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The purpose of the study was to gain a greater understanding of how the 

amount of stress and workload that exists in Swedish social services affect the 

clients. The study was based on  interviews with socialworkers responsible for 

childcustody enquiries. I chose to interview socialworkers in two different 

cities that resembled eachother. One of the interviews was individual and two 

was in focusgroups. The socialworkers were interviewed with a semi 

structured interview manual.  

 

The results showed that one of the cities social services, the socialworkers  had 

a more difficult worksituation than the other city. The reason to why one city 

was more well functioning than the other depended on how the organization 

had handled the past years amount of workload. Both differences and  

similaritis was found.  In the city that had a  more difficult work situation the 

socialworkers had to prioritize with their time more and their clients were more 

affected than in the other city. Prioritizing time is something that was found in 

both cities but the city with more difficult worksituation  had to prioritize more 

with their time and that lead to less time with their clients.  It also lead to lower 

quality enquiries.  
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Följande är en kandidatuppsats skriven under Linnéuniversitetets 
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skriven höstterminen 2015. 

 

 

Jag vill ge ett stort tack till alla  socialsekreterare som tagit sig tid och deltagit 

som respondenter i studiens intervjuer. Min familj förtjänar ett stort tack för 

deras stöd och tålamod under studiens framväxt. Ett sista tack vill jag ge till 

min handledare Peter Hultgren för hans konstruktiva kritik och feedback.
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1 . Inledning 
Svensk media skriver i dagsläget återkommande om ”Svensk socialtjänst i kris” ( se 

exempelvis: Akademierförbundet SSR, 2015 & Svt Nyheter, 2015) . Krisen, så som den 

porträtteras, omfattas av flera olika delar och orsaker, på olika samhällsnivåer i landet. I 

de enskilda kommunerna skrivs det om socialtjänstkontor som inte har sökande till sina 

tjänster, speciellt inom familjesektionernas barn- och ungdomsenheter. Media skriver att 

socionomer flyr tjänsterna på socialtjänsterna runt om i Sverige, vilket gör att 

handläggarna som stannar får en ständigt ökande arbetsbörda, detta i sin tur resulterar i 

att barnens rättssäkerhet kan vara i fara. Arbetet som barnavårdsutredare på socialtjänsten 

innebär psykiskt påfrestande arbetsuppgifter som innebär stort ansvar på den enskilde 

socialsekreteraren. Arbetsmiljöverket har startat en utredning kring socialsekreterares 

förändrade arbetsförhållanden som ska pågå 2015-2017. Syftet med utredningen är att ta 

reda på hur socialsekreterarnas arbetsförhållanden ser ut idag. Det som föranlett 

utredningen är att socialtjänsten de senaste åren rapporterat om stor personalomsättning 

och en arbetsbelastning som inte överensstämmer med tillgången av resurser 

(Arbetsmiljöverket 2015). Utredningsenheter för barn-och ungdomar i socialtjänsten 

verkar vara de som är hårdast drabbade uppger både Astvik & Melin, (2013) och Tham 

(2008), där samtliga baserat sina studier på handläggare för barnavårdsutredningar i 

socialtjänsten. 

 

En socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar har en bred spännvidd i sitt 

arbete avseende deras arbetsuppgifter. De jobbar med anmälningar och ansökningar av 

olika slag. Allt ifrån anmälningar om snatteri, anmälningar om misstanke att ett barn blivit 

utsatt för sexuella övergrepp, till ansökan om föräldrastöd. Exakt hur arbetet är fördelat 

eller avgränsat beror på hur socialförvaltningen i den specifika kommunen är organiserad. 

De vanligaste skillnaderna handlar om hur handläggarna är specialiserade. I mindre 

kommuner är det inte lika vanligt med specialisering. Vanligare är istället att 

handläggaren har alla arbetsuppgifter från utredningens början, till dess att ärendet 

avslutas från socialtjänsten. Det kan innebära att samma handläggare har hand om en 

klients utredning, insats, placering och eftervård. I större kommuner är det vanligare att 

handläggarna är mer specialiserade och arbetar mer med en viss del av ärendegången, till 

exempel handläggare för barnavårdsutredningar eller handläggare för placerade barn. 

Oavsett så är ett arbete som socialsekreterare, ett arbete som rymmer olika roller och 



  
 

2 

 

mellan dessa kan rollkonflikter uppstå. När en socialsekreterare utreder ett barns 

hemmaförhållanden säger Socialtjänstlagen (SoL) att det viktigaste är att agera och alltid 

jobba utifrån barnets bästa. Tham (2008) beskriver samtidigt att  socialsekreteraren ska 

värna om att ha en bra relation och ett gott samarbete med barnets föräldrar. Barnets 

föräldrar har ett väldigt stort inflytande när det gäller sina barn, och är inte föräldrarna 

motiverade till att ta emot hjälp så är oftast inte barnen det heller. I vissa utredningar kan 

också barnets och föräldrarnas intressen strida mot varandra. Rollkonfliken för 

socialsekreteraren bli då att bedöma vad som är barnets bästa, samtidigt vikten i att ha 

med sig föräldrarna i besluten som tas. Socialsekreteraren har en roll som stöttande, 

rådgivande och behandlande, samtidigt en myndighetsutövande roll som innebär makt 

och auktoritet. Att hantera de olika rollerna och samtidigt följa den juridiska aspekten av 

arbetet i form av lagar och riktlinjer är det som gör arbetet som barnavårdsutredare så 

komplext (Tham, 2008).  

 

Komplexiteten och rollkonflikten, parallellt med andra faktorer gör att arbetssituationen 

för socialsekreterare kan vara ansträngd. Astvik & Melin (2013) har nyligen gjort en 

studie på hur socialsekreterare hanterar sin arbetssituation som idag består av mycket 

stress och stor arbetsbörda. Genom intervjuer med socialsekreterare, visar studien att 

socialsekreterarna använder sig av olika strategier i sitt arbete för att kunna hantera 

arbetsbelastningen och stressen. Författarna fann att den vanligaste strategin hos 

socialsekreterarna var att arbeta mer intensivt. De arbetade på luncher och raster för att 

kunna hinna med, jobbade övertid, tog med arbetet hem eller funderade på jobbet även 

efter arbetstid (Astvik & Melin, 2013). 

 

Astvik & Melins (2013) studie grundar sig till stor del i den klassiska teorin Exit, voice, 

and loyalty av Hirschman (1970). I Hirschmans teori finns det tre olika typer av strategier 

människor använder sig av när de befinner sig i en arbetssituation som inte är 

tillfredställande gällande stress, stor arbetsbörda eller organisatoriskt. En strategi är att 

den anställde väljer att säga upp sig – Exit. Den andra strategin heter Voice, och innebär 

att den anställde ”höjer rösten” och berättar för chef, ledning, kollegor eller media om hur 

arbetssituationen ser ut, med förhoppning om att det ska kunna belysas och i slutändan 

bli förbättring i arbetssituationen. Den tredje strategin heter Loyalty, och handlar om de 

personer som väljer trots den tuffa arbetssituationen att stanna kvar på sitt jobb och 
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försöka hantera det (Hirschman, 1970). Den sistnämnda kategori av anställda är de som 

undersöks i denna studie, de som väljer att stanna. 

 

 

2 . Problemformulering 

Hasenfeld (2010) beskriver att det viktigaste i socialsekreterarens förändringsarbete, är 

interaktionen med sin klient. Han kallar interaktionen för socialsekreterarens 

verktygslåda, i vilken socialsekreterarens personlighet har en stor betydelse. 

Personligheten är det som avgör vilket tillvägagångssätt socialsekreteraren har i 

interaktionen eller i motivationsarbetet med klienten. Det är genom interaktionen som 

socialsekreteraren har möjlighet att få klienten till att anamma eller ta emot förändringar 

och önskade beteenden. Hasenfeld menar också att socialsekreteraren måste använda sig 

av olika resurser för att försöka få till förändring hos sin klient. Det kan vara olika former 

av maktresurser, så som övertalning, uppmuntran eller hot för att få klienten medgörlig. 

Dock har det visat sig att användning sig av hot påverkar tilliten mellan klienten och dess 

socialsekreterare. Om inte klienten känner sig trygg eller att den själv finner motivation 

till förändring tenderar det att resultera i att klienten inte går med på insatser eller avbryter 

vård och/eller insats. Hasenfeld skriver att relationen mellan socialsekreteraren och 

klienten är avgörande i hur väl socialtjänstens arbete slår ut.  

 

Hasenfeld (2010) menar att det viktigaste i socialt arbete och för att få ett lyckat 

förändringsarbete är relationen mellan den professionella och klienten. Socialsekreterare 

som arbetar med barn och ungdomar har som uppgift att arbeta med barnen och 

föräldrarna genom att motivera och engagera dem. Mängden av ärende, samt och 

tidspress påverkar denna centrala del av arbetet. För att en relation ska byggas och kunna 

skapas krävs tid till att träffas, tid till samtal. I dag när socialsekreterarna har en 

arbetssituation  med mycket stress och stort inflöde av ärenden som ska handläggas, är 

deras tid knapp. På ena sidan tidskrav för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter, i detta 

fall relationsarbete. På andra sidan en arbetssituation som visar på tidsbrist och stor 

prioritering av sin tid som socialsekreterare samt motstridiga rollkrav, detta gör att frågan 

ställs om ekvationen går ihop. 
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2.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att genom en kvalitativ intervjustudie med socialsekreterare inom 

Individ – och familjeomsorgens utredningsenhet för barn och ungdomar, fördjupa 

förståelsen i hur hanteringen av mycket stress och stor arbetsbörda påverkar deras arbete 

med klienterna. 

 

2.2 Frågeställningar 
 

1) På vilket sätt anpassar socialsekreterarna sitt arbete utifrån stress och arbetsbörda? 

  

2) Hur påverkar socialsekreterarnas hantering av stress och mängd av arbetsbörda 

relationsarbetet med klienterna och den professionella yrkesutövningen? 

 

3) Hur rättfärdigas eventuella prioriteringar? 

 

3  Tidigare forskning 

Till en början i detta avsnitt presenteras utifrån Socialstyrelsen (2009) den professionella 

yrkesrollen som barnavårdsutredare. Sedan följer en genomgång av tidigare forskning 

rörande valt ämne. Till en början presenteras den professionella yrkesrollen som 

barnavårdsutredare. Vidare följer forskning som undersökt anledningar till varför 

socialsekreterarna väljer att lämna sina tjänster, samt forskning på strategier på 

stresshantering socialsekreterare använder sig av. Avslutningsvis presenteras forskning 

om organisationens betydelse i socialt arbete. 

 

Forskning om socialsekreterares arbete visar att det är mångfacetterat. I en artikel 

publicerad av Socialstyrelsen (2009) beskrivs arbetet med barnavårdsutredningar som ett 

”arbete med både hjärta och hjärna”. Det är ett arbete med en tydlig logik i sina formulär 

och processer, samtidigt som känslor och relationsskapande är en viktig del. 

”Motivationsarbete”, ”barnets bästa”, ”förändringsförmåga”, ”riskbedömningar”, 

”skydd”, ”säkerhet” och ”konsekvensanalys” är några centrala begrepp i en 

barnavårdsutredning. För att kunna skriva om och senare bedöma rätt kring ett barn 
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utifrån dessa begrepp, krävs att socialsekreteraren har mycket kunskap om barnet och 

barnets situation. Att göra en barnavårdsutredning innebär att socialsekreteraren ska 

genomföra olika delar för att utredningsarbetet ska vara komplett. En barnavårdutredning 

ska innehålla en förhandsbedömning där det bedöms om det som anmälts har skäl för att 

en utredning ska startas, om bedömningen gjordes att en utredning ska öppnas ska 

socialsekreteraren göra en utredningsplanering, där ska det stå vilken information som 

ska hämtas, vart den ska inhämtas från, vem som samtal ska ske med och under vilken 

tidsaspekt. När informationen är inhämtad ska socialsekreteraren bearbeta informationen 

för att sedan göra bedömning utifrån materialet som finns och då ta beslut om insats eller 

inte, samt om insats behövs, vilken insats (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Som ovan beskriver även Hasenfeld (2010) att socialsekreterarens jobb består av utreda 

barnets situation och utifrån utredningen ska socialsekreteraren bedöma ifall det finns 

något behov av insatser och hur behovet i sådant fall ser ut. Socialsekreteraren ska även 

arbeta med uppföljning av insatserna som kan vara tillexempel kontaktperson, 

familjebehandling eller samtalskontakt. Dock skriver Tham (2008) att den enskilde 

socialsekreterarens arbetsuppgifter inte innehåller behandlingen som sker i själva 

insatserna. Socialsekreterarens uppgift är att hålla ett helikopterperspektiv över klientens 

behov och genom uppföljningar kontrollera hur behandlingen fortgår. 

 

3.1 Varför lämnar socialsekreterarna sina tjänster? 

Socialkontoren har internationellt och nationellt svårigheter med att socialsekreterare inte 

stannar kvar på sina jobb. Värst drabbat verkar enheter med barn och familj, då främst 

kring barnavårdsutredningar vara. Ahraemi & Mor Barak (2015) skriver i sin studie som 

handlar om den stora personalomsättningen inom välfärdsarbete med barn, om detta 

problem. Genom intervjuer med socialarbetare inom området välfärdsarbete med barn 

förklarar deras resultat varför socialsekreterarna väljer att inte jobba kvar.  De vanligaste 

skälen till missnöje hos socialsekreterarna grundar sig i att de känner sig otillfredsställelse 

med sin arbetssituation, varav den största anledningen till missnöje är en stressfylld 

arbetsmiljö. Detta på grund av stor arbetsbelastning, bristfälligt stöd, icke adekvat lön och 

bristfällig introduktion. Den stora personalomsättningen inom socialt arbete påverkar 

många parter. Klienterna som är barn och familjer blir påverkade då de får byta 

handläggare ofta och har då ingen möjlighet att skapa relation eller förtroende. 

Arbetsgruppen påverkas när kollegor ofta byts ut genom att stabiliteten, kompetensen och 
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sammanhållningen tappas. Även organisationen drabbas och blir svagare när 

arbetsgruppen påverkas. Den enskilde socialsekreteraren drabbas inte minst av att när 

omsättningen på personal är stor och nya medarbetare ofta ska introduceras, med att få 

större arbetsbörda (Ahraemi & Mor Barak, 2015). 

 

Även Kirk m.fl (2011) har gjort en studie som handlar om omsättning av personal inom 

socialt arbete. Studien genomförs i USA med hjälp av enkäter och intervjuer av 

socialsekreterare vars arbete var inom välfärden gällande barn (child welfare). På vissa 

av arbetsplatserna studien undersökte hade 50 procent av arbetsstyrkan bytts ut under det 

senaste året. I studien anger socialsekreterarna faktorer som skulle kunna få dem att 

stanna kvar på deras arbetsplats. Faktorer som inkomst, adekvat arbetsbörda, stöd från 

ledning, möjlighet till utveckling och karriärsklättrande, samt känslan av stöd och 

uppskattning från organisationen. De faktorer som socialarbetarna angav som orsaker till 

att de valde att söka sig till annat arbete var känslan av att inte vara effektiva i sina jobb, 

inte känna stöd från ledningen eller organisationen, låg inkomst och känslan av 

känslomässig utmattning ( Kirk m.fl 2011). 

 

 I likhet med Kirk m.fl (2011) har Graham & Shier (2010) gjort en studie med hjälp av 

intervjuer med socialsekreterare, för att ta reda på vad det är som gör att socialsekreterare 

antingen har eller inte har en känsla av välbefinnande. Författarna skriver om tidigare 

forskning som visat att arbetet som socialsekreterare utför påverkas av hur den enskilde 

socialarbetaren har det i sitt yrke, hur den mår i sitt arbete. Forskningen har visat att 

utgången för barnen eller familjerna som socialarbetaren jobbar med, påverkas av hur 

socialsekreterarens arbetsbelastning är och hur introduktionen varit. Därför blir vikten av 

socialsekreterarens känsla av välbefinnande en viktig och väsentlig del för både 

socialsekreteraren själv med även för klienterna. 

 

3.2 Hanteringen av stress och stor arbetsbörda 

Astvik och Melin (2013) har gjort en studie genom att intervjua socialsekreterare om hur 

de gör för att klara arbetsbördan och stressen i sitt arbete. Resultaten visar att inom socialt 

arbete används oftast tre olika strategier för att kunna hantera den utmanande och tuffa 

arbetssituationen. Den första strategin är då socialarbetaren tar på sig ett stort ansvar, i 

många fall för stort. Dessa personer hanterar stor arbetsbelastning med att arbeta mer 
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intensivt. De arbetar på luncher, raster, tar med sig arbetet hem och har ofta svårt att sluta 

tänka på arbetet.  

 

Den andra strategin innebär att socialarbetaren tar hjälp av sina kollegor. Från sina 

kollegor söker de stöttning, hjälp eller avlastning när arbetsbördan blir för stor eller om 

arbetet är tungt känslomässigt. För att få hjälp med arbetssituationen kan socialarbetare 

som använder sig av denna strategi också försöka påverka genom att ta upp problemet 

med chefer. Då med ambitionen att det kan ske förändringar med exempelvis organisation 

eller med prioriteringar på arbetsplatsen. Denna strategi kännetecknas av att 

socialarbetaren försöker ta kontroll över situationen och sätter ner foten när 

arbetsbelastningen blir för stor eller ohanterbar. Samtidigt genom att belysa och 

uppmärksamma problemet ges socialsekreteraren en möjlighet att lägga över ansvaret på 

hur arbetet sköts på annan part.  

 

Den tredje strategin används mestadels av socialarbetare som har lång erfarenhet och är 

rutinerade i sin profession. I stora drag handlar strategin om att socialarbetaren håller hög 

kvalitet i sitt arbete, utan att använda sig av någon av de tidigare strategierna. De arbetar 

inte på luncher eller raster, de tar heller inte hjälp eller stöd av kollegor. Författarna drar 

slutsatsen att dessa socialarbetare inte behöver någon strategi, för att de inte upplever 

arbetet på samma sätt krävande, tufft eller utmanande, beroende på att de har så stor nytta 

av deras praktiskt förvärvade yrkeserfarenhet (Astvik & Melin, 2013). 

 

Mandell m.fl (2013) skriver i sin studie om något som inte kallas strategi för att hantera 

stress eller arbetsbörda som Astvik & Melin (2013), men som istället skulle kunna ses 

som en skyddsfaktor för de som jobbar inom socialt arbete. Mandell m.fl belyser känslan 

av känslomässig utmattning och dess kontrast, känslan av arbetstillfredsställelse. Studien 

visar att även om känslorna kan uppfattas vara varandras motsatser, samtidigt kan höra 

samman. Resultatet i studien framställer att vissa socialsekreterare som känner utmattning 

eller en stor emotionell stress i sitt arbete också samtidigt kan känna en 

arbetstillfredsställelse. Författarna menar att detta kan bero på att socialsekreterarna är 

personligt engagerade i socialt arbete i sig, men också i socialsekreterarnas personliga 

värderingar. Socialarbetarna i studien upplevde att de hade möjligheten att hjälpa andra 

människor, hjälpa dem förändra sina liv, vilket gjorde graden av arbetstillfredsställelse 

högre och då kunde skydda dem i känslan av att vara otillräcklig (Mandell m.fl. 2013). 
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3.3 Organisationens betydelse i socialt arbete 

I en studie gjord av Kirk m.fl. (2011) visar att i perioderna som socialarbetarna upplever 

sig ha stor arbetsbelastning och mycket stress spelar organisationen en stor roll för 

välbefinnandet. Författarna till studien lägger mycket vikt på att organisationen har en 

stor roll i att socialarbetare väljer att sluta, vilket är en av orsakerna till den stora 

personalomsättningen inom yrket. De beskriver att lösningar till problemet är att satsa på 

utbildning till socialarbetarnas chefer och ledning, så att de ska kunna leda och stötta sin 

personal, och då får ett bättre arbetsklimat som bidrar till att socialarbetarna vill stanna 

på sina arbetsplatser (Kirk m.fl. 2011). Liknande lösningar presenteras i Mandell m.fl 

(2013) studie. De menar att i perioderna som socialarbetarna upplever sig ha stor 

arbetsbelastning och mycket stress, spelar organisationen en stor roll för välbefinnandet.  

Handledning, stöttning och nivån av handlingsutrymme är faktorer som bidrar till 

arbetstillfredsställelse för socialarbetarna (Mandell m.fl. 2013). 

 

Ahraemi & Mor Baraks (2015) studie visar att stress både inom organisationen och för 

individen behöver minska för att socialarbetarna ska vilja vara kvar på sina arbeten och 

inte ha en vilja att söka annat jobb. För att minska på stressen behöver organisationen 

bättre struktur. Författarna menar att en annan lösning vore att anställa fler personer så att 

allas arbetsbörda kan minska, samt att höja lönen. Dessa åtgärder skulle antagligen enligt 

författarna bidra till att fler stannade i yrket, men eftersom att det i dagsläget oftast inte 

finns ekonomiska resurser för sådana åtgärder menar de att det är organisationen som 

behöver bli bättre. 

 

I samtliga tre studier läggs stort fokus på organisationens roll för socialarbetarnas 

arbetssituation. De olika studierna föreslår olika ändringar organisationer bör göra för att 

förbättra arbetssituationen och för att få deras anställda att arbeta kvar. Alltifrån att 

personerna i ledningen ska utbildas för att i sin tur kunna stötta och handleda personalen 

bättre, till att organisationen behöver anställa fler personer så att arbetsbördan lättar för 

den enskilde individen. 

 

3.4 Slutsats av tidigare forskning 

Slutsatser som går att dra av den tidigare forskningen är bland annat att arbetet som 

socialsekreterare med barnavårdsutredningar som arbetsuppgifter, är ett mångfacetterat 
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arbete som i perioder kan upplevas psykiskt påfrestande. Olika personer har olika 

strategier för att hantera sin stress och arbetsbörda, i ett försök att balansera arbetets krav 

med en egen tid och resurser. Viktiga delar i hur man kan hantera arbetsbördan och 

stressen i jobbet är hur organisationen arbetar och är uppbyggd. Fungerar organisationen, 

genom att den stöttar och leder socialsekreteraren i sitt jobb, är arbetet lättare att hantera 

och utföra på ett bra sätt. Att organisationen inte fungerar samtidigt som att arbetsbördan, 

tillsammans med känslan av otillräcklighet blir för stor, är de främsta orsakerna till att 

socialsekreterare väljer att säga upp sig på sitt jobb. 

 

4 . Teori 

En genomgång av de teoretiska perspektiv varav studien har sin grund på följer nedan. 

Inledningsvis presenteras den vetenskapsteoretiska ansats för studien. Sedan följer en 

redogörelse av människobehandlande organisationsteori, samt de teoretiska begreppen 

”relationsarbete” och ”accounts” som insamlad data kommer att analyseras utifrån. Sist 

kommer en sammanfattning om vad teorierna betyder för den fortsatta studien. 

 

4.1 Vetenskapteoretisk ansats 

Genom vetenskapsteoretiska perspektiv vill man ta reda på hur kunskap skapas. Detta gör 

man genom antaganden om hur verkligheten är konstruerad (Thomassen, 2012). Då 

studien syftar till att få en förståelse för hur socialsekreterares, inom Individ – och 

familjeomsorgens utredningsenhet för barn och ungdomar, hantering av mycket stress 

och stor arbetsbörda påverkar deras arbete, deras klienter och deras professionella 

yrkesutövning, har studien en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. I hermeneutiken 

använder man språket för att tolka och förstå verkligheten. Det görs genom att tolka och 

förstå människor och deras handlingar, tankar och känslor men även genom texter och 

bilder (Thomassen 2012).  

 

Centrala begrepp inom hermeneutiken är ”det inre” och ”det yttre” som spelar en stor roll 

i tolkningen av människors känslor och handlingar. Det är i samspelet mellan ”det inre” 

och ”det yttre” som förståelsen finns. När en människa upplever känslan av ett slag (”det 

inre) yttrar det sig i handlingar (”det yttre”). I tolkningen av dynamiken, alltså i vad som 

händer mellan känsla och handling, där kan man hitta förståelse (Thomassen, 2012). 
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Genom att använda en hermeneutisk vetenskapsteori i studien kan man göra tolkningar 

av socialsekreterarnas känslor och handlingar för att få en förståelse för hur de påverkar 

relationen med klienten och det professionella arbetssättet. 

 

Thomassen (2012) skriver om att det finns många synvinklar inom hermeneutiken och 

flera olika sätt att gå till väga för att finna förståelse. Det som de olika synvinklarna och 

sätten har gemensamt är grundidén att kunskapen om människan, världen och samhället 

tillförskaffas genom förståelse och tolkning. Författaren menar att en förståelse eller en 

tolkning aldrig kan vara neutral, den präglas alltid av förförståelse hos den person som 

gör tolkningen. Förförståelsen kan bestå av erfarenheter, upplevelser eller värderingar 

som förhåller sig till kunskapen.  Stor vikt bör enligt författaren läggas vid att forskaren 

inom hermeneutisk vetenskapsteori är öppen för det som ska tolkas och är kritisk till sin 

egen förförståelse (Thomassen, 2012). 

 

4.2 Människobehandlande organisationsteori 

Människobehandlande organisationer är organisationer vars syfte är att  förbättra, 

underhålla och skydda människors välmående. Människobehandlande organisationer kan 

vara till exempel skolor, sjukhus och socialtjänster (Hasenfeld, 2010). 

 

Internationellt används termen human service organisations. Hasenfeld (2010) beskriver 

att de människor människobehandlande organisationer arbetar med är organisationens 

”råmaterial”. Inte i den mening att människor blir objektifierade som en produkt, utan 

som en metafor, att det är människor som organisationen arbetar med för att få till en 

förändring i deras beteende, mående, handlande eller liknande. Skillnaden mot andra 

organisationer som inte arbetar med människor är att de arbetar med en ”produkt” utan 

mänsklighet som ska förändras eller produceras på ett visst sätt. 

 

Varför personer söker sig till människobehandlande organisationer handlar oftast om 

någon form av hjälpsökande anledning. Det kan vara hjälp att komma in på en viss skola 

eller utbildning, hjälp att delta i någon form av samhällsprogram, vårdhjälp eller hjälp 

under en viss sårbar tid i livet. Kontakterna i människobehandlande organisationer präglas 

av att informationen som delas ofta är känslig och personlig. Erfarenheterna av typen av 

hjälp de sökande fått varierar sig från positivt till negativt. I konflikt med det hjälpande 

arbetet som utförs i människobehandlande organisationer är att samtidigt som människor 
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hjälps, kontrolleras de även. På det vis att för ibland kunna få viss hjälp måste personerna 

som vill ha hjälpen också uppfylla vissa krav, eller göra vissa ändringar i sitt liv, eller att 

personer får ”hjälp” men att ”hjälpen” inte var frivilligt vald (Hasenfeld, 2010). 

 

 Personer som jobbar inom människobehandlande organisationer är människor med en 

arbetsmängd som aldrig tar slut, fast med resurser som är begränsade. De enskilda 

tjänstemännens arbete består i ett komplext handlingsutrymme där det å ena sidan är stor 

möjlighet att efter egna bedömningar besluta om vem som får insatser/resurser eller vem 

som inte får det. Samtidigt som deras handlingsutrymme är noga begränsat från regelverk, 

resurser och organisation (Johansson m.fl 2015). Genom att försöka göra arbetet mer 

byråkratiskt har tanken varit att komplexiteten ska bli mer hanterbar, då man på ett enklare 

sätt ska kunna uppnå mer säkerhet i arbetet genom att metoderna blir mer standardiserade. 

Istället har detta arbetssätt gjort att vissa socialsekreterare väljer att inte följa 

organisationens krav på de standardiserade metoderna eller manualerna som framtagits, 

då de upplever att metoderna inte går att individanpassa så att varje klient får den hjälp 

som passar bäst (Ponnert & Svensson, 2015). 

 

Genom att beskriva de olika delar av arbete i människobehandlande organisationer får vi 

en förståelse för vad arbetet inom till exempel socialtjänst innebär. I denna studie som 

handlar om socialsekreterarna inom socialtjänsten, ger människobehandlande 

organisationsteori oss en bild av att socialsekreterarnas arbete är komplext med olika 

roller, som kan vara i konflikt med varandra. Till exempel så jobbar man inom 

människobehandlande organisationer med att hjälpa människor, men på samma gång 

också med att kontrollera dem. Det är ett arbete som aldrig tar slut, samtidigt som 

resurserna att tillgå är begränsade. Socialsekreterarna arbetar med att göra bedömningar, 

som också organisationen i sig påverkar genomförandet och förutsättningarna för 

socialsekreterarnas bedömningar.    

 

4.3 ”Relationsarbete” i människobehandlande organisationer 

”Relationsarbete” handlar i denna bemärkelse om relationen mellan klient och 

professionell inom människobehandlande organisationer. Hasenfeld (2010) beskriver att 

kärnan i människobehandlande organisationer är mötet mellan de som arbetar i 

organisationen, (i detta fall socialsekreterare på socialtjänsten) och klienten. Det är i dessa 

möten socialsekreteraren utför sitt arbete. Det är genom mötet och i samtal som 
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socialsekreteraren samlar in den information som ligger till underlag för deras 

bedömning. Bedömningen socialsekreteraren gör är avgörande för om klienten beviljas 

insats eller inte, och i så fall vilken insats klienten beviljas.  

 

Kvalitén på klientkontakten och hur relationen skapas mellan den professionella och 

klienten beror enligt Hasenfeld (2010) på hur mycket tid det finns för den professionella 

att lägga på sin klient. Hur relationen är speglar sig i vilken information klienten delar 

med sig av till socialsekreteraren, som i sin tur baserar sin bedömning på informationen 

klienten gett. Brist på tid, resurser och antal ärenden är element som gör att det blir större 

risk att relationsarbetet mellan klienten och den professionella påverkas negativt. 

Socialsekreterarna kämpar för att kunna balansera sin tid mellan administrativa 

arbetsuppgifter och tid för att interagera med klienterna. När tiden för samtal med 

klienterna minskar, blir också klientens möjlighet till delaktighet mindre i besluten om 

insatser och möjligheten att skapa tillit till socialsekreteraren, vilket som tidigare nämnts 

är centrala, viktiga delar om ett förändringsarbete ska ske hos klienten. I en relation 

mellan klient och socialsekreterare finns det olika delar som spelar in. Det finns även 

olika anledningar till vad som påverkar socialsekreteraren möjlighet till att arbeta med 

relationsarbete. 

 

Hasenfeld (2010) skriver om kedjeffekten som börjar uppifrån institutionsstadgad nivå i 

människobehandlande organisationer och i slutändan påverkar möjligheten för 

relationsarbete mellan klient och professionell.  Det börjar med hur organisationen leds 

och styrs. Genom vilka stadgar, lagar och bestämmelser organisationen måste anpassa sig 

efter. Det ekonomiska läget påverkar organisationens möjlighet till utbud av resurser, 

teknologi och utvecklingsmöjligheter. Vilket i sin tur sätter ramarna för de anställdas 

arbetssituation. Hur arbetssituationen ser ut påverkar sättet de anställda arbetar med 

relationsarbete. Tiden, eller stressen angående fördelning av tid är en avgörande faktor 

för hur relationsarbetet utvecklas och arbetas kring. Varje organisation vill uppnå kvalité 

och effektivitet, vilket är ett resultat av bra relationsarbete. (Hasenfeld, 2010) Alla krav 

som ställs på socialsekreteraren och på dennes arbete gör att han eller hon tvingas 

prioritera, göra avkall eller fokusera mer på vissa delar av arbetet eller på vissa 

arbetsuppgifter. 
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4.4 ”Accounts” – rättfärdigande 

I det förra avsnitten diskuterades socialsekreterares handlande i sitt arbete, vilket sätter 

fokus på prioritering av tid, men en aspekt som man utelämnar är rättfärdigande. 

Markus Knutagård har i sin avhandling Skälens fångar (2009) problematiserat 

rättfärdigande och menar att vi kan förstå socialsekreterarnas handlande genom  deras 

rättfärdigande – ”accounts”. Ett handlande har alltid en förklaring eller ett rättfärdigande 

som svar på frågan – varför? Att en förklaring gör att något som hänt eller gjorts blir 

begripligt. Då inte bara begripligt för omgivningen, utan också för tjänstemännen själva 

som handlat. Det viktiga är inte om en handling är rätt eller fel, utan i slutändan hur 

omgivningen accepterar förklaringen av handlingen. Enligt Knutagård finns det två 

olika typer av förklaringar.  

 

Ena typen är ”ursäkter”, som används för att erkänna att handlingen var felaktig. Genom 

att använda ursäkter vill personen ifrånsäga sig ansvaret för handlingen. Tvärtom gäller 

när det handlar om andra typen som är ”rättfärdigande”. Då tar personen på sig fullt 

ansvar för handlingen, på samma gång som han eller hon inte erkänner att handlingen var 

felaktig. Det finns tre centrala delar i varför personer använder sig av ”accounts”. Det 

första är att ”accounts” eller ”förklaringar” används för att bevara sociala relationer. Den 

andra delen är att en funktion av social kontroll fylls. Samtidigt som den tredje delen är 

att det bevarar personens sociala aktning. I en intervjusituation kan respondenterna 

använda ”accounts” om de känner att de behöver stå till svars för något, att de måste 

motivera varför de gjort som de gjort. Många gånger handlar det om att 

intervjurespondenterna ”accountar” för att de hamnat i en situation som för dem är 

ambivalent. Det kan handla om situationer där den professionella yrkesutövningen ställs 

emot tillgången av resurser (Knutagård, 2009). 

 

Tjänstemän inom en organisation, så som socialtjänsten som är en människobehandlande 

organisation har olika regler och riktlinjer som de ska förhålla sig till. Deras handlingar 

kan ibland lättare ursäktas eller förklaras av den anledningen att de arbetar efter lagar och 

regler. Samtidigt som strukturen inom en sådan organisation också kan skapa handlingar 

som i slutändan kan få märkliga biverkningar. Intervjupersoner kan använda sig av 

”accounts” i intervjuer som förklaringar av ett handlande eller agerande med syfte att 

”legitimera” det. Likaväl som tjänstemän kan använda sig av rättfärdigande och 

förklaringar i deras vardagliga arbete. Att förklaringarna i verkligheten legitimerar 
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handlandet eller agerandet, är inte alltid fallet. Dock är syftet med förklaringar alltid att 

uppnå legitimitet (Knutagård, 2009).  

 

4.5 Sammanfattning av teorierna 

Den hermenutiska ansatsen ger studien dess syfte, att förstå socialsekreterarnas 

handlingar. Förståelsen ges genom tolkningar av socialsekreterarnas berättelser. Deras 

berättelser kommer ifrån arbetet inom en människobehandlande organisation. För att 

kunna tolka socialsekreterarnas berättelser är det också viktigt att ha kunskap om deras 

arbete och arbetsförutsättningar. Socialsekreterarna jobbar med människor och har sig 

själva som verktyg i alla samtal och kontakter som görs. En stor del i arbetet i 

människobehandlande organisationer är relationsarbetet mellan socialsekreteraren och 

klienten. Det är i relationsarbetet som socialsekreteraren har möjlighet att hjälpa 

människorna som kommer till dem och genom att hjälpa dem också kunna motivera dem 

till förändring. Dock har socialsekreteraren även en annan roll än den hjälpande. De har 

också en kontrollerande roll, där de ska bedöma och ta beslut som kanske inte alltid är 

beslut klienterna gett sitt samtycke till. Vilket kan leda till rollkonflikt för 

socialsekreterarna. 

 

Den arbetssituation socialsekreterarna arbetar i idag gör att de har lite tid och mycket 

arbete. Vilket kan leda till att socialsekreterarna handlar på ett visst sätt eller gör olika 

prioriteringar. För att förklara varför man handlat på ett visst sätt, eller gjort en viss 

prioritering kan man använda sig av rättfärdiganden, som i sin tur även används för att 

legitimera valet eller handlingen. Dessa teorier behövs för att kunna tolka 

socialsekreterarnas berättelse och göra en trovärdig och tillförlitlig tolkning av deras 

arbete och handlingar. 

 

5 . Metod 

Med utgångspunkt i studiens frågeställningar, som syftar till att få en förståelse kring hur 

socialsekreterarnas inom Individ – och familjeomsorgens utredningsenhet för barn och 

unga, hantering av arbetssituationen påverkar deras arbete, deras klienter och deras 

professionella yrkesutövning. För att kunna besvara dessa frågor har jag använt en 

kvalitativ forskningsansats. 
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5.1 Datainsamlingsmetod 

Kvale & Brinkman (2009) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som metod för 

att genom personerna studien undersöker, försöka förstå världen från deras erfarenheter 

och synvinklar. Författarna skriver att intervjuer är en lämplig metod om syftet är att få 

förståelse eller kunskap om personers egna tankar, känslor eller uppfattningar (Kvale & 

Brinkman, 2009). Detta är precis tanken med studien och stämmer överens med studiens 

syfte, att försöka förstå hur socialsekreterarnas hantering av mycket stress och stor 

arbetsbörda påverkar klienterna, arbetet och den professionella yrkesutövningen. 

 

I studien genomfördes först en enskild intervju med en socialsekreterare med cirka 10 års 

erfarenhet av barnavårdsutredningar. Syftet med  den enskilda intervjun var att från 

svaren och diskussionen som gavs, kunde teman skapas. Dessa teman användes som 

samtalsämnen i två fokusgruppsintervjuer. Wilkinson (2011, sid 181) förklarar att 

fokusgruppsintervjuer ska användas när syftet med studien är att studera vad personer 

säger, vilka åsikter de har eller deras uppfattning om något. Vilket situationen med att 

vara i gruppdiskussion gynnar. I en fokusgruppsintervju samlas mellan 6 – 10 personer 

där forskaren använder sig av en non-direkt intervjustil, som innebär att vikten ligger på 

att få deltagarna att diskutera och framföra sina synpunkter på det ämne som forskaren 

undersöker. Fokusgruppsintervjuer lämpar sig väl då man som forskare vill få emotionella 

och spontana svar från deltagarna. Den individuella intervjun tenderar att bli mer 

kontrollerad. (Kvale & Brinkman, 2009) Precis som med enskilda intervjuer så är 

fokusguppsintervjuer en konstlad situation som inte uppfattas som naturlig av deltagarna. 

Fokusgruppsintervju leds av en intervjuledare som styr vilka ämnen eller teman som ska 

diskuteras, vilket gör att det inte blir en naturlig situation bestående av en diskussion inom 

arbetsgrupp eller liknande. Även att intervjun på något sätt ofta dokumenteras gör att 

situationen upplevs som mer konstlad (Alvehus, 2014).  

För att komma igång med diskussionen började fokusgruppsintervjuerna med mer 

generella frågor för att längre in i intervjun successivt gå över till mer specifika. Alvehus 

(2014 sid. 88) skriver att risker med fokusgruppsintervjuer, kan vara att den enskilde 

individens åsikter inte på samma sätt som i enskilda intervjuer får möjlighet att komma 

fram. Om någon har en avvikande åsikt gentemot resten av gruppen finns risken att den 

inte förmedlas. Alvehus (2014) menar även att fokusgruppsintervjuer idag anses ha mer 

autenticitet än enskilda intervjuer då fokusgrupper tenderar att inte vara lika styrda och 

kontrollerade av den person som utför intervjun. 
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När intervjurespondenterna för fokusgrupperna blev tillfrågade att delta i studien ställdes 

också frågan  till dem om de, ifall datamaterialet skulle behöva kompletteras, kunde tänka 

sig att bli kontaktade för att ställa upp i en enskild intervju. 

 

5.2 Validitet och reliabilitet 

I en kvalitativ studie är validiteten och reliabiliteten svårade att fastställa än i kvantitativa 

studier då det handlar om att kunna mäta resultatet. Kvalitativa studiers resultat baseras i 

de flesta fall på tolkningar av vad andra människor sagt eller gjort, vilket är svårt att göra 

mätning på. Ens studies validitet handlar om ifall studien undersökt det som beskrivits 

ska undersökas. Reliabiliteten i en studie handlar om ifall studien kan anses vara 

tillförlitlig (Trost, 2010). Denna studie baseras på intervjuer av socialsekreterare vars svar 

har tolkats och analyserats. En risk som i denna variant av studie är svår att komma ifrån 

är att tolkningarna av socialsekreterarnas svar kan ha gjorts fel eller missuppfattats. Vilket 

är en risk man som författare ska ha i åtanke och ha med sig under hela studiens process. 

Lika gällande att svaren som intervjuresopndenterna ger inte ska anses som absoluta 

sanningar, utan som respondenternas tolkningar, berättelser och återgivelser. Intervjuerna 

som ägt rum har sett lite olika ut när det gäller den första enskilda intervju och de senare 

två fokusgruppsintervjuerna gällande antal deltagare. Fokusgruppsintervjuerna har haft 

samma antal deltagare, ägt rum på likvärdiga platser i de olika kommunerna och varit 

med personer med likadana arbetsuppgifter. Vilket stärker studien reliabiltet. Jag som 

författare och ledare av intervjuerna kan påverka respondenternas svar genom t.ex.  

tonläge, kroppshållning och uttal. Detta har jag som författare hela tiden haft i åtanke och 

gjort mitt yttersta för att under alla intervjuer vara så neutral som möjligt.  

 

För att kunna försäkra om studiens validitet, alltså om det som syftet med studien varit 

också är det om undersökts har studiens frågeställningar och syfte varit en central del i 

hela studien. De teman som användes för diskussionerna i fokusgruppsintervjuerna är 

samma som de som används i reslutatsredovisningen. 

 

5.3 Övervägande kring andra datainsamlingsmetoder 

En kvantitativ undersökning i form av enkäter finner jag inte förenlig med studies syfte. 

Då det är erfarenheter, åsikter och känslor jag som forskare vill förstå, anser inte jag att 
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svar på enkäter skulle kunna ge mig det. För att få svar på studiens frågeställningar krävs 

ett samtal där jag som forskare kan ställa följdfrågor under intervjuns gång, samtidigt som 

det också finns bestämda strukturerade frågor som bestämts innan. Med en enkätstudie 

skulle risken finnas att svaren skulle bli för statiska för att det i sin tur skulle kunna tjäna 

studiens syfte. Att använda sig av dokumentanalys är ett sätt som rent teoretiskt skulle 

kunnat vara tänkbart. Dock så syftar studien till att ta reda på  socialsekreterarnas 

erfarenheter, åsikter och känslor kring deras arbetssituation idag. Dokument som finns att 

tillgå berättar mer om saker som redan har hänt eftersom det som händer nu är ingen som 

ännu hunnit skriva om. Även om det skulle finnas dokument i form av socialsekreterares 

samlade anteckningar eller liknande är det svårare att få tag på, än att hitta 

socialsekreterare som vill delta i en intervju.  

 

5.4 Genomförande av intervjuer 

Nedan kommer en beskrivning av hur intervjuerna gick till väga. 

Ett par dagar innan intervjuerna skulle äga rum skickades en intervjuguide till deltagarna. 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver intervjuguiden som ett slags manus där 

intervjufrågorna eller intervjuens teman står. Intervjuguiden kan vara mer eller mindre 

strukturerad beroende på vilken form intevjun har. Intervjuguidens syfte i denna studie 

var också för att deltagarna skulle få en chans att fundera kring de olika frågorna eller de 

olika teman innan, så att de vid intervjutillfället kunde känna sig förberedda och trygga. 

Både den enskilda intervjun och de två fokusgruppsintervjuerna varade mellan en till en 

och en halv timma och spelades in för att sedan transkriberas.  

 

5.5 Urval och övervägande kring urval 

I studien genomfördes en enskild intervju och två fokusgruppsintervjuer. I scenariot att 

det insamlade datamaterialet upplevdes för tunnt och skulle behöva kompletteras fanns 

möjligheten för fler enskilda intervjuer att genomföras. Becker (2008) beskriver urval 

som ett sätt att studera världen  genom några få exempel, som ska gälla för allting. Alltså 

att genom att genomföra en studie på ett visst antal socialsekreterare kunna få en bild av 

hur socialsekreterares arbetssituation ser ut. För att kunna generalisera poängterar Becker 

(2008) att studien måste kunna övertyga om att resultatet kan säga något om alla. 

Socialsekreterarna som intervjuas i denna studie representerar inte alla socialsekreterare 

inom yrket och deras svar kan därför inte anses som generella. Dock så kan deras svar 

och berättelser ge oss en närmre bild, en förklaring och en förståelse för hur 
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socialsekreterares arbetsituation påverkar klienterna och yrkesutövandet, men framförallt 

en möjlighet att teoretiskt analysera. 

 

  

I studien har två kommuner valts ut där fokusgruppsintervjuerna ägde rum, samt i en av 

de kommunerna genomfördes även den enskilda intervjun. Genom kommundata har två 

kommuner som liknar varandra i folkmängd, geografiskt läge och medelålder på 

invånarna valts. Studien vänder sig till socialsekreterare med barnavårdsutredningar som 

arbetsuppgifter. Då det är en specifik gren av socialsekreterarna som har de 

arbetsuppgifterna, samt att kommunerna är mindre i storlek krävs det två olika kommuner 

för att få ihop antalet personer till intervjuerna. Syftet med urvalet av kommuner som 

liknar varandra grundar sig också i möjligheten att se hur barnavårdsutredare arbetar i två 

olika kommuner.  

 

Ansvarig enhets- eller gruppchef i valda kommuner kontaktades för att tillfrågas ifall 

dennes anställda kunde delta i intervjun. Trost (2010) beskriver att i denna urvalsmetod 

som kallas för gate keeper, när chefen är den som väljer ut deltagarna till intervjuerna 

finns det risk för att urvalet kan bli styrt. Genom att chefen kanske väljer ut personer som 

den tänker representerar enheten bra, eller en som är väldigt tidseffektiv eller någon som 

har ”bra” åsikter. På så sätt blir inte urvalet slumpmässigt utan strategiskt. Dock menar 

Trost att det är en risk man som forskare får acceptera, då du som forskare inte alltid kan 

detaljstyra exakt vem som ska delta. (Trost, 2010) Eriksson Zetterqvist & Ahrne (2014) 

skriver om risken med styrda val av intervjudeltagare. De menar att om den som genomför 

intervjun är väl förberedd och påläst är det svårt för ledningen att bara visa en konstruerad 

bild av verksamheten.  

Kommunerna i studien är av mindre storlek, därför finns som nämnts tidigare begränsat 

antal med socialsekreterare med arbetsuppgifter i form av barnavårdsutredningar. Vilket 

resulterar i att enhets- eller gruppledaren blir tvungen att fråga samtliga inom 

gruppen/enheten för att få fram tillräckligt antal deltagare som studien efterfrågar.  

5.6 Intervjurespondenter  

Nedan kommer en anonymiserad presentation av intervjuerna och respondenterna från 

den enskilda intervjun och de två fokusgruppsintervjuerna. 
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 En enskild intervju med en socialsekreterare. Hon har drygt 10 års erfarenhet 

av arbete med barnavårdsutredningar. 

  En fokusgruppsintervju med 6 st socialsekreterare. Alla i gruppen arbetar med 

barnavårdsutredningar gällande barn 0-20 år. I gruppen har individerna ett 

spann mellan ett år till 5 års erfarenhet av barnavårdsutredningar.  

 En fokusgruppsintervju med 6 st socialsekreterare.  Alla i gruppen arbetar med 

barnavårdsutredningar gällande barn 0-12 år. I gruppen har individerna ett 

spann mellan 6 månader till 4 års erfarenhet. 

 

5.7 Egna reflektioner kring tillvägagångssätt 

En svårighet med valet av datainsamlingsmetod i studien har varit att hitta tjänstemän 

som kunnat delta i intervjuerna. På grund av det utsatta läget många socialsekreterare är 

i idag arbetsmässigt, är det många som sagt att de gärna skulle velat deltagit, att de tyckt 

att ämnet i studien varit intressant, men inte funnit tid till att kunna delta. Vilket innebär 

tänkbar lucka i insamlingen av data gällande att de personer som är mest stressade och 

upplever sig har störst arbetsbörda inte finner tid att delta och då inte blir representerade 

i studien. Samtidigt som att det också förstärker uppfattningen av att socialsekreterarna 

verkligen befinner sig i en arbetssituation med mycket stress och stor arbetsbörda. 

Svårigheten att få tag i deltagare har gjort datainsamlingen mer problematisk än vad den 

skulle kunnat vara ifall deltagare till intervjuerna varit lättare att hitta och inte tidsmässigt 

tagit så lång tid att skaffa. Trots detta så hittades tillräckligt många deltagare så att studien 

kunde genomföras.  

 

5.8 Kvalitativ innehållsanalys 

För att hitta forskning kring det studien ämnade att undersöka gjordes sökningar i Social 

service abstract, Academic search elite och Swepub. Sökorden socialworker, social 

service, workload, jobstress, worksituation och human service organisations användes 

för att hitta artiklar relaterade till studiens syfte. De artiklar som hittades lästes igenom 

för att sen sortera ut de som bäst berörde studien.  

 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av olika förutbestämda teman och frågor (se bilaga 

3 & 4). De olika teman och frågorna bestämdes med syftet att respondenternas svar och 

reflektioner skulle ha fokus på relationsskapande, tidsprioriteringar och arbetssituation. 

Den enskilda intervjun som gjordes först bidrog också till skapandet av de teman som 
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användes på fokusgruppsintervjuerna. Efter samtliga intervjuer var gjorda skrevs de 

inspelade intervjuerna ut skrifligt - transkriberades. Kvale & Brinkmann (2009) förklarar 

transkribering som nödvändig i en intervjustudie för att kunna få den inspelade intervjun 

skriftlig och därmed lättare att hantera som empiri. De menar även att transkibering är 

avkontextualiserade återgivningar av levande intervjuer. Genom att transkribera och 

noga, upprepade gånger läsa igenom intervjuerna hittades likheter och olikheter i 

socialsekreterarnas svar. Likheterna och olikheterna färgmarkerades i genomläsningarna 

och fördes sedan samman. Dessa likheter och olikheter lade grunden till de olika rubriker 

och underrubriker i resultatsredovisningen. Rubrikerna har ändrats under arbetet med 

empirins gång. Material som inte upplevdes beröra ämnet sållades bort.  

 

 När intervjuerna var gjorda, framkom aspekter som inte tidigare var förutsedda. Detta 

kallar Kvale & Brinkman (2009) för ett eklektiskt angreppssätt, där man lyssnar på 

intervjurespondenternas berättelser och sedan jämför beskrivningarna de ger med 

litteratur. I denna studie handlade det om hur socialsekreterarna pratade om och 

förklarade deras handlingar och prioriteringar. Därför har arbetet med studiens teorier 

växt fram genom en växelverkan. Människobehandlande organisationsteori samt 

begreppet ”relationsskapande” fanns redan i studiens början, men begreppet ”accounts” 

tillkom efter datainsamlingen var gjord. Detta med anledning för att kunna förstå 

respondenternas svar både teoretiskt och vetenskapligt.   

 

5.9 Etiska överväganden 

De etiska reflektionerna i denna studie berör främst intervjurespondenterna. En forskare 

måste alltid ifrågasätta studiens syfte och nytta och jämföra det med påverkan på de 

personer som studien berör. Det kan finnas en intressekonflikt som forskaren måste 

fundera över och ta hänsyn till. En studie där det finns risk för att deltagarna påverkas 

negativt och inte nyttan med studien kan uppväga den risken, blir inte godkänd av 

forskningsetiska rådet. I Lagen om etikprövning som avser människor står det i 3-4§§ att 

forskning inte får utföras på sådant sätt att människor tar skada fysiskt eller psykiskt. (SFS 

2003:460) 

 

5.9.1 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer måste en forskare ta hänsyn till både 

forskningskrav och individsskyddskrav vid genomförandet av ett forskningsprojekt. 
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Denna studie är en kandidatuppsats och är i den meningen ingen självklar 

forskningsuppgift, utan är primärt till för examination. Därför är forskningskravet mindre 

viktigt. Däremot är individskyddskravet i denna studie det allra viktigaste. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har delat in individskyddskravet i fyra 

kategorier. (Vetenskapsrådet, 2002) Följer gör en genomgång av kategorierna, samt hur 

jag i studien gått till väga för att följa kraven. 

 

Informationskravet 

Alla individer som ska delta i studien ska få information om studiens syfte, vad den 

handlar om och hur den ska användas. Information om att deltagandet i studien är frivilligt 

ska ges till deltagarna, samt information om att de när de vill kan avbryta deltagandet, 

även under processens gång.(Vetenskapsrådet, 2002) Via ett brev som deltagarna i 

studien fick innan intervjun, stod information om vad studien handlar om, studiens syfte 

och vad den kommer användas till (se bilaga 1 & 2). I brevet informeras deltagarna om 

att deras deltagande i studien är frivilligt och kan om önskas avbrytas, om de skulle ångra 

sig. Deltagarna får även en försäkran om att deras medverkan i studien kommer att vara 

anonym. Vid intervjutillfället fick deltagarna en genomgång av informationsbrevet. Innan 

intervjun ägde rum mejlades intervjudelatagarna en intervjuguide där de planerade 

frågorna eller diskussionsämnena stod, så att om deltagarna ville så kunde de förbereda 

sig (se bilaga 3 & 4). 

 

Samtyckeskravet 

 De som deltar i studien ska ge sitt samtycke samt informeras om att samtycket kan 

avbrytas (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjun får deltagarna ett samtyckeskrav att 

skriva under. Som ovan beskrivet informerades intervjudeltagarna i ett informationsbrev 

om att studien är frivillig och kan avbrytas närsomhelt om så önskas. 

 

Konfidentialitetskravet 

Deltagarna som medverkar i studien ska vara anonyma. Materialet ska förvaras på ett 

sådant sätt att ingen utomstående kan ta del av det (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Inspelningen förvarades  på en säker plats. 

Deltagarnas svar, namn, samt kommun avidentifierades i transkriberingen av 

intervjuerna. Efter transkriberingen raderades inspelningen av intervjuerna. I denna studie 

då fokusgruppsintervjuer används är anonymitet en svårare fråga än vid enskilda 
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intervjuer. I fokusgrupper går inte undkomma att de alla deltagare hör varandras svar. I 

denna studie skulle det kunna komma upp känslig information eller åsikter om chefen, 

ledningen eller arbetsgruppen. För att deltagarna ska känna sig bekväma och våga prata 

öppet informerades de vid början av intervjun, önskan till dem att det som sägs under 

intervjun stannar där och inte förs vidare till andra. 

 

Nyttjandekravet 

 Materialet som samlas in kommer endast att användas i denna studie, inte för några andra 

syften eller sammanhang (Vetenskapsrådet, 2002 ) Materialet från intervjuerna har bara 

jag som författare tillgång till och de förvaras så att inte utomstående kan ha tillgång till 

det. 

 

Egna etiska reflektioner och överväganden 

Nyttan med denna studie ligger i att få reda på vad strategierna som socialsekreterare 

använder sig av för att hantera sitt arbete och arbetssituation gör med klienterna, och hur 

det påverkar yrkesprofessionen. Resultatet i studien ska kunna ge en förklaring till vad 

stor arbetsbörda och mycket stress kan resultera i inom socialtjänsten. Yrkesutövare, 

blivande socionomer, chefer och högre uppsatta politiker kan ha nytta av studien för att 

kunna se om det behövs en förändring i sättet de rekryterar, styr, handleder eller stöttar 

socialsekreterarna beroende på vad resultatet visar. Att människorna som deltar i studien, 

som respondenter i intervjuerna kan påverkas, går inte att helt utesluta. Dock är studien 

frivillig att delta i, samt att det är vuxna professionella människor som är vana vid att 

arbeta med både sina egna och andras känslor, vilket gör mig lugnare i risken att de skulle 

kunna påverkas väldigt negativt av deltagandet i studien. 

 

6 . Resultat 

Avsnittet nedan innehåller studiens resultat. Det insamlade materialet är sammanfattat 

och uppdelat under olika rubriker, samt underrubriker. Rubrikerna är samma som de olika 

diskussionsteman från intervjuguiderna till fokusgrupperna. Underrubrikerna har skapats 

av likheter och olikheter funna i socialsekreterarnas svar. De enskilda respondenterna har 

kodats med en siffra mellan 1-12 för att avidentifiera deras svar. 

 

I studien har intervjuer ägt rum i två olika kommuner. Upplevelserna och handlandet i de 

olika kommunerna visade sig variera. Variationen handlade om att i den ena kommunen 
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upplevdes socialsekreterarna ha en stabilare tillvaro och arbetssituation, jämförelsevis 

med den andra kommunen där organisation, arbetssituation och personalgrupp upplevdes 

mer ostabil. För att skilja på kommunerna i redovisningen av det insamlade datamaterialet 

väljer jag att kalla kommunerna för ”den instabila kommunen” och ”den stabila 

kommunen”, detta för att läsaren lättare ska kunna följa med i vilka kommuner som 

beskrivs. 

 

 

6.1 Ärendegång 

Återigen för att underlätta för läsaren, kommer här nedan en förenklad förklaring av hur 

ärendegången gällande en barnavårdsutredning går till. Läsaren kan under läsandet av 

resultatkapitlet gå tillbaka till denna modell för att lättare förstå vad socialsekreterarna 

pratar om för arbetsuppgifter och processer i barnavårdsutredningar.  

 

1. Anmälan eller ansökan inkommer till socialtjänsten. 

2. Förhandsbedömning görs för att ta reda på om det  

finns någon grund i anmälan. I så fall tas beslut om Utredningstiden  

att utredning ska öppnas. Eller tar reda på vad ansökan är 4 månader.  

handlar om, för att sen öppna utredning.   

3. Utredare har samtal med berörda, tar nödvändiga kontakter, 

hämtar in information från andra instanser, så som skola, Dokumentation 

BUP(barn och ungdomspsykiatrin), psykiatrin m.m. sker löpande. 

4. Beroende på vad informationen ger hålls fler samtal med berörda. 

Antal samtal varierar beroende på utredningens storlek.   

5. Bedömning, beslut och kommunicering av beslutet till klienten. 

 

 

6.2 Arbetsuppgifter 

De båda grupperna i kommunerna har exakt samma arbetsuppgifter. Det enda som 

egentligen skiljer är att i en kommun har samma grupp utredningar på barn upp till 12 år, 

i den andra upp till 20 år. Båda grupperna har utöver utredning även ansvar över 

öppenvårdsinsatser. Den grupp som upplever sin arbetssituation nästintill ohållbar får 

även hela tiden andra arbetsuppgifter för att hjälpa andra enheter inom sin sektion, för att 

de inte heller hinner med det de ska göra, vilket också blir en av anledningarna till att 

utredningsgruppen ännu mindre hinner med deras eget arbete.  
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I den ”instabila” kommunen beskriver socialsekreterarna deras arbetsuppgifter:  

 

7- Vi gör utredningar, vi följer upp insatser. Det är det huvudsakliga som vi ska 

göra. Sen tillkommer arbetsuppgifter från alla områden vid behov, och de behoven 

har varit konstanta den senaste tiden. 

 

 

 

6.3 Arbetssituation 

Arbetssituationen upplevs olika i de två kommuner som studien innefattar. I den ena 

kommunen upplevs arbetssituationen bestå av en hög belastning fast med jämnstor 

arbetsbörda, där socialsekreterarna upplevde situationen som hanterbar. 

Socialsekreterarna i den andra kommunen upplever en arbetsbörda som inte är hanterbar, 

med en period på några år som varit kaosartad, där arbetet går ut på att bara försöka 

minska på högen av utredningar för att kunna hålla sig ”flytande”. Båda kommunerna har 

haft svårt att hitta behöriga sökande till lediga tjänster eller vikariat. Dock har den 

”instabila” kommunen drabbats värst och tvingats jobba underbemannade under en längre 

period. 

 

Socialsekreterarna i den ”instabila” kommunen beskriver deras situation såhär: 

 

 10 -Vi har har väldigt få sökande med behörighet till tjänsterna. Vilket har 

resulterat i att vi länge gått kort med folk, då inte tjänsterna har tillsatts. 

Personalomsättningen har också varit stor. Hade du varit här för ett år sedan så 

hade du träffat helt andra människor, en helt annan grupp. 

 

8 -Jag tror att de flesta skulle skriva under på att det senaste året har varit det 

mest kaotiska på länge. 

 

Socialsekreterarna från den ”stabila” kommunen beskriver deras situation: 

 

5- Jag tror att vi i denna kommunen har det rätt så bra. Vi har fler handläggare 

än många andra kommuner, vilket påverkar förstås. Vi har en helt okej nivå på 

arbetsbörda. När jag pratar med kollegor från andra kommuner så tänker jag att 

vi nog har det bra här i denna kommunen. Sen finns det ju alltid saker som även vi 

kan bli bättre på.  
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4- Vi är rätt så många utredare. Även om det kan vara tufft och mycket, för det 

känner jag absolut att det har varit, att det hat varit mycket under en lång tid. Men 

jämför jag med kommunen jag jobbade i innan som hade det jättetufft, så tycker 

jag att vår arbetssituation här är bra. 

 

Socialsekreterarna i den ”stabila” kommunen jämför med sina tidigare erfarenheter från 

andra kommuner och upplever då att deras nuvarande kommun har en bättre 

arbetssituation. De har också upplevt att det är svårt att hitta personer med behörighet till 

de lediga tjänsterna. Dock uttrycker de inte samma nivå av bekymmer som den ”instabila” 

kommunen gör. En stor skillnad mellan de olika kommunerna är stabiliteten i 

arbetsgruppen. Den ”stabila” kommunen säger att de den senaste tiden haft en stabil och 

trygg arbetsgrupp utan massa personalombyten och uttrycker stora fördelar med att det 

varit så. Medan i den ”instabila” kommunen har så gott som alla personer i gruppen bytts 

under det senaste året.  

 

6.3.1 ”Toppar” och ”dalar” 

Att stressiga perioder eller perioder med större arbetsbörda går i vågor, eller att det har 

”toppar” och ”dalar” uttrycker en socialsekreterare med 10 års erfarenhet att hon upplevde  

fanns mer förr. Nu upplever socialsekreterarna att socialtjänsten har ett mer jämnare 

tryck, som också hela tiden är högt. I den ”stabila” kommunen uttrycker 

socialsekreterarna som har mer än fyra års års erfarenhet att de förr upplevde att 

arbetsbördan gick i ”toppar” och ”dalar”. Att det var perioder med mer att göra som 

följdes av perioder med mindre att göra. Dessa svängningar upplever de idag har 

försvunnit. Att det idag är ett jämnare mer konstant högtryck. 

 

Socialsekreterare från den ”stabila” kommunen säger: 

 

5- Förr kunde man passa på att komma ifatt och göra sådant som man inte hunnit 

med innan. Då gick det upp och ner över året. April var bedrövlig, oktober var 

besvärlig, februari -  någonstans efter jul så krisade det, tiderna däremellan var 

lugnare. 

 

4 – Jag tycker att det nu har varit en ganska lång tid som det varit större 

arbetsbörda, en uppförsbacke nästan. 

 

Socialsekreterare från den ”instabila” kommunen säger: 

 

8- Det finns ingen tid till att jobba ikapp längre. När jag började arbeta inom detta 

var det vissa perioder som var lika stressiga som nu. Men då kom det alltid en 
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period efter som man kunde jobba ikapp det man inte hunnit. Nu handlar det bara 

om att hålla sig flytande och försöka att inte komma efter allt för mycket. 

 

Citaten visar att båda kommunerna upplever att det idag är ett jämnare och samtidigt 

högre tryck på socialtjänsten. Vilket i sin tur också höjer kraven för socialsekreterarna 

gällande att hinna med sina arbetsuppgifter, då de inte som förr har lugnare perioder att 

kunna jobba ifatt.  

 

6.3.2 Stress och arbetsbörda 

Socialsekreterarna diskuterar olika anledningar till stress. Socialsekreterarna i den 

”instabila” kommunen menar att det är för att organisationen inte har hunnit med det stora 

inflödet av ärenden, som stressen för dem som handläggare ökat avsevärt. I den ”stabila” 

kommunen ligger stressen mer på en individnivå, där det handlar om hur 

socialsekreterarna själv lägger sitt schema och planerar sina dagar. Alla socialsekreterare 

är samsynta i att det som är mest stressigt för dem och svårast att hinna med är 

skrivarbetet, dokumentationen. 

 

Socialsekreterarna i den ”instabila” kommunen säger: 

 

10- Egentligen har de senaste två åren varit väldigt tuffa men nu har det ju 

tillkommit något helt annat med den stora mängden ensamkommande flyktingbarn 

som ökat trycket ytterligare. 

 

Socialsekreterarna i den ”stabila” kommunen säger: 

 

1- Det finns ju vissa dagar man kan känna en högre nivå av stress. Fast då 

upplever jag att det har mer med min egen planering att göra, snarare än att jag 

har för många ärenden. Jag kanske har bokat in tre möten på en dag och samtidigt 

har ambitionen att journalföra dem, då blir det lite mycket såklart.  

 

Vad som kan hända när socialsekreterarna utsätts för mycket stress och stor arbetsbörda 

på sitt arbete, är enligt de själva att de lättare missar saker som de annars skulle ha 

möjlighet att se. De menar att om du upplever hög stress är det svårt att fokusera i möten 

och samtal med klienten, samt att det är lätt att göra felprioriteringar. 

 

6– Är man stressad överlag så tror jag att det speglar sig i hela utredningsarbetet. 

Man blir stressad i möten, man har inte lika mycket tålamod och man lyssnar inte 

som man ska. Det blir svårt att finna lugn och ro när man ska sätt sig ner och prata 

med klienten om man hela tiden känner sig stressad, vilket kan leda till att man 

inte hör rätt i samtalet. 
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Socialsekreterarna upplever själva att deras jobb påverkas negativt av stress. De menar 

att inte bara vissa delar, utan helheten i arbetet samt förmågan bedöma och sortera 

information kan drabbas.  

 

6.3.3 Hur har denna arbetssituation uppstått? 

Socialsekreterarna säger själva att de tror att anledningen till att socialtjänsterna runt om 

i landet överlag upplever en situation närmast ohållbar har till viss del med ökat inföde 

att göra. Men de stora anledningarna som alla är rörande överens om, är hur 

organisationen tacklar det höga trycket. Samtidigt har socialtjänsten fått mer krav på sig 

i hur arbetet ska genomföras, vilket kräver mycket mer tid av socialsekreterarna. 

Resurserna har däremot inte ökat i samma takt. Socialsekreterarna belyser saker som att 

i och med inplementeringen av BBIC (barnens behov i centrum) har 

dokumentationskraven ökat. Samtidigt som en lagändring angående att på alla 

anmälningar gällande misstanke om våld i familjen ska öppnas en utredning. Detta bidrar 

till mycket mer jobb för socialsekreterarna än tidigare. Specifikt i den ”instabila” 

kommunen  pratar socialsekreterarna om hur organisationen har påverkat att 

arbetssituationen ser ut som den gör för dem idag: 

 

10- Det även organisatoriskt. Det saknas rutiner och struktur. Eftersom att alla 

bara är inne och jobbar hela tiden blir det ingen som jobbar organisatoriskt. Vi 

avsaknar kontakt med arbetsledning, vi avsaknar regelbundna 

ärendegenomgångar, man kör på i sitt egna helt enkelt. 

 

8– Mängden av ärenden har ökat avsevärt, det har nästan fördubblats de senaste 

åren. Allvarlighetsgraden på ärendena upplevs också har ökat. Det är sådana 

utredningar som vi måste gå in och arbeta mer i, vilket också då tar mer tid, 

självklart. 

 

Socialsekreterarna i den ”stabila” kommunen pratar också om organisationens påverkan 

av arbetssituationen. Fast då i en jämförelse med andra kommuner, där de upplever att 

deras kommun fungerar bra organisatoriskt. De säger: 

 

6– Jag tror inte alltid att det handlar om mängden ärenden i sig som ger stress. 

Jag tror att stressnivån och arbetssituationen du är i styrs väldigt mycket av 

organisationen. Om jag jämför med tiden jag jobbade i ……kommun. Där hade 

jag inte lika mycket ärenden som här, inte i närheten. Men stressen var på topp. 

När allt runt omkring inte fungerar, allt vardagliga så som rutiner, så påverkar 

det massor.  

 



  
 

28 

 

5- Nu utreder vi så otroligt mycket mer än vi gjorde förr. Vi jobbar utifrån BBIC 

och då ska vi kolla alla områden för att titta så att det inte finns något problem 

inom något område. Vilket är bra i och för sig men det blir också jättestora 

utredningar. Det är detta som tar tid. 

 

I Båda kommunerna upplever socialsekreterarna att ärendemängden och kraven på dem 

som utredare har ökat. Upplevelserna från socialsekreterarna är lika gällande att 

organisationen har stor betydelse i hur arbetssituationen för dem ser ut. Den ”stabila” 

kommunen pratar om det från ett perspektiv där de kan titta på andra kommuner och se 

vad som organisatorisk inte fungerar där. Samtidigt som de lyfter fram att de själva 

upplever sig ha en välfungerande organisation och ledning som verkligen sett allvaret i 

ärendemängden och då anställt fler personer. Den ”instabila” kommunen har ett närmre 

perspektiv där de pratar om det som inte fungerar i deras organisation. De säger saker 

som att organisationen försent förstod att det behövdes mer arbetskraft. När de sen förstod 

det och började försöka anställa handläggare, både ”vanliga” och konsulter, fanns det inga 

att tillgå.  

 

6.3.4 Dokumentation 

Samtliga socialsekreterare som intervjuats upplever att det som är svårast att hinna med i 

deras arbete är dokumentation och skrivarbete. Som nämndes tidigare i texten ( kap 6.2.4) 

så har sedan BBIC börjades användas i alla kommuner som en utredningsmall, där olika 

angivna områden ska undersökas i varje utredning, gjort att utredningsarbetet blivit 

mycket större och skrivarbetet mycket mer omfattande. Likaså lagändring, som även det 

nämns tidigare i texten ( kap 6.2.4) har medfört större arbetsbörda för de enskilda 

handläggarna. Socialsekreterarna menar att de självklart också kan se vinsterna med 

BBIC och med lagändringen. Det som däremot blivit fel och gjort att de enskilda 

handläggarna har mer jobb än de klarar av för att göra ett bra jobb, menar de är att 

resurserna inte har ökat i samma takt som kraven. Socialsekreterarna i den ”instabila” 

kommunen säger: 

 

7- Det är väldigt mycket tid som går åt framför datorn, kanske inte rent 

skrivarbete, men att administrera, skriva kallelser, kontakta samarbetspartners 

eller inhämta information. Det är ju inte rent skrivande, men inte heller 

klientkontakt. Det är ju så mycket som ska dokumenteras, det är utredningsplaner, 

journalanteckningar, information som hämtats in m.m. Jag har hört siffran 70/30, 

att 70 procent av arbetet är skrivarbete och 30 procent är klientkontakt. Jag tror 

att den siffran stämmer ganska bra överens med verkligheten.  
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En socialsekreterare med 10 års erfarenhet gör en jämförelse med hur de dokumenterade 

förr: 

 
5- Förr skrev jag inte ens själv. Jag dikterade och sen hade vi en assistent som 

skrev ut det, la in högarna på mitt rum och jag bara signerade. Vid många tillfällen 

så kladdade jag bara lite på ett papper om det till exempel gällde en 

sammanfattning till en utredning eller liknande. Då skrev assistenten ihop texten 

från min kladd, hur snyggt som helst och jag bara skrev under. Förr så kunde jag 

sitta timmar i samtal med klienter. Idag kan jag ibland känna mig som ett 

domstolsbiträde, jag ska bara skriva vad de säger. Det kan vem som helst göra, 

sen ska vi bedöma det i huvudet också. Men jag la ju oerhört mycket mer tid på 

klienterna förr, väldigt mycket mer. 

 

 

Socialsekreterarna förklarar att om de har två besök på en dag. Där besöken kanske är på 

cirka en, en och en halv timme vardera, så tar det lika lång tid att dokumentera samtalen. 

En socialsekreterare säger att: 

 

3- Ibland kan du önska att du inte skulle behöva svara i telefon för att det korta 

samtalet tar 20 minuter att skriva ner. Vi stänger av telefonerna ibland för att vi 

har inte tid till att skriva ner allt. Sen kan ju klienter smsa eller mejla, då ska allt 

sådant också dokumenteras. Jag känner mig som en bevissamlare snarare än en 

socialarbetare, det är skittråkigt.  

  

 

6.3.5 Att känna sig granskad 

Socialsekreterarna i båda kommunerna upplever att socialsekreterare idag i Sverige är 

mycket mer hårt granskade än vad de var förr. Alla kan se varför det är så och också se 

fördelen med granskningen, att den kan rädda barn och familjer från att fara illa. Dock 

blir också en effekt av den hårda granskningen menar de, att dokumentationen bli ännu 

mer omfattande än vad den kanske skulle behöva vara. Med rädsla för att bli granskad 

dokumenterar socialsekreterarna ibland bara för att skydda sig, snarare än för att de anser 

att de är något som ska dokumenteras för att det gynnar ärendet. En socialsekreterare 

förklarar hur det hör ihop med stressen i arbetet: 

 

3– Stressen i detta jobbet tror jag ökar av att man som socialsekreterare är rädd 

att göra fel. Det blåser upp sådana mediastormar som kan skrämma vilken 

socialsekreterare som helst. IVO (inspektionen för vård och omsorg) granskar oss 

hårt, vilket är bra, men ibland tror jag att det skapar en stress i detta jobbet som 

inte alltid skulle behöva finnas. Rädslan gör också att vi skriver och dokumenterar 

ännu mer än vad vi behöver, bara för att skydda vår egen rygg om vi skulle bli 

granskade. 
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Rutiner, riktlinjer och mallar är något som socialsekreterarna lägger stor vikt vid och 

uttrycker är något som underlättar arbetet både när det gäller tryggheten i att man gör rätt 

och tillräckligt mycket i ett ärende. Samtidigt som att finns det färdiga mallar för kallelser 

och för begäran av uppgifter från andra instanser minskar det det dokumentationsarbetet 

avsevärt. Socialsekreterarna pratar om rutiner och mallar olika i de olika kommunerna. 

Den ”stabila” kommunen pratar positivt om att de har och använder sig av rutiner och 

mallar och hur mycket det underlättar för dem. Den ”instabila” kommunen pratar om det 

utifrån att de har en avsaknad av och ser negativt på att det inte finns.  

 

Samtliga socialsekreterare upplever att välfungerande organisation och ledning är 

nyckeln till en bra arbetssituation. 

 

6.3.6 Erfarenhetens betydelse 

Den socialsekreterare som intervjuas som har cirka tio års erfarenhet, berättar att hon med 

åren också har lärt sig hantera den stora arbetsbördan. Detta till trots att hon ändå tycker 

att arbetsbördan ökat och det har varit ett högre tryck de senaste åren. Hon menar att hon 

känner en trygghet i sin erfarenhet och speglar inte sig själv i hennes arbete. Hon tycker 

att om det är perioder då hon är stressad för att det är mycket på sitt jobb och hon känner 

att hon inte hinner med, är hon trygg i att hon gör sitt jobb bra och att arbetssituationen 

inte beror på henne, utan på att det är ett högt tryck in och det är inget hon kan påverka, 

annat än att ta en sak i taget, det viktigaste först. Hon säger hon idag kan ha mer ”is i 

magen” för att hon vet att det med några extra tidiga morgonar eller kvällar kommer lösa 

sig. Själv tänker hon att det är hennes erfarenhet och rutin på att hon gjort så många 

utredningar och därför kan vara trygg i att hon kan sitt jobb, kanske till skillnad på om 

man som socialsekreterare är ganska ny och då automatiskt lite mer osäker, säger hon. 

Att det som ny kan vara lättare att känna sig stressad över om man har gjort tillräckligt i 

en utredning eller bedömt rätt. 

 

 

6.4 Prioritering av tid 

Samtliga intervjurespondenter anser att hur de prioriterar sin tid är väldigt individuellt. 

De har alla möjligheten att planera sitt arbete själva, hur de vill lägga upp en utredning 

och hur mycket tid de vill lägga på de olika delarna i utredningen. Händer något akut, 

hamnar det först på prioriteringslistan. Likaså om det handlar om en utredning där det blir 
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aktuellt att barnet ska omhändertas. Då måste det läggas mycket tid på möten, samtal och 

skrivarbete, eftersom att den utredningen måste hålla sig i rätten och i socialnämnden.  

 

I den ”instabila” kommunen berättar socialsekreterarna om drastiska handlingar de fått 

göra då tiden till att hinna med alla delar i utredningsarbetet inte funnits. Det handlar om 

att utredningar inte kunnat skrivas färdigt tidigare än dryga halvåret efter att 

utredningstiden varit slut, att de fått utredningar tilldelade sig som redan utredningstiden 

gått ut på, vilka de då inte kan jobba i, utan får skriva ihop och stänga utan att utfört något 

utredningsarbete. Socialsekreterarna i den ”instabila” kommunen säger: 

 

8– Många utredningar kan vara färdigjobbade men har inte hunnits skrivas klart. 

Jag hade några utredningar nu som jag skrev klart för någon månad sen, som 

skulle varit färdig i början av året.  Känslan av att behöva göra så är inte bra, inte 

bra alls. 

 

Samtliga socialsekreterare pratar om att ett sätt att gå till väga för att försöka få mer tid 

eller effektivisera sin tid,  är att ”snabbutreda”, alltså att genomföra utredningen på 

kortade tid än fyra månader. Detta menar de är ett sätt när du som handläggare fått 

utredningen till dig sent, kanske några månader in i utredningstiden  måste använda dig 

av. Samtidigt som det är ett sätt som de inhyrda konsulterna på socialkontoren arbetar. I 

båda kommuner menar de att det går att se att den sortens utredningar där de fyra 

månaderna inte fått ha sin chans att existera, tenderar att komma tillbaka i form av nya 

anmälningar, och då i sin tur nya utredningar. Andra konsekvenser när tidsprioritering 

blir nödvändig för att hinna med berättar socialsekreterare från den ”stabila” kommunen 

om: 

  

5- Om man av någon anledning inte haft eller fått möjlighet att börja med 

utredningen fören flera månader in i utredningstiden så kan det ju bli så att 

avsnitten i BBIC som kallas ”socialt uppträdande”, ”identitet” eller ”förmåga att 

klara sig själv” inte prioriteras som lika viktiga. Man får ju inte ”dagtinga” med 

vad som är viktigt och inte, men det gör man ibland i sådana lägen. Jag vill kunna 

ha tiden att ha möjlighet att fråga min klient: ”vad vill du ha hjälp med?” Finns 

det något jag har missat? Så att de har möjligheten att vara med och påverka, och 

vara delaktiga. 

 

3- Viktigt är i alla fall att handläggarna får utredningen tilldelade sig så fort som 

möljligt. Att handläggarna har så mycket av de fyra månaderna som möjligt på 

sig. Då finns möjligheten för mig som handläggare att lägga upp tiden i 

utredningen efter hur det verkar gynna utredningsarbetet på bästa sätt. 
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I båda kommunerna uppger socialsekreterarna att det som alltid hamnar längst ner på 

prioriteringen är deras uppföljning av öppenvårdsinsatser. Samtliga förklarar 

prioriteringen med att när en klient har insats från öppenvården så finns det andra 

professionella som har ”ögonen” på dem, och meddelar socialsekreterarna ifall något 

drastiskt skulle hända. Uppföljningarna eller insatserna är inte tidsbegränsade enligt lag, 

förklarar socialsekreterarna, vilket gör att det ”lättare” blir att tiden mellan kan bli lång. 

Själva arbetet i en utredning, att hålla samtal att ta alla kontakter som behövs för att kunna 

få en klar bild av familjen eller barnets situation är det viktigast i en utredning. Även om 

andra saker som dokumentation, skrivarbete, uppföljning av insatser eller att hålla 

tidsramen blir tvunget att prioriteras ner, menar samtliga socialsekreterare att kraven 

gentemot klienterna aldrig får prioriteras bort. En socialsekreterare uttrycker sig så här: 

 

5- Jag kan ju aldrig ”pruta” på det som jag måste göra i en utredning. Till exempel 

strunta i att samtala med barnet för att jag inte har tid, och bara tillexempel prata 

med föräldrarna. Det viktigaste är att göra rätt mot klienten. Då kanske det får bli 

att jag backdaterar datumet på när utredningen blev färdig, om det gäller någon 

dag eller så, som kanske krävs för att jag ska kunna göra det allra sista. Eller så 

kan det blir så att jag förlänger utredningstiden i nämnden fast skyller på något 

annat än tidsbrist, då det inte är ett legitimt skäl. Jag tänker alltid att det viktigaste 

är att göra rätt emot klienten, inte att allt är på prick med systemet. 

 

Socialsekreterarna har ingen mall eller rutiner på hur arbetet ska läggas upp, vad som ska 

prioriteras först eller vad som är viktigast att hinna med. Detta lägger de själva upp efter 

hur de personligen arbetar och beroende på hur deras personligheter ser ut. Citatet ovan 

visar på hur en socialsekreterares syn på vad som för henne är viktigast att lägga fokus 

på.  

 

6.4.1 Om det funnits mer tid 

Socialsekreterarna i de olika kommunerna tänker olika i hur de skulle arbeta om det fanns 

mer tid. Socialsekreterarna i den ”stabila” kommunen säger: 

 

1– Om jag känner att jag har extra tid ”över” så brukar jag försöka läsa på om 

saker som rör mina utredningar. Till exempel om autism, då en av barnen i en 

utredning har den diagnosen. Annars försöker jag att få in något mer barnsamtal 

i utredningen om tid finns. Jag har oftast ett barnsamtal per utredning, i de 

utredningar jag gjort. Jag upplever det i många fall som för lite. Jag skulle vilja 

återkoppla till barnet en tid efter vi haft första samtalet så att de vet vad som 

händer och får ett avslut och förklaring på utredningen de också. Så har jag tid 

till det så bokar jag in ett barnsamtal till. 

 

Socialsekreterarna i den ”instabila” kommunen säger: 
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10- Hade tiden funnits så skulle vi vilja jobba upp våra rutiner, som skulle 

underlätta det vardagliga arbetet mycket. Vi skulle också vilja jobba med 

utvecklingsfrågor i organisationen för att kunna få en drägligare arbetssituation. 

 

Återigen speglas socialsekreterarnas olika perspektiv på problemen. I den ”instabila” 

kommunen upplever socialsekreterarna att de skulle vilja ha mer tid till att få 

organisationen på fötter och ser då att deras arbetssituation skulle kunna ändras. Den 

”stabila” kommunen som redan upplever sig ha en organisation som fungerar ser att mer 

tid för dem skulle kunna ge dem möjligheten att ha mer samtal med barnen i 

utredningarna. De pratar inte alls om organisatoriskt arbete.  

 

 

6.5 Relationsarbete mellan professionell och klient 

Socialsekreterarna i de olika kommunerna har olika åsikter när det gäller relationsarbete 

och klientrelation. Merparten tycker att det är viktigt med relationsarbete med klienterna. 

De menar att har du som handläggare ingen relation med din klient så blir 

motivationsarbetet och förändringsarbetet svårare, om inte nästintill omöjligt. Samma 

handläggare som inte tycker att relationsarbetet är viktigt är samma som hade perspektivet 

av att en utredare ska vara mer byråkrat än behandlare, tidigare i texten ( kap 6.4.1).  

 

Merparten av socialsekreterarna tycker att man ska kunna ha en öppen, ärlig och rak 

kommunikation. Där man kan prata med klienten om deras situation, deras svagheter, 

men också deras styrkor. För att kunna det behövs en arbetsallians, vilket du endast kan 

skaffa dig genom att träffa klienten, samtala med han/henne och och göra klienten 

delaktig i utredningen, frågeställningarna i utredningen och i utredningsprocessen.  För 

att du som handläggare i sin tur ska kunna arbeta på det viset, krävs tid. Socialsekreterare 

från den ”stabila” kommunen säger: 

 

5- Jag känner ofta att jag inte hinner göra det relationsarbete som jag skulle vilja. 

Kontakten blir ganska formell där man pratar mycket utifrån utredningsfrågor. 

”Vi ska undersöka din situation”, det är mycket ytligare, ”vi ska bara prata om 

någonting och sen går vi härifrån”. Jobbet handlar inte längre om att jag som 

socialsekreterare ska försöka hjälpa klienten till förändring. Inte att jag ska ta 

reda på vad klienten känner, tycker eller tänker. Nu är jag mer som en ganska bra 

författare. 

  

En socialsekreterare från den ”instabila” kommunen belyser vikten av relation när det 

handlar om samtal med barn: 
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7– Som handläggare måste jag få till någon form av förtroende hos barnen när vi 

träffas i samtal och vill att de ska ge mig information. För att det ska gå måste jag 

ju ha någon form av relation och förtroende från barnet. Samtidigt som genom att 

träffa klienterna i samtal, att ha möten med dem, gör man de mer delaktiga, vilket 

är superviktigt för att de ska kunna känna att utredningen, eller insatsen som det 

beslutas om gagnar dem och de inte bara känner att det är ett ”straff”. 

 

Socialsekreterarnas uppfattning om relationsarbetet skiljer sig inget mellan kommunerna. 

Majoriteten upplever verkligen att relationen till klienten och dem som handläggare är 

viktig för att arbetet dem emellan ska vara lyckat.  

 

6.5.1 Närhet och distans 

När socialsekreterarna pratar om ”relationsarbete” pratar de också om hur de förhåller sig 

till att ha ”närhet” eller ”distans” till sina klienter. Där ”närhet” symboliserar ”relation”, 

”förändringsarbete” och ”behandlingsarbete” och ”distans” symboliserar rollen som 

”myndighetsperson” eller som ”byråkrat”. Här skiljer sig socialsekreterarnas handlande 

och upplevs vara kopplat till personlighet och åsikt. Samtidigt som att samtliga 

socialsekreterare menar att hur man förhåller sig till ”distans” eller ”närhet” till sina 

klienter beror väldigt mycket på hur klienten förhåller sig till dem som handläggare, och 

på vad för slags utredning det handlar om. Några av socialsekreterarna säger: 

 

5- Jag tänker att man behöver inte bli privat bara för att man är personlig. Även 

om man har utredningar som pågår över lång tid och kräver stora insatser. Men 

visst måste man använda mer av sin personlighet i sådana ärenden.  

 

10– Det kan ju bli fel att komma för nära en klient relationsmässigt eftersom att 

du är en myndighetsperson. 

 

9– Med vissa klienter kan det vara så att man måste jobba mer med att hålla 

distansen, så att de inte ”kryper in under skinnet” på dig, så att säga. I ärenden 

där man får mycket skit kastat på sig, att man är en idiot, att man har förstört deras 

liv eller liknande. Då måste man ju jobba på distansen. 

 

7– Likadant finns det ju klienter som du lättare tycker om och du lättare engagerar 

dig i, sen försöker man ju ge alla samma bemötande. Vissa klienter kan man ju 

tänka att i en annan situation skulle vi kunnat vara vänner. Där får man ju tänka 

på distansen fast åt ett annat håll.  

 

Gällande begreppen ”närhet” och ”distans” verkar det finnas olika uppfattningar och 

tankar. Majoriteten av socialsekreterarna upplever att relationsarbetet med klienten är 

viktigt, som diskuterades i förra kapitlet. Samtidigt som övervägande av 
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socialsekreterarna pratar om vikten att hålla en distans till klienten eftersom att du som 

socialsekreterare är en myndighetsperson.  

 

6.5.2 Förändringsarbete 

Alla socialsekreterarna nämner att de är medvetna om vad som behövs för att de inom 

utredningsarbetet ska kunna arbeta med ett förändringstänk. Dock är det inte alltid 

förutsättningarna finns för att det ska vara möjligt. Det går att dra parallell till det de 

tidigare i texten nämnde om snabbutredningar (kap 6.3), att socialsekreterarna upplever 

det som att görs en utredning för snabbt eller att tiden inte funnits till att göra den 

ordentligt, så är det vanligt att den kommer tillbaka. Vilket i sin tur medför merarbete och 

familjer och barn som återigen måste genomgå utredning för att det inte blivit någon 

förändring sen första gången.  

 

Samtliga socialsekreterare menar att för att ha möjligheten att arbeta med målet att 

utredningen ska ge ett förändringsarbete, måste handläggaren ha så mycket som möjligt 

av den lagstadgade fyramånaders utredningstiden till sitt förfogande, då de fyra 

månaderna i sig själva är en process. 

 

6.5.3 Olika perspektiv på utredare 

Socialsekreterarna i de båda kommunerna pratar om att det finns två olika perspektiv när 

det gäller hur man ser på ens jobb som utredare. Det ena perspektivet är att du som 

utredare använder de fyra månader du har till ditt förfogande med att arbeta med 

förändring hos klienten. Att under de fyra månader handläggaren utreder pågår en process 

som han leda till en insikt hos klienten, i dens handlande eller tänkande. Detta kan i sin 

tur leda till att insatser inte ens behövs, då det var en förändring som behövdes för att 

barnets situation skulle förbättras. Eller så kan det leda till att familjen eller barnet får en 

insikt i sin egen situation och då blir lättare att motivera till insats där förändringen i sin 

tur kan ske.  

 

Det andra perspektivet är att som socialsekreterare har du en mer byråkratisk roll, inte en 

roll som behandlare. Då menar man att handläggaren endast ska ha ett 

helikopterperspektiv, samla in information, för att sedan bedöma om insats eller inte, och 

i så fall vilken insats. Förändringsarbetet sker hos öppenvården, som är de som ska stå för 

behandlingen och motivationen. Merparten av socialsekreterarna i studien föredrog och 
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ville arbeta med förändringsarbete i utredningarna. I den ”stabila” kommunen berodde 

valet av perspektiv mer på vilken person handläggaren var och dens personliga stil i 

utredningsarbetet. I den ”instabila” kommunen handlade valet mer om tillgången på 

resurser, de säger: 

 

7– Jag upplever det svårare att jobba med ett förändringstänk i utredningen idag. 

Vi har inte riktigt de förutsättningarna tidsmässigt. För några år sedan så jobbade 

vi mer med förändringstänk, är min erfarenhet. Nu är det som sagt inte så lätt att 

hitta den tiden som krävs då arbetssituationen ser ut som den gör. 

 

 

 

7 . Analys 

Nedan följer avsnittet där det redovisade resultatet analyseras. Till en början analyseras 

de ”strategier” som visat sig i det insamlade materialet. Därefter analyseras de 

”rättfärdigande” socialsekreterarna i intervjuerna beskrivit för sitt handlande och sina 

strategier. Resultatet analyseras med hjälp av begreppen ”strategier” och 

”rättfärdiganden”, som grundar sig i tidigare forskning och teori. 

 

7.1 Strategier 

Vid genomläsning av insamlad data hittades en prioriteringsordning i hur 

socialsekreterarna, speciellt de socialsekreterare som arbetade under mycket stress och 

stor arbetsbörda, la upp sitt arbete. Astvik & Melins (2013) studie handlar om hur 

socialsekreterare hanterar stress genom att tillexempel arbeta mer. Resultaten från denna 

studie visar mer på hur arbetet och klienterna påverkas av arbetssituationen. Genom 

intervjuerna har det framkommit att socialsekreterarna har en prioriteringsordning som 

de arbetar efter. Den ordningen är kanske inte alla gånger är helt uttalad ens för dem 

själva. Utan kan både vara något som socialsekreterarna väljer att arbeta efter, men nog i 

de flesta fall handlar om ett arbetssätt de använder sig av skapat av deras förutsättningar. 

Prioriteringen sker i tre steg, där första prioriteringen kommer före andra, och andra före 

tredje. 

  

1. Socialsekreterarna berättar att det de prioriterar som nummer ett idag i deras arbete är 

att ”högen” av utredningar ska minska. För att den ska kunna minska använde sig 

socialsekreterarna av så kallade ”snabbutredningar”. Utredningar som inte tidsmässigt tar 
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de fyra lagstadgade månaderna, utan genomförs på kortare tid. Detta menar Hasenfeld 

(2010) är ett sätt för socialsekreterarna  att försöka balansera sina krav på administrativt 

arbete och kraven på tid som ska finnas till klienterna. 

 

2. Nummer två på prioriteringsordningen är att socialsekreterarna dokumenterar mycket 

och väl. Dokumentation och skrivarbete tar upp ungefär 70 procent av socialsekreterarens 

tid, där de resterande 30 procenten är klientkontakt. 

 

3. Nummer tre och sist på prioriteringsordningen för socialsekreterarna är 

klientkontakten. Klientkontakten som i sin tur innehåller förändringsarbete och 

relationsarbete är det som socialsekreterarna lägger minst tid på och arbetar minst med.  

 

Att socialsekreterarna tvingas göra prioriteringar i deras arbetsuppgifter handlar enligt 

Hasenfeld (2009) om komplexiteten i arbetet i människobehandlande organisationer. 

Socialsekreterarna säger i de flesta fall att de skulle vilja priotitera annorlunda än vad de 

idag gör. Hasenfeld (2009) förklarar detta med att socialsekreterarna som arbetar i 

människobehandlande organisationer har både en hjälpande och en kontrollerande roll 

gentemot sina klienter. Utifrån den hjälpande rollen skulle socialsekreterarna prioritera 

relationsarbete och klientkontakt mer. Fast utifrån att socialsekreterarna har en 

kontrollerande roll i form av t.ex. omhändertaganden och bedömningar blir de 

byråkratiska arbetsuppgifterna mer framträdande.  

 

Om tiden är knapp, utredningstiden börjar närma sig sitt slut och socialsekreteraren inte 

hunnit göra det som skall göras i utredningen, tillexempel ha alla samtal, eller göra allt 

skrivarbete har de olika strategier hur de går till väga. Antingen ansöker de hos 

socialnämnden om att förlänga utredningstiden, men eftersom att tidsbrist inte är ett 

legitimt skäl till förlängning, skyller socialsekreteraren på något annat för att få tiden 

förlängd, till exempel att de inhämtade uppgifterna dröjt med att komma 

socialsekreteraren tillhanda. En annan strategi är att om det bara gäller några dagar som 

utredningen går över tiden, att backdatera datumet när utredningen skrivs färdigt så att 

det ser ut som den gjorts klart i tid. En tredje strategi är att socialsekreterarna gör klart 

allt arbete i själva utredningen men skriver inte klart den. Bedömning och beslut tas, men 

skrivarbete och dokumentation får vänta tills det finns tid. Hasenfelds (2009) beskrivning 

om arbetet i människobehandlande organisationer där arbetet aldrig tar slut, fast 



  
 

38 

 

resurserna är begränsade kan till viss del förklara varför detta problem uppstår för 

socialsekreterarna. I detta fall handlar det om att arbetsuppgifterna med antal utredningar 

för socialsekreterarna aldrig tar slut, men att de tillgången till resurserna gör det och då 

tvingar socialsekreterarna att ta till strategier som ovan beskrivits.  

 

Utöver att socialsekreterarnas arbete prioriteras i en slags prioriteringsordning som en 

hantering av deras arbetssituation trädde även en annan strategi fram i det redovisade 

materialet. Astvik & Melin (2013) beskriver i sin studie om tre olika strategier som 

socialsekreterare med stor stress och arbetsbörda använder sig av. Varav den tredje 

strategin innebär enligt författarna att de socialsekreterare med längre erfarenhet inte 

använde sig av någon strategi, utan bara arbetade mer effektivt.  

 

Resultatet i denna studie visar att även de socialsekreterare som har längre erfarenhet 

använder sig av strategier. De strategierna består till viss del av det Astvik & Melin (2013) 

nämnde, av  deras erfarenhet men också av medvetna strategier som tidsprioritering, att 

”ha is i magen” och att inte spegla sig i sitt arbete.  

   

7.2 Rättfärdigande 

Knutagård (2009) skriver i sin avhandling om begreppet ”accounts”, där det av tjänstemän 

används som ett sätt att svara på frågan, varför? Eller för att rättfärdiga sitt handlande, att 

göra det legitimt. När handlandet inte är det rätta utifrån regelboken, utifrån 

tjänstemannen eller utifrån den allmänna uppfattningen. 

 

I den insamlade datan framkommer olika ”accounts” de intervjuade socialsekreterarna 

använde sig av för att just rättfärdiga, förklara eller legitimera deras handlande. Gällande 

den prioriteringsordning som beskrivts i 7.1 där det första socialsekreterarna prioriterar i 

deras arbete när de har en arbetssituation med stor arbetsbörda och mycket stress, är att 

minska på ”högen” av utredningar. Den prioriteringen kommer före att dokumentera 

arbetet väl, utifrån regler och riktlinjer. Samtidigt som att dokumentera kommer före den 

sista prioriteringen, som är klientkontakten. Där tid till relationsarbete och 

förändringsarbete prioriteras sist.  

 

Socialsekreterarna hanterar prioriteringen att minska på ”högen” utredningar, genom att 

förlänga utredningstid med påhittade anledningar, backdatera, snabbutreda och att låta 
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skrivarbete vänta. De rättfärdigar handlandet med att det är viktigare att göra rätt 

gentemot klienterna, än att göra allt rätt punkt till pricka gentemot systemet. 

Rättfärdigandet här har som syfte för socialsekreterarna att legitimera deras handlande.  

Att socialsekreterarna blir tvungna att göra snabbutredningar eller att prioritera 

skrivarbetet till senare menar de beror på att organisationen inte ger dem förutsättningar 

att utföra deras jobb på annat sätt. Detta skriver Hasenfeld (2010) om, där han menar att 

hur bra ett arbete i en människobehandlande organisation utförs, har en kedjeeffekt från 

hur organisationen och ledningen i sin tur ger de anställda resurser och stöttning för att 

kunna göra ett bra jobb. 

 

Nästa prioritering i ordningen hos socialsekreterarna, är hur de dokumenterar. Att 

prioriteringen av dokumentation kommer efter att minska på ”högen” utredningar, och 

före klientkontakten, rättfärdigar socialsekreterarna med att kraven från BBIC samt 

lagändringarna som gjorts angående vilka utredningar som ska öppnas och inte, samt hur 

olika sorters utredningar ska hanteras, gör att dokumentationen och skrivarbetet bara blir 

större. Att socialsekreterarna inte gör valet att minska tiden för dokumentation handlar 

om rädslan de har för att bli granskade. De förklarar att dokumentationen ibland kan bli 

mer omfattande än vad som egentligen krävs, för att de ska känna att de ska kunna skydda 

sig ifall ärendet skulle bli granskat av IVO. Rädslan för att göra fel eller att inte göra 

tillräckligt, samt bestämmelser i lagar och regler har gjort att arbetet med dokumentation 

prioriteras före klientkontakten i socialsekreterarnas arbete. 

 

Klientkontakten som prioriteras sist innehåller förändringsarbete och relationsarbete. 

Hasenfeld (2010) betonar vikten av relationsarbete i socialt arbete för att det ska finnas 

en chans till att ett förändringsarbete ska kunna äga rum. Hasenfeld menar att det är i 

relationen som det sociala arbetet utförs och det är där socialsekreteraren har möjlighet 

att använda sina kunskaper och erfarenheter till att hjälpa, stötta och råda klienterna. 

 

Socialsekreterarna förklarar deras generella prioriteringar och handlingar i sitt arbetssätt 

med olika rättfärdiganden. Vissa socialsekreterare menar att det finns två olika perspektiv 

av utredare. Där den ena är behandlare och tänker i de banorna att utredningen är en 

process för klienten, där det kan finnas chans till förändring och vill jobba på det sättet. 

Andra menar att rollen som socialsekreterare är mer byråkratisk. Att socialsekreterarens 

jobb är att vara objektiv, samla information, göra en bedömning och ta beslut angående 
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insatser. För att sen skicka vidare klienten till öppenvården där de jobbar med behandling 

och förändringsarbete. Merparten av socialsekreterarna i studien hade en önskan om att 

ha möjlighet att jobba mer med relationsarbete och förändringsarbete. Varför de inte 

gjorde det, rättfärdigar de med att de inte har förutsättningarna tidsmässigt att arbeta på 

det sättet. Johansson m.fl (2015) menar att denna förändring i socialsekreterarnas arbete 

också beror på att organisationerna försökt arbeta fram arbetssätt för socialsekreterarna 

som är mer standardiserade och manualbaserade. Detta för att arbetet ska bli ”lättare” att 

utföra med mindre bedömningar från den enskilde socialsekreteraren att göra och då 

mindre psykisk påfrestning.  

 

8 . Avslutande diskussion 

Resultatet från studien visar på att krisen inom socialtjänsten som svensk media skriver 

om, varierar och kan vara olika i olika kommuner. Socialsekreterarna i de två kommuner 

denna studie omfattar, upplevde sin arbetssituation väldigt olika. Alla socialsekreterare 

tyckte att den senaste tiden har varit en tid med stor arbetsbörda. Dock i den ena 

kommunen upplevdes arbetsbördan hanterbar och i den andra kommunen nästintill 

ohanterbar. De centrala skillnaderna i hur socialsekreterarna beskrev sin arbetssituation 

handlade om hur organisationen skött rekryteringar och hur ledningen kunnat stötta 

handläggarna i arbetsbördan.  

 

Även om det inte i de båda kommuner uppfattades av socialsekreterarna att 

arbetssituationen gränsade till kris, har alla socialsekreterare idag en arbetssituation med 

stor arbetsbörda och mycket stress. Vilket visar sig i hur de idag arbetar i sina ärenden 

och med sina klienter. Idag består socialsekreterarnas arbete mer av att vara ”byråkrat” 

och myndighetsperson, än vad det består av förändringsarbete och behandling, som 

verkar ha präglat arbetet mer förr. Samtidigt som det även upplevs är ett sätt som de flesta 

av socialsekreterarna skulle vilja jobba på, även idag. Anledningarna till ändringarna är 

många, men främst handlar det om större arbetsbörda som gett den enskilde handläggaren 

mindre tid, vilket i sin tur, till stor del handlar om de omfattande dokumentationskraven 

som under åren ökat.  

 

Socialsekreterarna sa sig hellre vilja jobba mer med förändringstänk i utredningarna och 

med relationsarbete med sina klienter, men upplevde att dokumentationen tar så mycket 

tid och att det handlar om tid som de skulle kunna ägna åt klienten. Trots att 
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dokumentationen är det socialsekreterarna upplever tar upp mycket av deras tid, är det 

också det de tycker är svårast att hinna med. Här blir det med andra ord tydligt att arbetet 

socialsekreterarna gör med dokumentation är något som de upplever som en arbetsuppgift 

som aldrig tar slut, eller som aldrig går att bli färdigt med.  

 

De två olika kommunerna visade på olika arbetssituationer, vilket i sig visade sig 

påverkade handläggningen av ärenden olika beroende på vilken kommun. I den kommun 

där arbetssituationen var svår, med ”högar” av utredningar för socialsekreterarna att ta 

hand om, med en känsla av att aldrig komma ikapp påverkades ärendegången, se 6.1 

mycket. Socialsekreterarna berättar att utredningarna vanligtvis delas ut till de enskilda 

handläggarna flera månader in i utredningstiden. Vilket innebär att handläggarna bara har 

en kort tid på sig att utreda familjen eller barnets situation. Ibland hände det även att 

socialsekreterarna fick utredningar där de fyra månaderna redan hade passerat. Detta 

innebär för klienterna att det kan dröja länge innan deras situation utreds och länge innan 

de kan få adekvat hjälp. Ett annat scenario kan vara att allvarliga händelser gällande ett 

barn inte uppmärksammas förens flera månader efter och då kan barnet tagit ännu mer 

skada än vad som behövts, eller så kan det vara för sent, kanske till och med glömmas 

bort. Jag tänker att det finns många risker med denna sortens förfarande. I första hand när 

det gäller det enskilda barnet som kanske far illa, samtidigt som förtroendet för 

socialtjänsten antas minska i allmänhetens ögon.  

 

Kommunen med en mer hanterbar arbetssituation pratar inte alls på samma sätt om 

påverkan i ärendegången eller att de tvingas arbeta på ett sätt som strider mot deras 

yrkesutövning. De pratar däremot om att det kan vara tufft i perioder och att den senaste 

tiden har det varit ett större inflöde av ärenden. Sättet de socialsekreterarna hanterar 

arbetsbördan på kan vara att förlänga utredningstiden, backdatera några dagar gällande 

när utredningen blev färdig eller att arbeta mer timmar. Det kan då handla om några extra 

tidiga morgonar eller sena kvällar. Skillnaden som går att se är att i den kommun som 

upplever sig ha en hanterbar arbetssituation innebär deras handlande ingen större 

påverkan hos klienterna, utan mer i socialsekreterarnas sätt att arbeta. I kommunen med 

en mer ohanterbar arbetssituation påverkas klienterna mer av socialsekreterarnas 

hantering av stressen och arbetsbördan på de sätt som nämnts ovan.  
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I båda kommuner upplever socialsekreterarna att deras professionella yrkesutövning 

påverkas av hur den nationella situationen  för socialtjänsten ser ut. De menar att 

förutsättningarna för det sociala arbete de bedriver har förändrats från att ha möjlighet till 

att jobba med relations - och förändringsarbete, till att arbeta på ett mer distanserat sätt. 

Där socialsekreteraren är en myndighetsperson som objektivt ska samla in information, 

göra bedömning, och sen ta beslut. Relationsarbetet hamnar då längst ner på 

prioriteringslistan av saker som ska göras i en utredning. Slutsatsen som går att dra är att 

det som är stadgat med hjälp av lagar och/eller regler prioriteras före det som inte är det, 

tillexempel relationsarbete. Trots att relationsarbete inom människobehandlande 

organisationer  är centralt och det sociala arbetets kärna (Hasenfeld, 2010).  

 

Socialsekreterarna använde sig av olika rättfärdiganden för varför de prioriterar eller 

handlar som de idag gör. Alla rättfärdiganden grundar sig dock i att mängden inflöde av 

ärenden inte motsvarar tillgången av resurser, och hur organisationen i sin tur hanterar 

detta. Spännande skulle vara att göra en egen, ny studie utifrån resultatet som 

frammkommit i denna studien, kring kommunernas organisation. Att studera vad det är i 

organisationerna, i organisationens struktur och i hur de sköts som gör att två på pappret 

så lika kommuner har socialtjänster som fungerar så olika. 

 

  



  
 

43 

 

 

 

9 . Referenslista 
 

9.1 Tryckta källor 
 

Ahraemi, K. & Mor Barak, M.E. (2015) The mediating roles of leader- member exchange 

and perceived organizational support in the role stress- turnover intention relationship 

among child welfare workers: A longitudinal analysis. Children and Youth Service 

Review 52 (2015) s.135-143. 

 

Alvehus, J. (2014) Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Stockholm: Liber 

AB (144 sid) 

 

Astvik, W. & Melin, M. (2013) Coping with the imbalance between job demands and 

resourses: a study of different coping patterns and implications for health quality i 

human social work. Journal of Social Work, 2013, vol. 13/nr. 4, s. 337-360. 

 

Becker, H.S. (2008) Tricks of the trade: yrkesknep för samhällsvetare. Malmö: Liber. 

 

Eriksson Zetterqvist, U. & Ahrne, G. (2014) Intervjuer. I Ahrne, G & Svensson, P (red) 

Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB. (sid. 36-57) 

 

Graham, J.R. & Shier M.L. (2010) Organizations and social worker well-being: The 

intra-organizational context of practice and its impact on a practitioner´s subjective 

well-being. Journal of Health & Human Services Administration, vol. 36/nr1, s. 61-105. 

 

Hasenfeld, Y. (2010) Worker – Client Relations: Social Policy in Practice. I Hasenfeld, 

Y (2010) (ed) Human services as complex organizations. New York; Sage. Sid 405-426 

 

Hirschman, A.O. (1970) Exit, Voice, and Loyalty: Responses to decline in firms, 

organizations, and states. London: Harvard University Press 

 

Johansson, S., Dellgran, P. & Höjer, S. (2015) red. Männsikobehandlande 

organisationer: Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete. Natur & 

Kultur: Stockholm 



  
 

44 

 

 

Kirk, A., Nichols, Q.I., Williams, S. & Wilson T. (2011) A recent look at the factors 

influencing workforce retention in public child welfare. Children and Youth Services 

Review, 2011, vol 33, s. 157-160. 

 

Knutagård, M. (2009) Skälens fångar. Hemlöshetsarbetets organisering, 

kategoriseringar och förklaringar. Lunds universitet. Egalité: Lund 

 

Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur 

AB: Lund. 

 

Mandell, D., Stalker, C., de Zeeuw., Wright, M., Frensch, K. & Harvey, C. (2013) 

Sinking, swimming and sailing: experiences of job satisfaction and emotional 

exhaustion in child welfare employees. Child and Family Social Work, 2013/18, s. 383-

393.   

 

Ponnert. L. & Svensson. K. (2015) Standardisering som lösning. I Johansson. S., 

Dellgran, P. & Höjer, S. (2015) red. Männsikobehandlande organisationer: Villkor för 

ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete Sid 214-226. Natur & Kultur: 

Stockholm.  

 

Tham, P. (2008) Arbetsvillkor i den sociala barnavåden: Förutsättningar för 

kvalificerat arbete. Rapport i socialt arbete 128:2008. Stockholms Universitet: 

Stockholm 

 

Thomassen, M. (2012). Vetenskap, kunskap och praxis: Introduktion till 

vetenskapsfilosofi. Malmö: Gleerups Utbildning. 

 

Trost, J. (2010) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur AB 

 

Wilkinson, S. (2010) Interviews and Focus Groups. . I Silverman, D. (red.) Qualitive 

Research – Issues of Theory, Method and Practice (Third Ed.), Los Angeles: Sage, (sid. 

168-184) 

 



  
 

45 

 

 

9.2 Elektroniska källor 
 

Akademierförbundet SSR (2015). Krisen i socialtjänsten måste vändas nu. 

Tillgänglig: https://akademssr.se/reportage/krisen-i-socialtjansten-maste-vandas-nu  

Hämtat: 2015-11-01 klockan: 12.20.  

 

 

Arbetsmiljöverkets hemsida, beskrivning av socialsekreterares arbetsförhållanden. 

Tillgänglig: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-

utredningar-och-kontroller/inspektion/aktuella-inspektioner/socialsekreterarnas-

forandrade-arbetsforhallanden/#5 Hämtat: 2015-10-20 klockan 09.00. 

 

 

Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

(2002). Veteskapsrådet, ISBN: 91-7307-008-4. Tillgänglig: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

Hämtat 2015-11-19 

 

Socialstyrelsen (2009). Analys, bedömningar och beslut i utredningar enligt BBIC. 

Artikelnr: 2009-126-75. ISBN: 978-91-86301-02-6. 

Tillgänglig: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8499/2009-

126-75_200912675_rev.pdf 

Hämtat: 2015-11-30 klockan: 13.05 

 

SVT Nyheter (2015) Socionomerna fortsätter fly socialtjänsten.  

Tillgänglig: http://www.svt.se/nyheter/socionomerna-fortsatter-fly-socialtjansten 

Hämtat 2015-11-01 klockan: 14.15.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://akademssr.se/reportage/krisen-i-socialtjansten-maste-vandas-nu
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-utredningar-och-kontroller/inspektion/aktuella-inspektioner/socialsekreterarnas-forandrade-arbetsforhallanden/#5
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-utredningar-och-kontroller/inspektion/aktuella-inspektioner/socialsekreterarnas-forandrade-arbetsforhallanden/#5
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-utredningar-och-kontroller/inspektion/aktuella-inspektioner/socialsekreterarnas-forandrade-arbetsforhallanden/#5
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8499/2009-126-75_200912675_rev.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8499/2009-126-75_200912675_rev.pdf
http://www.svt.se/nyheter/socionomerna-fortsatter-fly-socialtjansten


  
 

46 

 

10 . Bilaga 1 
 

Informationsbrev till intervjurespondent (till enskild intervju) 

 

 

Hej! 

Jag heter Elin Kreutz och jag läser vid Linnéuniversitetets socionomprogram. Jag 

skriver nu under höstterminen min kandidatuppsats i socialt arbete och därför har jag 

kontaktat dig i en förfrågan om att ställa upp i en intervju. 

I Sverige just nu rapporterar media om en ”socialtjänst i kris” där det inte finns sökande 

till jobben och om en arbetssituation med ständigt växande arbetsbörda som resurserna 

har svårt att svara upp till. Forskning visar att när man på sitt arbete utsätts för stor 

arbetsbörda och mycket stress tenderar man att ta till olika strategier för att hantera sin 

arbetssituation. Min kandidatuppsats syfte är att ta reda på hur klienten påverkas av 

socialsekreterarnas arbetssituation. Min fokusgrupp i uppsatsen är handläggare i 

barnavårdsutredningar. 

Intervjun kommer att bli inspelad och beräknad tid är ca en timme, där vi kommer 

samtala kring dina upplevelser av din nuvarande arbetssituation, hur du hanterar stress 

och stor arbetsbörda. Jag är intresserad av vilka tankar du har kring vad den nuvarande 

arbetssituationen för socialsekreterare gör i kontakten och i relationen med klienten. 

Intervjun kommer att bygga på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Din 

identitet kommer att göras anonym och dina svar kommer att behandlas med stor 

konfidentialitet och endast användas i min uppsats. 

Denna enskilda intervju kommer ligga till grunden för två fokusgrupps intervjuer där 

jag tillsammans med 5-10 socialsekreterare kommer att diskutera kring teman som 

intervjun med dig har hjälp mig finna. 

Jag kommer att skicka en intervjuguide till dig med information om vilka frågor som 

jag kommer ställa och ämnen vi kommer samtala kring, ifall du skulle vilja förbereda 

dig. Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan om så önskas avbrytas närsomhelst. 

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar 

Elin Kreutz, socionomstudent 

 

Elin Kreutz                     Uppsatshandledare: Peter Hultgren 

Mejladress: eb222jc@student.lnu.se  Mejladress:peter.hultgren@lnu.se 

Telefon:0730524163 

 

 

 

 

 

  

mailto:eb222jc@student.lnu.se


  
 

47 

 

11 . Bilaga 2 
 

Informationsbrev till intervjurespondenter (till fokusgruppsintervju) 

 

Hej! 

Jag heter Elin Kreutz och jag läser vid Linnéuniversitetets socionomprogram. Jag 

skriver nu under höstterminen min kandidatuppsats i socialt arbete och därför har jag 

kontaktat dig i en förfrågan om att ställa upp i en intervju. 

I Sverige just nu rapporterar media om en ”socialtjänst i kris” där det inte finns sökande 

till jobben och om en arbetssituation med ständigt växande arbetsbörda som resurserna 

har svårt att svara upp till. Forskning visar att när man på sitt arbete utsätts för stor 

arbetsbörda och mycket stress tenderar man att ta till olika strategier för att hantera sin 

arbetssituation. Min kandidatuppsats syfte är att ta reda på hur klienten påverkas av 

socialsekreterarnas arbetssituation. Min fokusgrupp i uppsatsen är handläggare i 

barnavårdsutredningar. 

Jag kommer i min uppsats använda mig av intervjuer i fokusgrupp. I en fokusgrupp 

sitter man tillsammans 6-10 personer och samtalar, diskuterar kring olika ämnen och 

frågor. Syftet med fokusgruppsintervjuer är att få igång diskussion där 

intervjudeltagarna lättare i samtal med varandra kan diskutera och svara på frågor. 

Intervjun kommer att spelas in och beräknas vara cirka 1 ½ timme där vi kommer 

samtala kring dina upplevelser av din nuvarande arbetssituation, hur du hanterar stress 

och stor arbetsbörda. Jag är intresserad av vilka tankar du har kring vad den nuvarande 

arbetssituationen för socialsekreterare gör i kontakten och i relationen med klienten. 

Intervjun kommer att bygga på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Din 

identitet kommer att göras anonym och dina svar kommer att behandlas med stor 

konfidentialitet och endast användas i min uppsats. 

Jag kommer att skicka en intervjuguide till dig med information om vilka frågor som 

jag kommer ställa och ämnen vi kommer samtala kring, ifall du skulle vilja förbereda 

dig. Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan om så önskas avbrytas närsomhelst.  

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar 

Elin Kreutz, socionomstudent 

 

Elin Kreutz                      Uppsatshandledare: Peter Hultgren 

Mejladress: eb222jc@student.lnu.se                    Mejladress:peter.hultgren@lnu.se 

Telefon:0730524163 

 

 

 

 

 

  

mailto:eb222jc@student.lnu.se


  
 

48 

 

 

 

12 . Bilaga 3 

Intervjuguide (till enskild intervju) 

 
Studiens syfte är att få en förståelse för hur socialsekreterares, inom Individ – och 

familjeomsorgens utredningsenhet för barn och ungdomar hantering av mycket stress 

och stor arbetsbörda påverkar deras arbete, deras klienter och deras professionella 

yrkesutövning. Nedan följer en intervjuguide för min studie. 

 

Arbetssituation 

- Kan du beskriva dina arbetsuppgifter när du gör en barnavårdsutredning? Samt 

ditt tillvägagångssätt? 

- Hur upplever du din arbetssituation i förhållande till stress, arbetsmängd och 

tillgång till resurser? 

- Har arbetssituationen ändrats under de år du arbetat, kan du ge exempel på några 

konkreta situationer? 

 

Prioriteringar 

- Hur upplever du att ditt arbete påverkas av hur arbetssituationen är? 

- Vad upplever du kan vara svårt att hinna med i ditt arbete? 

 

Dilemman 

- Vad upplever du är viktigt i kontakten med en klient? Ge gärna konkreta 

exempel? 

- Upplever du att kontakten med klienter påverkas av din mängd arbetsbörda? I så 

fall hur? 
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13 . Bilaga 4 

Intervjuguide( till fokusgruppsintervju) 

 

 
 

- Arbetsuppgifter 

 

 

- Arbetssituation 

 

 

- Prioritering av tid 

 

 

- Relationsarbete med klienter. 
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