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Abstract 

Author: Malin Bergman and Malin Fogby

                                                                                                                        

Title: “When the work will not be more than good enough” - a qualitative study on social 

workers job situation in the field of unaccompanied children. 

Mentor: Ulrika Järkestig-Berggren 

Assesor: Kerstin Arnesson 

The main purpose of this study is to examine how social workers in the field of 

unaccompanied children experience how their new work situation affects their daily work in 

relation to quality safety, and how social workers deal with their current work situation. The 

study is qualitative in nature and eight social workers have been interviewed. The aim was to 

examine their different reasoning of how the new work situation has affected their work 

methods and how they handle the new demands that the workload requires of them. Through 

the result we found that social workers today have received a greater individual responsibility 

for the organization, which is too heavy for them to bear. The conditions of the organization is 

inadequate resulting that social workers in the field of unaccompanied children today are 

responsible to solve the structural problems through individual coping strategies. The work 

situation that these social workers have prevail conditions for client relationships, quality 

security, rule of law and good working environment. Important areas all of which made 

subject to the social services today have shortcomings in its structure.  

Keywords: workload, work situation, unaccompanied children, quality safety, coping 

strategies.  
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Sammanfattning 

Författare: Malin Bergman och Malin Fogby 

Titel: “När arbetet inte blir mer än good enough” - En kvalitativ studie om socialsekreterares 

arbetssituation inom området ensamkommande barn.  

Handledare: Ulrika Järkestig-Berggren 

Examinator: Kerstin Arnesson 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med 

ensamkommande barn upplever att deras förändrade arbetssituation påverkar deras dagliga 

arbete i relation till kvalitetssäkerhet samt hur socialsekreterarna hanterar de krav arbetet 

ställer. Studien är kvalitativ och åtta socialsekreterare har intervjuats. Studiens ambition är att 

undersöka deras olika resonemang om hur deras arbetsbelastning påverkar deras 

arbetsmetoder i relation till kvalitetssäkerhet samt hur de hanterar de nya krav som arbetet 

kräver. Resultatet påvisade att socialsekreterare i dag har fått ett större individuellt ansvar för 

organisationen, som är för tungt för dem att bära. Resultatet visade även att den nya 

arbetssituationen innebär att socialsekreterarna åläggs vara ansvariga för att lösa de 

strukturella problemen med enskilda copingstrategier. Arbetssituationen som socialsekreterare 

inom området ensamkommande barn har villkorar klientrelationer, kvalitetssäkerhet, 

rättssäkerhet och god arbetsmiljö. Viktiga områden som alla villkoras genom att socialtjänsten 

idag brister i sin struktur.  

Nyckelord: Arbetsbelastning, arbetssituation, ensamkommande barn, kvalitetssäkerhet, 

copingstrategier. 

 

 

 

 



 

 

 

4 

 

Förord 

Vi vill först och främst tacka alla de socialsekreterare som visat engagemang och avsatt tid för 

att delta i vår studie och låtit oss få en inblick i deras arbetssituation. Det är deras deltagande 

som gjort studien möjlig. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Ulrika Järkestig-

Berggren som bidragit med sin kunskap och tips längs arbetets gång. Vidare vill vi även tacka 

Erika Lundby för hennes synpunkter efter opponeringen. 

 

Malin Bergman och Malin Fogby                                                                                                                        

Kalmar 2016   
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1. Problembakgrund 

Arbetssituationen för socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn är ansträngd 

(Socialstyrelsen, 2016). I slutet av 2015 bad myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

fortsättningsvis MSB, på Socialstyrelsen samtliga länsstyrelser runt om i Sverige att kartlägga 

hur deras kommuner stod sig i den rådande flyktingsituationen (Socialstyrelsen, 2016). Med 

den kartläggningen som bakgrund undersökte MSB sedan hur läget inom socialtjänsterna 

verkligen såg ut. Av Sveriges 290 kommuner rapporterade länsstyrelserna att 186 kommuner i 

Sverige idag har en allvarlig eller kritisk arbetssituation inom just området ensamkommande 

barn (ibid). 

Mellan januari och oktober år 2015 ansökte drygt 23 000 ensamkommande barn om asyl i 

Sverige, vilket är en stor ökning från tidigare år (Migrationsverket, 2016). I takt med det 

ökade antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige ökar samtidigt kraven på de 

socialsekreterare som arbetar med de ensamkommande barnens etablering i Sverige. Med 

ensamkommande barn avses en person som är yngre än arton år och som anländer till ett 

annat land utan att vara i sällskap med en vårdnadshavare (Hessle, 2009:17). Det är 

kommunen som ansvarar för mottagandet, omsorgen och boendet för barnen. Vid sidan av de 

uppgifterna ansvarar socialsekreterarna i kommunerna även för att utreda barnens behov av 

insatser från socialtjänsten, se till så att en god man tillsätts, att barnet får skolundervisning 

samt att utreda behovet av fortsatta insatser från socialtjänsten för att främja en god 

integration om det är så att barnet beviljas uppehållstillstånd i Sverige (Migrationsverket, 

2015). Enligt Socialstyrelsen får nu socialsekreterare runt om i landet, i och med att det inte 

tillsätts tillräckligt med resurser för att möta upp det ökade antalet ensamkommande barn som 

kommer till Sverige, det svårt att uppfylla dessa ansvarsområden. Det resulterar i en svår 

arbetssituation och i det långa loppet ett arbete som inte är kvalitetssäkert då det i dagsläget är 

en obalans mellan antal ärenden och tillsättningen av resurser (Socialstyrelsen, 2016).   

Inspektionen för vård och omsorg, hädanefter IVO, lämnade i december 2015 in en skrivelse 

till regeringen där de beskriver den rådande situationen för kommunerna som arbetar med 

ensamkommande barn (Hult-Backlund & Redman, 2015:1). IVO:s bedömning är att 

kommunernas förutsättningar för att kunna genomföra arbetet med ensamkommande barn på 

ett kvalitetssäkert sätt är minimala och att den rådande arbetssituationen kommer medföra 
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flera olika konsekvenser; både för kommunernas socialsekreterare och för de 

ensamkommande barnen. Hult-Backlund och Redman (2015:1) beskriver problemen som 

“missförhållanden”, som de menar har utvecklats mot bakgrund av strukturella 

omständigheter i samhället. 

Till skillnad från vanliga lex Sarah-anmälningar, som rör ett allvarligt missförhållande eller en 

påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande som är kopplat till en viss enskild individ eller 

situation, handlar dessa anmälningar snarare om att kommunerna pekar på mer generella och 

strukturella omständigheter som leder till eller riskerar att leda till sådana missförhållanden. 

(Hult-Backlund & Redman, 2015:1) 

Ovanstående citat vittnar om att  individ- och familjeomsorgsavdelningarna i kommunerna 

runt om i Sverige inte längre kan garantera att de kan uppfylla kraven som fastslås i 

Socialtjänstlagen rörande kvalitet, rättsäkerhet och säkerhet i utredningar för de 

ensamkommande barnen (Hult- Backlund & Redman, 2015:1). Blom (2006:174) menar att 

det vuxit fram nya sätt att organisera administrationen inom människobehandlande 

organisationer vilket kan påverka socialsekreterarnas förutsättningarna att göra ett 

kvalitetssäkert arbete.    

I Socialtjänstlagen (3 kap 3§ SoL, 2001:453) fastslås det att insatser inom socialtjänsten ska 

vara av god kvalitet. Med kvalitet menas att den verksamhet som bedrivs ska uppfylla de krav 

och mål som gäller för den verksamheten genom lagar och andra föreskrifter (Socialstyrelsen, 

2011:4). Kvalitet inom socialtjänsten ska alltså inbegripa alla de delar som socialtjänsten 

verkar inom (Socialstyrelsen, 2012:12).  

Även om begreppet kvalitet är svårfångat och inte kan ges en entydig innebörd så menar ändå 

Socialstyrelsen (2010:15) att det i förarbetena till Socialtjänstlagen, SoL (2001:453), 

presenteras vissa faktorer som är av central betydelse för att en verksamhet ska uppnå god 

kvalitet. Enligt Socialstyrelsen (2010:3) är kvalitetsbegreppet ett begrepp som omfattar alla 

verksamheter, på alla nivåer, inom socialtjänsten. Kvalitet inom socialtjänsten ska vara 

strukturinriktat, allmänt inriktat och individinriktat för att fånga upp alla socialtjänstens 

anställda samt alla insatser som socialtjänsten tillhandahåller. Det betyder att kvaliteten i 

verksamheterna ska vara strukturerat från den politiska ledningen hela vägen ner till den 

enskilde som har vänt sig till socialtjänsten för att få hjälp och stöd. Kvaliteten ska vara en 



 

 

 

8 

 

central utgångspunkt för alla verksamma inom socialtjänsten och förutsätter att personalen 

innehar ett förhållningssätt till enskilt utsatta och utsatta grupper som medför att de som söker 

sig till socialtjänsten upplever trygghet i mötet med den professionella. Socialsekreterare 

inom kommuners individ- och familjeomsorg är den yrkesgrupp inom välfärdssektorn som 

anses ha en extra svår arbetssituation (ibid), på grund av sin dubbla yrkesroll där både 

stöttande samtal och fattande av svåra beslut ingår (Tham, 2008:16-17). Därför är det viktigt 

att ha en förståelse för hur förändringar i arbetssituationen påverkar arbetsmetoder och rutiner 

och hur de hänger samman med de resultat och kvalitet som slutligen når individen (Astvik & 

Melin, 2013:62).  

1.1 Problemformulering 

Sedan 1990-talet har politiker och ledningsgrupper inom offentlig sektor i Sverige haft en 

gemensam och allmänt godtagen åsikt om att förbättrade resultat inom offentlig välfärdssektor 

kan uppnås utan extra resurstillskott (Astvik & Melin, 2013:61-62). Denna åsikt har legat till 

grund för de kostnadseffektiviseringar som skett inom människobehandlande organisationer 

som bland annat inneburit ökade arbetskrav för de anställda. I och med det ökade antalet 

ensamkommande barn som kommer till Sverige har arbetsbelastningen på socialsekreterarna 

som arbetar med de ensamkommande barnens etablering i Sverige ökat kraftigt (Sundqvist et 

al., 2015:215, Blom, 2006:174), samtidigt som det inte har tillsatts tillräckligt med resurser till 

socialtjänsterna för att klara av arbetet (Astvik & Melin, 2013:61-62). Som en följd av dessa 

decentraliseringar har den enskilde socialsekreteraren ålagts ökade kvalitets- och arbetskrav 

och socialsekreterares förändrade arbetssituation framstår i dagsläget som särskilt svår 

(Astvik & Melin, 2013:61; Sundqvist et al., 2015:215-216). Arbetet med ensamkommande 

barn kan många gånger innebära tuffa beslut som kan vara psykiskt svåra att hantera samtidigt 

som en hög arbetsbelastning leder till mycket stress i arbetet (Astvik & Melin, 2013:62). 

Astvik och Melin (2013:61) menar att socialsekreterare idag måste tillämpa särskilda 

strategier för att vidmakthålla god hälsa och god kvalitet i arbetet. Detta för att de 

kvalitetskrav som ställs på socialsekreterarnas arbete inte matchar de resurser som 

socialsekreterarna får ta del av. Mot denna bakgrund är det därför viktigt att belysa hur 

socialsekreterarnas arbetssituation påverkas när arbetsbelastningen ökar kraftigt samt 

undersöka hur socialsekreterare kan hantera problematiken med ökade arbetskrav. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med 

ensamkommande barn upplever att deras förändrade arbetssituation påverkar deras dagliga 

arbete i relation till kvalitetssäkerhet samt hur socialsekreterarna hanterar de krav arbetet 

ställer. 

Studien kommer baseras på nedanstående frågeställningar: 

 Hur upplever socialsekreterarna att deras arbetsbelastning påverkar deras 

arbetsmetoder? 

 På vilket sätt upplever socialsekreterarna att deras arbetsmetoder påverkar arbetets 

kvalitetssäkerhet? 

 Vilka individuella strategier använder socialsekreterarna för att hantera sin 

arbetssituation? 

 

1.3 Studiens disposition 
 

Studiens första del består av en inledning med förförståelse, problembakgrund och 

problemformulering, syfte och frågeställningar, avgränsning samt disposition av studien. I den 

andra delen av studien presenteras tidigare forskning i tematiserade avsnitt. I studiens tredje 

del presenteras de teorier som vi har valt att analysera det empiriska materialet med. Vidare i 

den fjärde delen förs argumentation för val av metodologiska överväganden för att påvisa 

varför den valda metoden är förenlig med studiens syfte och frågeställningar samt en 

metoddiskussion. I det femte avsnittet presenteras resultat och analys i tematiserade avsnitt. 

Det är uppdelat i tematiserade avsnitt och analyseras av tidigare forskning och teorier. I 

studiens sjätte del som även är den avslutande delen förs en slutdiskussions som ämnar att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Slutligen presenteras studiens slutsatser samt 

förslag fortsatt forskning.  
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2. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras både nationell och internationell tidigare forskning som behandlar 

den föreliggande studiens ämnesområde som kommer sammanfattas och presenteras i 

tematiserade avsnitt som återknyter till studiens frågeställningar. Det första avsnittet i den 

tidigare forskningen är  “Arbetsbelastningens påverkan på socialsekreterarnas arbetsmetoder” 

som avser förklara hur socialsekreterares arbetsmetoder påverkas av obalansen mellan antal 

ärenden och resurstilldelning. Därefter följer avsnittet “Arbetsmetoders påverkan på 

kvalitetssäkerhet inom socialtjänsten”. Avsnittet ämnar förklara hur arbetsbelastningen inom 

socialtjänsten villkorar för socialsekreterarna att utföra sitt arbete på ett kvalitetssäkert sätt. 

Det tredje avsnittet ”Socialsekreterares hantering av hög arbetsbelastning” förklarar hur en 

hög arbetsbelastning leder till att socialsekreterare använder sig av olika copingstrategier för 

att klara av arbetet. Strategierna kan se olika ut beroende på kontexten, känslor, stress samt 

individuella förhållanden. Det sista avsnittet är en avslutande del där viktiga aspekter från den 

tidigare forskningen diskuteras. 

 

2.1 Arbetsbelastningens påverkan på socialsekreterarnas arbetsmetoder 

 

Astvik och Melin (2012:62) menar att införandet av kostnadseffektiviseringar i offentlig 

sektor har varit en av de bidragande orsakerna till den höga arbetsbelastningen och den ökade 

psykiska ohälsan inom individ- och familjeomsorgsavdelningarna på socialtjänsterna i 

Sverige. Kostnadseffektiviseringar innebär decentraliserade resultat- och kostnadsansvar och 

medför ständiga rationaliseringar av verksamheterna (Kamp et al., 2013:1), något som Astvik 

och Melin (2012:62) menar tvingar socialsekreterare att åstadkomma samma prestationer med 

ökade antal ärenden med mindre resurser än vad som egentligen krävs. Likaså menar Kamp et 

al. (2013:2-4) att forskningen visar på att det finns en underliggande konflikt mellan den 

ekonomiska logiken och de professionellas arbetsmiljörättsliga grund när kostnadseffektiva 

implementeringar sker. Förespråkare menar att det är effektiviteten i arbetet som efterfrågas 

utan att resurserna behöver utökas (Denvall & Johansson, 2012:28), vilket inom socialtjänsten 

innebär att fler ärenden kan utredas utan att fler socialsekreterare behöver anställas. 

Motståndare menar däremot att kostnadseffektiviteten införs på bekostnad av de anställdas 

psykiska hälsa (Astvik & Melin, 2012:62). Självdisciplinen som måste råda i arbetet på grund 

av de ökade arbetskraven resulterar i att ansvaret att hantera kraven och kvaliteten på arbetet 

åläggs den enskilde socialsekreteraren istället för på ledningen av organisationen, vilket är av 
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central betydelse för den enskilde socialsekreterarens hälsa och välbefinnande (Astvik & 

Melin, 2012:61). 

Tillskillnad från Astvik och Melin (2012) menar Spath et al. (2013:10-11) att så länge en god 

organisationskultur kan upprätthållas på arbetsplatsen så ges socialsekreterarna möjligheter att 

både upprätthålla god hälsa samt göra ett gott arbete. Dock menar han att organiseringens 

kultur kan vara komplex och att den ofta är styrd av värderingar på arbetsplatsen samt vilka 

arbetsmetoder som styr arbetet. Framförallt har den nya typen av specialiserad organisering 

bidragit till att socialsekreterarnas dokumentationsprocedurer utökats och tid till personliga 

möten med klienterna minskat. Vidare har utvecklingen även gått åt att socialsekreterarna ska 

arbeta för- och vara lojal till organisationen och dess förväntningar snarare än till klienternas 

förväntningar och behov (Lauri, 2016:v). Detta menar Lauri uttrycks genom förväntningar att 

socialsekreterarna ska ta eget ansvar för att spendera så lite resurser som möjligt på klienterna 

genom att bland annat korta ner mötestider. De här förväntningarna legitimeras genom 

ideologier från ledningen om att klienterna inte mår bra av för mycket kontakt med 

institutioner och myndigheter samt att klienterna ska tillåtas klara sig själva. De nya 

metoderna, för att klara av den nya arbetssituationen, tenderar begära att socialsekreterare 

frikopplar sina egna känslor från sitt arbete och strävar efter att de ska utveckla en så stark 

professionalitet som möjligt, något som Lauri (2016:vi) ställer sig mycket kritiskt mot. Enligt 

honom innebär inte begreppet professionell att undergräva känslan av empati och solidaritet 

mot sina klienter eller att spendera mer tid till dokumentation än till möten med sina klienter 

vilket han anser att specialiseringen av socialsekreterares arbetsuppdrag leder till. Lauri menar 

att socialsekreterare visst kan vara professionella även om de skapar relationer med sina 

klienter och på så sätt vara lojal både mot sin organisation och sin klient (Lauri, 2016:113). 

Lauri är kritisk till att socialsekreterare idag sammankopplar förmågan att vara professionell 

med förmågan att hålla distans till sina klienter och menar att distanseringen som 

socialsekreteraren skapar bidrar till att alliansen som ska finnas mellan den professionella och 

deras klienter går förlorad (Lauri, 2016:87).  

Vidare menar Lauri (2016:v) att distanseringen mellan den professionella genererar en 

likgiltighet hos socialsekreterarna. Genom organiseringens ideal och arbetsmetoder, där ökad 

grad av standardisering och minskad grad av relationsbyggande innefattas, styrs 

socialsekreterare idag till att bry sig mindre om de klienter som de möts av samtidigt som 
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strukturella och rigida arbetsmetoder ska ges mer utrymme. När socialtjänsten träffar 

ensamkommande barn är det av stor vikt att se till barnens komplexa tillvaro, det vill säga att 

de befinner sig i ett nytt land samt att tidigare erfarenheter med myndigheter kan ha varit 

negativt laddade (Kohli, 2006:2). Därför är det avgörande för socialsekreterare att skapa en 

tillit gentemot barnet där ärlighet är en viktig komponent, för att på så sätt kunna hjälpa barnet 

till en god etablering. Precis som Kohli argumenterar Cemlyn och Nye (2012:677) för 

ensamkommande barns rätt till god och kvalitetssäker utredning för upprätthållande av civila 

rättigheter. De understryker i sin artikel hur viktigt det är att ensamkommande barn får samma 

standard på vård och skydd som erbjuds alla barn. Vid sidan av det, menar Cemlyn och Nye, 

att de ensamkommande barnens särskilda behov ska tillgodoses mot bakgrund av de trauma 

de har utsatts för genom sin migration till ett främmande land. Något som dock allt för ofta 

möts med försummelse eller behandlas som ett tillägg och ges litet utrymme i bedömningen 

av barnets behov av insatser (ibid).  Socialsekreterarnas nya arbetsmetoder, där mindre 

klientkontakt och mer administration innefattas, bidrar i längden till att socialsekreterares 

arbetsuppdrag blir oflexibelt, organisationsorienterat och fokuserat istället för flexibelt, 

relationsorienterat och helheltsfokuserat. Dessutom påverkas det mer samhällsinriktade- och 

långsiktiga arbetet negativt där socialsekreterare numera avverkar ärenden istället för att 

utreda och hjälpa individer till god etablering i samhället (Lauri, 2016:v). 

  

2.2 Arbetsmetoders påverkan på kvalitetssäkerhet inom socialtjänsten  

Enligt Tham och Meagher (2009:821-827), som genomförde en enkätundersökning om 

arbetsvillkor bland 309 socialsekreterare i Stockholms län, upplever socialsekreterare som 

arbetar inom kommunal verksamhet att de har avsevärt högre krav och tuffare arbetsvillkor än 

samma profession inom andra verksamheter. Den försämrade arbetsmiljön beror på högre 

personalomsättning och bristande organisatoriska förhållanden (ibid), något som även Morén 

et al. (2010:203-206) framhåller i sin artikel Specialisering eller integration. Morén et al. 

menar att ensamkommande barns möjligheter till kvalitetssäkra bedömningar av insatser kan 

bero på vilken sorts organisation som socialsekreteraren arbetar inom. Hur en socialtjänst är 

uppbyggd kan således ha en direkt påverkan på hur socialarbetarna som är anställda i 

kommunen utför sitt arbete och inverkar direkt på det resultat som slutligen når individen. 

Frågan om hur socialtjänstens individ- och familjeomsorg bör organiseras för att 

socialsekreterarna ska tilldelas så bra arbetsmetoder som möjligt har varit ett omdiskuterat 
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ämne sedan 1980-talet  och det finns olika organisationsformer som på direkta sätt påverkar 

socialsekreterarnas förutsättningar till bra arbetsmetoder och kvalitetssäkert arbete (Blom et 

al., 2011:2-5, Morén et al.,2010:203-206).  Bloms et al. (2011:2-5) argument grundar de på ett 

forskningsprojekt av tre olika kommuner där de beskriver och analyserar hur integrerande 

respektive specialiserade organisationsformer för socialtjänstens individ- och familjeomsorg 

villkorar socialsekreterarnas arbetsmetoder och resultat. Integrerade organisationsformer 

genomsyras av en helhetssyn över individens sammantagna situation vilket betyder att 

socialsekreterare som arbetar i integrerade organisationsformer följer individen genom hela 

ärendegången. Socialsekreterare som arbetar i en specialiserad organisationsform arbetar 

däremot med en specifik uppgift som rör klienten och lämnar därefter över ärendet när hen 

slutfört sitt arbetsuppdrag. Det kan tillexempel vara en socialsekreterare som ansvarar för 

utredning medan en annan ansvarar för uppföljningen av insatserna som tilldelats individen. 

Specialiserade organisationer får således en mer koncentrerad bild av individens situation.  

 

Resultatet av Bloms et als. (2011:2-5) projekt visade att socialsekreterarna i den integrerade 

organisationsformen har bättre möjligheter än socialsekreterare i den specialiserade 

organisationsformen att bedöma klienters problem samt resultat av insatserna, beakta 

klientens sammantagna situation, etablera hållbara tillitsfulla relationer till klienterna, göra 

relevanta och individualiserade insatsbedömningar, samverka inom och utanför den egna 

organisationen samt utveckla sin professionella kompetens. Likaså visade resultatet i studien 

på att klienterna som mött socialsekreterare i en integrerad organisationsform är mer nöjda 

med resultatet, har fått ett bättre bemötande samt varit mer involverade i hjälpprocessen 

(Blom et al., 2011:3-4).  

 

Morén (et al., 2010:206) skriver i sin artikel att det är särskilt intressant att kommuner idag 

väljer att specialisera organisationen på sina socialtjänstkontor då det egentligen inte finns 

tillräckligt med forskning som påvisar att specialiserade organisationer bidrar med fördjupad 

kompetens eller bättre resultat för klienterna. De menar att specialiserade organisationsformer 

förlorar den helhetssyn som de anser är särskilt viktig inom IFO-avdelningarna på 

socialtjänsten och att den samverkan som behöver finnas mellan enheterna i en specialiserad 

organisationsform för att helhetssynen inte ska gå förlorad oftast inte finns. Den 

specialiserade organisationsformen motiveras med ökade krav och en ambition att utveckla en 

specialiserad kompetens bland de anställda men bör även innebära ökade krav på samverkan 
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mellan enheterna samt en ledning som besitter en helhetssyn över organisationen, menar 

artikelförfattarna. De framhäver dock att det finns vissa aspekter i en specialiserad 

organisationsform som är åtråvärda i en människobehandlande organisation, bland annat ett 

mer koncentrerat fokus på särskilda arbetsuppgifter, men att den aspekten blir sekundär i 

förhållande till den integrerade helhetssyn som är gynnsam, både för socialsekreterare och 

klienter, inom socialt arbete (Morén et al., 2010:206). 

2.3 Socialsekreterares hantering av hög arbetsbelastning  

  

Inom välfärden och speciellt socialtjänsten möter socialsekreterare dagligen komponenter i 

deras arbete som belastar deras arbetssituation. Det kan inbegripa aspekter så som bristande 

ledning, saknad av kontroll, mycket arbetsrelaterad stress, för lite tillsatta resurser i relation 

till ärenden samt en känsla av att aldrig bli färdig med dokumentation. Det sociala arbetet har 

sedan många år tillbaka inneburit tuffa arbetsvillkor, vilka inte tycks avta då dagens 

arbetssituation för socialsekreterare visar en bild av att arbetet blir allt mer krävande (Coffey 

et al., 2009: 422-423). Härenstam (2005: 261) menar att arbetsrelaterad stress och 

sjukskrivningar är speciellt vanligt hos socialsekreterare inom kommunal verksamhet. Hon 

menar att detta kan bero på att det har uppstått en obalans mellan arbetskrav och praktisk 

arbetskraft. För att hantera de ovanstående kraven finns där olika copingstrategier tillgängliga. 

För att förstå sambandet mellan copingstrategier i teorin och hur de omsätts i praktiken krävs 

det kunskap kring processer, stress i arbetet samt att förstå de psykologiska processerna som 

sammanlänkar individen och den miljö individen befinner sig i (Dewe & Trenberth, 2004: 

144). I termer av copingstrategier har tidigare forskare fokuserat stora delar till olika 

stressfaktorer, men för att kunna förstå stress inom arbetet krävs det först att lokalisera de 

känslor som orsakar stressen. Känslor är beroende av värderingar, det vill säga att när person 

förstår hur specifik känsla uppstår kan de skapa strategier för hur dessa ska hanteras (Dewe & 

Trenberth, 2004:150). Forskning om strategier hjälper oss att förstå hur högt belastade 

socialsekreterare  dels upplever en känsla av att deras arbete får bristande kvalitet samtidigt 

som de upplever en högre grad av psykisk ohälsa och för att hantera detta använder de sig av 

copingstrategier. Det är av stor vikt att se individen i rätt kontext för att förstå hur och varför 

olika copingstrategier används. Tre högt förekommande strategier som används när 

arbetsbelastningen blir för hög är; lojalitet, det vill säga att socialarbetaren står ut trots hög 

arbetsbelastning på grund av lojalitet till sin arbetsplats. Det andra är voice, vilket innebär att 
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individen själv eller fler i arbetslaget protesterar kring den rådande arbetssituationen för att 

skapa förändring. Det sista är exit, vilket innebär att individen det berör väljer att lämna sin 

tjänst (Astvik & Melin, 2013:62-62).     

 

2.4 Avslutning 
 

Den tidigare forskningen har redogjort för hur den nya arbetssituationen, och framförallt den 

ökade arbetsbelastningen, påverkar socialsekreterares arbetsmetoder och hur de nya 

arbetsmetoderna villkorar socialsekreterarnas förutsättningar att bibehålla en god kvalitet i 

arbetet. Forskningen belyser hur kostnadseffektiviseringar drivit människobehandlande 

organisationer till att bli mer specialiserade i sin organisation trots det att det inte finns 

tillräckligt med forskning som bevisar att det är bäst lämpat för dem. En viktig slutsats som 

går att dra genom presentationen av tidigare forskning är att arbetsplatsens metoder har en 

direkt inverkan på det resultat som slutligen når individen. Forskarna poängterar att den nya 

arbetssituationen för socialsekreterare som arbetar på individ- och familjeomsorgen i Sverige 

bidrar till att socialsekreterarna ska spendera mer tid åt administrativa uppgifter än åt 

klientmöten. Den förändringen har således en direkt inverkan på individens möjligheter till 

god etablering och integrering i samhället. Den tidigare forskningen poängterar vikten av ha 

tillräckliga resurser i verksamheten och att det är just obalansen mellan antal ärenden och 

arbetskraft som har en stor inverkan på socialsekreterarnas upplevelse av ökad 

arbetsbelastning.  Den ökade arbetsbelastningen leder snabbt till psykisk ohälsa och 

sjukskrivningar vilket den tidigare forskningen belyser samtidigt som den presenterar 

copingstrategier som är vanligt förekommande, och i många fall avgörande, för att 

socialsekreterare idag ska kunna klara av den förändrade arbetssituationen.  
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3.  Teori 

 

I följande avsnitt redogörs de teoretiska utgångspunkter som ska genomsyra studiens analys 

och resultat. Inledningsvis presenteras bakgrund till teorin om människobehandlande 

organisationer som ämnar skänka en kunskap om vad människobehandlande organisationer är 

och vad de arbetar efter för ideologi. Detta för att senare kunna knyta an till de resonemangen 

i studiens resultat och analys. Därefter följer ett avsnitt som ämnar förklara hur New Public 

Management har påverkat arbetssituationen för de socialsekreterare som arbetar inom 

människobehandlande organisationer. New Public Management karakteriseras av sju olika 

element som inverkar på arbetsuppdraget inom människobehandlande organisationer men det 

är endast tre som inverkar på socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning som 

arbetsuppdrag. Därför presenteras endast de tre elementen i avsnittet. Sist presenteras teorin 

om copingstrategier. Detta för att fördjupa analysen på ett individuellt plan samt att 

copingstrategier som teori kan förklara hur socialsekreterare kan klara av de utmaningar som 

arbetet med ensamkommande barn innebär, vilket är önskvärt för studien.    

 

3.1 Människobehandlande organisationer 
 

3.1.1 Människobehandlande organisationers legitimitet till medborgarna 

 

Människobehandlande organisationer brukar kategoriseras som välfärdssektorns 

kärnverksamheter och benämns internationellt som Human Service Organizations. 

Människobehandlande organisationer verkar för medborgarna i samhället och har som 

huvuduppgift att skydda, bibehålla eller förbättra medborgarnas välbefinnande. Detta gör 

organisationerna genom att antingen definiera, förändra eller bibehålla medborgarnas 

egenskaper och förmågor (Johansson et al., 2015:28). Samtliga organisationstyper av 

människobehandlande organisationer har som huvuduppgift att bidra medborgare i samhället 

med insatser som möter upp deras sociala behov, inte att bidra dem med materiella 

nödvändigheter vilket gör att människobehandlande organisationer skiljer sig från andra typer 

av organisationer (Hasenfeld, 2000:90). Människobehandlande organisationer kännetecknas 

även av en stark legitimitet från medborgarna dels på grund av att organisationerna arbetar för 

medborgarnas välbefinnande samtidigt som de inbegriper en bredare institutionell miljö samt 

olika socialpolitiska arrangemang i sin verksamhet. Dock menar Hughes och Wearing 

(2007:13) att den starkaste grundpelaren till att människobehandlande organisationer har en 
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god legitimitet är interaktionen mellan medborgarna och den professionella.         

  

Människobehandlande organisationer har sedan 1950-talet, som nämndes inledningsvis i 

studien, genomgått en rad olika rationaliserade förändringar (Blom, 2006:174). Den offentliga 

sektorn har omorganiserats och nya arbetssätt att administrera välfärdssektorn har tagits fram. 

Förändringarna har i många fall varit radikala där affärsmässighet, företagsliknande 

organisationer och konkurrensutsättning har blivit framträdande inslag i verksamheterna 

(ibid).  

 

3.1.2 New Public Managements inverkan på människobehandlande organisationer 

 

New Public Management, fortsättningsvis NPM,  är den förvaltningspolitiska doktrin som 

anses ha haft störts inverkan på marknadsorienteringen av välfärdssektorn (Johansson et al., 

2015:24). NPM- doktrinen karaktäriseras av sju olika element som skiljer sig från tidigare 

ideologier om hur en välfärdssektor bör organiseras. Det första element som påverkar 

arbetssituationen för socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn är 

decentralisering. Genom att bryta ner organisationen i mindre självstyrande ansvarsenheter 

ämnas organisationens styrbarhet att öka. Att decentralisera ansvaret ner till mindre enheter 

medför att det tidigare helhetstänkandet och enhetligheten i organisationen reduceras (ibid). 

Detta menar Astvik och Melin (2013:61) och Lauri (2016:24) har förändrat socialsekreterares 

arbetssituation på det sätt att de nu ålagts ett större individuellt kvalitets- och arbetskrav. 

Tidigare har socialsekreterarna haft ett större stöd i organisationens ledning, men tvingas nu ta 

ett större individuellt ansvar för arbetsmetoder samt kvalitetssäkring i sitt arbetsuppdrag. Det 

andra elementet inom NPM som påverkat arbetet för myndighetsutövare inom människo-

behandlande organisationer är ett ökat inslag av sparsamhet i resursutnyttjandet (Johansson et 

al., 2015:25); inte bara ur ett ledningsperspektiv utan även inom ett personalperspektiv. 

Medan de ekonomiska och materiella resurserna fortfarande styrs av ledningen i 

organisationen i form av budget och personalresurser, har ansvaret för de icke-materiella 

resurserna ålagts personalen. Icke-materiella resurser är resurser i form av tid för tillexempel 

klientsamtal och framtagandet av arbetsmetoder som socialsekreterarna måste fördela på ett 

sätt som de anser lämpligt (Svensson et al., 2008:17). NPM har bidragit till att de materiella 

resurserna är hårdare kontrollerade (Johansson et al., 2015:25) samtidigt som 

socialsekreterarna tvingas förhålla sig till fördelningen av icke-materiella resurser på egen 
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hand vilket ställer höga krav på kunskap; både inom det egna arbetsuppdraget samt 

organisationen som socialsekreteraren verkar inom eftersom resursfördelningen har en direkt 

påverkan på hur många ärenden organisationen kan ta emot (Svensson et al., 2008:17). Det 

tredje elementet som påverkar socialsekreterares dagliga arbete är den ökade effektiviseringen 

som NPM bidragit till (Johansson et al., 2015:25). Medan Blom (2006:178) bedömer att det är 

ekonomiskt vinnande som varit drivkraften bakom detta element menar Johansson (2007:71) 

att det är produktivitetsaspekten som varit mest drivande bakom elementets förändring av 

människobehandlande organisationer. Enligt Johansson (2007:71-72) är det idag viktigt att 

anställda inom människobehandlande organisationer arbetar snabbt och inte lägger ner onödig 

tid på ett ärende samtidigt som specialiseringsgraden ska vara snäv. Ju snävare 

specialiseringsgraden är ju snabbare går ärendehanteringen, informationsvägarna blir kortare 

samtidigt som personalen blir mer rutinbetonad vilket ämnar ökar effektiviteten i 

organisationen (Johansson, 2007:72).   

 

Förespråkare till införande av NPM i människobehandlande organisationer hävdar att NPM 

kommer förbättra arbetet både i en ekonomisk- samt en kvalitetsaspekt (Lauri, 2016:26). 

Dock menar motståndare till NPM att det inte finns tillräckligt med forskning eller 

undersökningar som visar på att övergången till ett mer marknadsliknande styrningssätt bidrar 

till sådana förbättringar; varken i kvaliteten för klienterna eller för ekonomin för 

organisationen (ibid). Astvik och Melin (2013:61-62) menar även att en övergång till ett mer 

marknadsliknande styrsätt av människobehandlande organisationer införs på bekostnad av 

personalens hälsa och välbefinnande.   

 

3.2 Copingstrategier 
 

3.2.1 Copingstrategier i det sociala arbetet 

 

I och med de kostnadseffektiviseringar som gjorts inom människobehandlande organisationer   

har socialsekreterare inom socialtjänsten idag höga krav i sitt arbete samtidigt som de ska 

klara av sina arbetsuppgifter med de resurser som tillsätts. För att hantera de mål och riktlinjer 

som arbetet inom socialtjänsten kräver använder sig allt fler socialsekreterare av olika 

copingstrategier (Astvik & Melin, 2012:3). Silfverberg (1996:142-143) beskriver även hur 

politiska riktlinjer och reformer inte alltid främjar en god arbetsmiljö och att det många 

gånger leder till att socialarbetaren får åta sig ett större ansvar än hen formellt sätt behöver. 



 

 

 

19 

 

Åtagandet av ett större ansvar handlar bland annat om att de politiska riktlinjer som utformar 

socialarbetarens ansvar försvårar det etiska och moraliska ansvar som de har gentemot sina 

klienter att få så bra hjälp möjligt. Astvik och Melin menar att copingstrategier hjälper 

socialsekreterare att klara av svåra och stressfulla arbetssituationer, vilket leder till bättre 

arbetsmiljö och hälsa hos de professionella (Astvik & Melin, 2012:3). Ökad stress i arbetet 

förknippas med minskad kontroll över arbetet, tid- och resurser och bristande ledning. Stress 

är ett ord som har blivit allt mer framträdande i det moderna samhället och innebörden av 

ordet stress blir allt mer förknippat med en modern samhällssjukdom (Benner & Wrubel, 

1989:xiii). I tankar om copingstrategier kopplas detta främst till medvetna handlingar, men 

coping kan ske medvetet och omedvetet. Coping kan även innebära att den individ som är 

utsatt för stress söker information och aktivt försöker att förändra sina tankar och beteende för 

att må bättre (Benner & Wrubel, 1989:62). Stressrelaterade copingstrategier härleds till stora 

delar från en kontextburen infallsvinkel samt ett kognitivt förhållningssätt. Copingstrategier 

med ett kognitivt förhållningssätt innebär att socialsekreterare arbetar med tankar och 

beteende i förhållande till de stressfaktorer som orsakar stressen. En viktig aspekt i 

copingstrategier är att se sambandet mellan individuella förhållanden och den sociala kontext 

som individen befinner sig i för att finna rätt copingstrategi (Astvik & Melin, 2012:3-4). 

Dewe och Trenberth (2004:150) menar i likhet med ovanstående att stress i arbetet kräver en 

mer ingående analys där känslomässiga förhållanden behöver få ett större andrum, då de 

menar att känslor tar sig uttryck på olika sätt beroende på kontext och individuella 

förhållanden vilket betyder att copingstrategierna ändrar sig i takt med den sammantagna 

kontexten.  

 

3.2.2 Socialsekreterare och olika copingstrategier 

 

Enligt Astvik och Melin (2013:64) finns det särskilda copingstrategier som är vanligt 

förekommande hos socialsekreterare inom socialtjänsten. Strategierna som de lyfter fram är; 

kompensatoriska strategier, kravsänkande strategier, disengagemang, voice samt exit. 

Copingstrategierna är individuella och därför föränderliga över tid och beroende på vilken typ 

av stress eller arbetsbörda socialsekreterare upplever.  

 

Kompensatoriska strategier syftar till att upprätthålla kvaliteten i arbetet inom socialtjänsten 

genom förlängda arbetsdagar, fortsatt arbete i hemmet efter arbetsdagens slut samt 

uteslutande av raster. I motiveringen till varför dessa strategier är vanligt förekommande hos 
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socialsekreterare menar Astvik och Melin (2013:64) bland annat att det krävs att 

socialsekreterare förlänger arbetstiderna för att inom ramen för socialtjänstlagen, 

förvaltningslagen och andra styrdokument hinna med arbetet. Kompensatoriska strategier 

används för att stressen som den ökade arbetsbelastningen tillför ska avta. Strategin innebär 

ökade arbetstider inom socialtjänsten, men trots detta menar Astvik och Melin (2013:64) att 

förlängda arbetsdagar är att föredra för socialsekreterare istället för att de ska gå hem och 

uppleva stor stress till det arbete som inte är avslutat. De beskriver även att det trots sjukdom 

anses vara mer fördelaktigt att gå till arbetet och få arbeta än att vara hemma, då det inbringar 

mer stress än vila. Kompensatorisk strategi är användbar för att återta kontrollen över arbetet 

och kan ses som ett bra verktyg för att lindra stress i perioder. Däremot blir strategin 

problematisk om den systematiskt används för att det dagliga arbetet ska vara genomförbart 

(Astvik&Melin,2013:65).  

 

Kravsänkande strategier används ofta då socialsekreterare anser att de kompensatoriska 

strategierna inte längre är hållbara. Strategin används när socialsekreterare kommer till insikt i 

att de är tvungna att sänka sina ambitioner vilket påverkar kvaliteten på det utförda arbetet 

negativt. Denna strategi är dock inget socialsekreterare vill använda sig av menar Astvik och 

Melin (2015:66-67), då användandet av strategin skapar frustration och negativa känslor. De 

menar att strategin uppkommer när socialsekreterare tvingas välja mellan sin egen hälsa och 

att kunna uppfylla alla de krav som finns i arbetet. Ett vanligt förekommande ord i koppling 

till denna strategi är good enough, vilket beskriver synen på arbetsbelastningen. En annan 

viktig ståndpunkt i den kravsänkande strategin är att delegera ansvar till sin överordnade, 

istället för att som innan ta på sig allt ansvar själv (Astvik & Melin, 2013:66-67).  

 

Disengagemang handlar om hur arbetssituationen i aspekter av personalomsättning och 

organisationen ser ut. Då arbetsbelastningen är hög inom socialtjänsten blir det även stor 

omsättning av personal. För de socialsekreterare som stannar kvar inom organisationen 

innebär detta stora påfrestningar. En strategi som blir allt vanligare i koppling till detta är att 

engagemanget och den sociala sfären till arbetsplatsen avtar, då socialsekreterarna tillslut 

upplever att det är meningslöst att engagera sig. Att trivas på sin arbetsplats samt att få stöd 

och kunna bolla tankar och idéer med sina arbetskamrater är väldigt viktigt för att orka med 

arbetet inom socialtjänsten och för att kunna upprätthålla sitt engagemang (Asvik & Melin, 

2013:67-68). 
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Voice-strategier innebär att socialsekreterare, både individuellt och i grupp, börjar protestera 

mot den oacceptabla arbetssituationen. Denna strategi är användbar för att minska det 

självförakt och självanklagelse som kan finnas hos socialsekreterare när de inte hinner med 

sina arbetsuppgifter. Genom att prata ut och protestera mot den rådande situationen kan 

sådana känslor avta. Strategin är främst riktad till individuella förhållanden, men kan även ses 

som en strategi att öka trycket på beslutsfattare om att arbetssituationen är ohållbar och att 

mer resurser behöver tillsättas (Astvik & Melin, 2013:68). 

 

Exit-strategin innebär att socialsekreterare inte längre ser någon annan utväg än uppsägning. 

När arbetsbelastningen är så hög, stödet från beslutsfattare är utom räckhåll och 

personalomsättningen är i ständig rullians är detta en vanlig strategi att ta till. Strategin är en 

sista utväg när socialsekreterare upplever att deras professionella förhållningssätt inte längre 

går att upprätthålla med den egna hälsan i behåll (Astvik & Melin, 2013:69).  
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4. Metodologiska överväganden 
 

I följande kapitel kommer studiens val av metod att presenteras, därefter presenteras urvalet 

som gjorts till studien, tillvägagångssätt samt analysmetod av insamlad data. Kapitlet avslutas 

med en redogörelse för arbetsfördelningen mellan författarna av studien, studiens 

trovärdighet, tillförlitlighet och giltighet samt våra egna etiska överväganden. 

 

4.1 Val av metod 

 
Föreliggande studie baseras på en kvalitativ metod. Detta för att en kvalitativ metod är 

förenlig med studiens syfte och frågeställningar. Studien avser att undersöka hur 

socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn upplever att deras förändrade 

arbetssituation påverkar deras dagliga arbete i relation till kvalitetssäkerhet samt hur 

socialsekreterarna hanterar de krav arbetet ställer. En kvalitativ metod är bäst lämpad för 

studien då en förståelse för det studerade fenomenet eftersträvas (Trost, 2010:32). Då 

socialsekreterarnas egna perspektiv eftersträvas i studien är en kvalitativ metod även 

fördelaktig på grund av att de tenderar att få fram mer detaljerade och nyanserade berättelser 

från respondenterna, vilket är centralt för studiens resultat (Johannessen & Tufte, 2002:69-

74).                                                        

 

Kvalitativa intervjuer har använts som datainsamlingsteknik i studien. Kvalitativa intervjuer 

möjliggör att respondenternas synpunkter kring valt forskningsområde synliggörs (Miller & 

Glassner, 2011:133). Kvalitativa intervjuer gör det även möjligt att skaffa kontextuell kunskap 

baserad på respondenternas egna tankar och känslor inför särskilda situationer som hjälper oss 

att förstå respondenternas situation (Thomassen, 2007:64), vilket är önskvärt för studiens 

resultat.   

Då studien syftar till att undersöka hur socialsekreterare upplever att deras förändrade 

arbetssituation påverkar deras dagliga arbete i relation till kvalitetssäkerhet samt hur 

socialsekreterarna hanterar de krav arbetet ställer är det särskilt viktigt att ta del av 

socialsekreterarnas berättelser av hur de upplever sin arbetssituation (Miller & Glassner, 

2011:133). Kvalitativa intervjuer gör det möjligt att få  kunskap om hur socialsekreterarna 

tänker, känner och handlar i konkreta situationer vilket har varit avgörande för studiens 

resultat. Vald insamlingsmetod har bidragit till att studien fått ett mer nyanserat och detaljerat 
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material vilket har resulterat i att studien fått extra tyngd.    

    

4.2 Urval 
 

Mot bakgrund av studiens syfte har socialsekreterare från sex svenska kommuner valts ut som 

respondentgrupp. Detta för att få in flera kommuners syn på arbetssituationen samtidigt som 

belastningen av att ställa upp på intervjuer inte drabbar en kommun flertalet gånger. Urvalet 

var målinriktat i den aspekt att socialsekreterare valdes ut som respondenter till studien 

(Bryman, 2011:95). Socialsekreterare valdes ut som målgrupp för den empiriska 

datainsamlingen då det var viktigt för studiens resultat att respondenterna arbetade med 

myndighetsutövning. Genom de insatser som de ensamkommande barnen får genom sin 

socialsekreterare ges barnen de första förutsättningarna till god etablering och integrering i 

samhället. Ambitionen var att intervjua socialsekreterare som har minst ett års erfarenhet av 

arbete med ensamkommande barn då de arbetat inom området innan ökningen av 

ensamkommande barn till Sverige skedde. De kunde då ge en beskrivande bild av hur 

arbetssituationen förändrats i och med ökningen av ensamkommande barn. Dessvärre var det 

inte alla kommuner som hade socialsekreterare med den arbetslivserfarenheten av arbete med 

ensamkommande barn. Resultatet av urvalet blev att två socialsekreterare föll utanför 

målgruppen med mindre än ett års arbetslivserfarenhet inom området då de nyligen tagit 

examen från socionomprogrammet. Deras berättelser påverkade resultatet av den empiriska 

datan på ett positivt sätt då de två respondenterna, med sin uppdaterade kunskap utifrån 

utbildningen, kunde ge en nyanserad bild av verksamheten. Resterande respondenter hade 

mellan ett år och fyra års arbetslivserfarenhet. Det var sju stycken kvinnliga socialsekreterare 

och en manlig socialsekreterare som deltog i studien. Det lades ingen vikt vid respondenternas 

könstillhörighet då upplevelsen av deras arbete studerades utifrån individuella berättelser 

knutna till personliga upplevelser inte deras upplevelser utifrån genus. En första kontakt togs 

med enhetscheferna på individ- och familjeomsorgen på kommunerna. Detta för att 

enhetscheferna styr resurserna i verksamheten och kan, om socialsekreterarna är belastade i 

sitt arbete, avsätta extra tid för dem att genomföra intervjun på. Enhetscheferna blev ombedda 

att inte göra något eget urval av respondenter utan tillfrågades endast att föra informationen 

om studien vidare till sin personal. När en enhetschef tillfrågas att informera sin personal om 

deltagande i en studie finns en risk att enhetschefen gör ett urval av respondenter som hen 

anser kan representera organisationen på bästa sätt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:40). 
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Studien får då ett manipulerat urval vilket inte var önskvärt i föreliggande studie därför 

ombads enhetscheferna att endast föra informationen vidare samt godkänna att studien gjordes 

inom organisationen.   

 

Socialsekreterarna som ville delta i studien tog, efter att ha tilldelats information om studien, 

kontakt via e-mail för planering av intervjutillfälle. Urvalet av respondenter var därför av 

slumpmässig karaktär (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:40) För att säkerställa att få 

genomföra så många intervjuer som önskades togs kontakt med tretton svenska kommuner. 

Fyra av dem avböjde från att delta och tre lämnade inte något svar vilket resulterade i att sex 

kommuner deltog i studien där två av kommunerna representerades av två socialsekreterare. 

Sammanlagt gjordes åtta intervjuer. Samtliga respondenter har tilldelats fiktiva mansnamn 

utefter de första åtta bokstäverna i det svenska alfabetet: Adam, Benjamin, Calle, David, 

Ebbe, Fredrik, Gustaf, Henrik.    

 

4.3 Tillvägagångssätt 
 

Det var centralt för studiens resultat att respondenterna skulle ges möjlighet att besvara 

intervjufrågorna med sina egna ord, därför valdes kvalitativa intervjuer ut som 

datainsamlingsteknik. En intervjuguide med semistrukturerade intervjufrågor utformades som 

ämnade göra det möjligt för respondenterna att svara så fritt och öppet som möjligt utan att 

frågorna skulle anses som ledande. En semistrukturerad intervjuguide gör det även möjligt att 

fylla på intervjun med följdfrågor som passar bra in i samtalet vilket skapar en 

diskussionskaraktär av intervjun (Bryman, 2011:95). Den önskade diskussionskaraktären 

utvecklades i samtliga intervjuer då respondenterna upplevdes avslappnade i rollen av att bli 

intervjuade. I och med att respondenterna fick svara fritt på frågorna blev varje intervju unik i 

sitt slag vilket bidrog till att likheter och skillnader mellan respondenternas berättelser kunde 

åskådliggöras och användas i studiens resultatdel.  

 

Ett informationsbrev med information om författarna till studien samt studiens syfte skickades 

ut till samtliga enhetschefer som stod för den första kontakten. Informationsbrevet skickades 

sedan ut till de respondenter som visat sig intresserade av att delta i intervjun. I 

informationsbrevet fanns även de grundläggande etiska principerna för studien samt 

information om vart respondenterna kunde vända sig om de hade några frågor. 
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Respondenterna fick själva välja vart intervjun skulle äga rum, vilket Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011:44) menar är viktigt för att respondenterna ska känna trygghet i sitt deltagande. 

Samtliga respondenter valde att genomföra intervjun på deras arbetsplats vilket var gynnande 

för intervjun på så sätt att de faktorer som ofta påverkar respondenten under ett 

intervjutillfälle då var i linje med hens profession och kunde sedan analyseras i relation till 

respondentens berättelse. Eriksson-Zetterquist och Ahrne menar att det alltid finns faktorer 

som påverkar respondenten under intervjun och att det är fördelaktigt som de faktorerna är i 

linje med vad som ska undersökas (ibid). Innan intervjun påbörjades tillfrågades alla 

respondenter om de hade tagit del av det informationsbrev som skickats ut och om de hade 

några frågor kring det. Därefter presenterades studiens syfte mer ingående i relation till 

tidigare forskning för att ge respondenterna en förståelse för studiens ståndpunkt i 

forskningen.    

 

Intervjuerna var ungefär 30 minuter långa och båda författarna var delaktiga under samtliga 

intervjuer. Huvudansvaret för processen under intervjun delades lika så att båda författarna 

var ansvariga för lika många intervjuer. Samma intervjuguide användes för samtliga 

intervjuer. Detta för att likheter och skillnader skulle kunna belysas tydligare. Efter 

intervjuerna transkriberades intervjuerna i sin helhet. Vid utskriften av transkriberingen togs 

extra hänsyn till att avidentifiera respondenten och respondentens arbetsplats.  

     

4.4 Analysmetod 
 

Till studien valdes innehållsanalys som metod för att analysera det insamlande materialet. 

Innehållsanalys är enligt Lundman och Hällgren Graneheim  (2012:189) en metod som 

grundar sig i att få fram olika teman ur materialet. De teman som synliggjordes i materialet 

var i linje med studiens syfte och frågeställningar och berörde områden som arbetsplatsens 

organisering, kvaliteten i arbetet och individuella strategier för att hantera den förändrade 

arbetssituationen.  Innan analysen av materialet tog sin början transkriberades det insamlande 

materialet. Materialet kondenserades för att göra det mer lätthanterligt och lästes igenom ett 

antal gånger för att göra det välbekant. Att kondensera resultatet innebär att texten kortas ner 

för att göra den mer överskådlig för att sedan kunna förses med olika koder (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012:190). I föreliggande studie betydde det att den transkriberade 

intervjun kortades ner i den mån att relevanta citat som var i linje med analysens teman 

kodades med olika färgkombinationer. De teman som färgkodades ansågs vara av central 
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betydelse för studiens syfte och frågeställningar. Dessa teman delades sedan in i olika 

kategorier för att skapa en struktur i texten. De teman som utvecklades behandlade studiens 

frågeställningar och skapade tillsammans med kategorierna, som togs fram, de områden som 

presenteras i studiens resultatdel. Analysmetoden resulterade i att resultatdelen av studien 

presenteras i tre huvudområden; “ Upplevelsen av hur den nya arbetssituationen påverkar 

arbetsmetoder”, den andra kategorin är “Upplevelsen av hur den nya arbetssituationen 

påverkar kvalitetssäkerheten” och den tredje är “Strategier för att klara av arbetet”. 

  

4.5 Arbetsfördelning 
 

Allt arbete som utförts i studien har båda författarna varit delaktiga i. I skrivprocessen har 

författarna varit ansvariga för olika delar, framförallt i avsnittet för den teoretiska 

utgångspunkten. Detta för att vara så pass effektiva som möjligt i arbetet. Alla delar har dock 

lästs igenom och godkänts av båda författarna så att båda varit uppdaterade på texten under 

hela processen. Arbetet med intervjuerna har dels skett gemensamt och dels har ett 

huvudansvar legat till grund för arbetsprocessen. Författarna har gemensamt utformat den 

intervjuguide som legat till grund för intervjuerna samt deltagit vid samtliga intervjuer. 

Arbetet med transkriberingen och kondenseringen av materialet har delats upp lika mellan 

författarna där författarna har haft enskilt ansvar för hens delar av intervjuerna. Dock har 

samtligt inspelat material lyssants av samt allt transkriberat material lästs igenom av båda 

författarna. Båda författarna har även haft huvudansvar för lika delar av intervjuerna vid 

intervjutillfället i den aspekt att en författare har varit ansvarig för att ställa frågor medan den 

andra har tagit stödanteckningar. Båda författarna var ansvariga för att komma med relevanta 

följfrågor i intervjuerna vilket fungerade väl.  

 

4.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och giltighet 
 

Resultatet av studien ska alltid eftersträva att vara så pålitligt som möjligt (Peräkylä, 2011: 

366).  Frågor om trovärdighet är centrala i kvalitativ forskning även om alla berättelser i 

kvalitativ forskning är bundna till en särskild respondents särskilda verklighet och inte kan 

generaliseras till andra situationer.  En viktig aspekt i frågan om trovärdighet, som tagits 

särskild hänsyn till i studien, är om berättelserna som respondenterna berättar återspeglar 

deras individuella erfarenheter och upplevelser utanför intervjusituationen eller om deras 

berättelser är ett resultat av själva intervjusituationen (ibid).  Alltså om respondenterna i 

studien svarar utifrån sina egna tankar och upplevelser eller om respondenten svara med ett 



 

 

 

27 

 

diplomatiskt svar utifrån sin position eller beroendeställning i organisationen. För att 

minimera risken att respondenten svarar med ett diplomatiskt svar har respondenternas 

berättelser understrykts som en del av respondentens problemkonstruktion (Jönson, 2010 :13). 

Med problemkonstruktion menar Jönson att empiri och teori sammanlänkas och resulterar i att 

respondentens yrkestillhörighet, tankar, åsikter samt professionella synsätt och 

förhållningssätt kan inkluderas i studiens analys och på så vis förbättra studiens trovärdighet 

(Jönson, 2010:14). I kongruens med Jönson menar Peräkylä (2011:366) även att resultatet av 

respondenternas berättelser bör analyseras utifrån respondentens samlande sammansättning då 

respondenten inte är en ensam ö utan samverkar med flera olika parter. Genom att analysera 

resultatet utifrån en samlad sammansättning kan trovärdigheten till studien öka.     

 

För att öka tillförlitligheten i studien kommer resultatet av det insamlade materialet med 

utgångspunkt i studiens syfte, att analyseras först varje intervju för sig för att få fram tydliga 

ståndpunkter och teman för varje intervju, sedan tillsammans för att belysa den samlade 

sammansättningen och dess likheter och skillnader. Genom att göra på det sättet kan resultatet 

av intervjuerna kategoriseras, respondenternas individuella upplevelser urskiljas samt likheter 

och skillnader mellan respondenternas berättelser synliggöras vilket ökar tillförlitligheten till 

studien (Peräkylä, 2011:366; Jönson, 2010:14). Lundman och  Hällgren Graneheim, 

(2012:197-199) menar även att tillförlitligheten i studien ökar om forskaren ifrågasätter hur 

väl kategorierna som utvecklas ur det insamlade materialet innehåller relevant data till 

studiens syfte. De menar även att det är av central betydelse att relevant data representeras i 

studien. Relevant data är den data som är av vikt för att uppnå studiens syfte och som kan 

besvara studiens frågeställningar (ibid). För att öka studiens tillförlitlighet har båda författarna 

till studien läst alla transkriberingar och gemensamt genomfört alla delar av resultat- och 

analyskapitlet i studien. Författarna har även tillsammans valt ut och bedömt all presenterad 

data som relevant för studiens syfte och frågeställningar. Datan som presenterats har även 

stärkts genom användandet av representativa citat. 

 

Giltighet innebär den sanningsgrad studien har, det vill säga om studiens resultat är förenligt 

med det avsedda syftet. Kvalitativa metoder har en tendens att vara subjektiva och det finns 

en stor sannolikhet att författare som studerar samma fenomen får olika svar beroende på 

kontext och respondenter. Lundman och Hällgren Graneheim menar att det därför är viktigt 

att se till varför och hur författarnas respondenter väljs ut, det kan innebära val så som kön 



 

 

 

28 

 

och ålder (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012:197-198). Intervjuerna hade en tydlig 

koppling till studiens syfte och frågeställningar för att på så sätt inte förlora fokus samt 

upprätthålla studiens giltighet. Detta fokus var möjligt att hålla genom att studiens 

intervjuguide var operationaliserad utifrån studiens frågeställningar, för att dessutom kunna 

filtrera sådan information som inte var förenlig med studien. För att återkoppla till studien var 

även kontexten vid intervjutillfällena viktig och det var positivt att intervjuerna utfördes på 

socialsekreterarnas arbetsplats, då det var socialsekreterarnas professionella roller studien 

hade för avsikt att studera. I urval av respondenter ansågs att  kön och ålder spelade mindre 

roll och att det istället var viktigt med arbetserfarenhet inom det studerade ämnet. Det fanns 

även en medvetenhet att det kunde bli problematiskt att få respondenter med lång 

arbetserfarenhet inom området då det inom många delar av landet har varit stor 

personalomsättning.  

 

4.7 Etiska överväganden 
 

Enligt Vetenskapsrådet (2002:6) ska forskningsarbete hålla hög kvalitet. För att säkerställa 

detta utgår de forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning från fyra grundkrav. Dessa fyra grundkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det förstnämnda syftar till att de som berörs av 

studien ska informeras om studiens syfte och vara väl medvetna om att deltagandet i studien 

är frivilligt och kan därmed avbrytas när som den berörda önskar. Information om vart studien 

publiceras samt anonymiteten av deltagaren ska framgå (Vetenskapsrådet, 2002 :6-14). I 

relation till föreliggande studie innebär informationskravet att ett informationsbrev 

innehållande de viktiga etiska aspekter som informationskravet innefattar lämnas ut till 

respondenterna innan intervjuerna genomförs. Vid samtliga intervjutillfällen har 

informationen i brevet muntligt diskuterats med respondenterna för att säkerställa att samtliga 

tagit del av informationsbrevet. Detta för att inte riskera att ett eventuellt etiskt dilemma 

uppstår efter publicering av studien. Materialet från intervjuerna har transkriberats, vilket 

betyder att intervjuerna har spelats in. Inför varje intervju tillfrågades respondenterna om 

deras samtycke till inspelning, vilket samtliga gav. En annan viktig aspekt i relation till 

studiens syfte är att kvaliteten på det dagliga arbetet undersöks, men att begreppet kvalitet inte 

syftar till att undersöka om respondenterna är bra eller dåliga socialsekreterare. Det inbegriper 

istället om respondenterna anser att de ges de rätta förutsättningarna samt vilka komponenter 

som de anser bidrar till att kunna hålla kvaliteten på arbetet med tanke på att det kommit 
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väldigt många ensamkommande barn det senaste året. Detta tydliggjordes och poängterades 

både i informationsbrevet samt vid intervjutillfället. 

 

Det är även väsentligt att den som är ansvarig för studien ger ut kontaktinformation till den 

berörde så att en kontinuerlig kontakt kan ske om så önskas. Det andra, samtyckeskravet, 

innebär att deltagarna har den avgörande rösten över sitt deltagande i studien, där den 

ansvarige för studien ska samla in ett samtyckte innan en eventuell intervju utförs 

(Vetenskapsrådet, 2002 :6-14). Samtyckeskravet uppfylldes då respondenterna gav samtycke 

till att delta i intervjuerna samt var medvetna om att de kunde avbryta intervju om de önskade. 

 

Med konfidentialitetskravet menas att deltagarnas personuppgifter ska skyddas på så sätt att 

de är oåtkomliga från obehöriga. Detta är ytterst viktigt för att deltagarna inte ska kunna 

identifieras när studien är färdig. Det sista grundkravet som är nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som samlas in från deltagarna endast får nyttjas i ändamål av studiens syfte och inte 

till något annat (Vetenskapsrådet, 2002 :6-14). För att uppfylla konfidentialitetskravet i 

studien avidentifierades respondenterna i resultatet genom kodning av det insamlade 

empiriska materialet samt ljudfilerna. En annan viktig del för att uppnå konfidentialitetskravet 

var att förvara det insamlade materialet och respondenternas personuppgifter oåtkomligt för 

obehöriga, vilket gjordes. Nyttjandekravet i studien uppnåddes genom att materialet endast 

användes för syftet för studien. När studien blev godkänd raderades ljudfiler, personuppgifter 

och annat material som gick att koppla till respondenterna. 

 

Det var av stor vikt för studiens etiska försvarsbarhet att inte intervjua samtliga respondenter 

från samma kommun. Med ett urval på sex olika kommuner i Sverige blir risken för 

identifieringen av respondenterna reducerad både internt, i den aspekt att alla respondenter 

tilldelats fiktiva mansnamn, och externt, i den aspekt att ingen vet i vilken kommun studien 

har genomförts. Att tilldela respondenterna mansnamn var ett strategiskt val eftersom 

respondenterna var mestadels kvinnor. På så sätt avidentifierades respondenterna mer med 

mansnamn än om de hade tilldelats kvinnonamn. 

 

4.7.1 Makt 

 

I relationen mellan människor finns alltid makt närvarande (Svensson et al., 2008:69). Under 

ett intervjutillfälle sker en interaktion mellan intervjuaren och respondenten vilket innebär att 
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hänsyn måste tas till en speciellt sorts maktaspekt – tolkningsföreträde. Att inneha 

tolkningsföreträde innebär att intervjuaren har rätt att tolka samt rätten att förklara 

informationen som ges, vilket samtidigt betyder att ha makten att bestämma vad saker och 

ting egentligen är (ibid). Svensson et al (2008:69-70) menar att det är centralt att vara 

medveten att makt alltid är närvarande vid interaktioner människor emellan. Vidare framhäver 

de att maktförhållandet kan jämnas ut när parterna skapar ett projekt tillsammans. I 

förhållande till föreliggande studie har det varit viktigt att respodenterna upplevt en trygghet 

och bekvämlighet med situationen att bli intervjuad. För att skapa en känsla av trygghet och 

bekvämlighet har författarna medvetet använt ett öppet kroppsspråk för att tydligt visa på 

ödmjukhet gentemot deras profession och arbetssituation. För att ytterligare minimera risken 

att maktförhållande vidmakthålls har författarna tydliggjort för samtliga respondenter att det 

inte är deras individuella arbetskvalitet som ska studeras utan hur den förändrade 

arbetssituationen påverkar deras möjligheter till att göra ett kvalitetssäkert arbete. Vidare har 

maktaspekten tagits i beaktning på så sätt att respondenterna bjudits in till att vara delaktiga i 

en studie som de själva är medskapare i, genom intervjuerna. Respondenterna har även blivit 

tillfrågade att tilldelas studien när den är publicerad men också som ett utkast för att de ska 

kunna ha möjligheten att komma med invändningar mot författarnas nyttjande av deras 

information i form av hur socialsekreterarna framställs.      

 

4.8 Metoddiskussion 

Valet av att använda sig av kvalitativa intervjuer som metod föll väl ut i relation till studiens 

ändamål. Detta då studiens syfte var att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med 

ensamkommande barn upplever att deras förändrade arbetssituation påverkar deras dagliga 

arbete i relation till kvalitetssäkerhet samt hur socialsekreterarna hanterar de krav arbetet 

ställer. En kvantitativ metod hade inte kunnat ge en liknande insikt och förståelse för de 

enskilda socialsekreterarna vi hade för avsikt att undersöka. Genom att utföra intervjuerna på 

socialsekreterarnas arbetsplatser gavs tydlig bild av hur den faktiska arbetssituationen såg ut, 

där kroppsspråk och arbetsmiljö sattes i ett sammanhang som var värdefullt för studiens 

kvalitet. Under intervjuerna upplevdes samtalen och respondenternas berättelser väldigt ärliga 

och sanningsenliga. Det kan bero på att intervjuerna var semistrukturerade och att vi som 

intervjuare var tydliga i början av intervjuerna om deras anonymitet. En annan bidragande 

faktor var att syftet med studien inte var att granska vidare de är “bra” eller “dåliga” 
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socialsekreterare utan att undersöka hur väl de kan utföra sitt arbete i relation till ett arbete 

med hög arbetsbelastning. Kvalitativa intervjuer kan dock skapa problem i den aspekt att 

studiens trovärdighet inte blir lika stark i och med att endast ett fåtal respondenter 

representerar resultatet för studien. Det är viktigt att ha den här aspekten i åtanke så att 

särskild hänsyn kan tas till om studiens respondenter berättar upplevelser som återspeglar 

deras individuella erfarenheter som de själva upplevt eller om deras berättelser är resultatet av 

själva intervjusituationen. Kvalitativa intervjuer kan även endast ge en fokuserad bild av 

studiens respondenters erfarenheter och kan inte generaliseras till andra situationer, vilket 

även det kan påverka studiens trovärdighet. Gällande studiens giltighet har kvalitativa studier 

en tendens att bli subjektiva i sitt resultat, vilket betyder att det finns en stor sannolikhet att 

forskare som studerar samma fenomen får olika svar beroende på vilka respondenter som 

representerar det empiriska materialet samtidigt som kontexten som studien genomförs inom 

spelar stor roll. Föreliggande studie har dock undersökt det som varit avsett att undersöka 

vilket stärker studiens giltighet i förhållande till ovanstående. 
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5. Resultat och Analys 
 

I följande kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet är baserat på åtta stycken intervjuer 

med socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn. Kapitlet har tre kategorier som 

är relaterade till studiens syfte och frågeställningar. Första kategorin är “Upplevelsen av hur 

den nya arbetssituationen påverkar arbetsmetoder”, den andra kategorin är “ Upplevelsen av 

hur den nya arbetssituationen påverkar kvalitetssäkerheten” och den tredje är “Strategier för 

att klara av arbetet”.  För att på ett tydligt sätt kunna förklara hur studiens resultat kan förstås 

utifrån studiens tidigare forskning och teoretiska utgångspunkt är det empiriska resultatet 

integrerat med studiens analys. Kapitlet avslutas med en sammanfattning där resultatets mest 

centrala delar presenteras.  

 

5.1 Upplevelsen av hur den nya arbetssituationen påverkar arbetsmetoder  

 

För de socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn har arbetssituationen 

förändrats. Socialsekreterarna har fått mer ärenden samtidigt som fler resurser inte har tillsatts 

vilket har lett till att arbetsbelastningen har ökat kraftigt (Sundqvist et al., 2015:215). 

Benjamin vittnar om att hans arbetsmetoder har fått ändra inriktning för att dels hantera den 

ökade belastningen och dels för att kunna bibehålla kvaliteten i arbetet.      

 

Tidigare var det så att jag både utredde ärenden och gjorde uppföljningar. Alltså att när ett barn 

kommer som ensamkommande som är anvisat till vår kommun så tar vi emot barnet och öppnar en 

utredning [...] men nu har vi delat upp oss, nu utreder jag bara. Så jag gör utredningar i fyra 

månader, fattar beslut och sedan går ärendet vidare till barnsekreterare istället. Så nu är vi utredare 

och barnsekreterare [...] Det är mycket bättre att man har en uppgift att koncentrera sig på [...] Det 

är mycket bättre. För att nu kan jag utreda och koncentrera mig på det… och det är bättre för att 

jag har inte som mål att skapa någon djup relation med barnen heller, det gör ju mer 

barnsekreterarna som har barnet kanske i flera år men jag har fyra månader och kan vara mer… 

vad ska man säga...professionell och fyrkantig... om ni kan förstå vad jag menar. (Benjamin) 

 

 

Benjamin arbetar i, vad Blom et al (2011:2-5) skulle kalla, en specialiserad organisation där 

ledningen har fattat beslut om att specialisera arbetet genom att införa metoder så att 

socialsekreterarna är ansvariga för olika områden. Benjamin resonerar att han kan vara mer 

professionell genom att endast arbeta med utredningsdelen av ärendet och därigenom fokusera 

på kvaliteten i utredningen. Benjamins berättelse påvisar även att en närmare kontakt med 

barnet inte etableras de första fyra månaderna utan att en eventuell kontakt blir mer 

framträdande med barnsekreterarna som tillhandahåller uppföljningar och att detta underlättar 

arbetet för utredningen då det tillåter socialsekreteraren att hålla en högre professionalitet, 
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enligt Benjamin. Benjamins resonemang kan förstås genom Blom et als. (2011:2-5) argument 

för en specialiserad organisation. De menar att specialiserade organisationsformer upplevs 

mer professionella då de tenderar att ha en mer fokuserad bild av individens situation.   

Benjamins resonemang kan även förstås genom den nya arbetssituation som New Public 

Management, fortsättningsvis NPM, resulterat i för människobehandlande organisationer. 

Johansson et al. (2015:24) menar att NPM:s inverkan på människobehandlande organisationer 

har lett till att det tidigare helhetstänket som funnits inom organisationerna har reducerats 

genom att organisationen brutits ner till mindre självstyrande ansvarsenheter, vilket kan 

upplevas ge större möjligheter till att vara mer professionell, precis som Benjamin uttrycker 

det.   

 

Studiens resultat visar dock att det råder viss meningsskiljaktighet mellan respondenterna 

kring vilken arbetsmetod som främjar god kvalitet samt om kvaliteten ligger i strukturen inom 

olika arbetsområden eller kontinuerlig uppföljning av klienten. Tillskillnad från Benjamin 

anser Henrik att en specialiserad organisationsform kan leda till förvirring hos de 

ensamkommande barnen när olika socialsekreterare behandlar samma ärende. Det kan även 

bli svårare att skapa en god relation till sin klient för socialsekreteraren samtidigt som 

förtroendet för varandra kan skadas om barnen får byta handläggare flertalet gånger.  

 
Om man då får byta handläggare så blir det ju lite hackigt där att ja… jag kan tycka det i alla fall 

för att jag är så pass ny, då har ju jag tagit över ärenden från andra, att det tar ju ett tag att sätta sig 

in i varje ungdom och varje gång jag har träffat dem första gången får jag frågan vem är du och 

varför har vi bytt och sådär. Så det tar lite tid tycker jag att få en bild och bygga upp någonting 

mellan ungdomen och mig. (Henrik) 
 

Medan Benjamin som arbetar i en specialiserad organisation betonar vikten av att hålla en hög 

professionalitet betonar Henrik som arbetar i en integrerad organisation vikten av att skapa en 

tillitsfull relation till barnet. Studien har påvisat att respondenterna i de specialiserade 

organisationsformerna upplever att de kan hålla en stark professionalitet på grund av att de 

kan vidhålla en viss personlig distans till barnen medan respondenterna i de integrerade 

organisationsformerna betonar sin professionalitet som en aspekt i relationen med klienten 

vilket tydliggör arbetsmetodernas makt över socialsekreterarnas upplevelse av kvalitet i 

arbetet. Enligt Lauri (2016:87) kan upplevelsen om starkare professionalitet, som Benjamin 

upplever, förstås genom att socialsekreterare som arbetar i specialiserade organisationsformer 

tenderar att skapa en distans mellan dem själva och klienterna. Det bidrar till att alliansen som 
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ska finnas dem emellan går förlorad vilket i sin tur påverkar både arbetsuppdraget för 

socialsekreterarna och kvaliteten för klienterna (Lauri, 2016:87).  

 

Likaså menar Morén et al. (2010:203-206) att kvaliteten på bedömningarna av insatser för 

barnen påverkas av vilken organisationsform, och därigenom vilka arbetsmetoder, som 

kommunen har. Respondenterna i den integrerade organisationsformen, det vill säga de 

kommuner där socialsekreteraren ansvarar för alla led i  barnens process, vittnar om en 

svårighet att hinna med sitt arbete på ett kvalitetssäkert sätt. En socialsekreterare menar att 

hen inte upplever att hen hinner med det arbete som hen skulle vilja hinna med, att tiden helt 

enkelt inte finns till allt som behöver göras för barnen. Två andra socialsekreterare menar att 

de ensamkommande barnen som kom innan sommaren 2015 fick en helt annan kvalitet på 

sina utredningar än de barnen som kom till Sverige under hösten 2015, just på grund av 

tidsbristen. 

 

När det gäller våran arbetssituation så är det ju de ensamkommande som vi hade innan sommaren, 

alltså det var ju något helt annat. Nu är det två korta utredningssamtal och sedan avslutar man 

utredningen och beslutar om insats. Och sen följer man upp mer förhoppningsvis. Så det blir 

väldigt tunna utredningar. (Calle) 

 
Det blir mycket mer på ytan, sen är det mer nu att det är personalen på boendena som kommer till 

oss med det som de ser... att det liksom efter tre månader visar sig att den här ungdomen  verkligen 

inte kan bo på ett HVB-hem eller han behöver mer insatser eller mer stöd. Så det är inte vi som 

upptäcker det i våra samtal för vi hinner inte ha de samtalen. Utan det är personalen som kommer 

till oss och berättar. (David)  

 

 

Berättelserna från ovanstående respondenter, som båda arbetar i integrerade 

organisationsformer, återspeglar en upplevelse av tidsbrist för möten med barnen. De båda 

menar att samtalen mer får hållas på en ytlig nivå där det inte finns plats för djupgående 

samtal eller längre utredningar. David vittnar även om att information som han hade haft nytta 

av går förlorad i utredningsstadiet och tillges istället vid senare tillfälle, vilket han inte 

upplever som kvalitetssäkert. Blom et al. (2011:2-5) menar att socialsekreterare som arbetar i 

en integrerad organisationsform tillges bättre möjligheter att bedöma klienternas problem 

likväl som de ges en bättre utgångspunkt för att bedöma klienternas sammantagna situation 

och skapa tillitsfulla relationer till klienterna. Socialsekreterare i integrerade 

organisationsformer ska även ha bättre förutsättningar att göra relevanta och individualiserade 

insatsbedömningar. Detta stöds inte av studiens resultat. Föreliggande studies resultat rörande 

organisationsformer och hur de villkorar socialsekreterarnas kvalitetssäkerhet i arbetet visar 
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att de båda organisationsformerna påverkar socialsekreterarnas arbetsmetoder och 

kvalitetsarbete på olika sätt. Socialsekreterarna i den specialiserade organisationsformen anser 

att de har en bättre möjlighet till ett fokuserat utredningsarbete vilket medför att deras 

utredningar kan hålla den standard som krävs samtidigt som socialsekreterarna håller en jämn 

arbetsbelastning. Socialsekreterarna i den integrerade organisationsformen anser däremot att 

de har en bättre möjlighet till att skapa tillit och förtroende mellan dem själva och barnen samt 

att de får en helhetsbild över barnens sammantagna situation. Dock vittnar de samtidigt om en 

allt för hög arbetsbelastning.  

 

Det som är särskilt intressant ur det utvunna materialet som presenterats ovan är att ingen av 

de båda organisationsformerna kan garantera att kvaliteten hålls och kan således inte heller 

garantera att en organisationsform är bättre än den andra. Enligt Socialstyrelsen (2010:3) ska 

kvaliteten inom socialtjänsten vara strukturinriktat, allmänt inriktat och individinriktat. 

Kvaliteten i verksamheten ska alltså vara strukturerat från den politiska ledningen hela vägen 

ner till den enskilde individen som söker hjälp hos socialtjänsten. Resultatet visar på två 

organisationsformer som är strukturerade från den politiska ledningen, men som resulterar i 

två skilda arbetsmetoder samt kvalitetsaspekter hos individen. Den ena resulterar i 

arbetsmetoder där socialsekreteraren ska hålla distans (Astvik & Melin, 2013:61-62) till 

individen och vara lojal gentemot sin organisation vilket resulterar i kvalitet som riktar sig till 

den professionella arbetstagaren och hens arbetsmiljö. Den andra resulterar i arbetsmetoder 

där socialsekreteraren ska hålla en god relation till sin klient vilket ger en kvalitet som gynnar 

den enskilde individen. Å ena sidan vidmakthåller den specialiserade organisationsformen 

känslan av makt och byråkrati och kolliderar med hela legitimiteten till att 

människobehandlande organisationer ska arbeta tillsammans med medborgarna i samhället 

(Johansson et al., 2015:28). Å andra sidan vidmakthåller den integrerade organisationsformen 

den ohållbara arbetsbelastningen som återfinns på många av respondenternas arbetsplatser.     

 

5.2 Upplevelsen av hur den nya arbetssituationen påverkar kvalitetssäkerheten 
 

Föreliggande studies resultat har visat att under hösten och vintern 2015 förändrades arbetet 

inom kommunernas individ- och familjeomsorger till att gå från ett fåtal ärenden till att få en 

hög arbetsbelastning. En av de främsta bidragande faktorerna till att situationen blev ohållbar 

på många av studiens representerade kommuner var att området ensamkommande barn var 

relativt nytt och det fanns inte mycket tidigare erfarenhet inom de olika kommunerna. En 
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annan faktor var att det kom fler anvisningar från Migrationsverket än vad socialtjänsten 

kunde hantera i mån av personal och HVB- eller familjehemsplaceringar.  

 

Tyvärr så var det ju så att det blev kaos nästan direkt när jag började, för det började ju lite smått 

där i oktober och så blev det lite värre i november, sedan i halva december var också… alltså man 

ville ju inte ens gå förbi faxen för det var… och vi visste ju att vi inte har någonstans att göra av 

dem  [...] så då gick mycket av min arbetstid till att ringa runt i övriga Sverige och höra med 

familjehem och HVB-hem vad som finns [...] Vad ska vi göra? Så att jag kom in i ett kaos 

egentligen, jag hade ju tänkt att jag skulle hinna läsa in mig på saker liksom och i lugn och ro. Jag 

hade jobbat på barn- och familj innan, men ensamkommande barn var något helt nytt. (Adam) 
 

 

Adam uttrycker en upplevelse av otillräcklighet där han i höstas, när arbetsbelastningen var 

som värst, inte hade varken tid för fler ärenden eller boendeplatser att hänvisa barnen till. Han 

berättar att det som blev prioriterat var att se till att barnen hade de materiella 

nödvändigheterna de behövde, som tillexempel tak över huvudet, och att han fick koncentrera 

sig på de andra behoven i andra hand, vilket inte är i linje med människobehandlande 

organisationers arbetsuppdrag. Skillnaden mellan människobehandlande organisationer och 

andra typer av organisationer är, enligt Hasenfeld (2000:90) att människobehandlande 

organisationer möter upp medborgarnas sociala behov genom individuellt anpassade insatser 

istället för att förse dem med materiella nödvändigheter. Studiens resultat visar på att det 

under hösten 2015 helt enkelt inte gick att möta upp de ensamkommande barnens behov utan 

att tiden mest gick till att hitta boende för dem, vilket resulterade i att andra arbetsuppgifter 

fick lägre prioritet, däribland mötestid med barnen samt dokumentation.  

  

Samtliga respondenter vittnar om att den svåraste arbetsuppgiften att hinna med under en 

arbetsdag är dokumentationen, både på grund av att andra arbetsuppgifter prioriteras högre 

samt på grund av att dokumentationen är tidskrävande. Calle framhåller att hans fokus inte 

ligger i dokumentationen, utan att han prioriterar mötet med barnen framför dokumentationen 

för att det är där han känner att han kan göra ett bra arbete. Resultatet blir då att 

dokumentationen ibland blir åsidosatt. 

 

Jag har jobbat ganska länge, med BBIC och andra styrdokument som ska vara när man arbetar 

med barn och känner inte att det är dokumentationen som behöver prioriteras till varje pris för att 

kvalitetssäkra utan mer känslan som man skaffar sig i förhållande till klienten som är det viktiga, 

inte papprena [...] så det fyller ju inte riktigt sitt syfte det där med all dokumentation som man ska 

göra för att fylla BBIC:s krav. (Calle) 
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I likhet med Calle menar David att han upplever att dokumentationen inte görs för att 

kvalitetsäkra för barnen, utan snarare för att de strukturella kraven som finns på arbetet ska 

följas.  

 
Liksom man känner inte nu har jag gjort alla dokument, nu är det kvalitetssäkert, alltså det är inte 

riktigt så. Utan ibland kan man känna att dokumenten ska göras bara för dokumentets skull....eller 

för socialstyrelsens skull. (David) 
 

Många socialsekreterare upplever att dokumentationen tar för stor plats i deras arbetsuppdrag 

och att liten plats ges åt personliga möten med barnen. Lauri (2016:v) menar att de nya 

dokumentationsprocedurerna fungerar mer som en kontroll av socialsekreterarna för att 

säkerställa deras lojalitet gentemot organisationen, vilket David vittnar om. Han uttrycker en 

upplevelse av att det inte är för barnens skull, även om han uttrycker en stark förståelse för 

rättssäkerheten, att all dokumentation sker, utan att det mer ligger i aspekten att 

dokumentationen ska vara ifylld för att kontrollmyndigheter ska kunna bocka av den. Både 

Calle och David uttrycker en stark kritik mot att dokumentationen får mer utrymme i 

arbetsuppdraget än tiden med barnen vilket inte är i linje med arbetsuppdraget som 

människobehandlande organisationer innefattar. Upplevelsen av att dokumentationen får mer 

utrymme i socialsekreterarnas arbete kan förstås genom den rationalisering av arbetsmetoder 

som NPM lett till. Lauri (2016:v) framhåller att de nya dokumentationsprocedurerna påverkar 

tiden till personliga möten med klienterna vilket bidrar till att socialsekreterare idag mer 

förväntas vara lojala till sin organisation än till sina klienter. Vid sidan av det uttrycker även 

Adam en stark kritik mot mängden ärenden som han stod helt själv med under hösten 2015. 

Calles, Davids och Adams upplevelser av snedfördelad arbetstid för arbetsuppgifterna samt 

upplevelsen av att arbeta ensam i en högt pressad arbetssituation kan förklaras som 

biverkningar av NPM doktrinen inom människobehandlande organisationer. Ett av de största 

arbetsorganisatoriska elementet inom NPM i välfärdssektorn är sparsamhet i 

resursutnyttjandet (Johansson et al., 2015:25). Resursutnyttjandet styrs inom NPM ur ett  

ledningsperspektiv som innehar åsikter att fler resurser inte behöver tillsättas för att klara av 

arbetsbördan, vilket ämnar förklara Adams upplevele av ensamhet i arbetet. 

Resursutnyttjandet styrs även av ett personalperspektiv som innebär att socialsekreterarna 

själva styr de icke-materiella resurserna där klientsamtal samt prioriterinar av arbetsuppgifter 

ingår (Svensson et al., 2008:17). Ansvaret att själv fördela resurserna över hur många 

klientsamtal socialsekreterarna ska ha per dag och hur de ska prioritera sina arbetsuppgifter 

kan bli för svåra för socialsekreterarna att reda ut, speciellt om hen är nyexaminerad och har 
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kort erfarenhet av yrket, vilket många socialsekreterare som arbetar med ensamkommande 

barn har. Calle säger att han har arbetat många år med BBIC och känner sig bekvämare att 

ibland prioritera bort dokumentationen. Han berättar dock att hans kollegor som inte har 

samma erfarenhet ibland upplever det svårare att prioritera bort just dokumentationen 

eftersom de är inlärda att det är den som ska prioriteras till varje pris för att upprätthålla 

kvalitets- och rättssäkerheten, medan Calle anser att det är tiden med barnen som bör 

prioriteras till varje pris. Hughes och Wearing (2007:13) menar att den starkaste grundpelaren 

till att människobehandlande organisationer har så pass god legitimitet är på grund av att de 

har en stark interaktion med de utsatta individerna som vänder sig till organisationen. 

Resultatet av föreliggande studie visar att den legitimiteten nu riskerar att försvagas i och med 

att socialsekreterarna har så pass hög arbetsbelastning att de inte hinner träffa de 

ensamkommande barnen på det viset som arbetet kräver. Det i sin tur kan leda till att det 

samhällsinriktade- och långsiktiga arbete som människobehandlande organisationer ofta utför 

går förlorat enligt Lauri (2016:v). 

 

Vid sidan av tidsaspekten menar även respondenterna att BBIC som styrdokument är 

svåranpassat i arbetet med ensamkommande barn och att det är problematiskt att applicera 

BBIC, både i dokumentationen och i mötet med barnen.  

 
Man får ju utgå från vad barnet berättar om familjen och väldigt många barn vill inte berätta så 

mycket för oss socialsekreterare om sin familj och dem förstår inte riktigt frågorna, ja snäll 

mamma, men ja det väl klart att hon slog mig, ja alltså lite såhär… Vi har ett helt annat tänk här så 

det är väldigt svårt att få in en bra bild, så jag utelämnar alltid föräldrabiten och istället lägger jag 

in det under ett annat område, men de vill ju ändå att man ska försöka nu med nya BBIC att få in, 

men jag ser det som en svårighet fortfarande. (Gustaf) 
 

Gustaf menar att alla frågor som ska ställas enligt BBIC inte alltid passar in på de 

ensamkommande barnens situation och att socialsekreterarna tvingas anpassa materialet som 

de samlar in och placera det under de rubriker där de anser att det passar in. Något som bidrar 

till merarbete för socialsekreterarna. Resultatet i vissa kommuner har blivit att 

socialsekreterarna tvingats plocka bort rubriker från BBIC, dels för att det ska passa in på 

barnens situation och dels för att lätta deras arbetsbelastning. Resultatet visar på att 

socialsekreterarna inte har några anpassningsbara styrdokument att använda sig av i arbetet 

och som är avsedda för ensamkommande barn. Det vidmakthåller ett glapp i kvalitetsaspekten 

mellan de ensamkommande barnens utredningar och de svenskfödda barnens utredningar. 

Resultatet visar även på att socialsekreterna tvingats utveckla egna arbetsmetoder och 
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riktlinjer för hur arbetet ska utföras. Astvik och Melin (2012:62) menar att socialsekreterare 

som arbetar med ensamkommande barn har ett enskilt ansvar att se till så att kraven på arbetet 

uppfylls. Tidigare låg det ansvaret på ledningen av organisationen, men idag, i och med de 

kostnadseffektiviseringar som gjorts samtidigt som många i ledningen av organisationen är 

oerfaren inom området ensamkommande barn, har det ansvaret förskjutits till den enskilde 

socialsekreteraren, vilket har försvårat deras arbetssituation. Både i aspekten att hinna med sitt 

dagliga arbete samt i aspekten att upprätthålla samma kvalitet på arbetet oavsett barnets 

härkomst (ibid).  

  

5.2.1 Upplevelsen av kvalitetsskillnader 

 

Trots att socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn ingår i indvid- och 

familjeenheten och arbetar med barn under 18 år menar nedanstående respondent att 

utredningarna som utförs på barn som är ensamkommande inte skulle accepteras inom barn- 

och familj där det är krav på betydligt mer utförliga utredningar.  

 
Egentligen så ska det ju ligga för just de ensamkommande på samma nivå som det gör för ”våra” 

barn... och det är ju det som är det önskvärda...att det ska göra det.. att vi ska kunna utreda 

ordentligt, vilka behov har de här barnen, hur ska vi kunna tillgodose dem, vad är mest passande 

för den här individen som jag träffar [...] Sen ser ju verkligheten inte ut så, tyvärr [...] det blir inga 

djupgående frågor, som jag kanske ställer i andra fall för jag vet att det finns inte de möjligheterna 

att tillgodose det...om jag börjar gräva så då får man ta det efterhand så som det kommer [...] Jag 

har väldigt svårt att se de här bristerna som ibland kan bli, där vi inte kan fullt ut göra det som vi 

ska göra. Och att det accepteras inte på barn- och ungdomsdelen utan där flyter det på mer, eller 

vad man ska säga. (Fredrik) 

 

 

Vidare menar Fredrik att de utredningar som görs för ensamkommande barn inte är lika 

djupgående som de utredningar som görs på svenska barn. Han menar att han ofta gör en 

bedömning på barnets hälsa när första samtalet hålls. Är hans bedömningen att barnet mår bra 

görs ingen djupare utredning. Hade det dock rört sig om en orosanmälan av ett svenskt barn 

hade processen kring utredningen sett annorlunda ut. 

  

Flera respondenter vittnar även om att den höga arbetsbelastningen och tidsbristen bidrar till 

att utredningarna som rör ensamkommande barn ser väldigt lika ut och att det inte är 

förekommande, eller accepterat, inom området barn- och familj där varje utredning är 

individuell och säregen i sitt slag. Fredrik uttrycker det som kollektiva utredningar där 

individen på något sätt inte syns i utredningen medan en annan beskriver det som att alla barn 

får samma utredning men att namnet byts ut. 
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Nej alltså det blev ju inte lika fylliga, och analysen som vi gör blev ju inte direkt jättebra. Det blev 

mycket copy-paste, byta ut namn...inte riktigt...men det var ändå mycket lika så man fick inte 

riktigt det utrymmet, det gick inte. (Fredrik) 
 

Medan Fredrik uttrycker en frustration över tidsbristen som medför att han inte kan göra 

tillräckligt kvalitetssäkra utredningar uttrycker Ebbe en oro gällande rättssäkerheten när 

många utredningar är formulerade på liknande sätt. Han beskriver utredningarna som rör 

ensamkommande barn som standardiserade där litet utrymme ges till individuella 

bedömningar. I likhet med detta argumenterar Cemlyn och Nye (2012:677) i sin artikel vikten 

av att inte särskilja ensamkommande barn och andra barn. Många av de ensamkommande 

barnen har under sin flykt varit med om traumatiserande upplevelser som inte får förbises. 

Även Kholi (2006:1) påpekar att de ensamkommande barnen ställs inför stora psykologiska 

utmaningar när de ska anpassa sig till en ny tillvaro, i relation till detta blir utredningarnas 

avsaknad av information och kvalitet oroväckande.  

 
Jag vet ju inte hur det ser ut i andra kommuner, men här eftersom att man inte riktigt hinner med 

dokumentationen så blir det ju mycket standardformuleringar som man använder sig av [...] det är 

ju många som har samma behov i slutänden i en utredning, att de behöver närhet till vuxna, då blir 

det att man klistrar in mycket känns det som för att det ser väldigt lika ut. Då är frågan hur 

rättssäkert och hur kvalitetssäkert är det egentligen att det blir så standardiserat eller vad man ska 

säga. (Ebbe) 
 

Ovanstående fenomen kan förklaras genom Lauris (2016:86-87) argument om att 

socialsekreterare idag arbetar på rutin, medan Johansson (2007:72) menar att fenomenet kan 

förstås utifrån den faktor att socialsekreterare inom människobehandlande organisationer idag 

drivs till att arbeta snabbt så att arbetet ska flyta på mer effektivt. Ambitionen att öka 

produktivitetsaspekten i organisationen är en förklarande faktor på så sätt att 

människobehandlande organisationer idag utvecklas till att efterlikna företagskaraktärer vilket 

innebär att ärendehanteringen måste gå snabbare samtidigt som personalen måste bli mer 

rutinbetonad. Fredriks och Ebbes resonemang kan förklaras genom att deras arbetsmetoder 

utvecklas i den mån att öka effektiviteten och på så vis öka möjligheterna till att hantera fler 

ärenden (Johansson, 2007:72). Resultatet av det blir dock att socialsekreterarna upplever att 

de får sänka sina ambitioner på utredningarna, vilket de menar påverkar kvalitets- och 

rättssäkerheten. 

 

Socialsekreterarna är så pass arbetsbelastade att de behandlar barnen som kollektiv och har 

inte möjlighet att se till individens behov och rättigheter. Socialsekreterare idag uttrycker en 
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likgiltighet gentemot sitt arbete som Lauri (2016:vi) menar går att förklara med att 

arbetsbelastningen är allt för hög samtidigt som ledningen och stöttningen från högre 

instanser är obefintlig. Respondenterna har “alienerats” (Lauri, 2016:vi) från sitt arbete vilket 

betyder att socialsekreteraren gjorts främmande för sitt arbete och får svårt att identifiera sig 

själv med arbetet och vad hens arbete bidrar med, menar Lauri.  

 

Studiens resultat rörande rättsäkerhet och kvalitet visar på att det finns en skillnad mellan 

utredningarna som rör ensamkommande barn och utredningar som rör barn av svensk 

härkomst. Trots att flera respondenter vittnar om den här skillnaden uttrycker de samtidigt att 

skillnaden inte är något som de medvetet upprätthåller utan att den vidmakthålls på grund av 

den tunga arbetsbelastningen som råder inom området. Respondenterna strävar ständigt efter 

att upprätthålla samma krav och kvalitetssäkerhet på utredningar som rör ensamkommande 

barn som de socialsekreterare som arbetar med utredningar inom barn- och familjenheten, 

men att deras arbetssituation försvårar det arbetet. Flera faktorer kan vara bidragande till den 

skillnad på utredningar som råder på barnen inom socialtjänsten. De barn som kommer utan 

vårdnadshavare till Sverige benämns som ensamkommande barn, varav ordet barn är det som 

uttalas sist vilket möjligen upprätthåller normer och värderingar om att de skiljer sig från barn 

födda i Sverige. En annan sak som några av socialsekreterarna påpekar är att samtalen med 

barnen är svårplanerade då det är många faktorer kring barnen som ska tas hänsyn till, så som 

bokning av tolk, dialog med familjhem eller HVB-personal samt att socialsekreteraren ska 

försöka meddela ungdomen personligen. Språket blir många gånger ett moment som bidrar till 

en komplicerad dialogform och blir väldigt tidskrävande i ett arbete som redan är högt 

belastat i relation till tid, resurser och ekonomi. 

 

5.3 Strategier för att klara av arbetet 
 

Astvik och Melin (2013:64) menar att det finns särskilda strategier som socialsekreterare 

inom socialtjänsten använder sig utav när arbetsbelastningen blir för hög. Flera av dessa 

strategier blir framträdande i socialsekreterarnas berättelser om hur de upplever sin 

arbetssituation och hur de väljer att hantera den. 

  

Sju av respondenterna uttryckte att de, när arbetsbelastningen var som värst, jobbade över 

flertalet timmar flera gånger i veckan för att hinna med de arbetsuppgifter som ålagts dem. En 
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del gick även in på helger för att hinna med all dokumentation. Något som påverkade inte 

bara deras egna hälsa, utan även deras familjers hälsa. 

  

Jag gillar att ha mycket att göra, men som det var nu förra året i vintras så blev det alldeles för 

mycket och då kände jag såklart att det påverkade mitt liv, jag jobbade ju till 22, 23, 00 varje kväll 

så jag hade ju inget liv och när jag hade mina barn kände jag att dem också blev drabbade för jag 

ville få dem fort i säng så jag kunde sitta och jobba igen [...] jag kunde även sitta och jobba när jag 

var föräldraledig ganska mycket... så det är ju inget som känns jättekul såhär i efterhand, men 

samtidigt det var, jag hade inget val det föll annars och jag kände att jag fick ställa upp och göra 

det här så. (Gustaf) 
 

Att använda sig av kompensatoriska strategier för att klara av sina dagliga arbetsuppgifter är 

en strategi som Astvik och Melin (2013:65) menar fungerar bra för att lindra upplevelsen av 

stress i korta perioder. Om strategin används systematiskt för att dagliga arbetet ska vara 

genomförbart blir strategin däremot problematisk och kan resultera i långvarig psykisk ohälsa 

samt sjukskrivning.   

 
Ja ett bra tag satt jag ju kvar och bad om extra tid för att få skriva. På helgerna och sådär. Och det 

fick jag tills det tog stopp med anvisningar och sedan dess har jag inte suttit kvar här utan gått hem 

när jag ska gå hem. Jag fick inte heller stanna kvar för jag låg väl ganska nära till att bli 

sjukskriven. Men sitter jag inte kvar så blir det ju det här med att det hopar sig och känsla av ”hur 

ska jag hinna med” kommer ju. (David)  

 

 

Davids berättelse belyser problematiken kring att åsidosätta sin egna hälsa för att klara av den 

påfrestande arbetssituationen. Benjamin uttryckte även att det kändes skönt att få jobba 

övertid för att det bidrog till att arbetstiden under dagen då kunde användas till 

dokumentation. Benjamins hantering av sin arbetssituation kan förklaras genom coping-

strategin där arbetets krav inte går att upprätthålla om organisationen inte bärs upp av 

engagerade socialsekreterare. Silfverberg (1996:142-143) beskriver det som att socialarbetare 

åtar sig ett större ansvar för att etiskt och moraliskt försöka upprätthålla god kvalitet gentemot 

sina klienter, vilket politiska riktlinjer ofta försvårar då de utformar en formellt uppbyggd 

organisation där det inte alltid ges utrymme till högre tryck och individuella företeelser. Utan 

engagerade socialsekreterare går det att se att organisationen enkelt skulle falla, ansvaret har i 

fallet med socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn förflyttats från politiska 

aktörer till den enskilde socialsekreteraren.  

 
Nej, alltså..det var ju så konstigt när det var så mycket... för då var det nästan skönt när barnen 

kom sent på kvällen. Då tänkte jag ”de kommer ikväll, då hinner jag göra det här på min arbetstid 

och sedan få jobba över”. Alltså man blev ju så förvirrad själv, man jobbade gärna över för att 

hinna med, ja så det var nästan.  Det var på något sätt positivt. För på dagen hann man jobba så 

mycket här på kontoret med det som man låg efter med. (Benjamin) 
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Resultatet visar även på att den tid som respondenterna arbetade över inte var någon tid som 

de senare tog igen i ledig tid utan prioriterade alltid att uträtta andra arbetsuppgifter under den 

tid som egentligen skulle tas ut i ledighet. När det inte längre blir hållbart för den egna hälsan 

att jobba över eller att aldrig känna sig klar, som många av respondenterna påpekar, så träder 

vanligtvis de kravsänkande strategierna in. Astvik och Melin (2015:66-67) menar att strategin 

används när socialsekreterare kommer till insikt i att de är tvungna att sänka sina ambitioner, 

men att detta påverkar kvaliteten på det utförda arbetet negativt. Meningen med strategin är 

att den egna hälsan ska börja prioriteras, trots detta kan strategin även bidra till att 

socialsekreterarna upplever frustration i arbetet (Astvik & Melin, 2013:68). Nedanstående 

respondent ger en tydlig bild av strategin, där hen beskriver att inte ens dygnets alla timmar 

skulle vara tillräckliga. Trots att respondenten upprätthåller en god fasad och visar stor 

passion till sitt arbete så bevisar det att känslan av otillräcklighet skapar en negativitet i 

arbetet och frågan om hur länge den passionerade socialsekreteraren ska orka upprätthålla ett 

gott humör är värt att ifrågasätta.  

 
Det gäller bara att inte låta den äta upp en. För det finns alltid mer att göra. Man måste komma 

fram till när arbetet är good enough, när jag kan känna att det här är bra och att jag kan vara nöjd 

med det här för jag kommer inte vara supernöjd jämt. Det finns inte för då skulle jag behöva jobba 

24 timmar om dygnet och inte ens det skulle räcka till (skrattar). (Adam)  
 

Vidare menar Fredrik att det är för många delar som ska hinnas med i arbetet och att de har 

fått sänka kraven som arbetet ställer i att skala ner på utredningarna genom att fokusera på en 

del av arbetet och exkludera andra delar. Genom en sådan strategi som nedanstående 

respondent talar om uppfyller det en känsla av good enough som respondent 1 talar om. 

 
Tanken är att vi ska göra en utredningsplan, en vårdplan, genomförandeplaner och utredningar. 

Och det vi har valt att plocka bort...det är...genomförandeplanerna...för att vi har inte kunnat 

prioritera det utan vi har prioriterat att ureda och sett det som det viktiga. Och vi ligger inte efter 

med några utredningar. Utan alla ungdomar och barn här är utredda. (Fredrik) 
 

Vidare uttryckte två av studiens respondenter även att de kan känna ett starkt individuellt 

ansvar gentemot sina arbetsuppgifter och att arbetssituationen som de arbetar i medför att de 

arbetsuppgifterna inte går att utföra. Astvik och Melin (2013:68) menar att voice-strategin är 

en strategi som används av socialsekreterare för att minska det självförakt och 

självanklagelser som kan finnas hos socialsekreterare när de inte hinner med sina 

arbetsuppgifter.  
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Någon strategi som uppkommer blir ju också att inse att det inte är mitt fel att det är såhär.. det är 

inte mitt ansvar... Det här är en galen arbetssituation – och den går inte att utföra! (David) 
 

Att inse att det faktiskt är arbetssituationen som är ohållbar och att det inte är den egna 

prestationsförmågan som är den bidragande faktorn till att arbetsuppgifterna inte hinns med är 

en coping-strategi som främst är riktad till individuella förhållanden, men kan även ses som 

en strategi att göra beslutsfattare mer uppmärksamma på den situation som råder och medföra 

att fler resurser till verksamheten tillsätts (Astvik & Melin, 2013:68).  

 

Blom (2006:174) påtalar att den offentliga sektorn har gjort omorganiseringar och nya 

arbetssätt att administrera inom välfärdssektorn har tagits fram. I en föränderlig 

organisationskultur som enheten ensamkommande barn är är det tydligt att detta har varit 

svårt att applicera och samtliga respondenter beskriver hur de har fått utforma sina egna 

lathundar för att klara av arbetet. Det blir tydligt utifrån respondenternas utsagor att det krävs 

mycket från den individuella socialsekreteraren i form av olika coping-strategier för att klara 

av arbetets krav när samhället inte har hunnit med i förändringen och där organisationerna 

inte har hunnit etablera nya system för att underlätta socialsekreterarnas arbete.  

Vid sidan av ovanstående coping-strategier uttrycker samtliga respondenter att stödet från 

avdelningschefer och kollegor är en central aspekt i deras upplevelse av arbetsrelaterad stress. 

Flera respondenter berättar om hur deras arbetsklimat påverkar deras arbetssituation och 

framförallt motivation till arbetet.  

 

5.3.1 Vikten av stöd och resurser 

 

Nedanstående respondent beskriver att hen har upplevt en känsla av ensamhet i arbetet och att 

det inte funnits tillräckligt med kollegor inom samma område att bolla tankar med. Hen 

beskriver även att området ensamkommande barn har varit lågprioriterat i kommunen, trots att 

det idag är en väldigt stor målgrupp inom indivd- och familjeomsorgen. Det som har varit 

bärande i att klara av arbetet är chefens och kollegors engagemang och stöttning.  

 

Nej, nej och den som jag hade och vända mig till så var det ju våran förste socialsekreterare och 

sedan chefen. Jag hade ju inte så många kollegor att bolla med och så för det var ju nytt för dem 

också och dem hade bara något enstaka ärende, så att man var ju ganska ensam [...] Jag måste säga 

att här är det jättebra och vi har en chef som är väldigt mån om sin personal. Det är ju också för att 

det har varit väldigt högt tryck och det har varit ont om personal tidigare och man har blivit av med 

den personal som har kommit för att det har blivit för mycket för dem. En väldigt lyhörd chef. 

(Adam) 
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Tillskillnad från Adam menar en annan respondent att de inte har haft ett liknande chefsskap. 

Han upplever att de behöver bygga upp en stabilare enhet med både en enhetschef, men ser 

även att en förste socialsekreterare hade kunnat vara fördelaktigt. Tidigare har han känt att 

han och hans kollegor har fått stå själva samt att det inte har funnits något stöd från chefen. 

Han upplever nu att det är positivt att det har anställts en chef som har framhållit att en 

förändring ska ske inom enheten, då han anser att det är därifrån en förändring måste starta.  

 

Flera respondenter beskriver att arbetet många gånger kräver mycket och att det leder till att 

arbetsdagarna behöver förlängas för att hinna med alla ärenden. Förlängda arbetsdagar 

behöver i många fall godkännas av chefer då det är en ekonomisk fråga som inte alltid är 

populär.   

 

Det är nog inte så mycket hälsofaktorer (skrattar) utan det är ju pengar. Sen har jag ju fått jobba 

mycket över, jag har inte ens behövs fråga utan det är bara att göra liksom, men ledningen är ju 

alltid väldigt vaksam på sådant för dem ju inte så förtjusta i att man jobbar över, det vill dem ju 

inte egentligen. Det ville dem inte i vintras heller såklart, men ja… (Gustaf) 

 
 

Det är tydligt i respondenternas berättelser att en stor del för att klara arbetet när 

arbetsbelastningen är hög är en stöttande chef samt att socialsekreterarna ges möjligheten att 

kunna förlänga sina arbetsdagar om det krävs och att det inte är resurser som sätter stopp för 

det. Astvik och Melin (2013:68) beskriver att en strategi som socialsekreterare använder sig 

av för att öka trycket på beslutsfattare är voice, vilket innebär att socialsekreterare tar sig mod 

att be om hjälp i form av exempelvis resurser när de upplever att arbetssituationen är ohållbar. 

Stor personalomsättning menar Astvik och Melin (2013 s. 67-68) skapar disengagemang hos 

den personal som stannar kvar då det leder till stora sociala påfrestningar och hög 

arbetsbelastning. I många fall beskriver socialsekreterarna att den höga arbetsbelastningen har 

lett till att det blir svårt att hålla kvar personal och att en strategi som blir framträdande då är 

exit, det vill säga att de inte ser någon annan utväg än att lämna arbetet.  
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6. Slutdiskussion 
 

I slutdiskussionen kommer frågeställningarna för studien att besvaras, slutsatser för studien 

presenteras, en metoddiskussion kommer att föras samt kommer förslag på fortsatt forskning 

att ges. 

 

6.1 Besvarande av studiens frågeställningar 
 

Studiens syfte har varit att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med ensamkommande 

barn upplever att deras förändrade arbetssituation påverkar deras dagliga arbete i relation till 

kvalitetssäkerhet samt hur socialsekreterarna hanterar de krav arbetet ställer. Den första utav 

tre frågeställningar behandlar hur socialsekreterarna upplever att deras arbetsbelastning 

påverkar deras arbetsmetoder. De slutsatser som studiens empiri har påvisat i relation till 

frågan är att kommunen i vissa fall har varit tvungna att omorganisera socialsekreterarnas 

arbetsmetoder utefter den ökade arbetsbelastningen. Vissa kommuner har varit av integrerad 

form tidigare men har, i och med ökningen av antal ärenden samtidigt som de varit 

avvaktande med att anställa mer personal, ansett att det är bättre specialisera arbetsmetoderna 

och göra arbetsuppgifterna snävare för att möta arbetsbelastningen på bästa sätt. 

Socialsekreterarna som varit med i den här typen av omorganisering upplever att 

arbetsmetoderna har påverkats positivt då de anser att de nu kan hålla en högre 

professionalitet när de endast gör utredningar. De socialsekreterare som arbetar urifrån 

intregrerade arbetsmetoder upplever att arbetsbelastningen påverkat arbetsmetoderna negativt 

då de inte hinner med alla uppgifter som de vill hinna med under en arbetsdag, vilket de 

upplever påverkar kvaliteten i arbetet.  

 

Studiens andra frågeställning ämnade att besvara på vilket sätt socialskereterarna upplevde att 

deras arbetsmetoder påverkar arbetets kvalitetssäkerhet. Samtliga respondenter upplevde att 

de har för mycket att göra för att hinna med att göra utredningarna för de ensamkommande 

barnen på ett fullt kvalitetssäkert sätt. Samtliga respondenter vittnade om hur 

arbetsbelastningen påverkat kvalitetssäkerheten genom tidsbrist till möten för barnen samt 

dokumentationen. Föreliggande studies resultat visar även på att arbetsbelastningen påverkar 

kvalitetssäkerheten i den aspekt att de ensamkommande barnens utredningar inte tillägnas lika 

mycket tid och resurser som det gör för svenska barn. Respondenterna vittnade om att 

arbetsmetoderna har en direkt påverkan på kvaliteten i arbetet. De socialsekreterare som 
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arbetar utefter specialiserade arbetsmetoder upplevde att de hann med att göra alla utredningar 

men upplevde samtidigt att de gjorde många kopieringar av tidigare utredningar där endast 

namnet på barnet byttes ut, vilket de inte ansåg uppfyller kvalitetssäkerheten med 

individanpassade utredningar och insatser. Socialsekreterarna med integrerade arbetsmetoder 

upplevde inte att de hann med sina arbetsuppgifter vilket medförde att de var tvungna att göra 

tunnare och inte lika utförliga utredningar, vilket inte upplevdes som kvalitetessäkert. 

Resultatet visade även att det finns en skillnad i kvalitetesaspekten inom arbetsmetoderna just 

vart kvaliteten ligger. Inom de specialiserade arbetsmetoderna ämnas kvaliteten stor fokus på i 

utredningsarbetet. Kvalitet återkopplas till att alla barn som kommunen tar emot ska bli 

tilldelade socialsekreterare och få en utredning färdigställd inom fyra månader. Detta innebär 

ibland att en närmare kontakt inte skapas med barnen de första fyra månaderna utan att detta 

istället etableras när barnen blir tilldelad en ny socialsekreterare i uppföljningsteamet. Inom 

de integrerade arbetsmetoderna låg en stor del av kvalitetaspekten i att följa barnen från start. 

Det innebär att de redan tidigt ska etablera en god relation till barnen vilket är mer 

tidskrävande och blev framförallt tydligt under hösten och vintern 2015 när mängden ärenden 

ökade.  

 

Studiens tredje frågeställning hade för avsikt att besvara vilka individuella strategier 

socialsekreterarna använder för att hantera sin arbetssituation. Det blev tydligt i det insamlade 

materialet att strategier är något som socialsekreterarna tvingas använda i en högt 

arbetsbelastad situation. Strategierna kunde se olika ut, men där förlängda arbetsdagar och 

insikten av att sänka sina ambitioner var tydligt framträdande i respondenternas berättelser. 

Många av socialsekreterarna skapade även egna strategier så som att skapa en individuell 

struktur i arbetet med mycket to-do-listor för att det skulle vara möjligt att minnas allt som 

skulle utföras under arbetsdagen.  

 

6.2 Studiens slutsatser 

 

Utifrån föreliggande studies resultat kan slutsatsen dras att socialsekreterarnas arbetssituation 

påverkas negativt av de kostnadseffektiviseringar som införs och socialsekreterarna åläggs ett 

enskilt ansvar som är för tungt för dem att bära. Många som är verksamma inom det sociala 

arbetet drivs av känslor av empati och ansvar gentemot utsatta människor, men de känslorna 

ska finnas där som sidoaspekter som kan bidra till det lilla extra i arbetet inte användas som 
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byggstenar för att täcka upp för organisationens brister och minskade resurser, som studien 

påvisar.  

 

Resultatet visar att arbetssituationen för socialsekreterarna är ohållbar - kanske inte just för 

stunden men i det långa loppet. Arbetssituationen blir många gånger hanterlig då 

socialsekrterarna använder sig av främst kompensatoriska och kravsänkande strategier för att 

reda ut det höga trycket på mängden ärenden. Utifrån socialsekreterarnas berättelser är det 

framförallt de förlängda arbetsdagarna som kompenserar och underlättar i stressiga perioder 

och något som blev en del av arbetet under hösten och vintern 2015. Många av 

respondenterna har nu fått sänka kraven för att inte behöva förlänga sina arbetsdagar samt för 

att kunna upprättahålla en god arbetsmiljö, sitt privatliv samt sitt eget välmående.  

 

Studiens viktigaste slutsats är att arbetssituationen för socialsekreterare som arbetar med 

ensamkommande barn är en ohållbar situation i det långa loppet. Ingen av studiens 

respondenter har framhållit att de har fullt fungerande arbetsmetoder eller riktlinjer som 

stödjer dem i deras arbete. Detta bidrar till att kommunerna arbetar på olika sätt och har fått 

anpassa verksamheten från sina egna förmågor. Det i sin tur leder till att kvalitetssäkerheten 

för barnen påverkas negativt. Ur den förändrade arbetssituationen och de olika 

arbetsmetoderna föds förutsättningarna för klientrelationer, kvalitetssäkerhet, rättssäkerhet 

och god arbetsmiljö. Viktiga områden som alla villkoras genom att socialtjänsten idag brister i 

sin struktur. För att arbetet i framtiden ska bli bättre behövs det arbetas fram förhållningssätt 

som går att applicera på arbetet med ensamkommande barn, för att hjälpa socialsekreterarna 

att kunna upprätthålla god kvalitet i arbetet samt att inte behöva hålla all information lagrad i 

minnet. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning  

 

I föreliggande studie är det sju kvinnliga respondenter och en manlig, vilket inte ger underlag 

för någon djupare analys kring genus. Det hade varit intressant att göra en genusstudie för att 

se om det finns några likheter och skillnader på hur kvinnliga och manliga socialsekreterare 

upplever och hanterar sin arbetssituation. I fortsatt forskning hade det även varit intressant att 

undersöka föreliggande studies syfte utifrån en annan profession då det är många 

professionella funktioner som är delaktiga i etableringen av ensamkommande barn. 
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Tillexempel hade det varit intressant att se till vilka professionella förutsättningar 

boendepersonal på HVB-hem ges till kvalitetssäkert arbete samt hur de upplever sin 

arbetssituation. En annan intressant infallsvinkel hade varit att undersöka hur 

socialsekreterarna upplever sin inblick och delaktighet i de insatser som beviljas av dem. Idag, 

i och med införandet av olika organisationsmodeller, finns det en risk att socialsekreterarna 

placeras allt längre ifrån de ensamkommande barnen. Det kan medföra att de får reducerad 

inblick i verksamheten som dagligen möter barnen och arbetar med deras etablering. Det hade 

varit itnressant att se hur socialskereterarna upplever att kvaliteten i deras beställda insatser 

efterhålls, vilket även hade kunnat vara en studie inom någon annan enhet inom socialt arbete, 

tillexempel äldreomsorgen som arbetar på liknande sätt med en beställande enhet och en 

verkställande enhet. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Informationsbrev  

Hej!  

Vi heter Malin Fogby och Malin Bergman och läser för nuvarande vår sjätte termin på 

socionomprogrammet på Linn universitetet i Kalmar. Under våren kommer vi att skriva vårt 

examensarbete och inom ramen för detta genomföra en vetenskaplig studie. Vår studie syftar 

till att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn upplever att 

deras förändrade arbetssituation påverkar deras dagliga arbete i relation till kvalitetssäkerhet 

samt hur socialsekreterarna hanterar de krav arbetet ställer. 

Vår förhoppning är att någon av er, i egenskap av personal anställda på IFO, är intresserade 

av att ställa upp på en semistrukturerad intervju under ca 30-45 minuter, som en del av vår 

studie. Syftet med intervjun är att få ta del av socialsekreterares upplevelser och 

arbetsmetoder etc.  

En central frågeställning i vår studie är hur socialsekreterare upplever att deras 

arbetsbelastning påverkar deras arbetsmetoder och hur de i sin tur påverkar arbetets 

kvalitetssäkerhet. För att på ett avslappnat sätt kunna få tillgång till denna information hoppas 

vi kunna genomföra en intervju med 6-  socialsekreterare som arbetar inom individ- och 

familjomsorgen. Det innebär intervjuer där centrala teman diskuteras mellan oss och 

socialsekreterare inom verksamheten.  

Vid genomförandet av undersökningen är Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

tillämpliga. Dessa innebär i korthet följande:  

– Deltagandet i forskningsintervjun är frivilligt. Intervjupersonena har rätt att avstå från att 

besvara enskilda frågor och kan när som helst avbryta intervjun och sin medverkan i 

undersökningen.  

– För att underlätta transkriberingen av intervjumaterialet har jag en önskan om att få spela in 

intervjuerna. Materialet kommer inte att spridas till någon obehörig. Så snart min uppsats 

godkänts av examinatorn kommer inspelningsfilen och intervjuutskrifterna att förstöras.  
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– Intervjupersonernas namn kommer att avidentifieras i uppsatsen.  

Om ni har frågor eller om något är oklart är ni välkomna att kontakta oss på via 

studentmailen: mf222pe@student.lnu.se eller mo22jb@student.lnu.se alternativt nå oss via 

telefon: 0705380537 eller 0704526499.  

Ni är även välkomna att kontakta vår handledare, Ullrika Järkestig  erggren, assistant 

professor på Linn universitetet; ullrika.jarkestig-berggren@lnu.se, tel 0480-446383  

Stort tack på förhand   

Vänliga hälsningar,  

Malin Fogby och Malin Bergman 
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8.2 Intervjumall 
 

1. Hur lång erfarenhet har du inom socialt arbete? 

2. Hur länge har du arbetat med frågor rörande ensamkommande flyktingbarn? 

3. Kan du kortfattat beskriva ditt arbetsuppdrag? 

 

Organisering: 

4. Hur ser organisationen ut i er kommun? 

5. Hur arbetar ni med samverkan i er kommun kopplat till ert klientarbete? 

 

Egen upplevelse av arbetssituationen: 

6. Hur upplever du att din arbetssituation har utvecklats det senaste året? 

7. Vad är kvalietssäkert arbete för dig? 

8. Hur pass erfaren upplever du att din arbetsgrupp är av arbete med ensamkommande 

flyktingbarn? 

9. Hur ser dina klientkontakter ut?  

 

Arbetsmiljörelaterad stress: 

10. Vad är det som du upplever som svårast att hinna med under en arbetsdag? 

11. Kan du berätta om en dag/situation då du upplevt att du varit stressad i ditt arbete? 

12. Upplever du att det är speciella situationer i ditt arbete som utvecklar känslan av 

stress, i så fall vilka? 
 

 


