B. (2006) Marknadsorientering av socialtjänsten – orsaker, motiv och effekter. I Grape, 
Ove, Björn Blom och Roine Johansson (red.) Organisation och omvärld – ny institutionell ana-

lys av människobehandlande organisationer. Lund: Studentlitteratur. 
  
Brunnberg, E., Borg, R.M. & Fridström, C. (2011). Ensamkommande barn: en forskningsöver-

sikt. 1. uppl. Malmö: Studentlitteratur. 

Coffey, M., Dugdill, L. & Tattersall, A. (2004). Stress in Social Services: Mental Wellbeing, 
Constraints and Job Satisfaction. The British Journal of Social Work, 34(5), pp.735–746 
 



50 

 

Coffey, M., Dugdill, L. & Tattersall, A. (2009). Working in the Public Sector: A Case Study of 
Social Services. Journal of Social Work, 9(4), pp.420–442. 
 

Dalen, M. (2008). Intervju som metod. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning 
 

Denvall, V. & Johansson, K. (2012). Kejsarens nya kläder [Elektronisk resurs] implementering 
av evidensbaserad praktik i socialt arbete. Socialvetenskaplig tidskrift. 1, 26-45 
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-27076 
  
Dewe, P. & Trenberth, L. (2004) “Work stress and coping: Drawing together research and prac-
tice.” British Journal of Guidance & Counselling, 32(2)143-156. 
 
Ek, I. & Hansson, T. (2016). God man för ensamkommande flyktingbarn: en vägledning. 1. 
uppl. Näsviken: Björn Lundén Information. 
 
Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar, Maj 2017 [Elektronisk re-

surs]. (2017). Migrationsverket 
Tillgänglig på Internet: https://www.migrationsverket.se/down-
load/18.4100dc0b159d67dc6149052/1494849365321/Rapport_ensamkommande+barn.pdf 
(Hämtat: 20190503) 
 

 
FSF: Föreningen socionomer inom fosterbarnsvården. (2015). Vad är en familjehemsutred-
ning? Stockholm: Föreningen socionomer inom fosterbarnsvården. 
  
 
Hermerén, G. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet 
Tillgänglig på Internet: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed 
 
Hirschman, A. (2004[1970]). Exit, voice, and loyalty: responses to decline in firms, organiza-

tions, and states. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 
 
Härenstam, A. (2005). Different development trends in working life and increasing occupa-
tional stress require new work environment strategies. Work (Reading, Mass.), 24(3), pp.261–
277. 
 

Jönson, H. (2010). Sociala problem som perspektiv: en ansats för forskning & socialt arbete. 
1. uppl. Malmö: Liber 
 

Kamp, A., Klemsdal, L. & Gonäs, L. (2013) Working in the public sector. Introduction to the 
thematic Issue. Nordic journal of working life studies Vol. 3 nr.2 pages: 1-8. 
 

Kohli, R. (2006). The comfort of strangers: social work practice with unaccompanied asylum‐
seeking children and young people in the UK. Child & Family Social Work, 11(1), pp.1–10 
Tillgänglig på Internet: https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.lnu.se/doi/epdf/10.1111/j.1365-
2206.2006.00393.x (Hämtat: 20190323) 
 



51 

 

Lagboken [Elektronisk resurs]. (1996-). Göteborg: Notisum. Tillgänglig på Internet: 
http://www.notisum.se/pub/Default.aspx?pageid=288 
(Hämtat: 20190220).  
 

Lauri, M. (2016). Narratives of governing: rationalization, responsibility and resistance in so-
cial work., pp. Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2016. 
 

Lazarus, R,S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping [Elektronisk resurs]. New 
York: Springer 

Linderot, S. (2006). Att placera eller inte placera i släktinghem, det är frågan: en studie kring 

familjehemsplaceringar - lagstiftning, attityder och handläggning inom socialtjänsten. Licen-
tiatavhandling Lund : Univ., 2006 
Tillgänglig på Internet: http://lup.lub.lu.se/record/533365 (Hämtat: 20190323) 
 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2012) Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, Monica 
& Höglund-Nielsen, Birgitta (red.) (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjuk-

vård. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur  
 
Parmsund, M., Svensson, M., Tegbrant, K. & Åborg, C. (2009). Stress i arbetet. 

Stockholm: Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutets folkhälsoakademi. 

 
Placering i släktinghem respektive vanliga familjehem – Vad gynnar barnen? [Elektronisk re-

surs]. (2016). SBU 
Tillgänglig på Internet: http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/placering-i-
slaktinghem-respektive-vanliga-familjehem--vad-gynnar-barnen/ 
(Hämtat: 20190221). 
 
 
Psykologiguiden (2019) Coping  

Tillgänglig på Internet: https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=coping 
Hämtat: 20190505 

 

Rasmusson, B. & Regnér, M. (2013) Ett utvalt hem till ett utvalt barn – Familjehemsutred-

ningar & socialt arbete i praktiken. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Riktlinjer för handläggning av ensamkommande flyktingbarn, april 2003 [Elektronisk resurs]. 

(2003). Borgarrådet.  

Tillgänglig på Internet: https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=48596 (Hämtat: 
20190320). 

 

Röster från barn och unga på flykt: Barnombudsmannen 2017. (2017a). Stockholm: Barnom-
budsmannen. 



52 

 

Tillgänglig på Internet: https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-ned-
laddning/publikationer/vi_lamnade_allting_och_kom_hit_barnombudsmannen_2017.pdf 
(Hämtat: 20190503). 
 
Sjukt stressigt- Arbetsmiljön i välfärden måste förbättras, februari 2016 [Elektronisk resurs] 
Vision (2016). 
Tillgänglig på Internet: http://mb.cision.com/Public/1167/9925635/a1339b6063181fdf.pdf 
(Hämtat: 20190603). 
 
Socialsekreterares arbetsmiljö. [Elektronisk resurs] Arbetsmiljöverket (2018). Projektrapport; 
beteckning: 2015/051465. Tillgänglig på Internet: https://www.av.se/globalassets/filer/publi-
kationer/rapporter/slutrapport-socialsekreterares-arbetsmiljo.pdf 
(Hämtat: 20190402). 
 
Spath, R., Strand, V. & Bosco-Ruggiero, S. (2013) What child welfare staff say about organi-
zational culture. Child Welfare, 92(1), pp.9–31. 
 

Stretmo, L., Melander, C. Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ung-

domar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp. FoU i Väst/GR rapport 2: 2013. 
Göteborg; 2013.  
https://goteborgsregionen.se/down-
load/18.59a3689157fc2c69be7544a/1477483213677/2013_far_jag_vara_med.pdf (Hämtat: 
20190221). 
  
Sundqvist, J., Hansson, J., Ghazinour, M., Ögren, K. & Padyab, M. (2015) Unaccompanied 
Asylum-Seeking Refugee Children’s Forced. 
Repatriation: Social Workers’ and Police Officers’ Helth and Job Characteristics. I Global 

Journal of Health Science, vol. 7, No. 6 s. 215–225. DOI: 10.5539/gjhs.v7n6p215 
  
Svenning, C. (2003). Metodboken: [samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling : klas-

siska och nya metoder i informationssamhället : källkritik på Internet]. 5., omarb. uppl. Eslöv: 
Lorentz 
 
Svensson, P-G. & Starrin, B. (red.) (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: Stu-
dentlitteratur 
 

Tham, P. (2007). Ny i yrket men redan gammal i gården? Arbetsvillkor för nya och mer er-
farna socialsekreterare i den sociala barnavården. Socionomens forskningssupplement, 22, 62–
77. 

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

arbete. Diss. (sammanfattning) Stockholm: Stockholms universitet, 2008. 

 

Uppmuntra hälsa och motverka ohälsa - Framgångsfaktorer som krävs för att en organisation 

på ett hållbart sätt ska kunna hantera förändringar. [Elektronisk resurs] Arbetsgivarverket 
(2013). Rapportserie 2013:3 Tillgänglig på Internet: https://www.arbetsgivarverket.se/global-
assets/avtal-skrifter/rapporter/uppmuntrahalsa.pdf (Hämtat: 20190502). 

 



53 

 

Yin, R. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

 

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING (SFS) 
 
SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor 

  



54 

 

Bilaga 1: Informationsbrev 
Hej!                                 20190311 

Vi heter Daniella Lindén och Christine Wahl och läser för nuvarande sjätte terminen på socionompro-
grammet på Linnéuniversitetet i Växjö.  

Under våren 2019 skriver vi vårt examinationsarbete i form av en vetenskaplig studie. Studien syftar 
till att undersöka hur antalet ensamkommande barn och ungdomar under 2015–2016 påverkade det so-
ciala arbetets praktik i relation till kvalitetssäkerheten inom familjehemsplaceringar ur socialsekrete-
rarens perspektiv. Dessutom hur kraven som antalet ensamkommande flyktingbarn och ungdomar un-
der 18 år ställde på det sociala arbetets praktik hanterades gällande överväganden i beslutsfattanden.  

Centralt i studien är att fånga upp erfarenheter i hanteringen av ensamkommande barn som placerades 
i nätverksfamiljehem under 2015–2016 och hur kvalitetssäkerheten påverkades i det sociala arbetets 
praktik. Därför söker vi socialsekreterare som var yrkesverksamma under åren 2015–2016. 

Vi hoppas kunna komma till er och intervjua er, antingen enskilt eller beroende på vad som passar er 
bäst.    

Beaktande till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kan tillämpas i genomförandet av under-
sökningen. Det innebär att:   

- Deltagandet i forskningsintervjun är frivilligt. Intervjupersonerna har rätt att avstå från att be-
svara enskilda frågor och kan när som helst avbryta intervjun och sin medverkan i undersök-
ningen 
 

- Uppgifter om intervjupersoner, arbetsplats och kommuner kommer att behandlas konfidenti-
ellt och kommer inte att framgå i uppsatsen.  

 
- För att underlätta transkriberingen av intervjumaterialet och för att undvika en eventuell sub-

jektiv tolkning av samtalen kommer intervjuerna att spelas in. Materialet har som syfte att en-
bart användas till denna uppsats och kommer inte att spridas. Allt material från intervjuerna, 
ljudfiler och intervjuskrifterna, kommer att förstöras när uppsatsen blivit godkänd.   
 

Om ni har frågor eller om något är oklart är ni välkomna att kontakta oss på; 

Christine Wahl: cwafr06@student.lnu.se, alternativ nå mig på: xxxxxxxxx.   

Daniella Lindén: dl222jc@student.lnu.se, alternativ nå mig på: xxxxxxxxxx 

Ni är även välkomna att kontakta vår handledare, Ellen Parsland, doktorand på Linnéuniversitetet; el-
len.parsland@lnu.se 

Stort tack på förhand    

Vänliga hälsningar,   

Daniella Lindén & Christine Wahl 
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Bilaga 2: Intervjumall 

 

Backgrundfrågor 

- Hur gammal är du? 
- Hur lång erfarenhet har du inom socialt arbete? 
- Hur länge har du arbetat med frågor rörande ensamkommande flyktingbarn i närverks-

familjehem? 
- Kan du kortfattat beskriva ditt arbetsuppdrag 2015–2016. 

 

Organisering: 

- Hur såg er organisation ut i er kommun gällande familjehemsplaceringar av ensam-
kommande barn 2015–2016? 

- Vilka metoder använde ni för att utreda närverksfamiljehem för gruppen ensamkom-
mande barn 2015–2916? 

- Vilka bedömningar gjordes i samband med nätverksfamiljehemsplaceringar i er kom-
mun 2015–2016? 

- Hur hanterade du de nya direktiven gällande nätverksfamiljehemsplaceringar av en-
samkommande barn 2015–2016? 

 

Egen upplevelse av arbetssituationen: 

- Hur upplevde du att din arbetssituation var under 2015–2016? 
- Vad är kvalitetssäkert arbete för dig? 
- Hur pass erfaren upplevde du att din arbetsgrupp var gällande nätverksfamiljehems-

placeringar av ensamkommande barn? 
- Tycker ni att det fanns ett bra samarbete på arbetsplatsen? Mellan olika myndigheter, 

förvaltningar etc.? 
- Hur har du upplevt kontakten med närverksfamiljehemmen? 
- Vad kunde det gjorts annorlunda? 
- Vad gjorde att du stanna kvar å din arbetsplats? 

 

 


