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Abstract 
 

Author: Alma Pramheim and Tove Tollstern 

Title: In the light of the refugee stream – a qualitative study on social workers' work situation 

[Translated title] 

Supervisor: Sara Hultqvist 

Assessor: Paula Wahlgren 

 

The purpose of this study was to understand the social workers experience of the work 
situation and how it affects them, in the light of the refugee stream. Eight social workers in 
the social child protection services participated in the study, which was designed as a 
qualitative study. The data was collected using semi-structured interviews to understand 
social workers perception of their working situation and how they were affected by it in the 
light of the refugee stream. The study revealed that there have been several changes in the 
work situation due to the refugee stream in 2015, where the changes also are the factors that 
social workers feel that they were affected by. The results show that social workers' ideal 
picture of the work situation differs from the work situation they experience right now. The 
working climate changed for the worse when the errand amount increased, which affected the 
client work and led to feelings of inadequacy. The social workers used different protection 
strategies to deal with the deteriorating working situation, but also had the help of various 
personal factors. The study results also shows that the increased demands led to reduced 
feelings of control and that the social workers felt supported in varying degrees and forms. 
Increased overtime, stress and worsening well-being, led to the impact on privacy and 
increased sick-leaves. The deteriorating working situation led to lower quality of work, more 
temporary solutions and reduced legal certainty. Lack of time meant that new employees 
received an inferior introduction, which affected staff turnover. 
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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de socialsekreterarna som tog sig tid att medverka i studiens 
intervjuer och delade med sig av upplevelser kring sin arbetssituation och hur den påverkat 
dem. Utan er hade studien inte varit genomförbar. Vi vill även tacka vår handledare, Sara 
Hultqvist, som väglett oss i vårt skrivande. Våra familjer förtjänar också ett stort tack för deras 
stöd och tålamod under studiens framväxt. Till sist vill vi tacka varandra för det goda samarbete 
som vi har haft under skrivandeprocessen. Vi har gett varandra stöd och uppmuntran när arbetet 
känts svårt samt delat många skratt vilket underlättat arbetet. 
 
Växjö, maj 2016 
 
Alma Pramheim 
Tove Tollstern
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänsten främja människors ekonomiska och sociala 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska 

bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Vidare skall varje 

kommun svara för socialtjänsten inom sitt område och ha det yttersta ansvaret för att enskilda 

får det stöd och den hjälp som de behöver (SFS 2001:453). 

 

De förväntningar människor har av socialsekreterare samt de som socialsekreterare har på sig 

själva, kan negativt påverka deras uppfattade välbefinnande via arbetsrelaterad stress, 

påfrestningar och andra negativa erfarenheter på arbetsplatsen (Graham & Shier 2014). För de 

flesta yrkesarbetande människor betyder arbetet mer än bara en inkomstkälla. För många 

individer erbjuder arbetet också ett känslomässigt ändamål; en känsla av identitet, mening, 

känsla av prestation och samhörighet med andra. Erfarenheter på arbetsplatsen som hotar 

detta känslomässiga välbefinnande utgör en fara för socialtjänstens handläggare. 

Arbetsrelaterad utbrändhet kan leda till minskad arbetstillfredsställelse som följaktligen kan 

påverka arbetsprestationer, engagemang för organisationen, de anställdas vilja att stanna kvar 

samt socialsekreterares välmående. Arbetstillfredsställelse, som en form av känslomässigt 

välbefinnande, är därför en kritisk aspekt av socialsekreterares välmående och har potential att 

kritiskt inverka på socialsekreterarens prestation och organisatoriska resultat (Lizano & Mor 

Barak 2015). Utfallet för klienter påverkas också av socialsekreterares arbetsbörda och olika 

organisatoriska faktorer (Williams, Nichols, Kirk & Wilson 2010). 

 

Sedan länge har socialsekreterares arbetsuppgifter och arbetsbelastning diskuterats. 

Socialsekreterare upplever oproportionerligt högre nivåer av stress och utbrändhet på grund 

av praktikens natur och arbetsmiljö (Graham & Shier 2014). Arbetsmiljö är den psykosociala 

och fysiska miljön som påverkar individen i arbetssituationer (SFS 1977:1160). Att förstå de 

komplexa tryck och effekter som den sociala yrkesprofessionens förväntningar har på 

socialsekreterares välbefinnande, är avgörande för att utveckla mer framgångsrika metoder för 

att rekrytera, bibehålla samt utbilda socialsekreterare (Graham & Shier 2014). 
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Till följd av flyktingströmmen1 under 2015, har tv och tidningar rapporterat om en akut kris 

inom socialtjänsten. Socialsekreterare runt om i landet upplever en för hög arbetsbelastning, 

stor personalomsättning, utebliven introduktion för nyanställda samt långa utredningstider, 

framför allt inom individ- och familjeomsorgens sociala barn- och ungdomsvård (Svensson 

2015; Akademikerförbundet SSR 2015a). Enligt ett inslag i SVT:s Agenda den 24 januari 

2016 kan socialtjänsten inte ge den hjälp som lagen kräver. Av landets 290 kommuner anger 

SVT:s Agenda att 86 stycken har anmält allvarliga missförhållanden inom socialtjänsten till 

inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ytterligare 85 överväger eller har övervägt att göra 

en sådan lex Sarah anmälan. I programmet uppger socialsekreterare att deras anmälningar inte 

får någon respons. Socialtjänsten går på knäna, personalen sjukskriver sig och det saknas 

personal. Arbetssituationen har försämrats kraftigt på bara några år vilket innebär en risk för 

att utsatta barn och unga inte får den hjälp de behöver (Agenda 2016). Trots dessa uppenbara 

personalproblem gör de ökade kraven på att socialtjänstens arbete ska vara evidensbaserat, att 

forskning och politiska debatter tenderar att peka på socialtjänstens arbetsmetoder och 

aktiviteter snarare än hur socialsekreterare känner för sitt arbete och de organisationer inom 

vilka de arbetar (Tham & Meagher 2009). 

 

Svenska socialsekreterare arbetar under allt hårdare förhållanden, gör ett ansvarsfullt och 

krävande arbete, ofta i arbetsgrupper där många är nyrekryterade, medan många andra är på 

väg att hitta nya jobb. Därför är det väsentligt att få bättre kunskap om deras uppfattning om 

sitt arbete. Det är av vikt att vi forskar i frågor som dessa samt utforskar faktorer som är 

förknippade med socialsekreterares välbefinnande då detta gör det möjligt att belysa vilka 

aspekter av socialsekreterares arbetsvillkor som behöver förbättras för ökad trivsel. Det ger 

oss också kunskap för att i högre grad kunna bibehålla personal och öka kvalitén på tjänsterna 

samt kunskap om vilka redskap som behövs för att hantera arbetet, även i tider av kris 

(Williams et al. 2010; Tham & Meagher 2009). 
 

Med hjälp av krav-kontroll-stödmodellen samt kognitiv dissonansteori fokuserar denna 

kvalitativa intervjustudie på hur arbetssituationen påverkar socialsekreterare och hur de 

upplever den, i ljuset av flyktingströmmen. 

                                                
1 Under år 2015 har fler människor än någonsin tvingats på flykt från krig och våld, orsaken är bland annat 
kriget i Syrien och oron i Mellanöstern. Aldrig tidigare har så många sökt skydd i Sverige som under 2015, 
därmed är Sverige det land som har tagit emot flest asylsökande i förhållande till folkmängden. Detta kom i 
media att benämnas för flyktingströmmen (Migrationsverket 2016a). 
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1.2 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att förstå socialsekreterares upplevelse av sin arbetssituation och 

hur den påverkar dem, i ljuset av flyktingströmmen. 

1.3 Frågeställningar 
Vi har valt att lägga vår vikt och vårt intresse på följande två frågeställningar: 

• Har det skett några förändringar i arbetssituationen i och med flyktingströmmen 2015 

och i så fall vilka? 

• Vilka faktorer i arbetssituationen upplever socialsekreterarna att de påverkas av? 

2 Bakgrund 
I detta avsnitt ges en kort överblick över socialtjänsten samt en beskrivning av det 

arbetsområde inom socialtjänsten som är aktuell för vår studie. Vi kommer även ge en kort 

översikt av hur flyktingströmmen i Sverige såg ut under 2015. 

2.1 Socialtjänsten 
Socialtjänsten finns i varje kommun och har det yttersta ansvaret för att medborgare, som är 

särskilt utsatta eller i svårigheter, får den hjälp och det stöd som de behöver. Det är 

socialtjänstens uppgift att främja människors sociala samt ekonomiska trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för 

individers integritet och självbestämmanderätt (Regeringen 2015b; SFS 2001:453; 

Regeringen 2013). 

 

Det finns ett antal lagar inom ramen för socialtjänsten som styr det sociala arbetet, främst 

Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Socialtjänstlagen anger villkoren för insatser som socialtjänsten kan 

bevilja individer. Insatserna ska vara av god kvalitet samt utformas och genomföras 

tillsammans med individen själv. Enligt socialtjänstlagen ska det också finnas personal med 

erfarenhet och lämplig utbildning för utförandet av insatserna (SFS 2001:453, Regeringen 

2013). 

 

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och de individer som vistas i 

kommunen kan vända sig till socialtjänsten via exempelvis socialkontor, stöd- och krisjourer, 

sociala jourer samt flykting- eller andra mottagningar (Regeringen 2013). Socialtjänsten 
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ansvarar för tre särskilda delområden: äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt 

individ- och familjeomsorg (IFO) (Regeringen 2015a). Socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg innefattar social barn- och ungdomsvård, området missbruks- och 

beroendevård, ekonomiskt bistånd samt socialtjänstens arbete för hemlösa och våldsutsatta 

(Hedlund 2016). 

2.1.1 Social barn- och ungdomsvård 

Socialtjänsten ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden. Får 

socialtjänsten kännedom om att ett barn eller ungdom far illa ska socialtjänsten utreda barnets 

förhållanden samt bedöma behovet av insatser. Utifrån situationen och vad barnet behöver 

kan socialtjänsten erbjuda stöd och hjälp av varierande slag och omfattning. Socialtjänsten 

kan exempelvis erbjuda en kontaktfamilj eller en kontaktperson, enskilda samtal och 

familjerådgivning. Om barnet inte kan bo kvar hemma kan det bli aktuellt med placering i 

hem för vård eller boende (HVB-hem), familjehem eller jourhem. I arbetet med barn som far 

illa är socialtjänsten skyldig att samverka med bland annat skola, polis och hälso- och 

sjukvård (Socialstyrelsen 2014a; Socialstyrelsen 2015). 

 

Socialtjänstens arbete med social barn- och ungdomsvård styrs av socialtjänstlagen. Om det 

finns påtaglig risk att barnets hälsa eller utveckling skadas och vårdnadshavarna inte går med 

på det stöd som socialtjänsten erbjuder kan Förvaltningsrätten, med stöd i Lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), besluta att barnet mot vårdnadshavarnas 

vilja ska vårdas med tvång (SFS 2001:453; Socialstyrelsen 2015; SFS 1990:52). 

 

Varje år söker barn och ungdomar asyl i Sverige utan en medföljande förälder eller legal 

vårdnadshavare. När barn kommer utan vårdnadshavare behöver samhället ta hand om dessa 

barn, ansvaret för detta ligger ytters på kommunernas socialnämnder och därmed på 

socialtjänsten. Det är socialtjänsten som ska utreda och fatta beslut om lämpligt boende för 

barnet. Samma regler och lagar som gäller för barn och ungdomar i behov av stöd eller skydd 

enligt socialtjänstlagen omfattar i de flesta avseenden mottagandet för ensamkommande. 

Socialtjänsten har ett ansvar att ge alla placerade ensamkommande barn och ungdomar ett 

säkert och tryggt boende samt omvårdnad. Socialtjänsten ska också noga följa upp vården av 

barnet (Socialstyrelsen 2016; Socialstyrelsen 2013; Hedlund 2016). 
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2.1.2 Flyktingströmmen 

Migrationsverket rapporterar att 162877 personer sökt asyl i Sverige under år 2015 vilket är 

mer än en fördubbling jämfört med år 2014 då 81301 personer sökte asyl. Jämfört med år 

2013 då 54249 människor sökte asyl i Sverige har inkomna asylansökningar år 2015 ökat 

avsevärt (Migrationsverket 2016b; Migrationsverket 2015; Migrationsverket 2014). 

Av de individer som sökte asyl under år 2015 var 35369 ensamkommande barn vilket kan 

jämföras med år 2014 då 7049 ensamkommande barn sökte asyl. Ensamkommande barn 

definierar vi som en person under 18 år som kommit hit utan förälder eller annan legal 

vårdnadshavare. Inkomna asylansökningar har ökat väsentligt sedan år 2013 då 3852 

ensamkommande barn sökte asyl i Sverige. De flesta ensamkommande barn som sökte asyl i 

Sverige år 2015 var pojkar mellan 13-17år (Migrationsverket 2016b; Migrationsverket 2015; 

Migrationsverket 2014).  

 

Sedan länge har socialtjänstens individ- och familjeomsorg svårt att bibehålla och rekrytera 

personal, vilket är ett hinder för socialtjänstens kvalitetsutveckling. Arbetet påverkas också av 

den stora flyktingströmmen, särskilt det ökade antalet ensamkommande barn och unga. För 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg är situationen en utmaning som också ställer ökade 

krav på en redan ansträngd organisation (Hedlund 2016).  

3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs för forskningsfältet inom socialsekreterares arbetssituation. För att få 

en bild av vårt studieområde och rådande kunskapsläge sökte vi efter tidigare forskning med 

hjälp av databaserna Academic search premier och Libris. Vi avgränsade våra sökningar 

genom specifika sökord: social worker, work situation, work strain, changes, experience, 

work environment, social work. 

3.1 Socialsekreterares arbetsmiljö 
Sedan länge har socialsekreterares arbetsuppgifter och arbetsbelastning diskuterats på grund 

av praktikens natur och arbetsmiljö (Graham & Shier 2014). Trots detta finns inte mycket 

svensk eller nordisk forskning inom området. Akademikerförbundet SSR genomförde år 2014 

en kartläggning över socialsekreterares arbetssituation. Det bör framhållas att kartläggningen 

inte räknas som forskning. Emellertid ser vi den som relevant, i brist på svensk forskning om 

socialsekreterares arbetssituation, för att få en bakgrund till vårt studieområde. 
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Samtliga socialsekreterare som var medlemmar i Akademikerförbundet SSR bjöds in till 

undersökningen som omfattade totalt 3 246 webbintervjuer. Merparten av dem som deltog var 

kvinnor, arbetade med myndighetsutövning och hade arbetat med barn och ungdomar i mellan 

5-10 år. En liknande undersökning genomfördes även år 2012 med var då bara en 

urvalsundersökning som omfattade 478 intervjuer. Andelen socialsekreterare som var nöjda 

med sin arbetssituation hade sedan 2012 minskat från 59 % till 47 % och andelen missnöjda 

över arbetssituationen hade ökat från 29 % till 41 %. Nästan alla socialsekreterare som deltog 

i undersökningen var missnöjda med någonting, främst arbetsbelastningen. Ungefär två av tre 

socialsekreterare som deltog ansåg att arbetsbelastningen har ökat det senaste året. Av de 

socialsekreterare som arbetade med barn och ungdomar svarade 41 % att de var missnöjda 

med arbetsbelastningen och 69 % ansåg att arbetsbelastningen hade ökat 

(Akademikerförbundet SSR 2015b). 

 

Undersökningen visade att åtta av tio socialsekreterare upplevde att de hade en hög 

arbetsbelastning vilket var en ökning sedan 2012. Emellertid ansåg fler män att 

arbetsbelastningen var lagom. Av de socialsekreterarna som arbetade med barn och ungdomar 

svarade 53 % att de upplevde att arbetsbelastningen var för hög. Bland de socialsekreterare 

som inte var nöjda med sin arbetssituation eller upplevde en för hög arbetsbelastning svarade 

nästan samtliga att arbetsbelastningen hade lett till en ökad stress. Socialsekreterarna 

upplevde även svårigheter att göra ett bra jobb, svårt att få erfaren personal, sjukskrivningar 

hade ökat, det var fler som slutade och det fanns svårigheter att tillsätta tjänster 

(Akademikerförbundet SSR 2015b). 

 

Fyra av fem socialsekreterare i undersökningen ansåg att administrationen hade ökat och 

fåtalet ansåg att de hade fått kompensation genom förstärkt administrativt stöd. Åtta av tio 

socialsekreterare ansåg att den ökade administrationen medförde minskad tid för direkt 

klientarbete. Bland de socialsekreterare som arbetade med barn och ungdomar svarade också 

31 % att de ökade administrativa kraven innebar övertid (Akademikerförbundet SSR 2015b). 

 

När det gäller personalomsättning upplevde sju av tio socialsekreterare i undersökningen en 

hög personalomsättning. Det var framför allt de yngre, upp till 29 år samt de nyexaminerade 

och de som arbetat i upp till ett år, som ansåg att personalomsättningen var hög. Det var bara 

tre av tio som svarade att det fanns planer på att anställa fler socialsekreterare de närmaste 

åren och fyra av tio socialsekreterare ansåg att nyanställda får en dålig introduktion på 
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arbetsplatsen. 44 % av de som arbetade med barn och ungdomar ansåg att nyanställda fick en 

dålig introduktion (Akademikerförbundet SSR 2015b). 

 

Undersökningen visar att socialsekreterarnas arbetssituation leder till konsekvenser. Tre av 

fyra socialsekreterare upplever, minst varje månad, att de inte har möjlighet att arbeta 

professionellt. Var tredje socialsekreterare ansåg att de inte har möjligheten att leva upp till 

socialtjänstens intentioner och nästan varannan upplevde att de inte klarade rättsäkerheten och 

kvaliteten på arbetsplatsen enligt lagens intentioner. Bland de socialsekreterare som arbetar 

med barn och ungdomar svarade 58 % att de inte klarade hålla kvaliteten och rättsäkerheten. 

Undersökningen visade också att det inte var självklart att klienternas behov styrde insatserna 

inom socialtjänsten. 32 % av socialsekreterarna menade att det i första hand var kommunens 

ekonomi som styrde (Akademikerförbundet SSR 2015b). 

 

Sedan 2012 har sömnsvårigheterna bland socialsekreterarna ökat. Sju av tio socialsekreterare 

uppgav att de under de senaste två åren hade funderat på att söka arbete utanför socialtjänsten. 

66 % av socialsekreterarna uppger emellertid att högre lön skulle få dem att sluta fundera på 

att lämna socialtjänsten. Även förbättrade arbetsvillkor generellt och möjlighet att ägna mer 

tid med klienterna skulle få socialsekreterarna att sluta fundera på att lämna socialtjänsten 

(Akademikerförbundet SSR 2015b). 

 

Trots en mycket hög arbetsbelastning visade undersökningen från 2012 att socialsekreterarna 

var förhållandevis nöjda med sitt arbete. Undersökningen från 2014 visar emellertid att 

arbetsbelastningen ökat ytterligare, vilket fått effekter på hur nöjda socialsekreterarna är med 

sitt arbete (Akademikerförbundet SSR 2015b). 

3.2 Personliga faktorer 
Olika personliga faktorer hos socialsekreterare kan ha ett positivt eller negativt samband med 

bevarandet av personal. Detta skriver Williams et al. (2010) om, och visar att de faktorer som 

påverkar positivt är huruvida socialsekreterare har ett professionellt engagemang för familjer 

och barn, tidigare arbetserfarenhet, utbildning, effektivitet, arbetstillfredsställelse samt 

egenskaper såsom ålder, tvåspråkighet, etc. Tham och Meagher (2009) pekar med statistik i 

sin studie på hur de socialsekreterare som arbetade med barn i genomsnitt hade varit anställda 

på nuvarande arbetsplatsen i betydligt kortare perioder, samt hade den lägsta medelåldern än 

någon av studiens jämförelsegrupper. Personliga faktorer som visat sig ha ett negativt 
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samband med bibehållandet av personal är utbrändhet, känslomässig utmattning, roll 

överbelastning, konflikter och stress (Williams et al. 2010). Socialsekreterare som arbetar 

med barn har visat sig ha signifikant högre inlärningskrav, lägre rolltydlighet, högre 

rollkonflikt och lägre självvärdering av behärskandet i arbetet, jämfört med andra 

människobehandlande professionella som t ex lärare och sjukhuspersonal (Tham & Meagher 

2009). Mandell, Stalker, de Zeeuw Wright, Frensch och Harvey (2013) tar upp hur de 

personliga faktorerna kan hjälpa eller stjälpa socialsekreterarna i deras arbete. Arbetarna i 

studien ansåg att de personliga faktorer som upplevdes vara framträdande i socialt 

barnavårdsarbete var förmågan att vara flexibel och att ta itu med det oväntade, kommunicera 

tydligt och direkt med föräldrar, behålla lugnet samt kunna fatta svåra beslut trots personliga 

sympatier. Tham och Meagher (2009) menar, trots att deras studie tyder på att socialt 

barnavårdsarbete är ett ovanligt krävande område inom människobehandlande praktik, att 

socialsekreterare som arbetar med barn ändå var betydligt mer benägna att beskriva sin 

närmsta chef på ett mer positivt sätt än någon av de andra grupperna.  

 

Socialsekreterare tenderar att söka sig till socialt arbete på grund av inneboende värderingar 

eller en osjälvisk personlighet (Graham & Shier 2014). Även socialsekreterare i en studie av 

Mandell et al. (2013) visar detta, då de sa sig vilja göra betydande skillnader i familjers liv 

samt att de satte jobbet först genom att vara "150 % -are". Denna inneboende karaktär hos 

socialsekreterare kan negativt påverka utövaren att uppnå önskade resultat om individen inte 

är utrustad för att ta itu med de negativa realiteter i praktiken som inverkar. Likaledes så kan 

socialsekreterares välbefinnande påverkas negativt av felaktiga rolldefinitioner som ges till 

dem i olika myndigheter (Graham & Shier 2014). Tham och Meagher (2009) skriver om hur 

olika studier visat att socialsekreterare är mer missnöjda än andra grupper med förhållanden 

och processer inom sina organisationer och med deras egen arbetsgrupps funktion. Författarna 

menar att då socialsekreterare är speciellt utbildade för att observera sociala processer och 

sociala samspel samt att uppmärksamma emotionella behov, kräver det rimligen också ett mer 

kritiskt öga. Logiskt nog, ökar detta deras medvetenhet om hur den egna organisationen 

fungerar i dessa avseenden och det faktum att socialsekreterarna själva var mer benägna än 

andra människobehandlande yrkesgrupper att bedöma kvaliteten på sitt arbete som låg, gör 

behovet av extern utvärdering ännu större menar författarna. 

 

Karasek och Theorell (1990) hävdar att även om olika personlighetsdrag kan påverka, är det 

svårt att bestämma vilka drag som är viktiga. Årtionden av forskning har ännu inte på ett 
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tillförlitligt sätt identifierat personlighetsvariabler. För att stödja antagandet att personen och 

inte jobbet orsakar sjukdomen åberopas vanligtvis uppfattningen att de psykologiska 

egenskaperna hos människor i olika typer av arbeten systematiskt skiljer sig från varandra. 

Dock har forskning visat att trots att en person med utåtriktad personlighet tenderar att ta 

utåtriktade jobb, har inga andra personlighetsdrag genomgående visat sig ha samband med 

yrkespreferenser. 

3.3 Roller 
I studien av Mandell et al. (2013) betonade socialsekreterare med låg emotionell utmattning 

och hög jobbtillfredsställelse vikten av en icke- auktoritär hållning till föräldrar. De beskrev 

sig själva som någon som tog sig tid till att lyssna och förhandla. De förtydligade värdet av att 

kunna frigöra sig känslomässigt, "att inte känna sig oumbärlig", vilket tillät dem att sätta sitt 

arbete åt sidan vid dagens slut och fortsätta med sina egna liv. "Vad som inte blir gjort idag 

blir gjort imorgon” var ett annat tillvägagångssätt. Hur man konstruerade bilden av sitt arbete 

och sin roll verkade därmed forma en förmåga att upprätthålla självskyddande gränser. Vad 

som kan ha aktiverat denna konstruktiva urkoppling kan vara deras tro att de hade gjort sitt 

allra bästa för klientfamiljer samt erkännandet av att de själva inte var ansvariga för valen 

familjerna i slutändan gjorde (Mandell et al. 2013). Tidigare forskning har betonat inflytandet 

av roll- och utfallsförväntningar som den största påverkan på arbetares välbefinnande. 

Graham och Shier (2014) visar emellertid också att förväntningar relaterade till 

socialsekreterares funktionsförmåga, den egna yrkesidentiteten samt att behöva arbeta under 

svåra situationer, kan påverka utövarens upplevda välbefinnande negativt. Bland 

socialsekreterare med specialiserad utbildning, leder rolltvetydighet till högre nivåer av 

avhumanisering än för de utan specialiserad utbildning. Detta kan bero på att specialutbildade 

arbetare som ställs inför tvetydiga arbetsroller kan lösgöra sig för att klara av tvetydigheten 

men då istället utvecklar känslor av avhumanisering (Lizano & Mor Barak 2015). De 

socialsekreterare som hade låg emotionell utmattning och hög jobbtillfredsställelse kom 

igenom svårigheter som starka individer med tydliga personliga gränser och en känsla för 

perspektiv; de var relativt lättsamma på flera nivåer. Eventuellt relaterat till deras redovisade 

förmåga att frigöra sig känslomässigt hade de förmågan att tolerera att inte ha kontroll. De såg 

sig själva som "folkliga" som kunde relatera väl till klienter och de tog inte personligen på sig 

misslyckanden, svåra beslut eller klienters ilska. De tycktes inte internalisera frustration eller 

negativa klientmöten och parallella kontakter som socialsekreterare med hög emotionell 

utmattning och låg jobbtillfredsställelse gjorde (Mandell et al. 2013). Trots att 
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socialsekreterarna i studien av Tham och Meagher (2009) var mestadels nöjda med sina 

närmsta chefer, så uttryckte de missnöje med hur erkännande och stöd hanterades av 

ledningen för deras organisationer. Det som betydde något var känslan av att inte värderas 

tillräckligt, att inte känna sig väl omhändertagen, eller att ledningen inte visade tillräckligt 

intresse för hälsa och välbefinnande hos personalen. Med detta menar författarna att hög 

arbetsbelastning, tidspress och svårigheten i arbetsuppgifterna inte kan fortsätta att gå 

obemärkt förbi och bli försummade då höga nivåer av stress negativt påverkar arbetsklimatet 

och kvaliteten på det utförda arbetet, och det i det långa loppet undergräver arbetstagarnas 

hälsa och välbefinnande.  

3.4 Organisationskultur 
Oxenstierna (1997) skriver i sin avhandling hur socialsekreterare ofta ser sin organisation som 

en byråkrati kännetecknad av ineffektivitet, bristande smidighet, ständigt ökande kostnader, 

okänslighet inför klienters behov samt stelbenta rutiner. Den stress och de misslyckanden som 

socialsekreterare upplevde kopplade de inte bara samman med egna personliga faktorer, utan 

också med organisatoriska. När det gäller organisationsklimat beskrev socialsekreterare som 

jobbade med barn, i studien av Tham och Meagher (2009), ett mycket uppmuntrande, 

stödjande, avslappnat och bekvämt socialt klimat på arbetsplatsen. Samma socialsekreterare 

var också de minst benägna att se sin arbetsplats som innovativ och mest benägna att se den 

som ojämlik. Organisatoriska faktorer som påverkar bibehållandet av personal är enligt 

Williams et al. (2010) lön, rimlig arbetsbelastning, medarbetares och arbetsledares stöd, 

möjligheter till avancemang samt organisationens engagemang och värdering av anställda. 

Tham och Meagher (2009) visar att på delen som mäter i vilken utsträckning förvaltningen 

var intresserad av personalens hälsa och välbefinnande, var medelvärdet för socialsekreterare 

lägst samt att de socialsekreterare som jobbade med barn var mer nöjda än andra 

professionella med i vilken utsträckning de värderades för ett väl utfört arbete. De 

socialsekreterare som arbetade med barn var i samma studie betydligt mer benägna att 

beskriva sin närmsta chef på ett mer positivt sätt genom att beskriva möjligheten att få stöd 

och feedback som hög samt att rapportera den närmsta chefens ledarskap som uppmuntrande 

och rättvist. De upplevde sig också ha en betydligt större kontroll över beslut än någon annan 

studiegrupp.  
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3.5 Påverkan på privatlivet 
Familjesituationen kan ha betydelse för hur socialsekreterare upplever påfrestningar i arbetet 

då hemsituationen tillsammans med individualpsykologiska förhållanden påverkar 

upplevelsen av påfrestningar i arbetet. De personliga förhållandena kan också inverka på de 

organisatoriska förhållandena likaväl som det kan vara tvärtom (Oxenstierna 1997). Tham och 

Meagher (2009) bekräftar detta då socialsekreterarna som arbetade med barn i studien också 

var mer benägna än någon annan studiegrupp att beskriva sitt arbete som en negativ påverkan 

på deras privatliv. Resultaten i en studie av Kalliath och Kalliath (2014) visar att 

socialsekreterare upplever en konflikt mellan jobb och familj och att de antar flera olika 

handlingsstrategier för att hantera den. Bland socialsekreterare utan någon specialiserad 

utbildning finns också en större jobb-familjekonflikt än hos dem med specialiserad utbildning. 

Med tanke på den bild som framträder från studien av Tham och Meagher (2009), av ett 

stressande och krävande socialt arbete i allmänhet, och i socialt barnavårdsarbete i synnerhet, 

är det inte svårt att förstå att de som hade mindre erfarenhet, eller till och med var helt 

oerfarna också rapporterade bristande kompetens och känslor av otillräcklighet. Forskning 

visar också att de löper en större risk att ge efter för trycket på grund av jobb-

familjekonflikten och därefter uppleva större utbrändhet (Lizano & Mor Barak 2015). Kalliath 

och Kalliath (2014) menar att en allvarlig konsekvens av den snabbt föränderliga arbetsmiljön 

är att gränserna mellan arbets- och familjeliv blir suddiga då arbetet sprider sig till hemmet 

och därmed lämnar lite tid för att vårda och utveckla familjerelationer. Forskning visar att 

socialsekreterare med låg emotionell utmattning och hög jobbtillfredsställelse utvecklat sätt 

att hantera arbetsbelastningen, för att uppnå en självskyddande balans mellan arbete- och 

privatliv. Dessa socialsekreterare uttryckte med säkerhet sin förmåga att fatta bra beslut, 

vilket kan ha ett samband med deras liv och arbetserfarenhet då alla var föräldrar själva vilket 

de såg som hjälp att göra ett bra arbete. Samtidigt visar resultat på att de med hög emotionell 

utmattning och hög jobbtillfredsställelse dels tenderar att vara yngre men också att de utav 

dem som var småbarnsföräldrar beskrev försöken att balansera de konkurrerande kraven 

mellan familj och arbete som en stor utmaning (Mandell et al. 2013). Detta tyder på att graden 

av emotionell utmattning kan påverka hur hanteringen av jobb-familjekonflikten ser ut, men 

också att åldern har en signifikant betydelse, vilket även Mandell et al. (2013) kommer fram 

till i sin forskning. 
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4 Teori 
I detta avsnitt presenterar vi de teorier vi använt i vår studie. Teorierna fungerar som olika 

perspektiv vilka hjälpt oss att tolka resultatet. 

4.1 Krav-kontroll-stödmodellen 
Tre faktorer som studeras frekvent inom forskning om psykosocial arbetsmiljö är krav, 

kontroll och socialt stöd. En av de modeller som mäter några aspekter inom den psykosociala 

arbetsmiljön och som använts mycket inom forskning är krav-kontroll-stödmodellen. Från 

början utformade Karasek och Theorell (1990) en modell som beskriver olika typer av 

arbeten. Modellens utgångspunkt är att de yttre psykiska kraven som arbetet ställer på den 

enskilde och vilka möjligheter det finns att själv kontrollera sitt arbete påverkar reaktionerna 

på arbetsvillkoren (Eriksson & Larsson 2009). 

 

Arbetskrav är de krav som ställs på arbetstagarna för att de ska klara av sitt arbete och de kan 

vara av psykisk karaktär såväl som fysisk. Det kan handla om att behöva utföra tunga lyft 

likväl som mängden arbete som ska utföras, enformiga arbetsuppgifter eller tidsbrist 

(Eriksson & Larsson 2009). Kraven kan bli ett problem om den anställde inte upplever att de 

är rimliga eller har kompetens samt förutsättningar att klara av dem (Theorell 2012). Karasek 

och Theorell (1990) menar att för höga krav har en direkt negativ effekt på individens hälsa 

och att det vanligtvis handlar om arbetsmängden som upplevs som det största psykologiska 

kravet. 

 

Kontroll på arbetsplatsen kan innebära olika saker. Dels kan det vara i vilken mån individen 

har möjlighet att utnyttja sina kvalifikationer i arbetet och lära sig nya saker, och dels vilka 

möjligheter som finns för den anställde att fatta egna beslut gällande exempelvis 

arbetsupplägg (Eriksson & Larsson 2009). Att kunna utöva och känna kontroll i sitt liv hänger 

samman med känslan av stress. Då vi är i situationer vi inte upplever oss ha kontroll över 

mobiliseras stressreaktionen i kampen för att behålla kontrollen. Förlorar vi kontrollen helt 

går vi in i ett passivt läge för att istället spara på energi (Theorell 2012). I forskning kring 

arbetsmiljön inom socialtjänstens organisation intar begreppet kontroll en viktig plats. Den 

primära arbetsrelaterade riskfaktorn för sjukdomar kopplade till stress tycks vara bristande 

kontroll över hur man möter arbetskraven och hur man använder sin kunskap och kompetens. 

När möjligheterna till kontroll uppfattas som låg, förenas höga kravnivåer med låg 

produktivitet och stress symptom (Karasek och Theorell 1990). 
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I modellen kombineras hög och låg egenkontroll med höga och låga arbetskrav vilket ger fyra 

möjliga typer av arbeten: aktiva-, passiva-, högstress- och lågstressarbeten (Eriksson & 

Larsson 2009). 

 
Figur 1 Karaseks krav/kontrollmodell 
(Eriksson & Larsson 2009, s. 144) 

 
Aktiva arbeten kännetecknas av hög kontroll och höga krav och är de som också är de mest 

utvecklande och stimulerande, och därmed också bäst ur inlärningssynpunkt för den anställde. 

Passiva arbeten är en av de arbetstyperna som är sämst för det psykiska välmåendet. 

Visserligen innebär det låga krav men också ett litet utrymme för egna beslut och därmed 

lägre motivation, då individen inte får möjlighet att använda sin fulla kompetens och därför 

inte kan utvecklas. Lågstressarbeten kännetecknas av låga krav men hög kontroll. Dessa 

arbeten innebär en skälig arbetstakt och ett stort utrymme till egna beslut vilket ger en lägre 

risk för arbetsrelaterade sjukdomar. Det som leder till flest stressrelaterade sjukdomar är 

högstressarbeten. Dessa kännetecknas av höga krav och litet utrymme för egna beslut, dvs. låg 

kontroll (Karasek & Theorell 1990; Theorell 2012). Risken för ohälsa ökar ju längre ut på 

stressdiagonalen man befinner sig i arbetet. Noteras kan också att vid ett aktivt arbete råder 

det balans mellan kontroll och krav som båda är höga, medan det vid högstressarbeten är 

obalans mellan de två vilket är sämre för arbetsmiljön. Modellen utvecklades senare av Jeff 

Johnson genom att det lades till en tredje determinant, socialt stöd (Eriksson & Larsson 2009). 

 

Med socialt stöd på arbetsplatsen avser Karasek och Theorell (1990) de totala nivåerna av bra 

social interaktion som finns på jobbet från både medarbetare och chefer. Olika typer av socialt 

stöd på arbetsplatsen har identifierats. Emotionellt, värderande och instrumentellt stöd. Det 

emotionella stödet innebär att den anställde känner att ledningen bryr sig om ens 

välbefinnande och att individen känner sig omtyckt och uppskattad av ledning och 

arbetskollegor. Det värderande stödet innebär att den anställde får feedback för att veta om 

hen gjort bra eller dåligt ifrån sig. Dessa två typer av socioemotionellt stöd används som 
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buffert vid obalans mellan krav och kontroll och hjälper till att minska psykiska påfrestningar. 

Den tredje typen, instrumentellt socialt stöd, mäter extra tillgångar eller assistans med 

arbetsuppgifter givna av medarbetare eller chefer. Uppgifter som är ömsesidigt beroende, och 

den nödvändiga samordningen av arbetstagare som utför komplicerade uppgifter, kan dock bli 

en källa till stress, så inte all social interaktion i arbetet är stödjande. Det sociala stödet kan 

komma från olika håll, arbetskamrater och överordnade samt klienter. Med socialt stöd menas 

med andra ord både känslomässig och praktiskt hjälp, och finns ett högt sådant minskar också 

risken för sjukdom. Om det finns socialt stöd är arbetet kollektivt och finns inget stöd är det 

isolerat (Eriksson & Larsson 2009; Karasek & Theorell 1990; Theorell 2012). 
 

 
Figur 2 Karaseks krav/kontroll/stöd-modell 
(Eriksson & Larsson 2009, s. 145) 

 
Genom tillägget mynnar modellen ut i åtta olika typer av arbeten. De kollektiva: högstress-, 

lågstress-, aktiva och passiva arbeten samt de isolerade: högstress-, lågstress-, aktiva- och 

passiva arbeten. Idealet att befinna sig i är arbeten med hög kontroll, låga krav, och högt 

socialt stöd, det lågstress kollektiva, vilket visat sig ha minst negativa konsekvenser för hälsan 

(Eriksson & Larsson, 2009). Motsatsen, den högstress isolerade: låg kontroll, höga krav, och 

lågt socialt stöd, innebär istället en ökad risk för sjukdomar (Theorell 2012). 

4.2 Kognitiv dissonansteori 
Den amerikanske socialpsykologiska forskaren Leon Festinger grundade 1957 den kognitiva 

dissonansteorin. Hans teori växte fram ur forskning kring hur människors attityder till och 

åsikter om något förändras. Forskning hade nämligen visat att om en individ uppmanas att 

argumentera för en specifik åsikt som individen inte tror på, tenderar individen att närma sig 

den åsikten även personligen under vissa omständigheter. Festinger använde sig av begreppen 

dissonans och konsonans för att förklara fenomenet då en individ har en åsikt men genom 

exempelvis övertalning eller av någon annan anledning uttrycker en annan vilket leder till att 
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en dissonans uppstår mellan det individen uttrycker och det individen tycker. Det är också 

denna dissonans som enligt Festinger gör att individen ändrar åsikt. I motsats till dissonans 

står konsonans som innebär att det individen uttrycker också stämmer överens med individens 

egna åsikt. Ju högre dissonans individen upplever, desto mer sannolikt är det att individen 

ändrar åsikt för att det som uttrycks ska överensstämma med det som anses. Kognitiv 

dissonans upplevs som ett obehagligt sinnestillstånd och därför tillgriper individer olika sätt 

för att komma till rätta med den inre motsägelsen (Festinger 1957; Festinger & Carlsmith 

1959). 

 

Det obehag en individ upplever när han eller hon står inför ett val samt det individen upplever 

efter ett val kan förklaras med kognitiv dissonans. Efter ett val, har en individs åsikter som 

stödjer det valet en benägenhet att öka för att eventuell osäkerhet ska försvinna. Om individen 

har handlat på ett sätt som han eller hon inte borde gjort så rättfärdigar individen handlandet 

genom att ställa sig bakom resonemang som stödjer handlandet. På så sätt undviker individen 

den kognitiva dissonansen. Kognitiv dissonans förklarar därigenom inte bara hur individer 

ändrar åsikt utan också hur individer rättfärdigar samt vidmakthåller sitt handlande och sina 

åsikter (Festinger 1957). 

4.3 Användning av teorier 
I vår studie kommer vi att använda krav-kontroll-stödmodellen och kognitiv dissonansteori 

tillsammans med tidigare forskning när vi analyserar vårt resultat. Utifrån teorierna ovan tänker vi 

oss att socialsekreterare upplever krav från olika håll vilka ibland kan upplevas motstridiga och 

leda till kognitiv dissonans. Kraven som arbetet ställer på den enskilde socialsekreteraren och 

möjligheterna denne har att själv kontrollera sitt arbete samt graden av upplevt stöd, påverkar 

upplevelsen av arbetssituationen. Krav-kontroll-stödmodellen används som ett analytiskt 

redskap för att förstå socialsekreterarnas upplevelse av sin arbetssituation och hur de påverkas 

av den. Den kognitiva dissonansteorin som analytiskt redskap förklarar inte bara hur 

socialsekreterarna ändrar åsikter utan även hur de vidmakthåller och rättfärdigar rådande 

beteendemönster och åsikter vilket gör att vi kan förstå hur socialsekreterarna upplever sin 

arbetssituation. 
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5 Metod 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för vår studie. Vi presenterar hermeneutiken 

som är den vetenskapsteoretiska ansatsen i studien, redogör för hur vår datainsamling gått till, 

diskuterar urval, etik, reliabilitet och validitet samt presenterar respondenterna. 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Då studien syftat till att få en förståelse för hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation 

och hur den påverkar dem, i ljuset av flyktingströmmen, har studien en hermeneutisk 

vetenskapsteoretisk ansats. Hermeneutiken avser en sammansatt tradition av teorier om 

förståelse och tolkningar och har i modern tid utvecklats från en lära om texttolkning till en 

teori om förståelse och tolkningar i vidare mening. Genom att studera uttrycksformer, 

exempelvis språk och handlingar, kan vi nå fram till en förståelse av upplevelser och genom 

att tolka dessa kan vi få förståelse för människans inre (Thomassen 2007). Genom att vi 

använt en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats i studien har vi kunnat tolka 

socialsekreterarnas handlingar, känslor och språk för att få en förståelse för hur de upplever 

sin arbetssituation och hur de påverkas av den, i ljuset av flyktingströmmen. 

5.2 Tillvägagångssätt 
Vi har utifrån studiens syfte och frågeställningar valt att utgå från en kvalitativ 

forskningsmetod. För att förstå socialsekreterares upplevelse av sin arbetssituation och hur de 

påverkas av den, i ljuset av flyktingströmmen, är materialet vi analyserat socialsekreterarnas 

egna erfarenheter, känslor, tankar och upplevelse. Detta är inte någonting mätbart vilket ger 

studien en kvalitativ karaktär och gör att forskningsmetoden passar för ändamålet. Kvalitativ 

metod lämpar sig också väl i vår studie då normer och värderingar kan sättas in i kontexten 

samt att nyanser i det insamlade materialet kan fångas in (Ahrne & Svensson 2011). 

 

I en kvalitativ studie kan data samlas in genom flera olika metoder som exempelvis intervjuer, 

dokumentanalys, observationer osv. Efter moget övervägande beslutade vi oss att använda 

intervjuer för att samla in data till vår studie. Syftet med vår studie är att förstå 

socialsekreterares upplevelse av sin arbetssituation och hur de påverkas av den, i ljuset av 

flyktingströmmen. Intervjuer ger oss möjlighet att utforska socialsekreterares synpunkter samt 

förstå deras egna känslor, uppfattningar och tankar kring sin arbetssituation och hur de har 

påverkats av den (Silverman 2011; Kvale & Brinkmann 2014; Miller & Glassner 2011). 

Samtidigt finns också en terapeutisk funktion med intervjuer då vi som forskare kunnat 
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härbärgerar socialsekreterarnas känslor. Respondenterna har i viss mån kunnat tillfredsställa 

ett behov av att prata av sig samt fått tid att reflektera över sin arbetssituation. 

 

För att komma i kontakt med våra intervjupersoner tog vi kontakt med avdelningschefen för 

den sociala- barn och ungdomsvården i X kommun som fick en muntlig presentation av vår 

studie. Efter klartecken från avdelningschefen att genomföra intervjuerna gick vi vidare med 

att skicka ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till de socialsekreterare som var intresserade av 

att delta, för att de skulle kunna ge sitt samtycke om deltagande i studien. Socialsekreterarna 

intervjuades därefter på en plats som de själva valt för att de skulle känna sig så bekväma som 

möjligt i situationen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011) 

 

Vi valde att genomförde semistrukturerade intervjuer vilket innebar att vi följde en 

intervjuguide med specifika teman som skulle behandlas (se bilaga 2). Detta gav 

respondenterna stor möjlighet att utforma svaren på sitt eget sätt och gav oss möjlighet att 

ställa följdfrågor till respondenterna (Bryman 2011). Intervjuguiden följde tematiseringen 

som återfinns i vår tidigare forskning och vi valde att formulera frågor som hur snarare än 

varför för att få ut mer av våra frågor och inte begränsa socialsekreterarnas svar (Becker 

2008). För att kunna göra en noggrannare analys av våra intervjuer kom de, som gav 

samtycke, att spelas in för att sedan transkriberas (Bryman 2011). Allt insamlat material 

analyserades sedan med hjälp av den tidigare forskningen samt våra valda teorier krav-

kontroll-stödmodell samt kognitiv dissonansteori. 

 

I vår studie har vi övervägt andra datainsamlingsmetoder som dokumentanalys av 

dagboksanteckningar och enkäter. Vi anser dock att självrapporterade dagboksanteckningar 

hade varit för krävande för respondenterna och därför inte en realistisk metod i vår studie. 

Enkäter, som istället är en kvantitativ metod, såg vi inte förenlig med studiens syfte då det är 

socialsekreterares känslor, tankar, erfarenheter och upplevelse av sin arbetsmiljö vi ville 

förstå. Vi anser att det krävdes ett samtal med socialsekreterare där vi kunde ställa öppna 

frågor och följa upp svaren för att få svar på studiens frågeställningar och med enkäter fanns 

risken att svaren skulle bli intetsägande då respondenterna inte skulle kunna fördjupa sina 

svar. 
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5.3 Urvalsmetod och urval 
Vi valde att genomföra vår studie i en medelstor svensk kommun och avgränsade oss till att 

endast intervjua socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgens sociala barn- och 

ungdomsvård, då det framför allt är där det rapporterats om en akut kris i och med 

flyktingströmmen 2015. Vi har valt att, då det ger en större spridning än att bara välja en 

enhet, intervjua socialsekreterare på flera olika enheter. På så sätt undviker studiens resultat 

att enbart visa förhållanden som finns på en specifik enhet och endast är unika för den (Ahrne 

& Svensson 2011). 

 

I vår studie var det forskningsfrågan som avgjorde vilka individer som kom att intervjuas. För 

att insamlad data skulle bli mer hanterbart för oss som författare valde vi att intervjua åtta 

socialsekreterare. Vi använde oss av ett målinriktat urval vilket innebär att intervjupersonerna 

på ett strategiskt sätt valdes ut så att de skulle vara relevanta för vår forskningsfråga (Bryman 

2011). De kriterier våra intervjupersoner skulle uppfylla var att de skulle ha en anställning 

som socialsekreterare med myndighetsutövning inom sociala barn- och ungdomsvården samt 

haft anställning i minst ett halvår under 2015. Hade vi istället valt att intervjua respondenter 

som valt att säga upp sig hade det kunnat leda till ett annat resultat. Detta då de kanske inte 

haft upplevelserna av arbetssituationen färskt i minnet, samtidigt som de kanske känt ett 

avstånd till organisationen och därför kunnat prata samt reflektera friare över 

arbetssituationen som rådde under 2015. Risken med ett sådant kriterium hade emellertid varit 

att vår förförståelse vinklat studien då vi som forskare tänkt att det funnits en anledning till att 

respondenterna valt att sluta. 

 

Då vår studie endast undersökt ett socialkontor i X kommun och vi endast intervjuat åtta 

socialsekreterare gör det oss medvetna om att urvalet därmed inte blir representativt för 

socialsekreterares upplevelser i Sverige. Resultatet av vår studie är därför inte möjligt att 

generalisera (Becker 2008). 

5.3.1 Respondenter 

Respondent 1 är en kvinna född på 1950-talet. Hon har arbetat på arbetsplatsen sedan 2002 

men har över 30 års erfarenhet av socionomyrket. Respondenten har en fast anställning på 

100 % men uppger att hon arbetar 50-55h/veckan. 
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Respondent 2 är en kvinna född på 1950-talet. Hon har arbetat på arbetsplatsen sedan 2008 

men har över 30 års erfarenhet av socionomyrket. Respondenten har fast anställning på 100 % 

och arbetar 38h/veckan på grund av tjänstens upplägg. 

 

Respondent 3 är en kvinna född på 1970-talet. Hon har arbetat på arbetsplatsen sedan 2015 

och har lite mer än ett års erfarenhet av socionomyrket. Respondenten arbetar 80 % men har 

inte fast anställning. Hon uppger att hon i genomsnitt arbetar cirka 36h/veckan. 

 

Respondent 4 är en kvinna född på 1980-talet. Hon har arbetat på arbetsplatsen sedan två år 

tillbaka men har cirka tre års erfarenhet av socionomyrket. Respondenten har en fast 

anställning på 100 % men uppger att hon arbetar 40-42h/veckan. 

 

Respondent 5 är en man född på 1950-talet. Han har arbetat på arbetsplatsen sedan 2009 men 

har mellan 25-30 års erfarenhet av socionomyrket. Respondenten har fast anställning på 100 

% och uppger att han arbetar 40h/veckan. 

 

Respondent 6 är en kvinna född på 1990-talet. Hon har arbetat på arbetsplatsen sedan 2015 

och har lite mer än ett års erfarenhet av socionomyrket. Respondenten är fast anställd på 100 

% och uppger att hon arbetar 40-42h/vecka. 

 

Respondent 7 är en kvinna född på 1970-talet. Hon har varit anställd på arbetsplatsen i cirka 

två och ett halvt år men har sju års erfarenhet av socionomyrket. Respondenten har en fast 

anställning på 100 % och hon uppger att hon arbetar 40-50h/veckan. 

 

Respondent 8 är en man född på 1960-talet. Han har varit anställd på arbetsplatsen i ett och 

ett halvt år men har fem års erfarenhet av socionomyrket. Respondenten arbetar 100 % men 

har ej en fast anställning. Han uppger att han i genomsnitt arbetar 40h/veckan. 

5.4 Etiska överväganden 
Då innehållet i vår studie inte omfattas av 3-4§§ i etikprövningslagen innebär det att en 

etikprövning inte behövt göras (SFS 2003:460). Det betyder emellertid inte att studien kunnat 

genomföras utan tanke på etiska aspekter. Deltagande individer i vår studie har skyddats från 

kränkning och skada och vi har även övervägt nödvändigheten av studien (Gustafsson, 
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Hermerén & Petterson 2011). Genom att de frågor som ställts under intervjuerna varit 

väsentliga för vår studie håller forskningen en hög kvalité (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Ett informationsbrev skickades ut till samtliga intervjupersoner som kunde tänka sig delta i 

vår studie där de fick information om vad studien skulle handla om, dess syfte och hur studien 

skulle användas. De informerades också om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas 

när som helst under studiens gång. Via mail inhämtades sedan ett skriftligt samtycke till att 

delta i intervjuerna (Vetenskapsrådet 2002).  
 

Intervjupersonerna i vår studie hålls anonyma genom att de avidentifierades och benämnts 

”respondent 1, 2, 3…” redan under intervjuerna. Materialet till studien har förvarats i ett låst 

skåp otillgängligt för obehöriga. Samtligt insamlat material har endast använts till vår studie 

och inget annat. Det är också endast vi och vid behov vår handledare samt kursens examinator 

som har haft tillgång till materialet. Efter examination av uppsatsen kommer samtligt insamlat 

material att raderas (Vetenskapsrådet 2002). 

5.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär traditionellt sätt forskningsresultatets tillförlitlighet med andra ord om 

forskningsresultatet blivit detsamma om studien hade utförts av andra forskare vid en annan 

tidpunkt. Det handlar om att kunna mäta resultat men då resultat i en kvalitativ studie ofta 

baseras på tolkningar av vad andra individer gjort eller sagt är det svårt att mäta. I en 

kvalitativ studie diskuteras reliabiliteten eller tillförlitligheten därför i relation till 

respondenternas svar och om svaren skulle bli olika beroende på vem som utfört intervjun 

(Trost 2007; Kvale & Brinkmann 2014). Då syftet med vår studie är förstå socialsekreterares 

upplevelse av sin arbetssituation och hur den påverkar dem, i ljuset av flyktingströmmen, är 

vår förhoppning att respondenterna berättar om samma upplevelse för andra forskare. 

Emellertid är detta ingenting som kan garanteras i och med att resultatet i vår studie kan ha 

påverkats beroende på sättet våra frågor har ställts och vem av oss som har ställt frågorna 

(Kvale & Brinkmann 2014). För att stärka studiens reliabilitet har vi under våra intervjuer haft 

detta i åtanke och gjort vårt yttersta för att vara så neutrala som möjligt gällande 

kroppshållning, uttal och tonläge. 

 

En annan aspekt som kan påverka vår studies reliabilitet är den förförståelse som vi bär med 

oss. En tolkning eller förståelse kan aldrig vara objektiv och neutral utan den formas alltid av 
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förförståelse hos den person som gör tolkningen. Resultatet av vår studie är en relativ sanning, 

det innebär att våra frågeställningar inte har några entydiga falska eller sanna svar utan det är 

själva förståelsen av socialsekreterarnas upplevelse som är viktig (Thomassen 2007). För att 

vår förförståelse av socialsekreterares arbetssituation inte ska ha inverkat på vår studie har vi 

under hela processen reflekterat över vår förförståelse och varit så sakliga som möjligt. 

Tolkningar av respondenternas svar kan ha missuppfattats eller gjorts fel vilket är en risk som 

är svår att komma undan i denna typ av studie. Det är en risk som vi som författare haft i 

tankarna under hela processen. Vi har också haft i åtanke att “som vi frågat har vi fått svar”. 

Det vill säga hade vi ställt andra frågor om någonting annat kanske också det framstått som 

viktiga faktorer. 

 

En studies validitet handlar om studien undersöker det som är avsett att undersökas. Syftet 

med forskningen ska återspeglas i resultatet (Kvale & Brinkmann 2014; Trost 2007). 

Forskningens syfte och frågeställningar har varit en central del i hela studien för att stärka 

validiteten. Vi har i vår studie intervjuat socialsekreterare om deras uppfattning av sin 

arbetssituation och hur de påverkas av den, i ljuset av flyktingströmmen och analyserat 

resultatet med hjälp av krav-kontroll-stödmodellen samt kognitiv dissonansteori. Det gör att 

vi anser att vi har undersökt det vi syftar till och studien har därmed validitet. 

5.6 Arbetsfördelning 
Vi har tillsammans kommit fram till valt forskningsområde och gemensamt formulerat och 

utvecklat problemformulering, syfte och frågeställningar. I skrivprocessen har all text delats 

lika mellan oss och i efterhand bearbetats tillsammans för att skapa en gemensam förståelse 

för materialet samt ett enhetligt språk. Intervjuerna i studien har genomförts tillsammans men 

huvudansvaret för att ställa frågor till respondenterna har vi haft varannan gång. Vi har också 

delat upp ansvaret för transkriberingen lika mellan oss. 

6 Resultat och analys 
I vår analys har vi valt att använda oss av citat från de intervjuer vi genomfört som 

utgångspunkt och därefter analyserat dessa med hjälp av Karaseks och Theorells (1990) krav-

kontroll-stödmodell samt Festingers (1957) kognitiva dissonansteori. Med hjälp av de valda 

teorierna och resultaten kommer vi besvara våra frågeställningar samt återkoppla till tidigare 

forskning samt kartläggningen av Akademikerförbundet SSR. Vi presenterar resultatet för 
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frågeställningarna tillsammans då studien visat att de förändringar som skett i 

socialsekreterarnas arbetssituation i och med flyktingströmmen 2015, särskilt det ökade 

antalet ensamkommande barn och unga, också är de faktorer i arbetssituationen som 

socialsekreterarna upplever att de påverkats av. Vi har delat in resultatet under fyra 

huvudrubriker och reflekterar över våra resultat direkt under varje rubrik för att göra det hela 

mer överskådligt. För att inte röja våra informanter har vi valt att i de citat där det framgår 

namn på kommun eller avdelning ta bort detta och ersätta med “X kommun” eller “enhet X”. 

6.1 Förändrade krav och hög arbetsbelastning 
I höstas när alla de som vi kallar uppdykare kom, var det ju fullständigt… kaos 

ska jag inte säga för vi redde ju ut det. Men då var det ju väldigt mycket att göra. 

Vi kunde ju inte sköta det ordinarie arbetet för det måste få gå före att ta hand om 

dem som bara dök upp här (Respondent 2). 

 

Idealbilden av arbetssituationen är enligt de intervjuade socialsekreterarna varken såsom den 

är idag eller var under 2015. Ett ojämnt inflöde av ärenden samt ärendemängden påpekas av 

flertalet respondenter som för hög vilket de kopplar ihop med mycket annat. ”Jag skulle önska 

att jag inte hade mer än kanske 10 ärenden på min tjänst … det jag har är 28 + 9” (Respondent 

1). Det socialsekreterarna bland annat kopplar samman med ärendemängden är relationen till 

klienter som negativt påverkas, tid att genomföra sina arbetsuppgifter utan en känsla av stress 

och bortprioritering av uppgifter de ansåg viktiga. “Vad jag önskar är att jag hade haft färre 

barn att arbeta med och kunna bygga mer relationer och fokusera mer i samtalen på det som är 

viktigt” (Respondent 4). 

 

Vi fick fler ärenden som gjorde att man fick prioritera om och kanske helt enkelt 

hoppa över att göra vissa grejer som man annars kanske hade känt att man hade 

velat göra (Respondent 3). 

 

När det gäller klientkontakten känner flera av de intervjuade socialsekreterarna att de inte 

hade möjlighet att träffa barnen i de ärenden som kommit innan flyktingströmmen och de var 

tvungna att bortprioritera detta om det inte var akuta situationer. Det ledde till att 

socialsekreterarna kanske inte kunde bygga vidare på någon relation där de redan hade hunnit 

komma en liten bit på vägen i samma mån som de tidigare kunnat. Barnen i de ärenden som 

kom in under hösten 2015, kände samma socialsekreterare att de inte kunna bygga några som 
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helst relationer till. I de fallen har respondenterna endast känt sig som en myndighetsperson 

som gett information och frågat saker som kan vara jobbiga för barnen att svara på. Arbetet 

blev lidande på så sätt att det inte fanns så mycket grund i arbetet som socialsekreterarna 

gjorde. De fick inte ut så mycket i sina barnsamtal och kunde inte heller gå in på djupet i varje 

barns behov på ett sätt som de hade önskat. 

 

Jag kanske kunde sitta en heldag i samtal bara och beta av och ställa samma 

frågor till barn som kom in i rummet eller på de hembesöken som man gjorde. 

Och jag kunde ju inte urskilja varje barn som jag träffade och på så sätt kunde jag 

ju inte heller se vad varje barn faktiskt behövde. […] då var det ju så att jag 

upplevde det mer som att man var en maskin. Man satt och skrev samma sak i 

princip för alla barn vi träffade (Respondent 4). 

 

Ärendemängden påverkar tiden som socialsekreterarna har att lägga på de enskilda ärendena. 

Från att ha kunnat åka hem till klienter på möte och ta sig tid till att med egna ögon se 

hemförhållanden inför en utredning måste de nu istället ha korta effektiva möten på 

socialkontoret. “Att kunna sitta länge och väl, sitta hemma hos folk och se deras barn komma 

hem från skolan, hur blir de mottagna där och liksom allting. Nu så ska man stöka av 

någonting på nolltid” (Respondent 5). Flera socialsekreterare känner att de har fått sänka sina 

krav och de märker att rutinerna brister i organisationen. De får sålla bland arbetsuppgifterna 

för att hinna bli klara, på grund av den höga arbetsbelastningen.  

 

Jag personligen har inte kunnat hålla utredningstiden på en enda utredning sedan 

jag började här. Och det kan jag tycka att det är en personlig stress, att man känner 

att även om jag vet att det finns orsaker till att man inte har hunnit så kan man ju 

ibland känna när man är stressad att man är helt värdelös (Respondent 6). 

 

Merparten av socialsekreterarna beskriver att de måste vara starka och skydda sig själva 

genom att markera väldigt mycket för chefer att de inte kan ta mer ärenden. Emellertid menar 

de att “... det är ju inte alla som är starka och det märks ju också sen när de sitter och tårarna 

rinner” (Respondent 7). Respondenterna beskriver också att de fått jobba mer övertid än innan 

vilket de kanske klarat av under kortare perioder tidigare, men att de inte klarar det över 

längre sikt. Och där menar några av respondenterna att de är nu. Flera av socialsekreterarna 

mår dåligt och är trötta, ”... det var jätte hektiskt och mycket mer övertid än det är nu. Då var 
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det liksom en stressnivå som var långt över vad jag är van vid och vad jag önskar av mitt jobb 

och så” (Respondent 4). Den stora arbetsbelastningen upplevde socialsekreterarna ledde till en 

ökad stress och flera beskriver att de tappade fokus samt hade känslan av en minskad kontroll. 

Stressen ökade också risken för att göra fel i arbetet och minskade därmed rättsäkerheten. "... 

så blir jag ju lite nojig om man är stressad, att jag ska skriva fel personnummer, att det kanske 

inte känns lika rättssäkert” (Respondent 6). Trots att socialsekreterarna kände att 

arbetsbelastningen och ärendemängden var för hög fick de ändå inte alltid respons ifrån 

chefer, utan ärendena fortsatte att delas ut. Till viss del har en del av respondenterna haft en 

förståelse för detta trots att de inte riktig visste hur de skulle hantera situationen. 

 

I vår grupp då, den här stora gruppen, var det väl två eller tre som slutade. Och jag 

vet att i alla fall två av dom tre slutade på grund av att det var för mycket att göra. 

Då upplevde dom att dom gick till sin chef och sa ifrån, att nu kan inte jag ta mer, 

och ändå fick dom hela tiden nya ärenden (Respondent 6). 

 

Merparten av respondenterna upplevde, i den konstanta strömmen av ärenden, en förväntan 

och ett krav ifrån chefer att klara av mängden samt följa sociallagstiftningen. Medan några av 

respondenterna istället upplevde orimliga krav ifrån olika samarbetspartners att göra mer än 

vad som ingår i socialtjänstens uppdrag. 

 

Inte från mina chefer kan jag påstå, utan det är rimliga krav. Vi som jobbar här vet 

vad som ingår i vårt arbete och vad vi har för befogenheter och inte. Sen är det ju 

många andra, och då är det ju samarbetspartners, som tycker att det är ju 

socialtjänstens som ska fixa detta. Så ibland får du slå lite med näbbar och klor, 

att det här är faktiskt inte vårt område (Respondent 7). 

 

Några av respondenterna menar också att typen av ärenden har förändrats i och med 

flyktingströmmen. Socialsekreterarna märkte en skillnad i måendet hos det ökade antalet 

ensamkommande barn och unga vilket också ställer högre krav på närvaro från 

socialsekreterarna. Kraven på arbetet kan också bli svårare att leva upp till då 

socialsekreterarna möter hinder i arbetet med de ensamkommande. Hinder bestående av 

exempelvis språksvårigheter, kulturella skillnader med mera som gör det svårare att ha en 

enkel och god kontakt. Den redan pressade arbetssituationen för socialsekreterarna eskalerade 

i och med flyktingströmmen och togs till en helt ny nivå. 
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Innan sommaren förra året, eller fram till sommaren, då upplevde jag alltid att 

man hade väldigt mycket att göra, att man aldrig hade någon tid för att komma 

igen. Men det gick och det fungerade och man tyckte att, ja fasen det går, man 

klarar det här. Men sen hände ju det att flyktingarna kom och då blev det på ett 

helt annat sätt för då laddades det på en nivå till (Respondent 5). 

 

Detta skulle kunna innebära att den nya nivån riskerar sänka kvalitén på det arbetet som inte 

direkt berör ensamkommande barn och unga. Delvis för att den totala arbetsmängden blir så 

stor att socialsekreterarna inte hinner med arbetet och därför görs en enklare typ av utredning 

när det gäller de ensamkommande. Detta spiller över på arbetet som inte direkt berör de 

ensamkommande vilket riskerar att leda till att socialsekreterarna börja tumma på det som de 

anser viktigt och normaliserar den sämre kvalitén. “Ja det blir en normaliserad situation helt 

enkelt. Så det är absolut risken med det” (Respondent 5). Bilden som respondenterna ger 

gällande sin arbetsbelastning i ljuset av flyktingströmmen är som respondent sex säger ”... det 

är ju ett tecken på att vi egentligen har brister. Att det går inte att hinna med allting” 

(Respondent 6). Flyktingströmmen påverkade arbetsbelastningen för socialsekreterarna i vår 

studie, vilket medförde att organisationen blev tvungen att förändra sättet den tidigare arbetat 

på för att i möjligaste mån kunna möta upp det ökade trycket. Flera av respondenterna 

uttryckte att de upplevde sig göra ett sämre jobb än tidigare när de fick till sig uppifrån att 

bortprioritera för att enheten skulle hinna med. Kraven fick sänkas till ett absolut minimum 

där det ofta handlade om att bortprioritera arbetsuppgifter för att fokusera på att den ökade 

strömmen av ensamkommande barn fick tak över huvudet. “Då kommer ju det här att man får 

uträtta uppgifter som man inte ens tror är bra. Vi hinner inte kolla vad det är för familj, det 

kan vara precis vad fasen som helst” (Respondent 5). Socialsekreterarna berättar att de fått till 

sig olika saker som skulle bortprioriteras. Det har varit dokumentation av olika slag som 

genomförandeplaner2, men också möten med familjer där de fått dra ner på antalet träffar 

under utredningstiden eller bortprioritera att överhuvudtaget träffa dem om det gällt 

ungdomar över 18 år. “Då kan ju exempelvis min chef säga att, ja du ska ju göra en 

genomförandeplan, men gör den då lite halvdålig bara så att den finns” (Respondent 6).  

 

                                                
2 Genomförandeplan är en plan som beskriver hur ett beslut om en insats från socialtjänsten ska kunna 
genomföras i praktiken (Socialstyrelsen 2014b). 
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Jag tycker det är för djävligt att man ska sänka, att man ska tvingas jobba på ett 

sämre sätt än man… alltså att man tvingas jobba dåligt helt enkelt. Att man har 

det som ett krav på sig att ”jobba dåligt nu”, det är helt vansinnigt. Samtidigt så 

förstår jag ju (Respondent 5). 

 

Socialsekreterarna vittnar om många tillfälliga lösningar när det gällde de ensamkommande 

barnens boende under den här perioden. Trots att socialsekreterarna inte alltid tyckte att det 

var så bra lösningar så kunde de ändå se det nödvändiga i det. Ett tak över huvudet var i fall 

en lösning oavsett vad det var för ett tak. Samtidigt har de gått med känslan av att mer än så 

behövs och att de har fått jobba i något där resurserna inte varit tillräckliga. “Och då får man 

ju ta det med sin chef, att det här känns inte okej. Nej men du måste göra det nu, okej, men då 

skriver jag in att det är du som sagt att det är okej” (Respondent 7). Socialsekreterarna har fått 

sänka sina egna krav på sig själva till att matcha organisationens. Sveriges lagar har fått agera 

som ett slags ram för vad respondenterna måste hålla sig efter. 

 

… vi skulle gjort mer kontinuerliga hembesök, men i det läget så höll vi oss efter 

lagen. Det vill säga vi behöver träffa barnet två gånger om året, och det jobbade vi 

efter, för vi hade ingen tid (Respondent 8). 
 

Med de förändrade kraven inom organisationen och individernas egna ändrade krav på sin 

yrkesroll påverkade också kraven som de ställde på sig själva i privatlivet. Socialsekreterarna 

beskriver hur fritidsaktiviteter fick bortprioriteras och hur familjen fått backa upp mer på 

hemmaplan än tidigare, “kanske vissa saker på fritiden fick stryka på foten, min man fick väl 

ställa upp mer hemma…” (Respondent 2). Alla respondenterna ansåg att de haft en förståelse 

hemifrån över arbetssituationen där de inte känt att det funnits några krav på sig. En av 

socialsekreterarna uttryckte att det hade varit en väldig belastning om det hade varit krav från 

alla håll, men nu när det endast varit krav från jobbet så har det ändå gått att hantera. 

6.1.1 Negativa konsekvenser av förändrade krav och hög arbetsbelastning 

Studiens resultat visar att socialsekreterarna har haft höga krav på sig under tiden för 

flyktingströmmen. De har varit tvungna att arbeta övertid för att hinna med arbetsmängden, 

haft fler akuta ärenden än innan, arbetsuppgifterna har blivit tyngre i och med svårare ärenden 

som krävt utbildning och erfarenhet i större utsträckning än förut samt att kraven i arbetet 

påverkat privatlivet i viss utsträckning. I likhet med socialsekreterarna i Tham och Meaghers 
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(2009) studie, beskriver våra respondenter höga krav och en tung arbetsbelastning. De höga 

arbetskraven som respondenterna kände är ett problem då socialsekreterarna upplever att de 

inte är rimliga och de inte heller har förutsättningarna för att klara av dem. Det är främst 

arbetsmängden som socialsekreterarna upplever som det största psykiska kravet vilket haft en 

direkt inverkan på respondenternas hälsa. Vårt resultat visar att respondenterna under tiden 

för flyktingströmmen 2015 hade ett högstressarbete vilket kännetecknas av höga krav och låg 

kontroll. De flesta stressrelaterade sjukdomar är kopplade till högstressarbeten och risken för 

ohälsa ökar ju längre ut på stressdiagonalen respondenterna befinner sig i arbetet (Theorell 

2012; Karasek & Theorell 1990; Eriksson & Larsson 2009). 

 

Resultatet visar, i likhet med undersökningen gjord av Akademikerförbundet SSR (2015b), att 

socialsekreterarnas arbetssituation leder till konsekvenser. De ökade kraven har lett till en 

kvalitetssänkning enligt sju av våra åtta socialsekreterare. Våra respondenter ansåg att de inte 

haft möjlighet att arbeta professionellt i den utsträckning de önskat och därmed inte heller 

kunnat leva upp till socialtjänstens intentioner. Detta minskar också rättssäkerheten enligt 

socialsekreterarna i Akademikerförbundet SSR:s (2015b) studie vilket våra respondenter 

konfirmerar. Socialsekreterarna i vår undersökning menar också att bortprioriteringar av 

arbetsuppgifter som sänkte kvalitén i vissa avseenden också riskerade att normaliseras och 

appliceras på resterande arbetsuppgifter. 

 

Enligt Oxenstierna (1997) kan familjesituationen ha betydelse för hur socialsekreterare 

upplever påfrestningar i arbetet. Respondenterna i vår studie menar att de har haft en 

förståelse hemifrån över arbetssituationen vilket gjort att personlig hemförhållanden inte 

inverkat på arbetet. Detta skulle kunna tyda på att de antagit handlingsstrategier för att klara 

av konflikt mellan familj och jobb (Kalliath & Kalliath 2014). Det skulle även kunna tyda på 

att respondenterna har en låg emotionell utmattning och en hög jobbtillfredställelse enligt 

Mandell et al. (2013) och därför utvecklat sätt att hantera arbetsbelastningen och få en balans 

mellan arbete och privatliv. Emellertid visar inte resultatet i vår studie att respondenterna 

skulle ha låg emotionell utmattning och hög jobbtillfredsställelse, snarare tvärt om. Våra 

respondenter menar att deras arbete påverkat deras privatliv i en negativ bemärkelse, vilket 

Tham och Meagher (2009) menar att socialsekreterare som arbetar med barn är mer benägna 

att göra än andra socialsekreterare. En allvarlig konsekvens av den snabbt föränderliga 

arbetssituationen som flyktingströmmen inneburit för respondenterna, är att gränsen mellan 
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arbets- och familjeliv blir suddig. Respondenternas arbete har spridit sig till hemmet vilket 

bland annat lett till att fritidsaktiviteter har fått bortprioriterats (Kalliath & Kalliath 2014). 

 

Då respondenternas idealbild av sin arbetssituation inte stämmer överens med verkligheten 

skulle detta kunna förklaras med att de upplevt en dissonans. Dissonansen har uppstått då de 

tvingats arbeta i en arbetsmiljö som inte överensstämmer med vad de önskar. För att undvika 

dissonansen har respondenterna intalat sig själva att de är tvungna att jobba på ett sådant sätt 

för att få någonting gjort. För att eventuell osäkerhet ska försvinna har respondentens ställt sig 

bakom resonemang som stödjer handlandet och på så sätt rättfärdigat och vidmakthållit sitt 

handlande. Respondenterna beskriver också hur de måste vara starka och skydda sig själva 

genom att markera inför chefer att de inte kan ta mer ärenden. Detta skulle också kunna vara 

ett sätt att hantera det obehagliga sinnestillstånd som dissonansen medför. Emellertid visar 

studiens resultat att detta inte fungerat då respondenterna fortsatt få nya ärenden vilket gjort 

att dissonansen kunnat kvarstå. De respondenter som istället ändrat sina krav för att matcha 

organisationens har i viss mån accepterat arbetssituationen vilket delvis minskat dissonansen 

(Festinger 1957; Festinger & Carlsmith 1959).  

6.2 Kontroll och påverkan 
Den stora arbetsbelastningen upplevde socialsekreterarna ledde till en ökad stress och flera 

beskriver att de tappade fokus samt hade känslan av en minskad kontroll. 

 

Om jag hade fått önska så hade jag nog velat ha färre ärenden. Alltså en mer 

rimlig arbetsbelastning tror jag. Så idealbilden är nog den att jag skulle önskat att 

ha en arbetssituation som jag hade haft mer kontroll över och att inte behöva 

känna sig stressad över saker som man inte hinner med (Respondent 6). 

 

Att inte kunna kontrollera situationen i tillräcklig utsträckning ledde till att respondenterna 

inte alltid var så nöjda med det jobb de utförde. “Jag hade velat kunna vara mer noggrann på 

så sätt. För att ha mer koll på vad det handlade om, för jag tycker om koll och jag tycker om 

struktur” (Respondent 8). Samtidigt som socialsekreterarna var tvungna att släppa på 

kontrollen förstod de ändå varför de var tvungna att göra det vilket kanske mildrade känslan 

av stress något. Bristen på kontroll förde med sig känslor av frustration och ilska då 

socialsekreterarna upplevde att de inte hade möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter på ett 

sådant sätt och med en sådan hög grad av kontroll som de visste att de egentligen kunde ha. 
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“Ja det är ju helt klart att man har påverkats psykiskt av det, alltså att man helt enkel allt för 

ofta har känt att man är otillräcklig” (Respondent 5).  

 

Men det tar bort väldigt mycket av arbetsglädjen. Dels just det här psykiska 

måendet, [...] sen att man dessutom måste göra ett sämre jobb än vad man kan 

göra. Man vet att man har det i kroppen, att man kan göra ett bra jobb men du får 

inte använda det (Respondent 5). 

 

Med den förlorade kontrollen försvann till viss del arbetsglädjen för merparten av 

respondenterna vilket blev tungt att hantera och stå ut i. De upplevde en ökad press och oro då 

de med den minskade klient tiden också förlorade en del av kontrollen över sina ärenden. Oro 

över vad som faktiskt hände i ärendena och över att de inte kunde förebygga som innan.  

 

Det som påverkar mig mest är väl just att jag känner att jag inte har kontroll och 

känner att jag har mycket att göra men jag har svårt att prioritera. Så framför allt 

är det väl stress och en känsla av låg kontroll (Respondent 6).  

 

När vi frågade våra respondenter om vad de faktiskt kunde påverka i sin arbetssituation och 

därmed också uppleva en kontroll över, var svaren ändå entydiga i att de kunde påverka i viss 

mån. En av respondenterna menade också att det blivit lättare att påverka under 2015 av den 

anledningen att cheferna blivit mer måna om att lyssna på sina socialsekreterare i rädsla för att 

de annars skulle sluta.  

 

Ibland har jag ju märkt att vissa saker som vi har tryckt på faktiskt har gått 

igenom. Cheferna kom in och lyssnade på grupperna och alla fick säga sitt och 

efter det så bestämde de att grupperna skulle delas. Där blir det ju väldigt tydligt 

ändå tycker jag, att kollegorna ändå hade en väldigt stor påverkan. Så det var ändå 

en sån konkret grej (Respondent 6).  

 

Det alla respondenterna var överens om var att de kunde påverka i det praktiska arbetet. Trots 

de ramar som de haft att hålla sig inom har de ändå upplevt att de kunnat gå utanför dem om 

behov funnits och de kunnat motivera det på ett bra sätt inför ledningen. Vår studie visar ändå 

att kraven i arbetet ledde till en minskad kontroll och stress över att inte hinna med den ökade 

arbetsmängden, men även en stress över att inte hinna lära upp nya kollegor som tillsatts för 
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att underlätta i den stressade situationen. Kraven från kollegor och i viss mån från sig själv att 

vara en “bra” arbetskamrat ledde också till en ökad stress då några av respondenterna 

upplevde att de förlorade kontrollen i att kunna vara en sådan kollega de skulle vilja vara. 

Samtliga socialsekreterare säger sig vara vana vid ett högt tempo och stressiga perioder 

ibland, dock inte att perioden är så lång som den var under 2015.  

 

Men när det här pågick under ett halvår, och vi visste inte när, om det skulle ta 

slut eller om det skulle vara så här. Vi såg liksom ingen ände på det. Då tror jag 

att man var väldigt påverkad av den biten (Respondent 4).  

 

En av respondenterna beskriver det som att slåss mot tiden då de ökade kraven inte 

uppfattades som rimliga att klara av och kontrollera eller ens möjliga att få ihop rent praktiskt. 

Merparten av socialsekreterarna kände att kraven påverkade både kontrollen i arbetet men 

också i deras privatliv. De blev mer ofokuserade i arbetet och tröttare både på jobbet och på 

hemmaplan vilket ledde till en känsla av minskad kontroll.  

 

För det kunde ju vara så att man mötte någon familj som man hade inbokad och så 

visste man det, att när det här mötet är slut så måste jag ju ringa migrationsverket 

och boka taxi och... Så jag kanske inte var så närvarande (Respondent 2). 

 

Alla utom en av de intervjuade socialsekreterarna beskriver hur arbetet påverkade kontrollen 

över privatlivet. Fritidsaktiviteter fick strykas ur almanackan då det helt enkelt inte längre 

fanns ork nog till något annat än de mest nödvändiga fysiska behoven och att ta sig till och 

från jobbet. Även om de var närvarande i olika möten på jobbet och fritiden berättar flera 

respondenter att de oftast var frånvarande i tankarna. I möten på jobbet var de i tankarna på 

nästa möte eller uppgift och i möten på fritiden var de i tankarna på jobbet. De ökade kraven 

minskade även kontrollen över socialsekreterarnas sömn. Vid en undersökning gjord av 

organisationen visade det sig att det var många av socialsekreterarna som hade 

sömnstörningar på grund av jobbet. Det ledde till att en sömnutbildning, till för att hjälpa 

socialsekreterarna sova bättre, startades tillsammans med företagshälsan. Dock var det inte 

alla socialsekreterare som kände att de hade tid att vara med på utbildningen. Anledningarna 

till att socialsekreterarna sov dåligt var olika. Hos vissa respondenter var det känslan över att 

göra dåligt ifrån sig både på arbetet men också hemma, medan det hos andra var det ökade 
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stresspåslaget som inte hann sjunka mellan arbetspassen. Obearbetade känslor var en tredje 

orsak till den dåliga sömnen.   

 

Jag har väldigt svårt att sova. Inte för att jag ligger och grubblar ärenden, men 

man känner att eftersom man är här så mycket så är det ju annat som blir lidande i 

det privata och hemmet. Och barnen, alltså ens egna familjer får ju stå tillbaka. Så 

ska man hinna göra allting hemma också som man inte hinner då. Så det har varit 

tufft med sömnen (Respondent 7). 

 

Psykiskt så var det nog, att vi får ju höra mycket tunga berättelser från det som 

barnen har varit med om, och det fanns ingen tid att bearbeta dom för mig själv, 

att hantera det jag hör, för då var det nästa barn jag skulle lyssna på. Och de 

berättelserna kunde ibland ligga kvar väldigt länge i mig, och ploppa upp så där, 

och jag vet att jag kunde till och med drömma mardrömmar om att jag själv var på 

flykt (Respondent 4). 

6.2.1 Minskade och ökade påverkansmöjligheter, en paradox 

Studiens resultat visar att med de ökade arbetskraven upplevde socialsekreterarna minskade 

möjligheter att kontrollera sin arbetssituation. De kunde inte påverka ärendemängden och inte 

heller kvalitén på sitt arbete då tidsbristen och krav om bortprioriteringar ställde dem utom 

kontroll. Att inte kunna göra ett bra jobb när de visste att de haft kvalifikationerna för det har 

lett till känslor av otillräcklighet. Om den primära riskfaktorn för arbetsrelaterade 

stressjukdomar är bristande kontroll över hur man möter arbetskraven och hur man använder 

sin kunskap och kompetens, skulle det innebära att när möjligheterna till kontroll uppfattas 

som låg förenas höga kravnivåer med låg produktivitet och stress symptom. Det betyder att 

respondenterna i vår studie som har ett högstressarbete då också har en högre risk att drabbas 

av stressjukdomar (Theorell 2012; Karasek & Theorell 1990; Eriksson & Larsson 2009). 

Emellertid visar studien att respondenterna ändå kunnat påverka sin arbetssituation i viss mån 

och därmed delvis upplevt kontroll. På så sätt råder ändå en viss balans mellan krav och 

kontroll vilket är bättre för arbetsmiljön än obalans enligt Eriksson och Larsson (2009). Då en 

av respondenterna menar att det blivit lättare att påverka under 2015 av den anledningen att 

cheferna blivit mer måna om att lyssna på sina socialsekreterare går detta att tolka som att 

socialsekreterarna fått mer makt. Deras röster blir nu hörda eftersom cheferna är måna om att 

ha dem kvar. 
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Vårt resultat visar i likhet med studien gjord av Akademikerförbundet SSR (2015b) att 

socialsekreterarna upplevt en för hög arbetsbelastning vilket nästan samtliga svarade lett till 

en ökad stress då arbetssituationen drastiskt förändrades i och med flyktingströmmen 2015. 

Stressen uppstår som en motreaktion på bristande kontroll för att i möjligaste mån försöka att 

behålla kontrollen. Med andra ord, ju mindre kontroll desto mer stress. Att våra respondenter i 

vissa fall har accepterat det nya arbetsläget skulle kunna tyda på att de förlorat kontrollen helt 

och då gått in i ett passivt läge för att spara på energi (Theorell 2012). Eventuellt skulle de 

kunna ha förmågan att frigöra sig känslomässigt och därmed också tolerera att inte ha kontroll 

(Mandell et al. 2013). En alternativ förklaring skulle kunna vara att respondenterna som 

släppt kontrollen har tillgripit detta sätt för att komma till rätta med den inre motsägelsen och 

det obehag som dissonansen inneburit då de varit tvungna att utföra ett jobb de inte känt sig 

nöjda med (Festinger 1957; Festinger & Carlsmith 1959). 

 

När perioden av minskad kontroll och arbetsrelaterad stress blev så lång i och med 

flyktingströmmen 2015 blev det aldrig någon viloperiod där respondenterna hade chans att 

återhämta sig och balansen mellan krav och kontroll kunde återställas (Eriksson & Larsson 

2009). Enligt undersökningen gjord av Akademikerförbundet SSR (2015b) har 

sömnsvårigheterna bland socialsekreterarna ökat sedan år 2012. Vårt resultat konfirmerar 

detta då flera av våra respondenter led av sömnstörningar under 2015.  

6.3 Stöd och meningsfullhet 
Den stora ökningen av ensamkommande barn gjorde det svårt för socialsekreterarna att hinna 

med sitt arbete, trots att de sänkt kraven och bortprioriterade sådant som inte var absolut 

nödvändigt. “Nu när det kom så många så tvingades vi ganska ofta avlasta varandra, för det 

har varit stört omöjligt att få ihop varandras kalendrar” (Respondent 3). Den ökade 

flyktingströmmen påverkade inte endast de delar i organisationen som arbetade med 

ensamkommande, utan strömmen blev så stor att även andra avdelningar fick rycka in och 

hjälpa till för att kunna möta upp behovet. Socialsekreterarna säger att de fått hjälpa varandra 

mer inom sin grupp, hjälpa kollegor i andra grupper, men även att det gjorts omorganiseringar 

där grupper delats upp i mindre geografiska delar. Samtliga respondenter beskriver hur de 

larmat till chefer om den ohållbara situationen och att ledningen då hjälpt till bland annat 

genom att tillsätta personal. Problemet med detta, enligt respondenterna, blev då en ökad 

stress i att lära upp någon ny i den redan stressade arbetssituationen.   
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Under hösten så tog man in många från andra arbetsgrupper som skulle tillfälligt 

hjälpa till med några utredningar och så där. Men det blev ju också en belastning 

för oss, eftersom det var personer som aldrig hade jobbat med det här. Så vi skulle 

lära upp ett tiotal helt nya personer i vår belastning också. Och då kan man inte 

riktigt andas för man ska också snabbt lära upp dom för att dom ska kunna ta 

ärenden. Men i det långa loppet så är det ju en stor hjälp (Respondent 4). 

 

Socialsekreterarna beskriver alltså hur de bett om hjälp och fått det i form av personal. 

Problemet blev att med den höga arbetsbelastning som rådde blev det då svårt att få till en bra 

introduktion, vilket flertalet respondenter ansåg som nödvändigt för att klara av arbetet. De 

nytillkomna i arbetsgrupperna kom från andra avdelningar och många var dessutom 

nyexaminerade socionomer. Kombinationen av hög arbetsbelastning med ökade krav och låg 

kontroll då socialsekreterarna brast i erfarenhet samt en otillräcklig introduktion, gjorde att 

många av de nytillkomna kollegorna efter en kort period valde att sluta. Detta innebar en ökad 

personalomsättning i organisationen.  

 

För som sagt var vi får in nya hela tiden i vår grupp. Det är en väldigt stor ruljangs 

i vår. Det har ju handlat mycket om att vi har fått ny exade. Det är tufft för dom 

och många har valt att liksom ”nej, jag fixar inte det här”. Hade dom istället fått 

en bättre introduktion och inte behövt ta det ansvaret, för du ska ändå sätta ditt 

namn på papper och du ska kunna stå för det som du har skrivit i en utredning, får 

du ingen stöttning i detta och får du ingen hjälp i hur du ska skriva, då förstår jag 

att folk väljer ett annat yrke istället (Respondent 7). 

 

“Halva arbetsgruppen har ju för fan slutat och många satt ju och storgrät på enhetsmötena” 

(Respondent 8). ”Vi höll på att kollapsa i vår arbetsgrupp och vi hade väldig omsättning med 

personal. Fast det säger man ju att det har vi inte, men det har vi” (Respondent 1). Bilden av 

arbetssituationen som socialsekreterarna beskriver är inte den idealbild som de önskar och 

några av respondenterna tar upp rekryteringssvårigheterna som de anser blivit mer tydliga i 

och med flyktingströmmen. Samtliga respondenter uttalar vikten av och en önskan om att fler 

i arbetsgruppen hade en större erfarenhet, både av yrket och av livet. Dock ser vi att 

erfarenhet inte är en garanti för att du inte skulle påverkas, då även de socialsekreterare vi 

intervjuat med lång erfarenhet påverkades negativt av den förändrade arbetssituationen.  
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Jag har bara något år kvar till pension och jag tar antagligen och lägger av innan 

dess, alltså innan jag blir 65. En stor del av det är ju en följd av detta, att jag 

egentligen inte kan acceptera att jobba under sådana här förhållande (Respondent 

5). 

 

Socialsekreterarna menar att arbetsklimatet ändrades till det sämre. De själva och kollegor 

blev mer stressade och det gick ibland ut över humöret. Till slut begärdes det psykosocial 

miljörond. ”... vår arbetsmiljö har ju varit under all kritik här” (Respondent 7). 

Sjukskrivningarna ökade berättar respondenterna, både kort- och långsiktiga. Det var inte bara 

bland socialsekreterarna utan även hos chefer som en ökning märktes av. ”... och biträdande 

avdelningschefen för enhet X har alltså haft två sjukperioder detta året. Det har jag inte varit 

med om på tolv år…” (Respondent 1). Samtliga respondenter upplevde sina chefer som mer 

svårtillgängliga under perioden, framför allt när det hände mycket med de ensamkommande 

enligt några av respondenterna. Samtliga socialsekreterare i vår studie säger att deras 

arbetsklimat förändrats till följd av flyktingströmmen. Även om respondenten inte ansåg sitt 

arbetsklimat direkt påverkat så kunde de ändå märka av en indirekt påverkan i att andra 

exempelvis mått dåligt eller varit mer stressade än vanligt. Flera respondenter tar också upp 

att det blev mer akuta situationer att direkt hitta lösningar på som exempelvis att ha barn i 

något samtalsrum uppe på avdelningen i väntan på att tillfälligt placeras hos en av 

handläggarna då det inte gått att lösa på annat sätt.  

 

Det är väldigt sällan som man nu kan byta några ord om vad ni gjorde i helgen, 

har ni haft något kul och så här, och det är rätt allvarligt när det blir så, när man 

känner att man hinner inte ens fråga eller berätta om sitt (Respondent 5).  

 

Respondenterna menar att det inte längre fanns tid för att upprätthålla ett trevligt arbetsklimat. 

För flertalet av socialsekreterarna fick fikaraster bortprioriteras liksom andra sociala 

sammanhang där de tidigare varit måna om att pausa tankarna på arbetet och fokusera på sig 

själva och sina kollegor för en stund. Nu sprang de istället förbi varandra i korridorerna på 

grund av arbetsbelastning och tidspress. ”Jag har gärna min dörr öppen men jag kan inte det 

för jag får inte vara i fred, och det är inte heller kul” (Respondent 1). En av respondenterna 

beskriver hur hon från början hade sin dörr öppen för att vara lättillgänglig och kunna hjälpa 

kollegor, men i takt med att arbetsbelastningen ökade och arbetsklimatet försämrades orkade 
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hon till slut inte vara den kollega hon önskade vara. En annan av respondenterna talar om hur 

bra arbetsklimatet var innan flyktingströmmen. Hur arbetsgruppen hade mycket gemensamma 

fester och ofta såg till att ses på fritiden, men att de under flyktingströmmen inte ens hann 

tänka tanken på fest eller att ses utanför jobbet. Tillfällen då det var tänkt att de skulle ha 

extern handledning för att kunna analysera och reflektera över sitt arbete prioriterades bort av 

vissa respondenter under större delen av hösten som en följd av arbetsbelastningen vilket 

påverkade arbetsklimatet. Samtliga respondenter ansåg ändå att arbetet var meningsfullt och 

alltid varit det vilket sågs som en bidragande faktor till att ha orkat med sitt jobb under den 

stressade perioden som var. En respondent kunde se att meningsfullheten också ökat under 

perioden.  

 

Ja kanske väldigt meningsfullt ändå. Jag tror att det ökade. Att vara en del i den 

här flyktingströmmen och att så många barn kom, det kunde jag ju också tycka 

(Respondent 4). 

 

Känslan av meningsfullhet och att känna en vikt i sitt arbete samt stolthet över sin yrkesroll 

bidrog till en drivkraft att ta sig till arbetet varje dag. Vissa dagar har dessa känslor av 

meningsfullhet och yrkesstolthet varit lägre än andra och de har ifrågasatt sig själva. “Då har 

jag fått påminna mig själva om anledningen [...] vi kan göra skillnad. Socialtjänsten gör en 

skillnad” (Respondent 2). En annan anledning till att socialsekreterarna kanske ändå såg sitt 

arbete som meningsfullt var att de fick stöd i någon form. En del av respondenterna kände 

stöd i flera former medan andra endast kände stöd i någon form. Vissa kände stöd från 

kollegor och arbetsledning, medan andra endast kände stöd från ett håll. Stödet upplevdes 

också vara i olika grad beroende på om det var i ren praktisk form eller psykosocial.  

 

För jag tänker ju att det här består i två delar. Det handlar ju om den praktiska 

arbetsbelastningen, där man har varit ganska lyhörd. Men inte gentemot oss 

medarbetare i vårt mående. [...] nej inte i stress och mående. Nej. Utan enbart 

kanske i prioriteringar i arbetsbelastningen. Det skulle jag säga (Respondent 4).  

 

Bilden socialsekreterarna ger oss av chefer och ledningens stöd går isär. Några av 

respondenterna upplever att de fått lite uppskattning i form av tårta eller choklad när 

situationen under hösten 2015 var som värst. En av respondenterna beskriver ledningen som 
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fantastisk och beundransvärda i all den stöttning de gett under samma period. Samtidigt ger 

några av respondenterna en helt annan bild.  

 

Om man väl haft möten tillsammans med henne (chefen) så har hon nästan varit 

iväg på nästa möte. Så där har man ju känt att, nej men då är det ingen idé att gå 

in, för hon är inte där ändå. Även om hon är där fysiskt så är hon i tankarna någon 

annanstans. Så visst, då har det ju påverkat, men då har man ju valt att inte gå dit 

utan valt andra kommunikationer och vägar (Respondent 7).  

 

Då närmsta chefer varit helt frånvarande i stöttning så har respondenterna istället fått söka den 

från sina kollegor. “... dom kollegor som jag har och hade då, har vi kunnat stötta varandra 

ganska mycket. Så att det tror jag är en av anledningarna till att vi stod ut och klarade av det 

(Respondent 4). Problemet har för några av socialsekreterarna blivit att de inte vill belasta 

kollegor med sina egna problem då de vetat om att arbetskamraternas situation varit lika 

jobbig som deras egna. 

 

... men jag kan inte heller gå och snyfta till mina arbetskollegor och säga: usch nu 

har jag det så jädra jobbigt, för jag vet att dom har det ungefär lika jobbigt. Och så 

går man till chefen och snyftar där, då börjar hon snyfta och säga: ja, jag har det 

också… Alltså, alla är ju pressade i detta (Respondent 5).  

 

Några av respondenterna uppfattar ändå en ledning som visat intresse för socialsekreterarnas 

mående. Bland annat genom att på socialsekreterarnas, men också ledningens initiativ bjuda 

in kommunhälsan för att tala om stressförebyggande åtgärder. Socialsekreterarna från vissa 

avdelningar har även fått åka till kommunhälsans lokaler under 2015 för att prata om 

arbetsmiljöfrågor och stress. En av respondenterna beskriver sin närmsta chef som medveten 

om, och bra på att fånga upp, måendet hos arbetstagarna i gruppen medan en annan av 

respondenterna menar att det varit svårt för chefer att uppmärksamma måendet i gruppen, då 

även de ofta varit nya på enheten. När det gäller feedback svarar merparten av 

socialsekreterarna att det varit dåligt med det under hösten 2015, men även tidigare. Brist på 

feedback gör det svårt, speciellt för de lite nyare socialsekreterarna, att veta vad de kan arbeta 

vidare på eller vad de kan väldigt bra. Hade de fått mer feedback av chefer och andra 

professionella hade de haft möjlighet att utvecklas mer i sitt jobb. Dels i hur de möter 
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människor samt hur de jobbar generellt som socialsekreterare, och dels hade de kunnat känna 

sig mer behövda och viktiga för sina jobb. 

6.3.1 Meningsfullhet trots minskat stöd 

När det kommer till känslan av stöd visar studiens resultat att socialsekreterarna upplevt olika 

typer och grader av stöd. En liten del av respondenterna ansåg att de fått emotionellt stöd 

under 2015 då chefer och ledning visat att de brytt sig om välbefinnandet och visat 

uppskattning för socialsekreterarna. Den större delen av respondenterna i vår studie ansåg att 

det emotionella stöd de fått varit från kollegor snarare än från chefer och ledning, detta 

resultat ligger i linje med tidigare gjorda studier av Karasek och Theorell (1990). Vår studie 

visar att socialsekreterarna upplever en stor brist på värderande stöd från chefer och ledning. I 

viss grad anser respondenterna att de kunnat få värderande stöd från kollegor, men att detta 

varit minimalt på grund av tidsbristen under 2015. Detta skulle kunna innebära en ökad risk 

för arbetsrelaterade stressjukdomar för socialsekreterarna (Theorell 2012; Karasek & Theorell 

1990; Eriksson & Larsson 2009) då möjligheten att få stöd och feedback kan kopplas samman 

med graden av kontroll (Tham & Meagher 2009). Då dessa två typer av socioemotionellt stöd 

används som buffert vid obalans mellan krav och kontroll skulle det innebära att 

respondenterna även riskerar att utsättas för psykiska påfrestningar i högre grad (Theorell 

2012). Den tredje typen av stöd, det instrumentella, i form av extra tillgångar eller assistans 

med arbetsuppgifter givna av medarbetare eller chefer (Karasek & Theorell 1990) har varit 

större enligt merparten av respondenterna i vår studie. Ledningen har anställt eller omfördelat 

personal för att på så sätt stötta socialsekreterarna. Enligt Williams et al. (2010) är bland annat 

medarbetares och arbetsledares stöd en organisatorisk faktor som påverkar bibehållandet av 

personal. Vårt resultat visar att personalomsättningen varit hög till följd av flyktingströmmen 

2015. Detta skulle kunna bero på att introduktionen för nyanställda som ska vara tänkt som ett 

stöd har brustit då det inte funnits tid att genomföra den på ett bra sätt. Även studien 

genomförd av Akademikerförbundet SSR (2015b) visar att socialsekreterare som arbetar med 

barn och ungdomar ansåg att de fick en dålig introduktion samt upplevde en hög 

personalomsättning. Om det finns socialt stöd är arbetet kollektivt och finns inget stöd är det 

isolerat (Eriksson & Larsson 2009; Karasek & Theorell 1990; Theorell 2012). Då 

socialsekreterarna i vår studie till största del upplevde låg kontroll, höga krav, och lågt socialt 

stöd, skulle det innebära ett högstress isolerat arbete med ökad risk för sjukdomar (Theorell 

2012). Idealet att befinna sig i hade varit det motsatta, ett lågstress kollektivt arbete, med hög 

kontroll, låga krav, och högt socialt stöd. vilket visat sig ha minst negativa konsekvenser för 
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hälsan (Eriksson & Larsson 2009). Dock upplevde några respondenter en viss typ och grad av 

stöd vilket innebär att arbetet skulle vara högstress kollektivt.   

 

Respondenterna i vår studie beskriver att arbetsklimatet ändrades till det sämre då både de 

själva och kollegor kände sig stressade vilket ibland gick ut över humöret. Arbetsbelastningen 

och tidspressen gjorde att det inte längre fanns tid för att upprätthålla ett trevligt arbetsklimat. 

Dissonans kan då ha uppstått på grund av tidsbrist vilket lett till att socialsekreterarna sprungit 

förbi varandra i korridorerna och på så sätt tjänat in tid och minskat dissonansen. 

Arbetsmiljön var under all kritik vilket även ledde till att sjukskrivningarna ökade bland 

kollegor och chefer. Genom kognitiv dissonansteori skulle sjukskrivningarna kunna ses som 

en handling socialsekreterarna tar till för att undvika dissonansen och det obehagliga 

sinnestillståndet som uppstått då verkligheten inte överensstämt med idealbilden av deras 

arbetssituation. Ett annat sätt att tolka studiens resultat är att andra handlingar 

socialsekreterarna har tagit till för att undvika dissonansen inte fungerat vilket inneburit att 

dissonansen blivit så pass hög att den gjort socialsekreterarna sjuka vilket i sin tur lett till 

sjukskrivningar (Festinger 1957; Festinger & Carlsmith 1959). 

6.4 Skyddsmekanismer och personliga faktorer 
Vår studie visar att samtliga intervjuade socialsekreterare har påverkats av sin arbetssituation i 

ljuset av flyktingströmmen. Dock har de påverkats i olika grad och på olika sätt. För att 

mildra påverkan har de använt sig av olika metoder såväl medvetna som omedvetna. Vi kallar 

dessa för skyddsmekanismer. En skyddsmekanism som flera respondenter visade var 

inställningen att de faktiskt valt yrket självmant och därför tyckte att de också fick räkna med 

att det skulle vara tufft. En annan skyddsmekanism var att tänka att de ändå gjort så gott de 

kunnat trots att de inte varit nöjda med utfört arbete. “... men samtidigt så får man tänka att vi 

har ju gjort så gott vi har kunnat utifrån förutsättningarna och har inte gått i väggen” 

(Respondent 3). När den förändrade arbetssituationen till slut blir ens vardag har det lett till en 

acceptans hos socialsekreterarna. Dels för att de ändå känt sig tvungna att genomföra arbetet 

på det sättet men också för att trycka undan känslorna av otillräcklighet som de annars 

upplevde hotade hela arbetsgruppen. “... man kör ju på i det här vanliga liksom och tycker att 

jamen det är väl så här det funkar” (Respondent 3). En av respondenterna beskriver hur han 

inte vågar känna efter av rädsla för vad det är han då ska känna: 
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Det är nog mer vågar… Jag vill inte vara sjukskriven, jag vill jobba, så det är nog 

det, det handlar om. Att jag vågar inte känna efter vad det är, hur man egentligen 

mår, för då skulle man nog gå hem och lägga sig och bädda ner sig det närmaste 

halvåret (Respondent 8).  

 

Att inte lägga de negativa känslorna på sig själv, utan på någon eller något annat, var en 

vanlig skyddsmekanism hos socialsekreterarna. “Det handlar nog mycket om att inte lägga det 

på sig själv personligt liksom. För då tror jag att man går hem och så mår man dåligt och så” 

(Respondent 3). I vissa fall lade respondenterna över det på chefen som sagt till om 

bortprioriteringarna. De kunde då luta sig tillbaka mot att det var chefens beslut, vilket också 

tryggades upp med att det journalfördes av socialsekreterarna. Respondenterna lugnade sig 

också genom att hålla med cheferna om att det var de minst viktiga uppgifterna som 

bortprioriterades. I andra fall lutade de sig tillbaka på lagstiftningen och menade att de hade i 

alla fall följt den, även om det var i minsta möjliga mån och därför var det bara att bita ihop. 

En socialsekreterare hanterade arbetssituationen genom att gå ner i tjänst och arbeta mindre. 

Men då arbetssituationen fortfarande inte upplevdes som acceptabel bestämde sig 

socialsekreteraren för att “kasta in handduken” och sluta, vilket ledde till känslor av nederlag 

hos denne. Samtliga socialsekreterare menar att den största hjälpen i att klara av 

arbetssituationen har varit kollegorna. Trots att de hade det stressigt så lyckades de flesta att 

behålla en avslappnad atmosfär på arbetsplatsen genom att skoja med varandra när tillfälle 

getts, även om läget kanske var allvarligt. 

 

Hjälpen har ju varit kollegor och att vi kan bli frustrerade tillsammans, vi kan 

prata om det. Vi tog oss kanske mer utrymme till det och var så sammansvetsade. 

Vi hade jobbat länge vi som var då. Alltså vi kände till våra styrkor och när vi 

behövde hjälp. Det såg vi ändå ganska tydligt hos varandra (Respondent 4).  

 

Som respondent 4 beskriver så har socialsekreterarna i de flesta fall blivit en mer 

sammansvetsad grupp som lärde sig att uppmärksamma varandras signaler på ett annat sätt än 

tidigare. Problemet har varit i de grupper där det bytts personal ofta, då det tar ett tag att lära 

sig läsa av nya människor, vilket gjort att det i dessa fall blivit svårare att få till en tight grupp. 

Personliga faktorer hos socialsekreterarna kan också vara en hjälp i att klara av svårigheter i 

arbetssituationen. “... vi har jobbat länge, och det gör att det underlättar. Vi vet vägar man ska 

ta och hur saker och ting fungerar. Så rutiner och sånt, det sitter” (Respondent 2). Erfarenhet 
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nämner flera av respondenterna som en bidragande faktor till att de skulle ha påverkats 

mindre än andra, men också hur man är som person.  

 

Jag har inte påverkats så mycket av det faktiskt och det är någonting jag funderat 

mycket på, varför jag inte har det. Men jag tror det har mycket med att göra dels 

hur man är som person, vad man själv har för egenskaper, och vad man har för 

erfarenheter (Respondent 3).  

 

I personligheten nämns det egenskaper som att kunna vara stark och våga stå upp för sig själv 

inför chefer. Att ha bra stressnivå och gilla när det händer mycket är en annan egenskap, dock 

måste denna egenskap vara förenad med en bra självkännedom för att vara medveten om sina 

gränser och kunna känna när den är nådd. 

 

Jag är nog en person som har lätt för att säga ifrån. Är man inte det så tror jag att 

det kan vara väldigt jobbigt att ha så här mycket att göra om man känner att man 

inte har förtroende att lyfta det. För då går man ju med allt inom sig och det tror 

jag inte är bra (Respondent 6).  

 

Hur respondenterna lärt sig att hantera stress och andra negativa känslor har också en 

påverkan på upplevelsen, liksom vilken typ av privatliv socialsekreteraren har. Att ha en 

allmänt positiv inställning till livet och inte ta saker alltför hårt tycks ha hjälpt våra 

respondenter genom den tuffa perioden. “Sitt ner i båten och låt det gunga, för det gör det. Det 

är liksom det, det handlar om. Stressa inte upp dig, för jag menar… det blir inte bättre. Försök 

vara så cool som möjligt” (respondent 8). Att ha tid till självreflektion framstår som viktigt 

om vi ser till våra resultat. Ofta har socialsekreterarna fokus på klienter och glömmer mer än 

vanligt i tider av stress att se till sig själva och sitt eget mående. För hur ska socialsekreterare 

kunna hjälpa andra om de själv inte mår bra? 

 

Det här är liksom frågor jag inte ens funderat på, för det är ju jätte viktigt att tänka 

på detta. Jag tänker mera på vad jag gör för barnen liksom, att dom får bo där 

och… det är ju det fokuset man har hela tiden. Men det är nog först nu när ni 

kommer som man verkligen tänker igenom detta. Det har inte jag tänkt på så 

mycket och det är ju jätte viktigt och jätte viktiga frågor (Respondent 4). 
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6.4.1 Medvetna och omedvetna handlingsstrategier 

Socialsekreterarna i vår studie visar på flera olika handlingsstrategier för att klara av de ökade 

kraven, den minskade kontrollen och bristen på stöd. Ett av sätten att hantera detta var att 

ställa sig utanför sina känslor och, som respondent 8, inte känna efter hur man egentligen mår, 

eller som en annan av socialsekreterarna beskrev det, att arbeta som en maskin där du sitter 

hela dagar, ställer samma frågor till alla barn och inte går in på djupet i varje ärende. Detta 

resultat tyder på att respondenterna förlorat kontrollen helt och gått in i ett passivt läge för att 

orka med (Theorell 2012). Att känna sig som en maskin skulle också kunna vara ett tecken på 

att respondenten försök lösgöra sig från rolltvetydighet viket lett till att socialsekreteraren 

utvecklat känslor av avhumanisering (Lizano & Mor Barak 2015). I likhet med 

socialsekreterarna i studien av Mandell et al. (2013) visade även våra respondenter på att de 

frigjort sig känslomässigt. Emellertid var det socialsekreterare med låg emotionell utmattning 

och hög jobbtillfredsställelse i studien av Mandell et al. (2013) som visade på detta medan 

våra respondenter, snarare tvärtom, tycktes internalisera frustration och därmed känt en hög 

emotionell utmattning samt en låg jobbtillfredsställelse. Detta skulle kunna tyda på att våra 

respondenter inte varit i detta känslomässigt frigjorda stadium tillräckligt länge för att det 

skulle påverka den höga emotionella utmattningen till att bli låg och den låga 

jobbtillfredställelsen till att bli hög. Vad som kan ha aktiverat denna konstruktiva urkoppling 

kan vara deras tro att de gjort det så gott de kunnat under rådande förhållanden för sina 

klienter (Mandell et al. 2013).  

 

Resultatet i vår studie visar att respondenterna skyddat sig själva genom att tänka att de har 

gjort så gott de kunnat trots att de inte varit nöjda med utfört arbete. Den förändrade 

arbetssituationen blev till slut deras vardag och ledde till en acceptans hos socialsekreterarna. 

Det går att tolka acceptansen som ett sätt för respondenterna att undvika obehaget och 

dissonansen som uppstått av att utföra ett arbete som inte överensstämmer med hur de skulle 

vilja arbeta. De rättfärdigar sitt arbete genom att övertyga sig själva att de gjort så gott de har 

kunnat. För att komma till rätta med den inre motsägelsen så lutar de sig också tillbaka på att 

det följt lagstiftningen även om det varit i minsta möjliga mån (Festinger 1957). Det skulle 

även kunna vara så att respondenterna haft låg emotionell utmattning och hög 

jobbtillfredsställelse och därmed utvecklat acceptans för att hantera arbetsbelastningen och 

uppnå en självskyddande balans (Mandell et al. 2013). Emellertid tyder ingenting i vår studie 

på detta. 
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I vårt resultat går det att urskilja flera olika personliga faktorer som kan kopplas samman med 

hur socialsekreterarna hanterat arbetssituationen. Erfarenhet, bra självkännedom, mod i att 

våga stå upp för sig själv inför chefer och ledning samt stresstålighet är de främsta 

egenskaperna som respondenterna visat på och själva påpekat i likhet med socialsekreterarna i 

Mandells et al. (2013) studie. Då socialsekreterarna tenderar att söka sig till socialt arbete på 

grund av inneboende värderingar eller en osjälvisk personlighet menar Graham och Shier 

(2014) att de också, på grund av denna inneboende karaktär, negativt kan påverkas i att uppnå 

önskade resultat om de inte är utrustade för att ta itu med de negativa realiteter i praktiken 

som inverkar. Respondenternas personliga faktorer skulle i så fall vara en bidragande faktor 

till att de påverkats mer eller mindre av de förändringar som skett i arbetssituationen i och 

med flyktingströmmen 2015. Detta bekräftar både Williams et al. (2010) liksom Mandell et 

al. (2013) då de menar att de personliga faktorerna kan hjälpa eller stjälpa socialsekreterarna i 

deras arbete. Då denna grad av påverkan också visat sig ha ett samband med bevarandet av 

personal är det lätt att se kopplingen mellan olika personliga faktorer och ett positivt eller 

negativt samband med personalomsättning. Personliga faktorer som visat sig ha ett negativt 

samband med bibehållandet av personal är utbrändhet, känslomässig utmattning, roll 

överbelastning, konflikter och stress (Williams et al. 2010) vilket vår studie tyder på att flera 

av respondenter upplevt. Att våra respondenter kunnat bedöma kvaliteten på sitt arbete som 

låg och samtidigt varit medvetna om hur organisationen fungerat rörande socioemotionellt 

stöd, kan bero på att de som socialsekreterare är speciellt utbildade för att observera sociala 

processer, sociala samspel samt att uppmärksamma emotionella behov. Då detta kräver ett 

mer kritiskt öga ökar det också deras medvetenhet om hur den egna organisationen fungerar i 

dessa avseenden (Tham & Meagher 2009). Även om effekterna av personlighet är obestridlig, 

är det ett stort problem i att bestämma vilka personlighets drag som är viktiga och då inga 

personlighetsdrag genomgående visat sig ha koppling med yrkes preferenser kan vi inte heller 

i vår studie se mer än vaga samband (Karasek & Theorell 1990). 

7 Diskussion 
Syftet med vår uppsats var att förstå socialsekreterares upplevelse av sin arbetssituation och 

hur den påverkar dem, i ljuset av flyktingströmmen 2015. Frågeställningarna berörde om det 

skett några förändringar i arbetssituationen och i så fall vilka samt vilka faktorer i 

arbetssituationen socialsekreterarna upplever att de påverkats av. Sammanfattningsvis visar 

vårt resultat att de förändringar som skett i och med flyktingströmmen också är de faktorer 
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som socialsekreterarna upplever att de påverkats av. Socialsekreterarnas idealbild av 

arbetssituationen är inte vad de önskar. Arbetsklimatet har förändrats till det sämre då 

ärendemängden ökat och socialsekreterarna fått bortprioritera arbetsuppgifter vilket påverkat 

klientarbetet och lett till känslor av otillräcklighet. Mer övertid, stress och sämre mående har 

lett till påverkan på privatlivet och ökade sjukskrivningar. Då ökade krav har lett till en känsla 

av minskad kontroll i att utföra arbetsuppgifter som inte alltid upplevts vara bra i kombination 

med akuta situationer har detta lett till sänkt kvalité med tillfälliga lösningar och därmed 

minskad rättssäkerhet. Hela organisationen har påverkats av omorganiseringar och en utökad 

personalstyrka. Emellertid har tidsbristen gjort att de nyanställda fått en sämre introduktion 

vilket också lett till en större personalomsättning. Socialsekreterarna i studien har känt stöd i 

olika grad och former. De upplever en låg grad av stöd, dock mindre psykosocialt stöd än 

praktiskt. Socialsekreterarna har använt olika skyddsmekanismer för att hantera den 

försämrade arbetssituationen, men också haft hjälp av olika personliga faktorer.  

 

I mätningar rörande socialsekreterares arbetsbelastning utgår studier ofta ifrån antalet 

pågående utredningar. Dock är det svårt att beräkna då olika faktorer som spännvidden mellan 

ärenden avseende tyngd, det aktuella läget i organisationen med en varierande belastningen 

över tid samt socialsekreterarnas avgränsning av arbetsuppgifter i kommunen eller 

arbetsgruppen spelar in. För att få en full förståelse för hur socialsekreterarnas arbetssituation 

har förändrats samt påverkat dem behöver därför många aspekter vägas samman. Då 

upplevelsen av något också kan skilja sig mellan enskilda individer och därför är högst 

personlig, visar resultatet endast en subjektiv bild av arbetssituationen. 

 

Våra respondenter har fått en viss lön, en viss status, och förmodligen även emotionell 

tillfredsställelse i viss mån som anställda socialsekreterare. Men frågan är om priset de fått 

betala i form av förlorad fritid och hälsa i slutändan ändå gör arbetet värt det? Är det värt för 

organisationen att de ökade kraven som ställs på arbetstagarna för att de ska klara av sitt 

arbete också minskar kvalitén och därmed ökar risken för en minskad rättssäkerhet? Det ger 

också ett efterarbete i form av exempelvis negativa reaktioner från barn och ungdomar på en 

icke närvarande socialtjänst och omplaceringar av barn då utredningen inte gjorts tillräckligt 

grundligt från början. Att genomföra lagstiftade arbetsuppgifter bara för att de måste, men att 

göra dem så dåligt att de likaväl kunnat skippas helt, är det att följa lagen? Genom ett djupare 

resonemang kan vi se att respondenterna använt lagstiftningen som en slags miniminivå som 

de hållit sig efter och kunnat luta sig tillbaka mot. Samtidigt har de i vissa fall varit medvetna 
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om att de inte alltid följt lagen, då de berättar om exempelvis bortprioriteringar av 

genomförandeplaner. Alternativt skulle det kunna var så att det faktiskt inte är medvetna om 

att de inte följt lagen då det är deras chef som lagt på dem att bortprioritera uppgiften, eller att 

bortprioriterandet blivit en normalisering så att de inte längre reflekterar över felet i det.  

 

Den höga arbetsbelastningen med stress och minskad kontroll har visat sig ha ett samband 

med den höga personalomsättningen och svårigheterna i att rekrytera. Socialtjänsten måste 

ofta anställa nyexaminerade socionomer till att utreda barn och ungdomsärenden, som ofta 

beskrivs som det svåraste arbetet inom socialtjänsten, på grund av svårigheterna i att hitta 

kompetent personal. En lösning för att minska arbetsbördan ger i kombination med tidsbristen 

istället ett merarbete då de vana socialsekreterarna måste ta av sin redan lilla tid till att lära 

upp nya kollegor. De nya får en dålig introduktion och blir därmed dåligt rustade för den tuffa 

arbetssituationen vilket gör att de efter en kort tid väljer att sluta. Vår studie har antytt att de 

med lite erfarenhet haft svårigheter att hantera arbetssituationen, medan de med längre 

erfarenhet haft svårt att acceptera den. När en socialsekreterare väljer att säga upp sig kan det 

vara ett tecken på hög dissonans, men det skulle även kunna ses som ett friskhetstecken och 

civilkurage helt enkelt.  

 

Ur ett vidare perspektiv kan vi se hur socialsekreterare kan välja att framställa sig på ett visst 

sätt. Vi kan se en antydan till “norm” i det att respondenterna svarat att de har känt stor press 

och fått sänka ambitionerna men samtidigt hävdat att de klarat sig bättre än många kollegor. 

Det blir till ett skapande av ett vi och ett dom, där vi är starkare än dom svagare. Att se det 

som inverkat negativt som organisatoriska faktorer och det som inverkat positivt som 

personliga faktorer gör att det ytterligare spär på vi och dom känslan.  

 

Vårt resultat har visat att de socialsekreterare som upplevt ett högre socioemotionellt stöd har 

kunnat använda detta som buffert vid obalansen mellan krav och kontroll och då minskat de 

psykiska påfrestningarna. Vi har uppfattat att det finns ett stort behov bland socialsekreterarna 

att belysa och berätta om sin arbetssituation. Som socialsekreterare inom den sociala barn- 

och ungdomsvården ligger fokus ofta på barnets behov, vilket gör att de glömmer att se till 

sitt eget mående och sina egna behov. Vår studie visar ett resultat värt att fundera på; vad kan 

socialsekreterares arbetssituation få för konsekvenser för framtiden? Kommer det ens att 

finnas någon som vill jobba som socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården 

om 10 år. Under sommaren 2016 kommer Sveriges gränser att öppnas igen, hur situationen 
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kommer att se ut då är det svårt att sia om i dagsläget. Därför är det av vikt att undersöka vad 

det är som fungerar idag och jobba vidare med det inför framtiden för att vid eventuella nya 

flyktingströmmar eller andra händelser som ställer högt tryck på socialtjänsten, vara 

förberedda och klara av situationen bättre än 2015.  

 

Genom en kvalitativ studie har vi kunnat gå in på djupet i våra respondenters upplevelse men 

vi har inte kunnat påvisa i vilken mån de upplevt förändringar i arbetssituationen som vi 

kunnat gjort vid en kvantitativ studie. Vi föreslår därför att kommande forskning fokuserar på 

dessa delar och gör det utifrån en kvantitativ studie eller med triangulering, vilket skulle ge 

forskningen ett vidare perspektiv. En större omfattning av studien hade också kunnat innebära 

bättre möjligheter till generalisering av resultatet. En idé till framtida forskningsämne vore att 

göra en jämförande studie av socialtjänstens typer av stöd till sina anställda. Detta skulle 

kunna påvisa om socialsekreterare upplever skillnad gällande krav och kontroll beroende på 

om de fått instrumentellt eller socioemotionellt stöd från chefer och ledning. Resultatet av en 

sådan studie skulle kunna hjälpa organisationer att i framtiden kunna ge den mest effektiva 

typen av stöd till sina anställda.  

 

Vår studie visar socialsekreterares upplevelse av sin arbetssituation och hur den påverkat 

dem, i ljuset av flyktingströmmen. “Det här är liksom inte hur vi har tänkt… Vi har ju inte 

tänkt att jobba som maskiner, utan vi har ju tänkt att vara människor” (Respondent 4).  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 
Till dig som socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården 
 
Förfrågan om deltagande i en studie 
 
Hej!  
Vi heter Alma Pramheim och Tove Tollstern och läser vid Linnéuniversitetets 
socionomprogram. Vi skriver nu under vårterminen vår kandidatuppsats i socialt arbete och 
därför har vi kontaktat dig i en förfrågan om att ställa upp i en intervju. 
 
Sedan länge har socialsekreterares arbetsuppgifter och arbetsbelastning diskuterats. Till följd 
av flyktingströmmen under 2015, har tv och tidningar rapporterat om en akut kris inom 
socialtjänsten. Socialsekreterare runt om i landet upplever en för hög arbetsbelastning, stor 
personalomsättning, utebliven introduktion för nyanställda samt långa utredningstider, 
framför allt inom individ- och familjeomsorgen. Syftet med vår uppsats är därför att förstå 
socialsekreterares upplevelse av sin arbetssituation och hur den påverkar dem i ljuset av 
flyktingströmmen. Det är av vikt att vi forskar i frågor som dessa och utforskar faktorer som 
är förknippade med socialsekreterares välbefinnande då denna kunskap gör det möjligt att i 
högre grad bibehålla personal och öka kvalitén på tjänsterna. 
 
Intervjun kommer att bli inspelad och beräknad tid är ca en timme, där vi kommer samtala 
kring dina upplevelser av din arbetssituation. Vi är intresserade av vilka tankar du har kring 
din arbetssituation och hur den påverkar dig. Intervjun kommer att bygga på Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Din identitet kommer att göras anonym och all information som 
framkommer i intervjuerna kommer att behandlas med stor konfidentialitet. Ingen information 
kommer föras vidare till någon obehörig utan endast användas i vår uppsats. Den färdiga 
uppsatsen kommer att presenteras vid en examination. Allt källmaterial kommer att förvaras 
på en säker plats och förstöras efter att uppsatsen godkänts av universitetets examinator. Vill 
du som intervjurespondent ta del av det färdiga resultatet mailar vi gärna ut den till dig om så 
önskas. 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. Om du kan tänka dig att bli en av våra intervjurespondenter skulle vi 
uppskatta om du snarast möjligen kan bekräfta detta via mail. Har du frågor eller funderingar 
återkom gärna till någon av oss. 
 
Växjö 2016-03-29 
 
Tack på förhand.  
Med vänliga hälsningar  
 
Alma Pramheim                 Tove Tollstern  
Mailadress: ap222ni@student.lnu.se Mailadress: tt222ab@student.lnu.se 
Telefon: 070-xxxxxxx                Telefon: 070-xxxxxxx 
 
Uppsatshandledare: Sara Hultqvist 
Mailadress: sara.hultqvist@nordicwelfare.org  
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9.2 Bilaga 2 
Socialsekreterares arbetsmiljö 

• Hur skulle idealbilden av din arbetssituation se ut och hur ser din faktiska 
arbetssituation ut? 

• På vilket sätt har arbetssituationen förändrats i och med flyktingströmmen 2015 och 
hur har du upplevt den? 

• Tycker du att ditt arbete är meningsfullt? 
• Är du nöjd med din förmåga att upprätthålla ett gott förhållande till dina klienter? 
• Måste du utföra saker som du tycker skulle göras annorlunda? 
• Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete? 
• Litar du på ledningens förmåga att klara framtiden för organisationen/arbetsplatsen? 

Roller, påverkan på privatlivet och personliga faktorer 
• På vilket sätt har du påverkats av din arbetssituation i och med flyktingströmmen 

2015, både psykiskt och fysiskt? 
• Ställs det oförenliga krav på dig från olika håll? 
• Innefattar ditt arbete arbetsuppgifter som är i konflikt med dina personliga 

värderingar? 
• Påverkar kraven i ditt arbete ditt hem- och familjeliv på ett negativt sätt? 

Organisationskultur 
• Får du feedback/uppskattning på det arbetet du utför? 
• Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från dina arbetskamrater/chef 
• I vilken utsträckning intresserar sig ledningen för personalens hälsa och 

välbefinnande? 
• Anser du att organisationen är ett bra ställe att arbeta på? 
• Är dina värderingar mycket lika organisationens? 

Avslutande fråga 
• Vad tycker du är viktigt att belysa i socialsekreterares arbetssituation? 


