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Förord 

Idén till denna studie dök upp i mina tankar för flera år sedan då jag själv arbetade som 

socialsekreterare inom myndighetsutövning mot barn och ungdomar. Jag har arbetat i tre olika 

kommuner och upplevde under min tid som yrkesverksam socialsekreterare att det var en hög 

arbetsbelastning och personalomsättning i arbetsgrupperna. Dock var det några kollegor som 

valde att stanna kvar på arbetsplatsen, trots att de hade funderingar på att byta arbetsplats/yrke 

inom ramen för vad de var utbildade till. Jag vill med denna studie uppmärksamma en 

yrkeskategori som jag anser uppmärksammas i en positiv bemärkelse alldeles för sällan, 

nämligen våra socialsekreterare. Socialsekreterare runt om i Sverige har en svår arbetssituation 

som innebär ett stort ansvar för att tillgodose våra mest utsatta samhällsmedborgares behov.  

Många socialsekreterare går dagligen till jobbet och upplever en känsla av otillräcklighet trots att 

de inte gör annat än kämpar för att få sin arbetsdag att fungera. Utan er och utan vårt yttersta 

”skyddsnät” skulle många fler fara illa i vårt samhälle! 

Jag vill tacka min handledare Wanja Astvik för det stöd, handledning och kunskap som hon delat 

med sig av under tiden som denna uppsats pågick. Ett särskilt stort tack vill jag också ge till de 

socialsekreterare som valde att medverkade i denna studie, utan er ingen studie! 

Sist, men inte minst, vill jag tacka de personer som står mig nära och som finns i mitt liv för det 

stöd och ”peppning” som jag fått under det senaste året som mina studier har pågått. 

 

Caroline Johansson  

Västerås, september 2016 
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Därför stannar vi kvar, trots allt 

Faktorer som påverkar socialsekreterare att stanna kvar på arbetsplatsen 

 
Caroline Johansson 

 

I studier som genomförts inom socialtjänsten framträder en komplex bild 

gällande socialarbetarnas arbetssituation. Arbetet inom myndighetsutövning är 

komplicerat och ställer höga krav på den enskilda socialsekreteraren. Samtidigt 

som socialsekreteraren har ett mångfacetterat arbete har många socialkontor en 

hög personalomsättning och många arbetsgrupper går underbemannade. Både i 

Sverige och även internationellt väljer socialsekreterare att byta arbetsplats eller 

att helt lämna socialtjänsten på grund av den påfrestande arbetssituationen. Dock 

finns de socialsekreterare som väljer att stanna kvar på sin arbetsplats trots en 

hög arbetsbelastning och personalomsättning. Mot bakgrund av socialtjänstens 

rådande arbetssituation ställs frågan vilka faktorer gör att socialsekreterare väljer 

att stanna kvar på arbetsplatsen. I den här kvalitativa studien har 12 

socialsekreterare som valt att stanna kvar på sin arbetsplats intervjuats och 

svaren tolkades sedan utifrån en hermeneutisk ansats. Resultaten visar att det 

finns flera faktorer som enskilt och tillsammans har en påverkan gällande valet 

att stanna kvar på arbetsplatsen. Arbetets och arbetsgruppens betydelse i 

kombination med god verksamhetsstyrning i organisationerna och ett tydligt, 

empatiskt och kompetent ledarskap samt stöd i olika former är faktorer som har 

en avgörande betydelse för att stanna kvar på arbetsplatsen.  

 

 

Nyckelord: omsättning, avsikt att sluta, bibehållande, sociala tjänster, 

socialarbetare, arbetsförhållanden, tillfredsställelse 
 

Introduktion 

Att socialtjänsten är en verksamhet i kris har kommit till allmänhetens kännedom genom de 

senaste årens allt mer frekventa rapportering i media. I media framträder en dyster bild där det 

framgår att många socialsekreterare lämnar yrket, att arbetsbelastningen upplevs som orimlig 

samt att många överväger att lämna yrket. Socialsekreterare vittnar om att arbetsbelastningen på 

varje enskild handläggare är för hög och många socialsekreterare beskriver arbetssituationen som 

ohållbar samt att de kommuninvånare som är mest utsatta inte får det stöd/hjälp som de behöver. 

Fackförbunden som organiserar socialarbetare har också drivit frågor och debatt om den 

omfattande arbetsmiljöproblematiken inom socialtjänsten. Akademikerförbundet SSR har under 

flera år larmat om socialsekreterares arbetssituation till ansvariga politiker, men resultaten av det 

har varit små. SSR menar att socialsekreterare måste få förutsättningar för att kunna göra ett bra 

arbete oberoende av vilken del inom Socialtjänsten som de arbetar inom. Socialtjänstens arbete 

präglas alltmer av tidskrävande dokumentationskrav, för få anställda i förhållande till 
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ärendemängden och hög personalomsättning  (Pettersson & Wemminger, 2014; Fernström, 

2011). Även fackförbundet Vision menar att socialsekreterare saknar rätt förutsättningar i sitt 

arbete. Vision har i ett flertal rapporter kunnat uppvisa att Socialtjänstens utmaningar är 

densamma över hela landet och att problemen som synliggörs är strukturella (Andersson, 2016; 

Tham, 2014).  

Fackförbunden larmar om att socialsekreterare bränner ut sig, att arbetssituationen är ohållbar 

och att nyexaminerade socionomer får ta på sig alltför tunga ärenden utan handledning från 

erfarna socialsekreterare och utan introduktion. Det finns också omfattande forskning som 

belyser problematiska arbetsvillkor inom socialtjänsten och forskning som pekar på hur 

undermåliga arbetsvillkor utgör orsaker till den omfattande personalomsättningen. Att komma till 

rätta med personalomsättningen är en angelägen samhällsfråga ur flera perspektiv. Det skapar 

naturligtvis en ineffektivitet och kraftigt förhöjda kostnader när ny och oerfaren personal ständigt 

ska skolas in. Utifrån klienternas perspektiv och med tanke på kanske den viktigaste 

kvalitetsvariabeln i all typ av socialt arbete så innebär en hög personalomsättning en låg 

kontinuitet. Genom forskningen (Mor Barak, Nissly, & Levin, 2001; Mor Barak, Levin, Nissly & 

Lane, (2006); De Panfilis & Zlotnik, 2008) har vi fått viktiga kunskaper om varför 

socialsekreterare vill sluta och väljer att sluta på sina arbetsplatser. I föreliggande studie är syftet 

att skifta fokus från de som lämnar eller har intentioner att lämna yrket till dem som väljer att 

stanna kvar. Upplever de som stannar kvar sina arbetsvillkor på ett annat sätt än de som lämnar 

eller finns andra skäl till att förbli sin arbetsplats lojal? 

 

Arbetsvillkoren inom socialtjänsten 

Socialsekreterares arbetsvillkor har uppmärksammats i flera rapporter, studier och i mediala 

sammanhang (Tham, 2014; Astvik & Melin, 2013). I dagens socialtjänst framträder en bild av 

svåra och påfrestande arbetsvillkor för socialsekreterare. Under de senaste decennierna har det 

skett förändringar inom den svenska välfärdssektorn som bland annat inneburit rationaliseringar 

och ett decentraliserat kostnads- och resultatansvar. Förändringarna har medfört ökade arbetskrav 

för anställda inom välfärden, så även inom socialtjänsten. För socialsekreterare är 

decentraliseringen av resurserna och ställda krav en balansgång att hantera och arbetssituationen 

är svår (Astvik & Melin, 2013). Socialsekreterare upplever ofta att de har begränsade resurser i 

sin yrkesutövning som hindrar dem från att utföra sitt arbete enligt de intentioner som 

Socialtjänstlagen syftar till. 

Socialtjänsten kännetecknas också av en hög personalomsättning, vilket resulterar i att mycket 

resurser behöver användas för att introducera nya medarbetare samtidigt som de som redan är 

anställda får en högre arbetsbelastning. För verksamheten innebär det en sämre kontinuitet i 

arbetet, vilket framgår i den omfattande inspektion av socialsekreterarnas arbetsmiljö som 

gjordes av Arbetsmiljöverket under åren 2005 och 2006. Den psykosociala arbetsmiljön hade 
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flera allvarliga brister som exempelvis hög arbetsbelastning, hög förekomst av hot och våld, högt 

arbetstempo, krävande klientkontakter, tidspress och ett ökat administrativt arbete (Ternelius, 

Ohlsson, & Henriksson, 2007). Enligt Thams (2014) kunskapsöversikt framkommer ett 

oroväckande resultat om att många socialsekreterare och biståndshandläggare anser att 

arbetsbelastningen är hög eller mycket hög. Det framgår också att det är få studier gjorda kring 

socialsekreterares arbetsvillkor i Sverige och i de nordiska länderna. Gjorda studier bekräftar 

dock att det är en mycket svår yrkesvardag. Som exempel nämns att socialsekreterare är en av de 

yrkesgrupper som utsätts mest för psykosociala påfrestningar (Aronsson, Astvik, & Gustafsson, 

2013). Internationellt är situationen mer genomlyst, främst i Storbritannien och USA, men även i 

Australien och andra europeiska länder (Tham, 2014) där den sociala barnavården kännetecknas 

av hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera personal (Mor Barak et al., 2001; 2006; 

De Panfilis & Zlotnik, 2008).  

En av de svenska studierna som gjorts visar att socialsekreterare tenderar att kompensera en 

extrem arbetsbelastning med hårdare arbete. Många tenderar också att arbeta mer intensivt för att 

hinna med sina arbetsuppgifter, hoppa över luncher, ta med sig arbetet hem samtidigt som de är 

mer benägna att arbeta trots sjukdom och att de tar ut semester istället för sjukfrånvaro (Astvik & 

Melin, 2013). Tham (2014) menar att det finns tydliga samband mellan socialsekreterares goda 

arbetsvillkor, stödjande funktion till medborgare och rättssäkerhet. I kunskapssammanställningen 

som Tham (2014) gjort visar resultaten att den svenska socialtjänsten kan förbättras genom att 

personalen får rimliga arbetsvillkor. Det framgår också att nyutexaminerade socialsekreterare är 

särskilt utsatta då den pressade arbetssituationen gör att de får en bristande introduktion på 

arbetsplatsen. Vinsterna av rimliga arbetsvillkor skulle bli ökad kvalitet i arbetet, minskade 

kostnader för personalomsättning samt att erfaren personal stannar kvar längre i verksamheten.  

 
Strategier som socialsekreterare tillämpar i relation till hög arbetsbelastning. Det framgår i 

forskning att arbetsvillkoren i socialtjänsten är svåra och att hög arbetsbelastning är ett stort 

problem. Astvik och Melin (2013) har i en studie visat att socialsekreteraren hamnar i en 

otacksam situation där den enskilda socialsekreteraren tvingas att använda sig av strategier i 

arbetet som påverkar kvaliteten på deras arbete och/eller hälsa negativt. Ett sätt att förklara hur 

man på olika sätt kan hantera överbelastning i arbetet är att fästa utgångspunkten i Hirschmans 

(1970) teori om ”Exit, voice and loyalty”. Hirschman (1970) menar att det finns tre huvudsakliga 

strategier som kan länkas till missnöje med arbetssituationen. Exit innebär att den anställda kan 

välja att avsluta sin anställning på arbetsplatsen. Voice fokuserar på kollektiva och individuella 

protester som påtalar bristerna på arbetsplatsen i syfte att förbättra arbetssituationen. Lojalitet 

innebär att de anställda stannar i organisationen utan att framföra missnöje och kritik. I Astvik 

och Melins (2013) studie framgår det att flera av de stressande situationer/perioder som beskrevs 

av socialsekreterarna handlade om obalans mellan resurser och arbetskrav. Den visade även att 
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socialsekreterare tillämpade olika strategier i arbetet som förändrades över tid. Det innebar att en 

strategi kunde övergå till en annan, vilket ledde till olika konsekvenser för servicekvaliteten och 

hälsan. I studien berättar socialsekreterarna att de försökt protestera och förmedla sina synpunkter 

om den orimliga arbetsbelastningen och svårigheterna att leva upp till förväntad kvalitet.  Men de 

har inte fått någon respons på vad som framfördes. Deras upplevelse är att kritiken fastnat på 

enhetschefsnivån. Socialsekreterarna beskrev att de tillämpade kompensatoriska strategier som 

exempelvis att arbeta övertid, hoppa över luncher och använda sig av flextid för att hantera 

obalansen mellan arbetskrav och resurser i ett försök till att upprätthålla kvalitet i arbetet. 

Socialsekreterarna vittnade också om en kontinuerligt hög arbetsbelastning som inte gav 

utrymme till återhämtning, vilket i förlängningen försvårade tillämpandet av kompensatoriska 

strategier. För att stanna kvar var det nödvändigt att utveckla kravsänkande strategier då många 

av socialsekreterarna kände sig tvungna att göra valet mellan kvaliteten i arbetet och sin egen 

hälsa. De kravsänkande strategierna leder i sin tur till moraliska konflikter och många uttryckte 

en djup otillfredsställelse med situationen. I kombination med kravsänkande strategier användes 

också skyddande strategier som distansering och disengagemang från arbetet. Voice-strategin 

innebär att individen eller kollektivet försöker belysa eller protesterna mot rådande 

omständigheter som upplevs vara otillfredsställande. I Astvik och Melins (2013) studie framkom 

att voicestrategier var ovanliga då protester fastnade på enhetschefsnivå, men att det fanns 

exempel på hur socialsekreterare enskilt eller tillsammans försökte att protestera mot en 

överbelastad arbetssituation. Ett viktigt syfte med att protestera mot orimliga arbetsförhållanden 

var att skydda den professionella integriteten och meningen i arbetet då ett tyst accepterande av 

arbetssituationen skulle utgöra ett allvarligt hot mot den egna professionella identiteten. Att tala 

om den orimliga arbetssituationen kunde också skydda mot självanklagelser och på så sätt lindra 

stressupplevelsen. Exit beskrivs som den mest radikala strategin och den verkar vara en vanlig 

strategi som tillämpas för att hantera en otillfredsställande situation genom att fly den. De 

viktigaste orsakerna till att välja exit var för att skydda den egna hälsan samt upplevelsen av 

professionell meningsförlust då arbetsvillkoren inte gav förutsättningar för ett professionellt 

socialt arbete (Astvik & Melin, 2013).  

 

Personalomsättningen inom socialtjänsten  

Mot bakgrund av det ovanstående kan det konstateras att socialsekreterare är en yrkesgrupp som 

ställs inför många svåra utmaningar i sitt yrkesutövande. De har ett komplext arbete i förhållande 

till rådande regelverk och ska balansera detta i förhållande till klienterna samtidigt som 

arbetssituationen är tuff. Socialsekreterarnas vardag påverkas också av svårigheter att rekrytera 

nya kollegor och i kombination med det en hög personalomsättning. Många socialsekreterare 

känner sig otillräckliga och försöker hantera sin arbetssituation utifrån flera olika strategier för att 

få arbetssituationen att fungera. Den psykosociala arbetsmiljön uppvisar flera allvarliga brister 
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och som konsekvens av det väljer många att lämna sin arbetsplats eller funderar på att lämna, 

vilket man kan anta påverkar effektiviteten i arbetet och den egna hälsan. För nyutbildade 

socialsekreterare är arbetssituationen särskilt svår då det saknas en god ingång i arbetet med stöd 

och introduktion, vilket också kan leda till att det är svårt att rekrytera och behålla personal inom 

myndighetsutövningen mot barn och ungdom. Webb och Carpenter (2012) gjorde en systematisk 

genomgång av primär forskning som bygger på 15 studier. I studien framgår det att det finns 

långvariga problem i många utvecklade länder som har en hög personalomsättning inom socialt 

arbete, vilket också har en negativ inverkan på klienter och myndigheter. Mycket av den 

forskning som gjorts har fokuserat på personalomsättning och personal som stannar kvar på 

arbetsplatsen (Mor Barak et al., 2001; 2006; Lawson et al., 2005; Zeitlin et al., 2014) och mindre 

uppmärksamhet har ägnats åt att fastställa effektiviteten av interventioner för att minska oönskad 

personalomsättning. De vanligaste interventionerna är olika former av program med syfte att 

stödja nyutbildad personal genom att exempelvis utveckla rutiner eller mentorskap under 

introduktionstiden (Webb & Carpenter, 2012). Det är ändå viktigt att komma ihåg att en del 

personalomsättningen är naturlig och oundviklig samt att en viss personalomsättning även kan 

vara gynnsam för organisationer. De som lämnar yrket kan göra det av många olika anledningar 

som inte behöver handla om organisationen eller arbetsvillkor, men med anledning av den 

nationella och internationella omfattningen av rådande personalomsättning, nuvarande 

rekryteringssvårigheter samt svårigheter att behålla personal inom socialt arbete, går denna 

aspekt inte kan bortse från (Webb & Carpenter, 2012).  

 
Betydelsen av stabilitet. Viss personalomsättning inom en organisation är oundviklig och den 

kan även ha organisatoriska fördelar (Mobley, 1982), men blir personalomsättningen alltför hög 

kan det bli kostsamt och alltför mycket turbulens kan vara skadligt för tillhandahållandet av 

tjänster (Children´s Workforce Development Council, 2008). Kostnaden i samband med 

anställning och utbildning av nya arbetstagare är betydande och för hög omsättningshastighet av 

personal leder till minskad effektivitet inom en myndighet. En ny medarbetare behöver ständigt 

"lära sig att hålla ställningarna” och kräver ett mer intensivt stöd och mentorskap i arbetet. Andra 

organisationer kan också påverkas när erfaren personal med etablerade kontakter ersätts med 

nykomlingar. En hög personalomsättning leder också till en ökad arbetsbelastning för befintlig 

personal, vilket i sin tur har en negativ påverkan på arbetsmoralen (Lawson et al., 2005). Stöd 

från chefer diskuteras ofta som en viktig organisatorisk påverkan och CWW:s rapport nämner 

också den viktiga roll som organisationens relation med medarbetare har för att stanna kvar på 

arbetsplatsen (Zlotnik et al., 2005) även kvarstannande personals moral kan påverkas när kollegor 

slutar (Mor Barak et al., 2001). Det kan leda till att kostnaderna ökar inom den allmänna 

ekonomiska budgeten liksom ökade sociala kostnader då de mest utsatta samhällsmedborgarnas 

behov inte kan tillgodoses i mötet med underbemannande organisationer. Det är viktigt med en 
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stabil arbetskraft inom myndigheter som arbetar med sociala tjänster. Ännu mer viktigt är en 

stabil arbetskraft inom barnskyddet då en instabil arbetskraft direkt kopplas till ökad 

belastning/stress hos socialsekretarena samt till misslyckanden i att skydda barn (Healy, 

Meagher, & Cullin, 2009). En omfattande personalomsättning kan bli skadligt för dem som är i 

behov av tjänsterna då det leder till minskad kontinuitet och  kvalitet och i omsorgen (Strolin-

Goltzman, Kollar, & Trinkle, 2010).  En hög personalomsättning resulterar oftast i stora 

kostnader för en organisation gällande rekrytering, upplärning, reducerad effektivitet och 

försämrad kvalitet. För den personal som är kvar på arbetsplatsen kan konsekvenserna bli en 

högre arbetsbelastning i kombination med en ökad frånvaro. Även den sociala situationen på 

arbetsplatsen kan försämras av hög personalomsättning och omfattande nyrekryteringar då det 

uppstår svårigheter med att upprätthålla en vikänsla då den personal som väljer att stanna får sina 

arbetskamrater ersatta (Syrén, 1983).    

 

Interventioner för att minska personalomsättningen. Enligt Webb och Carpenter (2012) har 

flera studier visat att introduktionsprogram och mentorskap har god effekt för att behålla personal 

inom socialt arbete. Exempelvis har ett årslångt socialisations- och utbildningsprogram haft 

positiva effekter inom rekrytering av sjuksköterskor. Inom välfärdsarbete med barn har det 

rapporterats om att ett årslångt mentorskapsprogram med personal som har minst två års 

erfarenhet genomförts. Utvärderingen, som gjordes sex månader efter mentorsprogrammet, 

indikerade ett positivt resultat. I studier som gjorts i USA tillämpades mer omfattande insatser för 

att åtgärda flera organisatoriska faktorer. En studie handlade om "designteam" och denna 

intervention beskrivs som representativ för arbetsgrupper som är anställda inom socialt arbete 

med barn. Designteamet arbetar tillsammans för att lösa specifika organisatoriska frågor som 

påverkar personalomsättning utifrån ett lösningsfokuserat synsätt. Dessa team påtalade behov av 

utbildning, att skapa relationer med andra organisationer/myndigheter och handledande stöd. En 

liknande studie gjordes för den övergripande arbetsmiljön genom att arbeta i ledningsgrupper 

inom barnskyddet och ungdomsrättsliga frågor för att identifiera och förbättra ineffektiva 

organisatoriska processer och rutiner. Dessa insatser ledde till minskad personalomsättning 

(Webb & Carpenter, 2012). En annan viktig psykologisk faktor är trivsel; lägre nivåer av 

arbetstillfredsställelse är relaterade till högre personalomsättning (Auerbach, McGowan, 

Ausberger, Strolin-Goltzman & Schudrich 2010;  Zeitlin, Augsberger, Auerbach & McGowan, 

2014). I Webb & Carpenters (2012) systematiska genomgång rapporterade fem studier om 

administrativa åtgärder inom socialt arbete. Fyra av studierna fokuserade på tjänsteutövande 

inom barnskydd i USA. Studierna indikerade att avsikten att lämna arbetsplatsen kan minskas 

genom att involvera medarbetare i förbättringsarbete kring specifika administrativa frågor som 

rör arbetsplatsen som exempelvis förändringar av pappersarbetet, arbetsscheman, arbetstider, och 

stöd kring kontorsarbetet. Det har även gjorts satsningar för att behålla socialsekreterare genom 
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bland annat vidareutbildning. Ett exempel är Stockholms stad som lät socialsekreterare som 

arbetade mot barn och ungdomar gå en vidareutbildning under året 2009-2010. 

Socialsekreterarna uppskattade vidareutbildningen, men var samtidigt stressade över att de inte 

hann förbereda sig för exempelvis seminarier samt att arbetsuppgifterna ibland fick vänta och att 

de var tvungna att prioritera akuta ärenden framför utbildningen (Tham, 2014). Ytterligare ett 

exempel finns i Uppsala län där regionförbundet satsade pengar i ett utbildningsprojekt om social 

barnavård som pågick från år 2010-2012 för att minska personalomsättningen. Projektet 

utvärderades sedan år 2012 och när det sedan avslutades visade det sig att personalomsättningen 

inte minskat utan istället ökat. Mätningar visade också att arbetsvillkoren i flera fall beskrevs som 

sämre i samband med den uppföljande mätningen och att ingen förbättring skett generellt. 

Kritiken som framkom från socialsekreterarna som deltog i projektet var bland annat att 

utbildningen upplevdes som för krävande, att tid för inläsning av kursmaterial saknades och att 

det inte fanns några vikarier som utförde arbetsuppgifterna under tiden utbildningen pågick vilket 

innebar en ökad arbetsbelastning när man väl befann sig på arbetet. Ett annat initiativ som tagits 

fram för att göra övergången från utbildning till arbete smidigare är traineeprogram för 

socionomstudenter (Lindquist, 2010; 2012).  

 

Orsaker till personalomsättning. Personalomsättningen inom barnskyddsorgan och 

organisationer relaterar i allmänhet till demografiska och psykologiska faktorer samt till 

organisatoriska faktorer som exempelvis arbetsegenskaper, rutiner och riktlinjer. Demografiska 

faktorer har en påverkan på personalomsättningen och även på ökade avsikter att sluta sitt arbete 

bland yngre medarbetare, enligt vissa studier. För medarbetare som är mer högutbildade och/eller 

med tillräckliga kvalifikationer samt erfarenhet finns en ökad tillgänglighet av jobbalternativ som 

också kan bidra till personalomsättning (Mor Barak et al., 2001; 2006; Zlotnik, DePanfilis, 

Daining, & Lane, 2005.) Tillsammans med mer specifika jobbfaktorer kan organisatoriska 

riktlinjer och rutiner ha en betydande inverkan på personalomsättning. En viktig aspekt för de 

anställda är exempelvis nivån av rättvisa relaterat till organisationens policy när det handlar om 

befodran och ersättningar till de anställda (Mor Barak et al., 2001; Augsberger, Schudrich, 

McGowan, & Auerbach, 2012). För en organisation är det viktigt att vara värdeskapande för 

personalen gällande organisatoriska värderingar. Om de organisatoriska värderingarna hamnar i 

konflikt med personalens subjektiva professionella värderingar är personal mer benägna att sluta, 

finns det en förhöjd risk att personal väljer att lämna organisationen (Zeitlin, Augsberger, 

Auerbach, & McGowan, (2014). Upplevelser av att vara undervärderad av organisationen 

och/eller upplevelsen av att vara obetydlig för sitt arbete är förknippat med ökad omsättning eller 

avsikter att lämna (McGowan et al., 2010). Det psykologiska klimatet avser hur individer 

uppfattar sin arbetsmiljö och hur de uppfattningarna påverkar beteende och attityder (Schneider, 

2006). Det finns två psykologiska klimatåtgärder som visat sig konsekvent kunna förutsäga 
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personalomsättning och det är uppfattningen gällande handledarstöd och upplevt 

organisationsstöd bland personalen (Tham, 2007). Arbetsglädje och utbrändhet är två 

psykologiska faktorer som påverkar personalomsättningen. Ungefär hälften av personalen inom 

barnskyddsarbetet uppger höga nivåer av utbrändhet (Sprang, Craig & Clark, 2011). Utbrändhet 

som begrepp kan definieras som en psykologisk upplevelse av depersonalisering, känslomässig 

utmattning och minskad personlig prestation (Stamm, 2010). Hög nivå av utbrändhet kan 

relateras till en ökad risk för omsättning (Mor Barak et al., 2001). Det kan även finnas ett 

samband mellan vissa personliga och organisatoriska variabler som påverkar omsättning av 

personal indirekt genom att de har en påverkan på den anställdes nivå av utbrändhet och 

arbetstillfredsställelse. Jobb och organisatoriska egenskaper är dock de vanligaste och viktigaste 

förknippade faktorerna med personalomsättning inom barnskyddsarbetet (Zlotnik et al., 2005). 

Det vedertagna paradigmet inom socialt arbete är att stress orsakar utbrändhet och att utbrändhet 

ökar omsättningen. Senaste forskningen har dock ifrågasatt det paradigmet (Mor Barak et al. 

2006; Zlotnik et al. 2005) och menar att det snarare kan handla om organisatoriska och 

strukturella problem som orsakar personalomsättning. Welander, Astvik och Isaksson (2016) 

gjorde en kvalitativ studie med socialsekreterare som valt att avsluta sina tjänster. Av de 70 

personer som medverkade i studien uppgav 81,4 % av dem att anledningen till att de slutade på 

arbetsplatsen var missnöje med arbetsförhållandena. Majoriteten av socialsekreterarna sa att de 

upplevde missnöje med arbetssituationen och hur organisationen hanterade uttryckt missnöje, 

vilket påverkade deras beslut att lämna arbetsplatsen. Studien visade också att en viktig orsak till 

missnöje var diskrepansen mellan krav och resurser i arbetet. Socialsekreterarna uttryckte att 

jobbkraven överskred tillgängliga resurser, vilket begränsade förmågan att leverera ett kvalitativt 

arbete (Welander et al., 2016).   

 

Intentioner att lämna arbetet. I Sverige genomfördes en undersökning baserad på 302 

socialarbetare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Studien visade att hälften av 

deltagarna hade för avsikt att lämna sitt arbete under det kommande året (Tham, 2007). I studier 

har faktorer som är relaterade till avsikt att lämna arbetsplatsen varit särskilt framträdande och de 

omfattar organisatoriskt engagemang, övergripande trivsel, tillfredsställelse med villkorade 

belöningar samt tillfredsställelse med dokumentationskrav och kvalitet i tillsyn (McGowan, 

Auerbach, & Strolin-Goltzman, 2009; Mor Barak et al., 2001). Personal som har avsikter att 

lämna sitt arbete, men som fortfarande är kvar på arbetsplatsen kommer sannolikt att ta till andra 

typer av tillbakadragande beteende och frånvaro (Chang, Wang, & Huang 2013). En hög 

arbetsbelastning har också varit en viktig faktor för att kunna förutsäga hur personalomsättningen 

kommer att se ut på en arbetsplats (Alwon & Reitz, 2000). Det finns även ett samband mellan 

tillfredsställelsen med lön och personalomsättning eller avsikten att lämna arbetsplatsen bland 

socialarbetare inom barnskyddet (Mor Barak et al. 2001; Zlotnik et al., 2005). Höga nivåer av 
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stress på arbetet, en hög arbetsbelastning samt arbetskrav på arbetstagare förknippas med ökade 

avsikter att sluta och faktisk personalomsättning (Strand & Dore, 2009). Även karriärutveckling 

och befodran är viktiga faktorer som påverkar arbetstagarens intention att stanna kvar på arbetet 

eller att faktiskt lämna. Arbetstagare som känner sig begränsade eller begränsas i sin förmåga att 

tillämpa sina yrkeskunskaper eller känner sig yrkesmässigt begränsad i sin yrkesutveckling är 

mer benägna att sluta (Strand & Dore, 2009; Zlotnik et al., 2005). I jämförelse med andra yrken 

är arbetet inom barnskyddet en underbetald yrkesgrupp där lönen är en nackdel i relation till 

arbetsbelastningen. Lägre lön och/eller minskad tillfredsställelse i relation med villkorade 

belöningar leder till svårigheter att få personal att stanna kvar på arbetsplatsen inom flera olika 

yrkeskategorier (McGowan et al., 2010; Mor Barak et al., 2006). I studier som gjorts i England 

och USA har det framkommit att upplevelsen av socialt stöd från närmaste chefen har en 

väsentlig betydelse gällande avsikten att avsluta sin anställning (Kim, 2011). I Welander, Astvik 

och Isakssons (2016) studie framgår det att socialsekreterare som uttryckt missnöje med 

arbetssituationen upplevt att responsen från organisationen främst varit att projicera skuld på 

individen. Socialsekreterarna upplevde att den ohanterliga arbetsbördan var ett inbyggd 

strukturell defekt som tonades ner eller bagatelliserades av organisationen som istället 

skuldbelade den enskilde individen med att arbeta ineffektivt, prioritera fel etcetera. 

Organisationen hade som strategi att bemöta socialsekreterarnas missnöje över arbetssituationen 

med tystnad eller genom att normalisera situationen och tona ned eller trivialisera socialarbetarna 

upplevelser. Organisationen erbjöd individuell stresshantering för socialsekreterarna istället för 

att för att hantera och ta itu med arbetssituationen. När socialsekreterare förlorar tilliten till 

organisationens avsikter att förbättra arbetssituationen och föreställer sig ett arbetsliv med 

stressrelaterade problem, negativa känslor och konstant frustration i att inte kunna genomföra ett 

arbete av tillräcklig kvalitet finns det inga andra alternativ än att lämna organisationen (Welander 

et al., 2016).  

 

Personal som stannar kvar på sin arbetsplats. Mindre uppmärksamhet har riktats till faktorer 

som påverkar personal att stanna kvar på sin arbetsplats i jämförelse med faktorer som påverkar 

personalomsättning. Det finns faktorer som är viktiga för personalens avsikter att stanna kvar på 

arbetsplatsen (Zeitlin et al., 2014). Ett av de starkaste motiven för en socialarbetare att stanna 

kvar på sin arbetsplats är tron på att arbetet är värdefullt och meningsfullt. Studier har visat att 

engagemang för yrket och för klienterna/brukarna är förknippat med ökade avsikter hos 

personalen att stanna kvar (Mor Barak et al., 2001; 2006). Organisatoriskt stöd och stöd från 

chefer kan vara faktorer som är både skyddande och utgör en risk när det handlar om att stanna 

kvar på arbetsplatsen. Ett bra stöd, tillgänglighet och kvalitet i ledarskapet från chefer liksom att 

känna sig respekterad förknippas i allmänhet med ökade avsikter att stanna kvar på arbetsplatsen 
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(Augsberger et al., 2012). Ett gott stöd från chefer kan öka förmågan att behålla anställda med 46 

procent (Smith, 2005).  

 

Teoretiska perspektiv – personalomsättning och stabilitet 

I studier om personalomsättning och stabilitet inom socialtjänsten finns olika teoretiska 

perspektiv representerade som ger rimliga förklaringar till orsaker bakom en alltför hög 

personalomsättning. Vissa studier utgår ifrån kritisk organisationsforskning där det under de 

senaste årtiondena har varit de nya styrsystemen i offentlig sektor, det vill säga det som brukar 

benämnas New public management som granskats. I Sverige introducerades New Public 

Management (NPM) under 1980-talet i den svenska välfärdssektorn som en lösning på den 

utbredda kritiken mot den offentliga sektorn. Implementeringen av NPM motiverades som att det 

var den bästa lösning på rådande brister och det genomfördes för ”de allmännas bästa”. Det 

argumenterades för den ökade valfriheten för medborgarna och för kostnadseffektivitet. Inom den 

offentliga sektorn har de flesta verksamheterna genomgått strukturella förändringar och 

rationaliseringar, vilket varit en komplicerad process i Sverige med anledning av det kommunala 

självstyret. Genom lagstadgade krav om budgetbalans har statens finansiella styrning av den 

offentliga välfärden stärkts, vilket bidragit till att landsting och kommuner blivit fria att själva 

styra över resursfördelningen samtidigt som handlingsutrymmet för de yrkesverksamma inte 

blivit större. En konsekvens av NPM som styrform är att de professionellas handlingsutrymme 

minskat samtidigt som organisationerna ska vara kostnadseffektiva i kombination med att ett 

decentraliserat kostnads- och resultatansvar i kommunerna och med en hårdare ekonomisk 

styrning (Bejerot, Hasselblad, & Gustafsson, 2008). För verksamhetsstyrningen innebär NPM 

även att normerna som tidigare grundade sig på professionernas kvalitetsbedömningar ersatts av 

standardiserade mätmetoder och produktionsstandarder, vilket påverkat vissa områden inom 

individ- och familjeomsorgen som omfattats av organisatoriska lösningar för att göra övergången 

mer hanterbar till NPM:s synsätt på marknad som ett funktionssätt att leda verksamheter 

(Johansson, Dellgarn & Höjer, 2015). Då NPM implementerades inom den offentliga sektorn 

ändrades fokus från processer och resurser till mål och resultat. Tidigare ansvarade politiker och 

högt uppsatta tjänstemän för budget och mål. Det har förändrats och nu ansvarar chefer för det 

inom organisationen. Organisationen har sedan delats upp i olika förvaltningar med självstyrande 

enheter med ansvar för olika områden. Begreppet kundfokus har också införts i organisationen 

och blivit en betydande aspekt när arbetet diskuteras då syftet med NPM varit att öka 

konkurrensen i samband med införandet av köp- och säljrelationer mellan flera aktörer och 

marknadslogik med utkontraktering. För socialsekreterare innebär detta i praktiken att hänsyn ska 

tas till ekonomiska aspekter och att de ska ha en kundorientering vars syfte är att öka kvaliteten 

och produktiviteten i deras arbete.  För arbetsgivaren (organisationens ledning) har denna typ av 
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styrning möjliggjort påtryckningar på personalens arbetsprestation med åberopande till kundernas 

efterfrågan av tjänster (Bejerot et al., 2008). NPM som modell för verksamhetsstyrning har under 

de senaste åren varit föremål för både diskussion och kritik bland utförare och politiker. Det har 

framkommit under de senaste åren att införandet av NPM medfört många negativa konsekvenser, 

som exempelvis att de professionellas administrativa börda ökat i kombination med att deras 

inflytande utifrån den yrkesmässiga rollen och kompetensen försvagats. Andra negativa 

konsekvenser som framkommit med införandet av NPM är den tidskrävande överredovisning av 

verksamhetens resultat samt att det kräver alldeles för mycket detaljstyrning. Man kan heller inte 

hitta någon tydlig forskning/gjorda studier på att NPM skulle ha förbättrat den offentliga sektorn 

(Johansson et al., 2015). Utifrån detta perspektiv blir antagandet att styrningen underminerar 

professionens autonomi och förutsättningar att utöva sin professionella roll och att denna 

deprofessionalisering kan vara ett viktigt skäl till missnöje och exit från yrket.  

Den större delen av forskningen om personalomsättning generellt, men även specifikt inom 

socialtjänsten utgår ifrån ett arbetspsykologiskt perspektiv där olika balansmodeller ofta är 

utgångspunkten. Här söker man efter vilka arbetsvillkor eller organisatoriska faktorer som 

påverkar de anställdas arbetstillfredsställelse, hälsa, motivation, lojalitet, omsättning etcetera. En 

av de mest kända och undersökta modellerna är den så kallade krav-kontroll-stödmodellen som 

utgår från att krav, kontroll och stöd samverkar med varandra och kan ha olika påverkan på 

individen i dennes arbetssituation.  

 

Krav-kontroll-stödmodellen. Krav inom arbetslivet är varierande beroende på arbetet och dess 

karaktär. Kraven är definierade utifrån de psykologiska stressfaktorerna som arbetet medför. 

Kraven avser samtliga arbetsuppgifter som individen utför och som denne har dagligt ansvar för. 

Kraven kan komma till personen från arbetsledningen och de kan handla om att hon/han ska 

utföra fler eller vissa arbetsuppgifter under en kortare tidsperiod för att arbetssituationen kräver 

det. Ibland har arbetstagaren också deadlines och produktionskrav som ska uppfyllas och i 

samband med det utsätts personen för krav i olika former som exempelvis kan innebära andra 

arbetsuppgifter än vad denne normalt sätt är van vid för att kunna leverera arbetet i tid.  Individen 

förväntas inte bara att öka sitt arbetstempo i sådan situation utan hon/han förväntas även att 

prestera sina vardagliga arbetsuppgifter med samma kvalité som den vanligtvis gör. En individ 

som inte ges utrymme att hantera kravhöjningen i en sådan situation utsetts för stress och när en 

sådan situation uppstår behöver känsla av kontroll ökas för att individen ska förmå att utstå de 

ökade kraven (Karasek & Theorell, 1990).  

Kontroll förklaras som att individen har kontroll över sin arbetssituation samt möjlighet att 

själv fatta beslut rörande sitt arbete.  En person bör undvika stressfyllda situationer och inte 

uppleva alltför höga krav i sitt arbete för att kunna uppleva kontroll över sin arbetssituation. 

Individen upplever kontroll om denne får möjlighet att vara med och påverka samt vara delaktig i 
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beslut gällande den egna arbetssituationen. Det kan exempelvis vara att hon/han själv ges 

möjlighet att bestämma hur vissa arbetsuppgifter ska planeras och genomföras. För vissa 

individer kan kontroll handla om att de egna erfarenheterna, kreativiteteten och kompetens kan 

användas och på så sätt bidra göra arbetet mer personligt utvecklande (Theorell, 2003). En person 

som har en hög grad av kontroll i sitt arbete kan också hantera högre krav och blir stimulerad av 

kraven. Arbetet blir då mer utvecklande och lärorikt för individen när denne själv ges möjlighet 

att planera, påverka och utföra arbetet (Karasek & Theorell, 1990).  

Socialt stöd i arbetet ses som en buffert mellan ohälsa och stress. Fokus flyttas från individens 

förhållande till det egna arbetet till interaktion mellan individer. House (1981) menar att det länge 

funnits ett större intresse av socialt stöd inom området för psykosociala frågor och hälsa, men att 

ett särskilt intresse funnits för långsiktiga konsekvenser av otillräckligt socialt stöd. House menar 

att det finns fyra olika former av socialt stöd. Det emotionella stödet innebär empati, omtanke och 

ett lyssnande förhållningssätt. Syftet är att ge ett känslomässigt stöd som främjar och tillgodoser 

individens behov av välbefinnande och trygghet. Det kräver en god relation mellan den som ger 

stödet och den som tar emot för att det ska kunna vara verksamt. Det värderande stödet handlar 

om att ge individen bekräftelse och återkoppling i arbetet och dess syfte är att stärka individens 

självförtroende. Det informativa stödet fokuserar på direktiv, information samt råd och det riktar 

sig mot ledarskapet och ledarens stöd till arbetstagaren, vilket innebär stöd i form av att kunna ge 

råd och information för att hjälpa individen i dennes dagliga arbetet och motverka att stress 

skapas. Det instrumentella stödet avser praktisk hjälp i arbetet, avlastning med mera och 

instrumentellt stöd relateras till ledningen och syftar till att erbjuda resurser som exempelvis 

avlastning gällande arbetsuppgifter för att reducera individens upplevda stresskänslor (Hovmark 

& Thomsson, 1995; House, 1981).  Socialt stöd i olika former kan i arbetssituationer hjälpa 

individen att hantera och även dämpa stresskänslor. Olika former av socialt stöd kräver även att 

det finns en relation mellan den som ger och den som mottar stödet. Forskning har kommit fram 

till att det är upplevelsen av det mottagna sociala stödet som är det viktiga och inte det faktiska 

mottagandet. Socialt stöd är främjande för den fysiska och psykiska hälsan (Uchino, 2009). 

Socialt stöd har även visat sig ha en god effekt under stressfyllda situationer och den 

psykosociala arbetsmiljön förbättrades av en god interaktion mellan de anställda och av de goda 

sociala relationerna. (Theorell, 2003).  

Krav-resursmodellen ((job demand-resources model, JD-R) utgår från två arbetsrelaterade 

perspektiv, arbetsrelaterade krav och resurser i arbetet (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & 

Schaufeli., 2001). Krav-resursmodellen är en efterträdare till krav-kontrollmodellen med 

utgångspunkt i att resurser genererar motivation och arbetsglädje på arbetsplatsen medan den 

anställde töms på energi genom höga krav i arbetet (Aronsson et al., 2012). Som resurser ses 

möjligheter till att: tillämpa sina färdigheter, fatta egna beslut inom ramen för sin yrkesutövning, 

vara delaktig och ha inflytande i beslut, ha möjlighet till utveckling, ha tydliga mål i arbetet samt 
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få god återkoppling och socialt stöd från kollegor och chefer. Som krav ses exempelvis 

arbetsbelastning, skiftarbete tidspress, rollkonflikter i interaktion med andra, sociala, fysiska och 

psykologiska krav i kontakt med brukare/klienter samt arbetets svårighetsgrad (Aronsson et al., 

2012; Demerouti et al., 2001). Krav-resursmodellen menar att utbrändhet kan utvecklas genom 

två processer. Den första processen gör gällande att för höga krav i arbetet leder till utmattning 

och den andra processen menar att bristande resurser gör det svårt för individen att möta och 

hantera ställda krav som i slutändan leder till förlorat engagemang hos individen. Interaktionen 

mellan arbetsmässiga krav och resurser är den viktigaste orsaken till utbrändhet (Demerouti et al., 

2001). Beroende på yrke kan arbetsobjekt variera och utgöras av antingen fysiska ting eller av 

andra människor (klienter/brukare) och arbetskrav definieras som fysiska, organisatoriska eller 

sociala faktorer i arbetet som kräver en viss fysisk eller mental ansträngning genom tillämpandet 

av olika strategier i syfte att skydda. Jobbresurser definieras som fysiska, organisatoriska eller 

psykologiska funktioner som syftar till att hjälpa individen att uppnå mål och dessa funktioner 

kan även ses som hälsofrämjande faktorer som hjälper individen att vara vid en god hälsa trots en 

hög arbetsbelastning (Demerouti, et al., 2001). Enligt Demerouti, et al. (2001) kan resurserna som 

har betydelse för individens förmåga att hantera arbetet delas in i externa (sociala och 

organisatoriska) och interna (handlingsmönster och kognitiv förmåga) resurser och det är de 

externa resurser som tillämpas i krav-resursmodellen eftersom de interna resurserna inte anses 

vara tillräckligt stabila för att kunna användas. Krav-resursmodellen menar att höga krav i arbetet 

inte behöver vara en negativ faktor, men att den faktorn blir negativ i en kombination med 

bristande resurser och för höga krav. Om arbetet ställer ”lagom” höga krav i kombination med 

resurser som möjliggör för individen att hantera och leva upp till ställda krav skapas en god 

arbetsmiljö (Demerouti, et al., 2001). Demerouti et al. (2001) genomförde en tvärsnittsstudie där 

tre olika yrkesbranscher representerades med 21 olika yrkesgrupper och sammanlagt 374 

medverkande personer. Studien visade att det fanns ett samband mellan resurser, disengagemang, 

krav och utmattning oavsett yrkesgrupp, men att betydelsen av olika resurser och krav varierade 

utifrån yrke. Studien visade att symptom gällande ohälsa kunde kopplas till arbetet och resultatet 

kunde inte bortförklaras av individuella skillnader. Inom branschgruppen ”människovårdande 

yrken” sågs belöning, deltagande, feedback och ledningsstöd som viktiga resurser och den 

fysiska arbetsmiljön ansågs vara det minst betydelsefulla kravet för utmattning. Arbetet ses som 

uttröttande i sig, men när det finns tillgängliga resurser i arbetsmiljön förhindrar de 

disengagemang från personalen. Resultaten i studien kom fram till antagandet att yrken, och inte 

individer, behöver anpassas så det finns rimliga krav och tillräckliga resurser (Demerouti et al., 

2001). Bergström, Demerouti, Nygren, Peterson och Åsberg (2008) gjorde en longitudinell 

tvärsnittsstudie med krav-resursmodellen i Sverige där 3719 arbetstagare inom 

människovårdande serviceyrken medverkade. Studien visade att bristande resurser och höga krav 

ledde till disengagemang och utmattning. Det fanns även ett samband mellan upplevelsen av 
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bristande resurser och sjuknärvaro, sjukfrånvaro och övertidsarbete. Den personal som i högre 

utsträckning varit friska var mest nöjda med ledarskapet, det sociala klimatet och kontrollen i 

arbetet medan de som kände en påtaglig utmattning arbetade mest övertid samtidigt som de 

upplevde höga krav i kombination med tillräckliga resurser. Betydelsefulla resurser som 

relaterades till arbetet var; belöningar, ett stödjande och rättvist ledarskap, positiva utmaningar 

och ett socialt klimat på arbetsplatsen, kontroll och delaktighet i samband med att beslut som 

fattades, feedback, och anställningstrygghet. Beroende på yrke skiljde sig resultaten åt vilken typ 

av krav och resurser som ansågs vara viktiga respektive påfrestande (Bergström et al., 2008). 

Ansträngnings- belöningsmodellen. Siegrist (1996) kompletterade krav-kontroll-stödmodellen 

av Karasek ochTheorell (1990) och utvecklade en ansträngnings- belöningsmodell som ett 

komplement. Ansträngnings- belöningsmodellen utgår från den ständiga stressen, innebörden av 

kontrollbegreppet samt individens förmåga till coping och med som en stressbildande variabel är 

en hög ansträngning mot en låg belöning (Siegrist, 1996). Ansträngnings- belöningsmodellens 

utgångspunkt är individens välbefinnande i arbetet och den avväger mellan objektiva och 

individuella uppfattningar mellan ansträngningar och belöningar (Widmark, 2005).  Enligt 

Siegrist (1996) består modellen av tre dimensioner som ger belöning i arbetet. Belöningen kan 

bestå av pengar, statuskontroll och/eller självkänsla/uppskattning och den sker i relation till 

insats/ansträngning som motsats till belöningar. Siegrist (1996) delar in ansträngningarna i två 

grupper; extrinsic som innefattar externa krav och skyldigheter och intrinsic som relateras till 

individens behov av coping och egenkontroll. Inom begreppet ansträngning berörs de krav som 

individen har på sig själv i kombination med de krav som arbetet ställer. Mellan dessa krav sker 

sedan en växelverkan som oftast inte överensstämmer med varandra utifrån den faktiska 

arbetsuppgiften. Vilket leder till att den/de belöningar som individen förväntar att denne ska få 

inte kommer enligt dennes förväntan för den insats som den gjort. Detta förklaras med att det 

innebär att de faktiska kraven och individens egna krav inte stämmer överens. Som en form av 

belöning ses potentialen för individen att ha kvar sitt arbete och i ansträngnings-

belöningsmodellen är belöning något materialistiskt. När individen inte får den belöning som 

hon/han anser sig vara värdig efter sin arbetsinsats uppstår en känsla av olust och stress då den 

upplever sig ha förlorat kontrollen över sin identitet och självbild, vilket innebär att det uppstår 

en förlust av en befattning eller social roll. Andra former av belöningar är den självupplevda 

effektivitet, känslan av att klara av en arbetssituation, karriärsutsikter och lönen (Siegrist, 1996).  

 

Syfte och frågeställningar 

Fokus har i tidigare studier har varit att belysa varför socialsekreterare lämnar sitt arbete eller att 

kartlägga hur arbetssituationen för socialsekreterare ser ut. Syftet med denna studie är att belysa 

vilka faktorer som gör att socialsekreterare stannar kvar på sin arbetsplats trots att de har en tuff 
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arbetssituation samt se vilka faktorer som är avgörande för beslutet. Utifrån studiens syfte har 

följande frågeställningar konkretiserats: 

 Vilka faktorer gör att socialsekreterarna stannar kvar på sin arbetsplats? 

 Vilka konkreta faktorer gör att socialsekreterarna orkar hantera rådande 

arbetsförhållanden inom sin yrkesutövning?  

 Vad behöver socialsekreterarna för att deras arbetssituation ska förbättras? 

 
 

Metod 

Studien har en kvalitativ ansats som utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt då syftet var att 

få en större förståelse för vilka faktorer som gör att socialsekreterarna väljer att stanna kvar på sin 

arbetsplats. Hermeneutikens syfte är att förstå helheten av det fenomen som studeras och 

förståelsen sker genom att studera dess enskilda delar. Helheten av fenomenet som studeras är 

beroende av de enskilda delarna och tvärtom för att skapa en förståelse för det man vill få 

kunskap om (Ödman, 2007). Studiens avsikt var att förstå socialsekreterarnas egna upplevelser 

kring deras beslut att stanna kvar på sin arbetsplats och att identifiera faktorer som har en 

påverkan för det beslutet.  

Urval och deltagare 

Innan urvalsprocessen inleddes bestämdes kriterier som deltagarna skulle uppfylla för att kunna 

medverka i studien. Kriterierna som skulle uppfyllas var att socialsekreterarna skulle arbeta inom 

myndighetsutövning mot barn och ungdom och att de skulle ha arbetat inom samma organisation 

under minst två år eller mer. Anledningen till att deltagarna skulle ha arbetat två år eller mer 

inom samma organisation utgick från forskarens egen erfarenhet inom socialtjänsten, som är att 

socialsekreterare som har för avsikt att byta arbetsplats och som faktiskt byter arbetsplats oftast 

gör det när de varit anställda mellan sex till 12 månader inom organisationen. Ett annat kriterium 

var att deltagarna skulle representera olika kommuner runt om i Sverige och att kommunerna 

skulle variera i antalet kommuninvånare. Dessa kriterier togs med för att se om det fanns några 

likheter och skillnader mellan större och mindre kommuner samt om det geografiska läget hade 

någon betydelse för deltagarnas upplevelse.      

Som urvalsmetod användes snöbollsurval då det ansågs vara det urvalsförfarande som bäst 

passade denna studie då tänkbara deltagare kunde hittas via kontakter med verksamma 

socialsekretare från egna tidigare arbetsplatser och studiesammanhang. Dessa kontaktpersoner 

fungerade både som deltagare  i studien och som kontaktförmedlare till andra deltagare (Patton, 
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2002). Syftet med studien presenterades och socialsekreterarna tillfrågades om att medverka. De 

tillfrågades även om de kände till andra yrkesverksamma socialsekreterare som arbetat en längre 

tid i andra kommuner. Två enhetschefer tillfrågades om de hade någon socialsekreterare som 

uppfyllde ovanstående kriterier i deras arbetsgrupp och som kunde tillfrågas om att medverka i 

studien. De två enhetscheferna hänvisade vidare till två, respektive en socialsekreterare som 

valde att medverka i denna studie. Samtliga tillfrågade socialsekreterare samtyckte till att 

medverka i studien och deltagarna representerar sammanlagt nio olika kommuner. Deltagarna 

består av 12 kvinnor. Ingen man deltog i studien med anledning av forskaren hade svårigheter att 

hitta manliga socialsekreterare som uppfyllde ovanstående kriterier för att kunna medverka i 

studien. Ålder i undersökningsgruppen varierar mellan 27 och 60 år och medelåldern är 38 år. År 

i yrket varierar mellan 3 och 36 år. Antal år på nuvarande arbetsplats är från två till 13 år bland 

deltagarna. En av deltagarna har arbetat flera år inom myndighetsutövning mot barn och ungdom, 

men endast ett år på nuvarande arbetsplats där hon har för avsikt att stanna kvar.   

 

Material och datainsamling 

Syftet med studiens datainsamling var att öka förståelsen kring vilka faktorer som gjorde 

socialsekreterarna valde att stanna kvar på sina arbetsplatser. Datainsamlingen bestod av 

semistrukturerade intervjuer som genomfördes enskilt med varje deltagare och intervjuguiden 

bestod av öppna frågor. Intervjuernas utgångspunkt var att utgå från respektive deltagares 

uppfattning, erfarenhet och förståelse på ett så förutsättningslöst sätt som möjligt. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) ger den kvalitativa forskningsintervjun grundliga möjligheter att 

undersöka subjektiva erfarenheter och upplevelser av ett komplext fenomen. Syftet med det var 

att intervjupersonerna skulle ges möjlighet att själva besvara frågorna utifrån deras egna 

erfarenheter, upplevelser och uppfattning. Intervjun inleddes med bakgrundsfrågor för att sedan 

fortsätta med frågor om upplevelsen kring arbetsvillkor, relationer med kollegor/chefer, 

organisationen och förbättringsområden. Intervjuguiden innehåller även frågor gällande krav, 

kontroll och resurser  samt för- och nackdelar med socialsekreterarnas enhet/organisation för att 

få en helhetsbild av hur upplevelserna är kring deras arbete och arbetssituation. Under 

intervjuerna ombads deltagarna att utveckla vissa av sina svar med syfte att fördjupa förståelsen. 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes en testintervju som spelades in för att se om frågorna var 

tillräckligt bra utformade för att besvara studiens syfte. Sju av 12 intervjuer skedde via telefon då 

vissa deltagare själva önskade det och dels på grund av geografiska avstånd. Varje intervju 

spelades in efter att deltagarna godkänt det muntligen och intervjuerna varade mellan 20 – 50 

minuter. En till två intervjuer genomfördes per dag och det transkriberade materialet består av 

totalt 123 sidor text.   
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Etiska överväganden  

I studiens genomförande följdes Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande 

informationskravet avseende studiens syfte, konfidentialitet, nyttjande och samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga deltagare fick muntlig och skriftlig information om studiens 

syfte, deras uppgift i studien, studiens design samt att deras deltagande var frivilligt. Att de har 

rätt att avbryta sin medverkan när helst de önskar. Deltagarna fick information om att de data som 

insamlades skulle antecknas, avrapporteras och lagras på ett säkert sätt så enskilda deltagare inte 

kan identifieras. Representerade kommuner i studien kommer inte att delges i namn då det 

bedöms vara en uppgift av känslig karaktär och ska därför hållas konfidentiell av etiska skäl. 

Gällande hur deltagarna påverkades av att delta i studien samt att intervjuerna genomfördes via 

telefon eller personligt möte fick samtliga deltagare information om studiens syfte innan 

intervjun  skulle genomföras.  Därefter gavs de även möjligheten att själva avgöra om de vill 

fortsätta sin medverkan i studien eller inte. Den feedback som framkom bland de flesta deltagarna 

var att de ansåg att studiens syfte var viktigt att det kändes bra  och roligt att något positivt skulle 

belysas. 

Databearbetning 

När intervjuerna i denna studie skulle tolkas och analyseras användes den tidigare forskningen för 

att fördjupa den egna förståelsen för socialsekreterarnas livssituation. När intervjuerna var 

färdigtranskriberade började materialet sorteras och tolkas en första gång. Materialet 

tematiserades utifrån studiens forskningsfrågor där deltagarnas utsagor sorterades och vissa av 

textmassorna var överlappande. Efter den första tolkningen tolkades sedan materialet vid 

ytterligare två tillfällen och samtliga tolkningar skedde växelvis mellan enskilda delar och 

helheten, vilket gjordes för att skapa en djupare förståelse mellan helhetens och enskilda delars 

relation samt utifrån den förförståelse och kunskap som forskaren i denna studie har. Materialet 

tolkades, enligt Ödmans (1979) totaliseringsprincip som innebär att tolkningen sker i tre steg 

under tolkningsprocessen och att tolkningarna fördjupas ytterligare för varje steg, vilket gör att 

studiens resultat ses som en tolkning. Gällande tolkningar kring helhet och enskilda delar 

beskriver Ödman (2007) att forskaren skapar en förståelse inom den hermeneutiska cirkeln 

genom att röra sig mellan fenomenets olika delar och helheten som syftar till att skapa en ny och 

djupare förståelse för det fenomen som studeras. Efter att forskaren kommit ur den hermeneutiska 

cirkeln försätter fenomenet att tolkas inom den hermeneutiska spiralen då forskaren går in med 

ett öppet sinne för att sträva efter att uppnå en ny förståelse samtidigt som forskarens 

förförståelse kan förändras för att tolka det fenomen som forskaren studerar (Ödman, 2007). Efter 

att datamaterialet i denna studie tolkats genomfördes analysen utifrån tre teman som hade 

anknytning till studiens frågeställningar.  
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Resultat 

I denna studie deltar 12 socialsekreterare som representerar sammanlagt nio olika kommuner.  

Deltagarna som medverkade i studien ger en samstämmig bild kring deras arbetsvillkor, 

inställning till arbetet och vad det är som gjort och gör att de fortfarande väljer att stanna kvar på 

sina respektive arbetsplatser. Vissa mindre åtskillnader finns dock, främst gällande synen på den 

egna organisationen. Resultatet kommer att redovisas under tre rubriker som utgår från studiens 

tre frågeställningar; Faktorer som gör att socialsekreterarna stannar, Faktorer och strategier 

som gör att socialsekreterarna hanterar rådande arbetsförhållanden och Vad behöver 

Socialsekreterarna för att deras arbetssituation ska förbättras. Under dessa ovanstående rubriker 

finns flera teman presenterade.   

Faktorer som gör att socialsekreterarna stannar kvar på sin arbetsplats 

Den första frågeställningen Faktorer som gör att socialsekreterarna stannar, undersöker 

deltagarnas uppfattning om deras arbetssituation på arbetsplatsen. Frågeställningen delades in i 

sju teman; Arbetsgruppens betydelse, Stöd från chef och kollegor, Motiverade 

organisationsförändringar, Arbetsgivaren håller sina löften, Möjligheter till kompetensutveckling, 

Tillit till att organisationen vill skapa hållbara arbetsvillkor samt Arbetets betydelse som 

analyserades med stöd av tidigare forskning kring stabilitet, skäl till att stanna kvar på 

arbetsplatsen samt New Public Management som verksamhetsstyrningsmetod. 

Arbetsgruppens betydelse. Samtliga deltagare i studien är samstämmiga gällande synen på 

arbetet som är fyllt med ansvar och krav samt att det är många svåra ärenden som de ska hantera. 

Deltagarna är av uppfattningen att goda arbetskollegor med bra samarbetsförmåga och 

kunskap/erfarenhet är en grundförutsättning för att få arbetet att ”flyta på” och för att kunna 

hjälpas åt med att hantera svåra och komplexa ärenden. Flertalet av deltagarna poängterar vikten 

av kommunikation mellan varandra och inom arbetsgruppen som en framgångsfaktor på 

arbetsplatsen. Deltagarna påpekar även vikten av  ett tillåtande arbetsklimat för att känna 

trygghet. 

Vi har ”högt i tak” och vi pratar med varandra, inte om varandra. Vi vågar ifrågasätta 

varandra och utvecklas mycket tack vare det. Vi känner också en tillit till varandra och 

tillsammans är vi en stark grupp som tar oss igenom tuffa saker och motgångar tillsammans. 

Vi finns där för varann, vilket är jätteviktigt i det här jobbet.  

Stöd från chef och kollegor. Deltagarna ger också en samstämmig bild gällande betydelsen 

som chefen/teamledare har. Att det finns en närvarande arbetsledning samt möjlighet till att få 

stöd för att handläggningen ska kunna ske på ett rättssäkert sätt.   
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Vi har en närvarande chef och teamledare som man kan lita på. Behöver jag råd finns det 

alltid någon på plats som jag kan fråga. Man blir inte lämnad ensam i skiten. Om jag är 

osäker på något inom lagen som gäller rättssäkerheten eller handläggningen frågar jag om 

det och de är kompetenta nog att kunna svara på det och då känner jag mig trygg.  

Deltagarna betonar vikten av att ha en närvarande och kompetent chef/teamledare i kombination 

med kunniga kollegorna som är av stor betydelse för dem i deras yrkesutövning.  

Vi har bra och kompetent arbetsledning och vi kollegor hjälper varandra. Vi vet vad vi är bra 

på och vi frågar varandra om hjälp för att kunna få hjälp.  

Majoriteten av deltagarna uttrycker också betydelsen av regelbundna träffar på arbetsplatsen där 

de har möjlighet att ställa frågor och prata kring sina ärenden när frågor  och oklarheter uppstår.  

Vi har teammöten/ärendedragningar varje vecka i grupp och vi har även obligatoriska 

enskilda ärendedragningar så jag känner mig verkligen trygg. Jag får alltid det stöd och den  

hjälp som jag behöver.    

Gällande arbetsbelastningen anser majoriteten av deltagarna att det ligger utanför deras 

ansvarsområde att fördela ärenden samt att ha det yttersta ansvaret för att arbetet blir utfört. Dock 

menar deltagarna att det finns en inneboende frustration och stress över att veta att ärenden ”blir 

liggandes på hög” och inte kan fördelas ut även om chefer försöker tydliggöra vem som har det 

yttersta ansvaret. En deltagare uttrycker följande under en av intervjuerna:    

Det är inte var och en som handläggare som kan rå på arbetssituationen. Det finns bara inte 

fler handläggare att fördela ärenden på. Enheten förmår bara inte hantera mängden ärenden, 

vilket är jättefrustrerande och det ökar stressen både omedvetet och medvetet hos en själv. 

Chefen är noga med att alltid påtala att ansvaret för ofördelade ärenden är hennes ansvar och 

inte vårt och det känns såklart bättre. 

Deltagarna menar att en närvarande chef/arbetsledning i kombination med gruppmöten och 

enskilda ärendedragningar gör att de får den hjälp de behöver för att klara av att hantera svåra 

ärenden. En annan viktig funktion som dessa möten fyller är att prata om vilken arbetssituation 

varje medarbetare har för tillfället, för att på så sätt kunna anpassa hjälp och stöd efter rådande 

arbetssituation och det har en stressdämpande effekt. En annan viktig aspekt som tas upp av ett 

par av deltagarna är förtroende och hur viktigt det är med tillit mellan parterna för att arbetet ska 

fungera och för att kunna skapa en god trivsel på arbetsplatsen.  

Jag känner förtroende för min chef och till organisationen och det är samma sak tillbaka från 

dem. De känner förtroende för mig och för det jobb jag gör, vilket gör att jag trivs på jobbet.   
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Motiverade organisationsförändringar. Andra deltagare nämner förändringar som en central 

del i arbetet när det kommer till kommunala arbetsplatser. Deltagarna framför att det ofta drevs 

igenom förändringar tidigare inom organisationen som ingen informerade de anställda om förrän 

efter att förändringarna gjorts. Bristen på information gjorde också att många av deltagarnas 

kollegor valde att byta arbetsplats.   

Jag och min närmaste chef har genom året jobbat ihop oss och saker har förändrats i min 

arbetsgrupp och inom organisationen. Jag tror min arbetsgrupp kan hantera många och stora 

förändringar om arbetsledningen motiverar för dessa och förklarar syftet med dem för oss. 

Tidigare var det sisådär med information inför kommande förändringar, vilket gjorde att 

många valde att sluta, men jag tror att de lärde sig en läxa.  

Arbetsgivaren håller sina löften. Samtliga deltagare pratar om att de har erfarenheter av 

turbulens på tidigare arbetsplatser och/eller på den nuvarande arbetsplatsen. Deltagarna pratar om 

hur det påverkar dem själva och arbetsgruppen när någon eller några kollegor inte känner sig 

tillfreds med organisationen och är besvikna/arga över saker som utlovats, men inte infriats enligt 

förväntan.  

Bland oss som arbetar nu på min enhet och i min arbetsgrupp är de flesta nöjda med hur vår 

arbetsledning hanterar saker som rör oss och arbetssituationen. Tycker någon annorlunda 

pratar vi om det direkt. Tidigare hade vi kollegor som inte ansåg att organisationen och 

chefen gjorde vad de skulle. De valde att sluta, vilket var ganska skönt för oss andra då de 

drog ner stämningen genom gnäll, skitsnack och de hade en allmänt taskig attityd till jobbet. 

Nu blir vi heller aldrig lovade något av organisationen som de inte kan infria.     

Majoriteten av deltagarna är av den uppfattningen att deras närmaste chef och organisationen har 

en god kommunikation när det handlar om rättigheter, skyldigheter och att det finns ett förtroende 

och tillit mellan parterna. Flera av deltagarna uppger att de är av den uppfattningen att deras 

chefer och förvaltning försöker att förbättra arbetsvillkoren för de anställda. Organisationen 

arbetar mer aktivt med att försöka stävja den höga personalomsättningen på arbetsplatsen genom 

att göra en del förbättringar för personalen så de ska trivas bättre på arbetsplatsen.  

Nu har det blivit stor skillnad mot hur det var tidigare. Vi har fått högre löner och vi har fått 

flera teamledare så vi har fått en mer stabil grund att stå på och det är ju bättre.  

Flera av deltagarna nämner att deras arbetsplats förändrats under de senare åren och att de har 

erfarenhet av turbulens och underbemanning. Deltagarna pratar kring förväntningar och krav 

både från dem själva gentemot organisationen och vice versa. Ett par av deltagarna pratar om 

muntliga ”överenskommelser” som sker/ har skett mellan dem och chefen/organisationen.  
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I samband med att jag anställdes på min nuvarande arbetsplats klargjorde chefen för mig hur 

arbetssituationen såg ut då och vad jag kunde förvänta mig samtidigt som hon frågade mig om 

vad jag ville. Vi kom överens om hur min tjänst skulle se ut och hon har hållit sitt ord. I början 

när jag anställdes var vi kort om folk, men det har ju förändrats. Idag är det stor skillnad och 

vi går inte längre kort om folk, mycket är nog tack vare henne. 

Möjligheter till kompetensutveckling. Majoriteten av deltagarna pratar också om möjligheten 

till kompetensutveckling inom organisationen samt att organisationen mer aktivt tar vara på deras 

egna styrkor i arbetet. Det ses av deltagarna som en möjlighet till vidareutveckling utifrån eget 

intresse och att de själva har en möjlighet att påverka innehållet i arbetet samt vilka ärenden de i 

första hand handlägger och ”nischar” sig mot där de kan få mer fördjupande kunskaper.   

Vi får gå på olika typer av utbildningar och kurser, vissa är obligatoriska för alla på enheten 

men inte alla. Om det är någon särskild kurs eller utbildning vi vill gå på så måste vi motivera 

det väl och förklara på vilket sätt i arbetet vi kommer ha användning för den.   

Ett par av deltagarna nämner att deras organisation blivit bättre på att se varje enskild kollega och 

att de på ett annat sätt nu än tidigare tillvaratar och uppskattar personalens kunskaper och 

intresse. De upplever att de själva och arbetsgruppen fått ett större utrymme att uttrycka sina 

tankar och önskemål och att det ger resultat i det dagliga arbetet.  

 Jag har fått utarbeta en rutin för våra ”våldsärenden” och jag får även granska ärenden där 

vi får in klagomål och såna saker. 

Tillit till att organisationen vill skapa hållbara arbetsvillkor. Majoriteten av deltagarna säger 

att deras högre chefer inom förvaltningarna nu intagit en mer lyssnande roll. Vissa av deltagarna 

upplever de högre cheferna inom organisationen som mer synliga nu än tidigare.  

Vi har bra chefer högre upp i organisationen och de är synliga, vi sitter i samma hus och 

träffas nästan dagligen. De har alltid dörren öppen så vill man prata om arbetssituationen 

och vad som skulle behöva förbättras finns möjligheten till det. Våra chefer uppmuntrar oss 

att komma och prata om saker, även om det ibland bara är gnäll vi vill framföra.  

Medan andra deltagare vittnar om motsatsen och är av uppfattningen att de knappt ser sina högre 

chefer inom organisationen. 

Dom är inte så synliga numera. Förut var cheferna synliga när det var ganska turbulent och 

då var jag väl inte så imponerad. Det kändes inte som att de tog vår arbetssituation på allvar 

då och gav oss inte det stödet som vi behövde för att klara av arbetet. De högre cheferna har 

väl kanske jobbat på i de tysta? De jobbade säkert på då, men vi märkte inte det.   
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Deltagarna uttrycker dock en tilltro till att cheferna gör sitt yttersta för dem, att de arbetar för att 

stabilisera och förbättra arbetssituationen. Deltagarna är också övertygade om att cheferna är 

medvetna om att arbetssituationen är särskilt svår och påfrestande för de socialsekreterare som 

arbetar mot barn- och ungdomsärenden.  

Ett fåtal av deltagarna nämner också skillnaden i styrningen i organisationerna och är skeptiska 

till hur organisationen försöker effektivisera och beräkna arbetstid för ärenden. Deltagarna menar 

att det är en stor skillnad i styrningen nu mot hur det var i början på 1980-talet och att det även är 

stora skillnader i ärendenas karaktär. 

Nu ska allting handla om pengar, ingenting får kosta och ansvaret för vårt jobb ligger inte 

längre på våra politiker utan på enhetschefer fast det är politikerna som sätter målen och 

ramarna för oss. Det är egentligen helt sjukt för de har ingen aning om hur verksamheten 

fungerar. Många av politikerna verkar tro att vi socialsekreterare kan trolla med knäna, men 

sanningen är den att vi inte ens har ett trollspö.    

Flera av deltagarna talar dock om att kommunernas verksamhet till stor del handlar om att hålla 

budget och att ”onödiga utgifter” behöver minskas samt att organisationen ständigt strävar efter 

att effektivisera arbetet. Majoriteten av deltagarna anser dock att myndighetsutövningen är en 

sådan verksamhet som alltid kommer att kosta och vara en belastning i budgeten.  

Deltagarna kan också se att organisationerna gjort och gör förändringar för att personalen ska 

vilja stanna kvar på sin arbetsplats i större utsträckning nu än tidigare. Men att det finns mycket 

kvar än som skulle behöva förbättras för att stabilisera arbetet ytterligare. Deltagarna noterar 

också att det finns skillnader i upplevelsen av arbetssituationen som är beroende av om man 

arbetat ett tag och anses vara en ”erfaren socialsekreterare” eller om man är ny inom yrket.  

 

Det är som två läger på enheten: ett läger som gillar jobbet och som trivs på arbetsplatsen 

utifrån att det skett flera förbättringar. Sen är det ett gäng med lite nyare socialsekreterare 

som inte varit med under den riktigt jobbiga tiden och kan se skillnaden. Vi som har jobbat 

länge är mer nöjda med situationen nu än tidigare.  

Arbetets betydelse. En annan viktig psykologisk aspekt för deltagarna är arbetets betydelse för 

dem och att arbetet upplevs som väldigt meningsfullt och viktigt. 

Jag ser mitt jobb som väldigt viktigt för våra utsatta barn och familjer. Att kunna hjälpa och 

stötta utsatta barn är för mig det mest värdefulla jobb man kan ha och för mig ger jobbet en 

mening.   

Samtliga deltagarna nämner att arbetet innehåller en stor variation då ingen arbetsdag är den 

andra lik samt att ärendena skiljer sig åt i karaktär beroende på vilken familj man arbetar med.  
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Jag tycker att det är roligt och utmanande att träffa nya familjer att försöka hitta vad som 

passar just dem, jag tycker om att det händer saker och att det inte riktigt går att planera 

jobbet.  

Flera deltagare tar upp vikten av god stämning på arbetsplatsen och att det viktigaste är att ha bra 

kollegor i arbetsgruppen som är erfarna och som stöttar varandra i arbetet, både under lugna och 

pressande arbetssituationer, för att stanna kvar på arbetsplatsen. Gällande arbetsfördelningen 

säger deltagarna att ansvaret för ärendefördelningen ligger på chefen och på organisationen, 

vilket cheferna är noga med att påtala när vissa ärenden inte går att fördela ut på grund av för hög 

arbetsbelastning. Deltagarna vittnar om att chefer och förvaltning arbetar med att förbättra 

arbetsvillkoren och öka trivseln på arbetet. Arbetsledningen har på flera socialkontor förstärkts 

genom att exempelvis anställa fler teamledare, vilket resulterat i en mer tillgänglig arbetsledning 

där socialsekreterarna kan få råd/stöd vid behov och det skapar trygghet. Deltagarna nämner även 

att det satsas mer på kompetensutveckling, såväl i grupp som individuellt efter eget önskemål och 

det anses vara  mycket positivt. Deltagarna lyfter även betydelsen av en närvarande chef och ett 

tydligt ledarskap hos såväl chefer som teamledare. Arbetsklimat och trivsel är andra viktiga 

faktorer som får socialsekreterarna att stanna på sin arbetsplats liksom att det är ”högt i tak” i 

arbetsgruppen. Deltagarna uttrycker också att de anser att deras arbete är meningsfullt och 

utmanande, vilket ses som stimulerande. En annan del i arbetet som deltagarna värdesätter är 

kontinuerlig vägledning/handledning som de får i sina ärenden via kollegor, teamledare och 

chefer, vilket sker regelbundet både i grupp och individuellt. Flera deltagare nämner också att 

arbetsplatsen förändrats under senare år och pratar kring förväntningar och krav både från dem 

själva gentemot organisationen och tvärtom. Deltagarna vittnar om att det nu finns en 

ömsesidighet mellan dem och deras organisation som handlar om förtroende och tillit mellan 

parterna och hur viktigt det är för att arbetet ska fungera och för att kunna skapa en god 

gemenskap på arbetsplatsen. Gällande resultatet framgår det att det finns skillnader mellan de 

kommuner som är representerade i studien, men att dessa skillnader inte verkar bero på 

kommunens storlek eller kommunens geografiska placering i landet. Det verkar snarare som att 

det handlar om andra faktorer som mer berör organisationskulturer såsom exempelvis 

värderingar, verksamhetstyrning och hur man ser på/utövar ledarskap. Det finns skillnader i 

kommunerna gällande hur ”synliga eller osynliga” cheferna upplevs vara, men känslan som 

deltagarna förmedlar kring detta går inte heller att generalisera och förklara med att det är på ett 

visst sätt beroende på om det är en större eller mindre kommun. Resultatet visar även att det finns 

skillnader i uppfattningarna kring den upplevda arbetssituationen och att dessa skillnader verkar 

bero på vilken erfarenhet och ålder som socialsekreteraren besitter. Många av deltagarna säger att 

de socialsekreterarna som arbetat en kortare tid eller som nyligen anställts är mer missnöjda med 

nuvarande arbetssituation än de som arbetat under en längre tid och kan göra jämförelser med 

andra ännu tuffare arbetsförhållanden än vad som råder just nu  enligt dem.    
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Faktorer och strategier som gör att socialsekreterarna hanterar rådande 

arbetsförhållanden 

Andra frågeställningen Faktorer och strategier som gör att socialsekreterarna hanterar rådande 

arbetsförhållanden, undersöker hur deltagarna uppfattade och hanterade balansen mellan krav, 

kontroll, resurser, ansträngning och stöd i relation med och till deras yrkesutövning och 

organisationens förväntningar på dem. Frågeställningens resultat redovisas i tre underliggande  

teman; Krav och kontroll, Stöd och resurser samt Ansträngning och belöning som analyseras 

utifrån arbetsvillkoren inom socialtjänsten, krav-kontroll-stödmodellen, krav-resursmodellen  

samt med ansträngnings-belöningsmodellen. 

Krav och kontroll. Samtliga deltagare nämner att krav och kontroll är två centrala delar i deras 

yrkesutövning som de dagligen måste ta hänsyn till och förmå att balansera för att deras arbete 

ska flyta på och för att hantera stressfaktorer i arbetet.  

Det är en balansgång att följa lagen samtidigt som jag måste ha kontroll i mitt arbete och veta 

vad jag gör och vad jag ska göra. Det kan stressa mig ibland samtidigt som det är skönt att ha 

lagar att luta sig mot, den talar ju ändå om hur jobbet ska göras.  

Samtliga deltagarna uttrycker att det behöver finnas lagar och regler att förhålla sig till i arbetet. 

Vissa lagar skulle dock behöva ses över, enligt ett par av deltagarna, då det är ett stort glapp 

mellan lagen och den praktiska tillämpning i verkligheten som gör det svårt för socialsekreterarna 

att utföra deras arbetsuppgifter inom angiven tidsram. Två av deltagarna ger exempel på det och 

de pratar om den nya lagen som trädde i kraft för en tid sedan och som innebär att i de fall som 

barn kan ha blivit/vara utsatta för våld samt bevittnat våld ska utredning inledas. En av de 

deltagarna säger följande:  

Det har kommit en ny lag där man ska inleda utredning på allt där det fanns minsta lilla 

tecken och misstanke på att ett barn utsatts för våld eller bevittnat våld. Alltså vi som gör de 

bedömningarna har aldrig någonsin haft problem med att inleda utredning när det funnits fog 

för det. Jag har haft ärenden där jag varit och pratat med en fyraåring på dagis och så visar 

det sig att hon inte alls blivit slagen, men utredning ska ändå inledas på grund av misstanken.    

Flertalet av deltagarna menar också att kraven kring dokumentation och deadlines för exempelvis 

skyddsbedömningar och utredningar egentligen inte borde vara svåra att hålla, men det blir svårt 

att hålla dem under perioder med för hög arbetsbelastning. Under perioder när arbetsbelastningen 

upplevs vara för hög berättar majoriteten av deltagarna att de får stöd och hjälp från kollegor, 

teamledare och chefer. Stödet och hjälpen ser olika ut och anpassas efter behov, vilket gör att 

arbetet ändå upplevs som hanterbart.   
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Egentligen är inte dokumentationskraven ett problem, men när man har för hög 

ärendebelastning är det svårt att hinna med att göra allt rätt och riktigt. När jag har 

arbetstoppar får jag hjälp av arbetsledning med att prioritera vad jag ska göra först och vad 

som kan ligga och vänta. Vi kollegor stöttar också varandra, vi erbjuder alltid att hjälpa den 

som har mer att göra på olika sätt.  

Många av deltagarna säger också att de gillar omväxlingen mellan pressade/akuta arbets-

situationer och lite lugnare perioder i arbetet så de får möjlighet till reflektion, dock säger 

deltagarna att det sällan är några lugnare arbetsperioder nu utan att det ofta är mer eller mindre 

akuta saker som behöver hanteras. Majoriteten av deltagarna säger också att de arbetar bäst under 

press, att de i pressade situationer får använda sin kreativitet för att lösa problem samt att de 

känner en stimulans när de löst en uppgift.  

Jag har valt det här jobbet för att jag älskar variationen och för att jag gillar de ständiga 

utmaningarna som jag ställs inför. Det krävs mycket för att klara av det här jobbet och jag får 

en kick när någonting som verkar omöjligt att lösa faktiskt löser sig.  

De flesta av deltagarna säger att de kan hantera en pressande arbetssituation så länge de känner 

att de har kontroll över situationen, kan planera och påverka sin arbetssituation samt klarar av att 

leva upp till förväntningarna som är ”good enough”.  

Man får helt enkelt sänka ambitionsnivån i vissa ärenden och bara arbeta för att det ska vara 

”good enough”. Ibland är det svårt att acceptera, men så länge jag känner att jag har kontroll 

i det jag gör och vet vad som händer i mina ärenden så kan jag hantera det och arbeta efter 

dom förutsättningarna.  

Flera deltagare påtalar vikten av arbetslivserfarenhet och att de med åldern fått en bättre position 

på arbetsplatsen och inom arbetsgruppen. Deltagarna menar att de känner en annan trygghet till 

att hantera krav och förväntningar samtidigt som de kan komma med motkrav på ett annat sätt till 

arbetsgivaren.  

Jag har med åldern och med min erfarenhet av branschen fått en bra position på min 

arbetsplats och i min arbetsgrupp. Jag vet vilka förväntningar som finns på mig och vilka krav 

jag ska leva upp till samtidigt som jag kan ställa motkrav till min chef och prata om mina 

förväntningar. Hittills känner jag att de lyssnar på mig och tar till sig av mina tankar, åsikter 

och idéer. Allting är ett givande och ett tagande.  

Stöd och resurser. Socialt stöd är en viktig del i arbetet som samtliga deltagare uppger är det 

viktigaste för dem i sin yrkesutövning samtidigt som man behöver vara trygg i sin egen roll.  
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Jag känner mig trygg i min roll och med mina kollegor. Hade jag inte haft dem hade jag nog 

kanske inte varit lika nöjd. Det krävs bra kollegor i det här jobbet. 

Samtliga deltagare säger att stöd från både kollegor och chefer är den viktigaste förutsättningen 

för att kunna göra ett bra jobb och för att orka med arbetet under de tuffare perioderna.  

Vi har en bra chef som kan balansera mellan att vara en chef som pekar med hela handen och 

en empatisk lyssnare som ger stöd och goda råd.  

Alla deltagare påtalar vikten av socialt stöd i olika former och hur viktigt det är för dem för att 

hantera och dämpa stresskänslor. Flera deltagare nämner emotionellt stöd i form av omtanke för 

varandra inom arbetsgruppen.  

Min arbetsgrupp är som min familj. Vi bryr oss om varandra. Vi stöttar och hjälper varandra. 

Vi berömmer och vi skäller. Vi kan vara glada och vi kan vara ledsna. Allt är okej och vi reder 

ut saker tillsammans.  

Flertalet deltagare nämner även det informativa stödet som riktar sig mer mot deras arbetsledning 

och ledarskap i form av arbetsfördelning samt råd och stöd i svårhanterade situationer.  

På min arbetsplats ges tydliga direktiv vad som gäller och informationsflödet fungerar relativt 

bra ovanfrån i organisationen. Vi får den information vi behöver. Behöver jag ställa en fråga 

eller få råd och hjälp vet jag att min chef eller teamledare har koll och kan svara eller hjälpa 

mig.  

Det värderande stödet är också av stor betydelse för alla deltagare som uttrycker att det är viktigt 

för dem att de får bekräftelse och återkoppling på utfört arbete. Återkopplingen och bekräftelsen 

kan ske kollegor emellan, men det är också viktigt med återkoppling och bekräftelse från 

arbetsledning/chef.  

Vi ger varandra beröm dagligen i arbetsgruppen och jag klappar alltid mig själv på axeln 

efter varje avklarad arbetsdag. Ibland får jag också beröm och återkoppling från familjerna 

jag jobbar i och det betyder såklart en del, men självklart är återkoppling och bekräftelsen 

mest betydelsefull från chefen som ändå någonstans är den som bestämmer och sätter lönen. 

Även instrumentellt stöd nämns av flera deltagare som menar att stödet i det praktiska arbetet är 

lika viktigt som andra typer av stöd. Framförallt avlastande insatser ses som extra betydelsefulla 

och reducerar upplevda stresskänslor.  

Vi har en chef som själv varit handläggare och arbetat som vi. Hon är verkligen grym på att 

se när arbetsgruppen behöver hjälp och avlastning. Hon går då in med tydliga direktiv i hur vi 
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ska arbeta och vad som ska prioriteras. Hon har även under vissa perioder anställt konsulter 

så vi ska få avlastning och möjlighet till återhämtning.  

Samtliga deltagare nämner även vikten av goda relationer och att de anser sig ha goda relationer 

med både sina närmaste kollegor och arbetsledning/chef, vilket är en viktig förutsättning för hur 

stödet mottas och för att kunna avväga när och i vilka situationer olika former av stöd behövs. 

Flera av deltagarna nämner att det är en balansgång för dem att förmå att tillämpa resurserna i 

förhållande till de krav som arbetet ställer på dem.  

Vi är mästare på att vända ut och in på oss för att det ska fungera. Vi hjälps åt och arbetar 

som ett team. Vi är duktiga på att använda oss av tillgängliga resurser och de 

specialkunskaper som var och en samlat på sig under åren. Vi skapar bra checklistor och bra 

arbetssätt för att bli mer effektiva och för att spara tid.  

Flertalet av deltagarna säger att det finns arbetsrelaterade resurser som hjälper dem att vara vid 

god hälsa även när det är en hög arbetsbelastning. Dessa resurser omtalas av deltagarna som ett 

slags skydd för att inte bli utbränd eller tappa ett alltför stort engagemang för arbetet.  

Vi har en chef som begränsar vårt arbete vid behov och vi pratar alltid om vår arbetssituation 

i arbetsgruppen på regelbundna träffar varje vecka så vi kan få hjälp innan vi blir alltför 

stressade och pressade.  

Ett par av deltagarna nämner också möjligheten till att få ett ”andningsrum” efter att de haft 

intensiva perioder i arbetet med hög arbetsbelastning. Dessa ”andningsrum” ses som mycket 

betydelsefulla och ger deltagarna en möjlighet att hämta ny kraft, ork och energi för att orka 

arbeta vidare.  

När någon av oss i gruppen haft en arbetstopp befrias man från nya ärenden under en tid för 

att kunna andas ut och komma ner i varv.  

Flera av deltagarna lyfter upp det faktum att deras egen hälsa  är en resurs som behöver vara god 

för att de kunna göra ett fullgott arbete.  

Vi som valt att arbeta med myndighetsutövning mot barn och ungdomar har ett arbetsverktyg 

som är viktigare än något annat, nämligen oss själva. Jag tror inte att något annat yrke är lika 

komplext som vårat. Vi ska vara kunniga, effektiva, kreativa, sympatiska, empatiska och gud 

vet allt. För att kunna vara allt detta måste min hälsa vara bra för att jag ska orka med, det 

funkar inte annars. Det finns inte utrymme riktigt för att må dåligt.  

Ansträngning och belöning.  Majoriteten av deltagarna nämner att de inte valt sitt yrke utifrån 

en ekonomisk aspekt. Valet av yrke har istället präglats av viljan att hjälpa utsatta människor. 
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Belöningen som deltagarna ser är den skillnad de gör i och för familjer som har eller har haft det 

tufft och där situationen förändras till det bättre.   

Ingen socialsekreterare tjänar fett med cash om man ska dra en parallell till vad arbetet 

egentligen kräver. Belöningen är istället vetskapen om att man gjort någonting gott för ett 

barn och en familj.  

Arbetets resultat ses som en belöning och de flesta deltagarna nämner att känslan av att deras 

ansträngning gett resultat  är betydelsefull. Deltagarna upplever att deras ansträngning för att göra 

ett gott arbete ofta belönas genom den återkoppling/feedback som de får direkt från familjerna de 

arbetar med eller från kollegor och teamledare/chef. 

Flera av deltagarna berättar också om de krav och skyldigheter som finns på dem från externa 

samverkanspartners samt från samhället. Deltagarna berättar att de många gånger hamnar i svåra 

situationer där andra förväntar sig att problemet/problemen ska ”lösas” av socialtjänsten. 

Deltagarna menar att lagen är för vid utformad så att andra tolkar den på ett sätt som friskriver 

dem från att ta ett eget ansvar. Samtidigt som andra aktörer friskriver sig från att ta ansvar lägger 

det mer press på enskilda socialsekreterare att agera i ärenden som de egentligen inte har ansvar 

för inom ramen för deras yrkesutövning, vilket kräver extra ansträngningar.  

Jag tänker att många andra verksamheter och aktörer flyttar över ansvar till socialtjänsten. 

Det är en brist i lagstiftningen, att den är för bred och det skulle behöva ändras. Vi har inte 

obegränsat med resurser och det blir väldigt ansträngande att behöva axla allas ansvar när vi 

har nog med vårt egna.  

Samtliga deltagare pratar om copingstrategier som de använder sig av för att hantera stress och 

krav från andra samt för att bevara egenkontrollen i arbetet. Under perioder beskriver många av 

deltagarna att de anser sitt arbete som svårare att hantera, men att de får ett gott stöd och har hittat 

strategier som gör att de orkar fortsätta med sin yrkesutövning.  

Vi lyfter problemen vidare till chef och teamledare som arbetar vidare med det. Vi ger förslag 

på tänkbara förändringar, vissa går igenom andra inte. Jag arbetar med att hitta bra sätt att 

organisera och planera mitt arbete så det funkar för mig. Jag leker med flexen, hoppar över 

luncher ibland, sänker mina krav och arbetar så under några kortare perioder per år och det 

funkar för mig.  

Flertalet deltagare pratar även om ett egenansvar att sätta stopp för en alldeles för hög 

arbetsbelastning i tid för att klara av arbetet, vilket kräver att det finns goda relationer inom 

arbetsgruppen kollegialt, men också till teamledare och chefer. Majoriteten av deltagarna anser 

att de har en möjlighet att sätta stopp så de kan påverka ansträngningsgraden i det egna arbetet. 



 30 

Deltagarna pratar om att det förutsätter ett tillåtande arbetsklimat för att kunna sätta sina egna 

begränsningar för att bibehålla en god hälsa, vilket de upplever finns på deras arbetsplats.   

För att kunna göra ett bra jobb måste jag själv må bra, annars går det inte. Det är ändå mitt 

ansvar att ta och då måste jag kunna vara ärlig och säga till när det börjar braka för då får 

man också hjälp och stöd. Så är det för alla i min arbetsgrupp.   

Majoriteten av deltagarna beskriver också känslan de får/har när de lyckas prestera enligt deras 

egna förväntningar och kan arbeta metodiskt och effektivt i ärenden. Deltagarna säger att den 

känslan som de får, och har, i situationer där de klarat av en arbetssituation som är svår slår allt 

och att förändringen som skett i en familj är den största belöningen de kan få i sitt arbete.  

 

Samtliga deltagare pratar om balansen mellan krav och kontroll och vittnar om att 

arbetssituationen ofta kan vara stressande. Lagarna ses som ett stressmoment ibland, samtidigt 

som lagarna hjälper deltagarna att förhålla sig till sitt arbete. Ett par deltagare menar dock att det 

finns ett glapp mellan vissa lagar när teori och empiri ska mötas och det skulle behöva ses över.  

Majoriteten av deltagarna upplever egentligen inte dokumentationskraven som ett problem så 

länge arbetsbelastningen är hanterbar. Samtliga deltagare nämner att de får hjälp av såväl 

kollegor som teamledare/chefer när arbetsbelastningen är hög och att stödet anpassas efter 

enskilda behov, vilket gör arbetssituationen hanterbar. Deltagarna nämner att de stimuleras av 

utmaningarna som finns i arbetet och att en lagom pressad arbetssituation där de har kontroll, kan 

planera sitt arbete och påverka arbetssituationen samtidigt som de får använda sig av sin egna 

kreativitet är att föredra, men som rådande arbetssituation ser ut just nu saknas det tid för djupare 

reflektioner. Deltagarna nämner också copingstrategier som de använder i pressade 

arbetssituationer och att de sänker kraven och arbetar efter tänket ”good enough”.  Deltagarna 

pratar om komplexiteten i arbetet där tidspress och arbetsbelastningen är faktorer som tar mycket 

energi. Deltagarna nämner att deras främsta resurser är de själva som arbetsverktyg, andra 

resurser är deras möjlighet till att fatta egna beslut och att vara delaktiga i beslut som fattas inom 

organisationen. Deltagarna framhåller även förmågan till att förhålla sig och balansera mellan 

organisationens mål som en resurs i förhållande till de lagar som styr det sociala arbetet. 

Deltagarna framhåller även att de inte valt sitt yrke för att tjäna mycket pengar utan snarare 

utifrån att de ser sitt arbete som meningsfullt. Belöningen ligger i att få uppleva de positiva 

förändringar som sker för barnen och deras familjer samt i den feedback/återkoppling som 

deltagarna får från såväl kollegor och chefer/teamledare, men också från de familjer som de 

arbetar med.  Alla deltagare pratar om arbetsrelaterade krav och resurser som de möter i deras 

yrkesutövning. Det finns en samstämmig upplevelse bland deltagarna om att arbetet som 

socialsekreterare är komplext oavsett om man är yrkesverksam i en större eller mindre kommun. 

Gällande arbetsbelastningen i förhållande till krav och kontroll finns inga skillnader i resultatet 
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mellan kommunerna beroende av storlek, kommunens geografiska läge och inte heller  

deltagarnas ålder har någon större variation i svaren som påverkar resultatet. Deltagarna delar 

upplevelsen av att arbetet innefattar krav i form av en tung arbetsbelastning som sker under 

tidspress i form av att olika deadlines ska hållas för olika arbetsmoment oberoende av vilken 

kommunen de arbetar i.  Deltagarna ser sina egna möjligheter att fatta beslut, vara delaktig, 

tillämpa sina färdigheter samt följa de mål som organisationen satt upp som resurser. En av de 

viktigaste resurserna som deltagarna lyfter fram är ledarskapet och det sociala klimatet på 

arbetsplatsen som de ser som viktiga ”friskfaktorer” för att få arbetet att flyta på under rådande 

arbetsförhållanden. Deltagarna menar att de klarar av att hantera mycket stress och press i jobbet 

så länge de har en  lyhörd chef som kan läsa av vilka behov de har samt hur arbetsgruppen mår 

och sedan sätta in relevanta och adekvata resurser utifrån arbetssituation. Även 

kollegor/arbetsgruppen ses av deltagarna som viktiga resurser i yrkesutövningen. Gällande att 

tillämpa resurser inom organisationerna framgår det av resultatet att de deltagare som arbetar i 

större kommuner i högre utsträckning har en organisation som tillämpar olika former av 

tillgängliga resurser än vad organisationerna gör i de mindre kommunerna. Ett exempel på det är 

att vissa av större kommunerna tar in konsulter vid högre arbetstoppar medan de mindre 

kommunerna inte gör det i lika stor utsträckning.   

Vad behöver socialsekreterarna för att arbetssituationen ska förbättras 

Tredje frågeställningen, Vad behöver Socialsekreterarna för att deras arbetssituation ska 

förbättras, undersöker deltagarnas syn på vad som behövs för att förbättra deras arbetsvillkor och 

arbetssitaution. Frågeställningen delades in i tre teman; Betydelsen av stabilitet, Struktur och 

Förbättrade arbetsvillkor som analyserades med stöd av tidigare forskning.  

Betydelsen av stabilitet. Gällande personalomsättningen som råder inom socialtjänsten säger 

samtliga deltagarna att de har erfarenhet av att det är, eller har varit, en hög personalomsättning 

inom yrkeskåren på deras arbetsplats och generellt på socialkontoren runt omkring i landet. 

Majoriteten av deltagarna menar att den orimliga arbetsbelastningen är den främsta orsaken till 

att socialsekreterare väljer att lämna yrket.  

Den största anledningen till att kollegor/socialsekreterare väljer att lämna sin arbetsplats är 

utan tvekan arbetsbelastningen som står över alla andra delar i arbetet. Problemet med 

arbetsbelastningen behöver åtgärdas med rimliga ärendemängder för att komma tillrätta med 

den höga personalomsättningen inom socialtjänsten och få arbetssituationen hållbar.   

Flera av deltagarna vittnar även om att en hög personalomsättning leder till ett flertal 

konsekvenser både för den enskilda medarbetaren, men också för organisationen. En av de mest 
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påfallande konsekvenserna som flera av deltagarna beskriver är att de blir ”relationströtta” och att 

energin för andra områden inom arbetet tappas bort på vägen.   

Personalomsättningen leder till att man blir ”relationstrött” och det gör att man tappar ork 

för många andra områden inom arbetet.   

Relationströttheten leder till att engagemanget gentemot andra kollegor och nyanställda påverkas. 

Fokus på organisationen som en helhet tappas bort på vägen och hamnar istället på den enskilda 

medarbetaren som försöker att hantera sin egen ärendemängd och sköta sitt arbete. Utrymmet för 

att visa engagemang gentemot kollegorna samt tillhandahålla stöd genom kunskap och erfarenhet 

försvinner helt eller delvis när arbetssituationen är alltför pressande och stressande. Flera av 

deltagarna säger att de vill kunna stötta och hjälpa sina kollegor mer, men att den pressade 

arbetssituationen inte alltid tillåter det. Enligt deltagarna är de mest utsatta de medarbetare som är 

nyanställda och inte får en fullgod introduktion i arbetet och inte heller det stöd som skulle 

behövas för att få en bra ingång till arbetet.  

Man orkar liksom inte engagera sig till slut i nya medarbetare då personalomsättningen är 

hög utan man fokuserar på sig och sitt för att försöka orka med sitt eget arbete. 

Vidare diskuterar några av deltagarna vad som händer på arbetsplatsen när personalomsättningen 

är hög och stabiliteten inte finns. Flera av deltagarna tar upp stämningen på jobbet som en 

avgörande faktor för att byta arbetsplats eller för om de ska stanna kvar. En av deltagarna 

beskriver närmare om hur denna haft det på en tidigare arbetsplats där arbetsbelastningen och 

personalomsättningen varit hög.  

En annan sak som skulle kunna fått mig att kasta in handduken är när det har varit tufft på 

arbetsplatsen och det uppstår icke konstruktivt gnäll. Man kommer till jobbet och bara hoppar 

ner i en bassäng av missnöje och gnäll. Det hjälper ju inte den tuffa arbetssituationen att man 

inte möts av några positiva energier utan man drar ner varandra ytterligare. Så är det inte på 

min nuvarande arbetsplats där stöttar man och hjälper varandra även under tuffa perioder.  

Flera av deltagarna är av den uppfattningen att arbetsgivaren och organisationerna behöver arbeta 

med att stabilisera arbetsplatserna genom att dels arbeta med faktorer som trivsel, men också 

genom att utöka grundbemanningen för att skapa bättre förutsättningar för att utföra arbetet.   

Viktigast av allt är att rekrytera socialsekreterare som stannar kvar. En god idé är att utöka 

grundbemaningen på socialkontoren. Dels för att stabilisera arbetssituationen men framförallt 

för att minska ärendemängden för varje socialsekreterare.  Då skulle stabiliteten och en 

annan känsla av trivsel komma av sig själv tror jag. Vi skulle då ha tid att introducera nya 

socionomer/medarbetare i yrket på ett bättre sätt som gör arbetssituationen hållbar på sikt.   
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Struktur. En annan viktig aspekt i arbetet som socialsekreterare är hur pass utarbetade 

riktlinjer och rutiner som finns att förhålla sig till på arbetsplatsen samt hur pass användarvänligt 

datasystemet är. Merparten av deltagarna är av den uppfattningen att mycket av det dagliga 

arbetet skulle kunna förenklas med hjälp av uppdaterade rutiner, riktlinjer och ett mer 

användarvänligt datasystem, vilket skulle öka effektiviteten i arbetet ytterligare.  

Vi har riktlinjer och rutiner att förhålla oss till i vårt dagliga arbete, men de skulle nog 

behöva gås igenom och uppdateras oftare än vad man gör idag. Kvaliteten i arbetet skulle 

förmodligen också höjas och vi skulle bli mer effektiva om vi visste hur vi ska utföra 

arbetsmomenten så det blir mer rättssäkert för våra klienter. Vårt datasystem är inte heller 

alltid så användarvänligt, vilket krånglar till det en del för oss och stjäl tid från andra 

viktigare delar av arbetet.    

Många av deltagarna menar också att det skulle förenkla arbetet gällande att introducera 

nyexaminerade socionomer i arbetet om datasystemet var mer anpassat till de olika 

arbetsmomeneten samt att riktlinjer och rutiner var uppdaterade. Några av deltagarna nämner 

också att ett sätt att arbeta med strukturen skulle kunna vara att bedriva ett kontinuerligt 

förbättringsarbete. Dels ett arbete med att ständigt se över arbetsmetoder inom myndigsutövning, 

men också ett utvecklingsarbete för att riktlinjer och rutiner hänger med och är ”dagsfärska”.  

Vi borde ha en tjänst inom vår verksamhet som arbetar som metodstöd som vi 

socialsekreterare kan få kontinerlig vidareutbildning hos inom organisationen och även en 

verksamhetsutvecklare som arbetar med att förbättra våra riktlinjer och rutiner så vi kan 

arbeta mer rättssäkert och effektivt. På sikt skulle det bespara oss tid.  

Förbättrade arbetsvillkor. Gällande arbetsvillkoren pratar deltagarna om att det finns många 

förbättringsområden för att göra arbetet som socialsekretare mer attraktivt och för att få både 

erfarna och nyexaminerade att stanna kvar på sina arbetsplatser. Flera av deltagarna nämner 

ärendemängden som ett centralt tema.  

Bara det enkla som en rimlig ärendemängd skulle avlasta stressen och få flera att vilja stanna 

kvar och arbeta som socialsekretare mot barn och ungdom.  

En annan viktig aspekt som majoriteten av deltagarna tar upp är vikten av en god introduktion av 

nya medarbetare för att de ska få en bra ingång till yrket.  

Om vi ska kunna få socialsekretarare att stanna måste vi kunna ge dem en bra introduktion 

som är anpassad efter de nyas behov samt avsätta tid för att handleda och vägleda dem på ett 

sätt som gör att de känner sig trygga i rollen som socialsekreterare.  
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Även möjligheten till kompetensutveckling och teambuildning nämns av drygt hälften av 

deltagarna som en förbättringsfaktor. 

Mer kompetensutveckling och nischning skulle förbättra arbetssituationen. Jag tänker också 

att det är viktigt att bygga starka arbetsgrupper och för att göra det krävs det mer 

kontinuerliga teamdagar och teambuilding.  

Andra deltagare resonerar om att tiden för återhämtning är för kort och att antal semesterdagar 

per år skulle behöva ses över. Dels för att locka med mer semester i samband med rekrytering  av 

ny personal, men också för att göra arbetssituationen mer hållbar på sikt.  

Vi som arbetar med myndighetsutövning borde ha bättre villkor i form av fler semesterdagar 

per år. 25 dagar är inte mycket för ett så betungande arbete, höj antalet semesterdagar, gärna 

till 35 dagar per år.  

En annan faktor som många av deltagarna tror skulle locka till sig fler till yrket vore att se över 

arbetstiden. Majoriteten av socialsekretararna är kvinnor och flera av deltagarna tror att många 

hamnar i den ”berömda” kvinnofällan, det vill säga att man ska sköta både hem och arbete, vilket 

kan vara två stressande aspekter som gör att arbetet mot myndighetsutövning barn och ungdom 

väljs bort.  

Man ska sköta både jobbet och hemmet, man kan inte vara stressad hela tiden. Om arbetstiden 

skulle ses över och dras ner från 8 timmar per dag till 6 timmar så tror jag många skulle 

lockas till yrket i kombination med en utökad grundbemanning.   

En annan del som ett par av deltagarna tar upp är vikten av ett gott ledarskap. Deltagarna är av 

den uppfattningen att ledarskapet är av stor betydelse för arbetsvillkoren och att det behöver 

satsas på att få fler kompetenta chefer för att främja en god arbetsmiljö med goda arbetsvillkor.  

Ledarskapet inom vår branch är extremt viktigt. Vi behöver stabila och kompetenta chefer som 

har förmågan att leda samtidigt som det krävs en stor lyhördhet för arbetsgrupperna. Har 

man en bra chef ska det väldigt mycket till för att man ska lämna sin arbetsplats. Jag tänker 

att organisationerna behöver ge cheferna mer resurser för att kunna göra ett bättre jobb.  

Gällande organisationen säger flera deltagare att organisationerna behöver se över hur styrningen 

ska fungera på sikt. Samtidigt som politikerna behöver ta ett mer aktivt ansvar för verksamheten 

öka sin förståelse för arbetet som socialsekreterare.  

Organisationen behöver hitta en hållbar styrning som möter arbetet på ett bättre sätt än vad 

det faktiskt gör idag för att arbetssituationen ska förbättras. Även våra politiker behöver bli 

mer insatta i vårt arbete och hur myndighetsutövande bedrivs i praktiken.   
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Gällande lönerna säger flertalet av deltagarna att den egentligen inte är det viktigaste faktorn i 

arbetet. Lönen borde dock höjas då arbetet är så pass krävande samt för att få socialsekreterare att 

vilja stanna.  

Lönerna är ett kapitel för sig. Jag anser att lönen egentligen inte är det viktigaste, men det 

skulle vara trevligt med en högre lön med tanke på vad jobbet faktiskt innebär.  

Ett fåtal av deltagarna pratar även om att man borde se över förmånerna för att göra arbetet som 

socialsekreterare mer attraktivt.  

Jag skulle gärna se att organisationen ser över våra förmåner. Exempelvis hemarbete skulle 

vara en bra sak, att bara kunna arbeta hemifrån någon dag per vecka och dokumentera skulle 

vara mycket värt för mig. En annan förmån som jag tror många skulle uppskatta är 

exempelvis att pendlarkort ingår som en förmån i lönen. Även friskvårdspengen skulle kunna 

höjas i kombination med att vi även får en friskvårdstimme per vecka.  

Deltagarnas utsagor gör gällande att den främsta anledningen till den höga personalomsättningen 

inom myndighetsutövningen är den höga arbetsbelastningen. Flera av deltagarna vittnar om att 

den höga personalomsättningen får konsekvenser som exempelvis ”relationströtthet” som leder 

till att energi läggs på att hantera det egna arbetet och att stödet till andra kollegor och nyanställda 

begränsas. Samtliga deltagare är av den uppfattningen att krafttag behöver tas för att minska 

arbetsbelastningen på varje enskild socialsekreterare för att förbättra arbetsvillkoren. Deltagarna 

säger att rutiner, riktlinjer och användarvänligt datasystem finns, men att det finns många 

förbättringar att göra inom dessa områden som skulle förenkla och effektivisera arbetet för dem. 

Även introduktionen av nya medarbetare behöver förbättras och förstärkas genom att skapa goda 

förutsättningar för att introducera ny personal till yrket och för att få fler att vilja stanna kvar. 

Deltagarna nämner också vikten av kompetensutveckling samt att ges möjlighet till 

teambuildning för att skapa trivsel och gott arbetsklimat på arbetsplatsen. Deltagarna är 

samstämmiga i att det krävs fler förbättringar för att göra arbetet mer attraktivt och för förbättra 

arbetsvillkoren. Som exempel på det nämns bland annat ett gott ledarskap för att främja 

arbetsklimatet och att verksamhetstyrningen behöver ses över och förbättras.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som gör att socialsekreterare väljer att stanna kvar 

på sina arbetsplatser. Studien syftade även till att hitta faktorer som gör att socialsekreterarna 

orkar hantera rådande arbetsförhållanden inom yrkesutövning samt att undersöka vad som skulle 
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kunna förbättra socialsekreterarnas arbetssituation. Analysen strukturerades efter studiens tre 

frågeställningar och ett antal teman identifierades för respektive frågeställning. Resultatet visar 

på en förhållandevis stor samstämighet i deltagarnas uppfattningar kring rådande arbetssituation, 

arbetsvillkor och förbättringsområden, men innefattar även ett antal skillnader och behov av 

förbättringar.  

Studiens första frågeställning undersökte faktorer som gör att socialsekreterarna stannar kvar 

på sina arbetsplatser identifierade sju teman: Arbetsgruppens betydelse, Stöd från chef och 

kollegor, Motiverade organisationsförändringar, Arbetsgivaren håller sina löften, Möjligheter till 

kompetensutveckling, Tillit till att organisationen vill skapa hållbara arbetsvillkor och slutligen 

Arbetets betydelse. Resultatet visar att deltagarna har en samstämmig uppfattning kring 

arbetsgruppens betydelse för att stanna kvar på arbetsplatsen och skapa en stabilitet. Idag råder 

det tuffa arbetsförhållanen på socialkontoren i Sverige med bland annat hög arbetsbelastning, 

svårigheter att behålla samt rekrytera personal, vilket överensstämmer med vad som framkommit 

i tidigare forskning, kartläggningar och rapporter (Aronsson et al., 2013; Ternelius et al., 2007; 

Tham, 2014). Gällande arbetsgruppen visar resultatet att de närmaste arbetskollegorna på 

arbetsplatsen har en direkt påverkan på beslutet att stanna kvar. Erfarna kollegor värdesätts högt 

som ett stöd i arbetet, både under lugna och pressande arbetsförhållanden. Resultatet är särskilt 

intressant då flera studier (Zlotnik et al., 2005; Augsberger et al., 2012; ) indikerar på att det 

snarare skulle vara organisatoriska faktorer som har har den avgörande betydelsen för om man 

väljer att stanna kvar inom en organisation eller inte. Deltagarnas utsagor gör gällande att det 

finns flera samverkande faktorer som gör att de väljer att stanna på sin arbetsplats. 

Resonemangen som deltagarna framför oberoende av varandra och oberoende av vilken kommun 

man arbetar inom är att arbetsgruppen, men också tron på att arbetet är värdefullt och 

meningsfullt är av stor betydelse för at stanna kvar på arbetsplatsen (Mor Barak et al., 2001; 

2006). Arbetsgruppen och arbetets betydelse i kombination med ett gott ledarskap och vikten av 

en tydlig arbetsfördelning (Augsberger et al., 2012) är faktorer som är avgörande för att de ska 

stanna kvar på sin arbetsplats. Även organisatoriskt stöd för att hantera arbetssituationen och 

arbetsvillkoren är en faktor till att socialsekreterare väljer att stanna kvar på arbetsplatsen  

(Augsberger et al., 2012). Deltagarna lämnar även samstämiga utsagor om arbetets komplexitet 

och att det är flera faktorer som enskilt och tillsammans påverkar arbetsklimatet. Deltagarna tar 

upp vikten av god stämning under arbetets tuffare perioder och att det finns ett fungerande 

organisatoriskt stöd, framförallt under tuffare arbetsperioder, vilket ligger i linje med det som 

tidigare forskning har visat gällande att det organisatoriska stödet är viktigt liksom 

organisationens relation med medarbetaren (Zlotnik, et al., 2005). Deltagarna betonar också 

vikten av att chef och förvaltning arbetar med att förbättra arbetsvillkoren och öka trivseln på 

arbetet. Exempel på det som nämnts i denna studie är bland annat att arbetsledningen förstärkts 

på flera socialkontor, vilket skapar en trygghet dit man kan söka sig för att få råd/stöd. 
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Tillgänglig arbetsledning och trygghet är viktiga aspekter som lyfts fram i tidigare forskning 

(Tham, 2007) som menar att det upplevda handledarstödet  i kombination med organistoriskt stöd 

är två psykologiskta klimatåtgärder som konsekvent kan förutsäga personalomsättningen. 

Deltagarna betonar att det finns en upplevd ömsesidighet mellan dem och organisationen som 

bygger på förtroende och tillit mellan parterna, vilket är en förutsättning för att arbetet ska 

fungera och för att kunna skapa en god gemenskap på arbetsplatsen. Deltagarna nämner även 

betydelsen att det satsas mer på kompetensutveckling, såväl i grupp som individuellt efter eget 

önskemål, vilket ses som mycket positivt och ger en känsla av att man är värderad som 

medarbetare och den känslan är viktig för att stävja en hög personalomsättning och få 

medarbetare att vilja stanna kvar. Forskning visar också att medarbetare som känner sig 

undervärderade är mer benägna att byta arbete (McGowan et al., 2010). Det är en viktig aspekt att 

ha med i beaktande som organisation när det kommer till att synliggöra socialsekreterarnas behov 

utav organisatoriskt stöd för att motverka utbrändhet och för att främja arbetsglädje, vilket flera 

av deltagarna bekräftar i studien. Deltagarna i studien är av samma åsikt gällande vikten av 

organisatoriskt stöd och det vidhåller deltagarna som en viktig faktor för att stanna kvar på 

arbetsplatsen oavsett ålder och antal år i yrket.   

Studiens andra frågeställning undersökte uppfattningar kring faktorer och strategier som gör 

att socialsekreterarna hanterar rådande arbetsförhållanden och tre teman identifierades: Krav och 

kontroll, Stöd och resurser samt Ansträngning och belöning. Enligt tidigare forskning framgår det 

att arbetsbelastningen är ett stort problem (Astvik & Melin, 2013). Samtliga deltagare berättar att 

det handlar om att balansera den höga arbetsbelastningen och finna hållbara strategier för att göra 

arbetet hanterbart. Upplevelsen bland majoriteten av deltagarna är att arbetet i sig inte är ett 

problem så länge arbetsbelastningen är hanterbar. Hanterbara krav i kombination med en 

kontrollerad arbetssistuation leder till ökad stimulans, vilket också är i enlighet med Karasek och 

Theorells (1990) krav-kontrollmodell. En annan viktig faktor som är avgörande för hur krav och 

kontroll upplevs är vilket stöd som finns att tillgå. Stödet som deltagarna benämner att det finns 

behov utav är av olika karaktär (emotionellt, värderande, informativt och informellt stöd) och 

deltagarna menar att stödet ofta är individ- och situationsbundet. Det framkommer bland 

deltagarna i studien att socialt stöd kan ses som en buffert för att hantera stress och ohälsa och att 

den sociala interaktionen mellan individer på en arbetsplats har en avgörande betydelse för hur 

stödet mottas, vilket även framkommer i tidigare forskning (House, 1981). Deltagarna nämner att 

de får socialt stöd av kollegor samt av teamledare/chefer när arbetsbelastningen är hög. Stödet 

anpassas efter behov, vilket gör arbetssituationen hanterbar. Stödet kan innebära allt från hjälp 

med att prioritera arbetet till att få vägledning i ärenden, bekräftelse och feedback. Deltagarna 

pratar om att de stimuleras av utmaningarna som de ställs inför i sitt arbete, men att det saknas tid 

för reflektion. Deltagarna nämner också betydelsen av copingstrategier som de tillämpar i 

pressade arbetssituationer, dels använder sig deltagarna av kravsänkande strategier som utgår från 
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ett ”good enough”-tänkande och dels genom att kontinuerliga samtal förs med chefer gällande 

arbetssituation, arbetsmiljö och arbetsvillkor. Astvik och Melin (2013) ser en risk med 

kravsänkande strategier för att hantera arbetssituationen då det på sikt kan leda till en 

professionell meningsförlust på grund av sänkt ambitionsnivån. Deltagarna pratar om 

komplexiteten i arbetet där tidspress och arbetsbelastning är faktorer som tar mycket energi och 

de omnämner att deras främsta resurs i förhållande till arbetskraven är de själva som 

arbetsverktyg. Deltagarna i studien nämner också deras egen möjlighet till att fatta vissa beslut, 

att vara delaktiga inom organisationen samt förhålla sig till och balansera mellan organisationens 

mål i förhållande till lagar som styr arbetet som en resurs. Detta synsätt kan relateras till krav-

resursmodellen (Demerouti et al., 2001) som också vill förtydliga att resurserna är kontextbunda 

och relevensen utgår från från vad som karaktäriserar yrket och organisationen där den anställde 

arbetar. De flesta deltagarna har under intervjuerna påtalat vikten av tillit och ömsesidigt 

förtroende mellan dem och organisationen, vilket skapar ett arbetsklimat som lyfter upp individen 

själv som en resurs i förhållande till dennes arbete. Gällande ansträning och belöningen uttrycker 

flera deltagare också att de inte valt yrke efter ekonomiska aspekter utan snarare utifrån viljan att 

hjälpa utsatta barn och familjer. Belöningen ligger i att se positiva förändringar och att få 

feedback/återkoppling från kollegor, arbetsledning och från familjerna som de arbetar med, vilket 

också är något som tidigare forskning lyfter fram genom Siegrists (1996) anträngnings- 

belöningsmodell som lyfter fram att de tre dimensionerna av som ger belöning i arbetet. Belöning 

kan dels bestå av pengar, statuskontroll och/eller självkänsla/uppskattning som sker i relation till 

den ansträning som den anställde lagt ner i arbetet och utgår man från detta perspektiv är 

uppskattningen från kollegor, chefer och klienterna av stor betydelse för hur socialsekreterare ser 

på sin egna ansträning i relation till den egna arbetsinsatsen. Inom denna frågeställning var 

resultatet samstämmigt bland deltagarna, någon större variation bland upplevelserna av yrket 

fanns inte utan de delade varandas upplevelser. Utsagorna var yrkesbundna trots att det var 

subjektiva upplevelser och dessa upplevelser gick inte att härleda till organisationstillhörighet, 

ålder och erfarenheter vilket tyder på att det finns väl inarbetade arbetssätt inom socialtjänsten.    

Studiens tredje frågeställning handlar om vad som behövs för att förbättra socialsekreterarnas 

arbetssituation och här identifierades tre teman: Betydelsen av stabilitet, Struktur och Förbättrade 

arbetsvillkor. I intervjuerna framgår att deltagarna uppfattar att den främsta anledningen till den 

höga personalomsättningen inom socialtjänsten är den höga arbetsbelastningen vilket 

korresponderar med tidigare forskning (Mor Barak et al., 2001; 2006, Astvik & Melin, 2013; 

Tham, 2014). Flera av deltagarna vittnar om att den höga personalomsättningen får konsekvenser 

i form av de blir ”relationströtta”, vilket resulterar i att deras energi läggs på att hantera det egna 

arbetet och att stödet till andra kollegor och nyanställda begränsas. Deltagarna är av den 

uppfattningen att krafttag behöver tas för att minska arbetsbelastningen på varje enskild 

socialsekreterare för att förbättra arbetssituationen. Deltagarna säger att rutiner, riktlinjer och 
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användarvänligt datasystem finns, men att det är ett potentialt förbättringsområde som skulle 

förenkla och effektivisera arbetet ytterligare för dem. Deltagarna är även av den uppfattningen att 

introduktionen av nya medarbetare behöver förbättras och förstärkas genom att skapa goda 

förutsättningar för att introducera ny personal till yrket och för att få fler att vilja stanna kvar. 

Vikten av kompetensutveckling nämns också liksom att möjliggöra tid för teambuildning för att 

skapa trivsel och gott arbetsklimat på arbetsplatsen. Deltagarna är samstämmiga i att det krävs 

fler förbättringar för att göra arbetet mer attraktivt och för förbättra arbetsvillkoren. Ytterligare 

exempel på det är fler semesterdagar per år, förkortad arbetstid, utveckla ledarskapet för att 

främja arbetsklimatet och att det finns behov av en överssyn för att förbättra organisationens 

verksamhetstyrningen. En annan faktor som nämns är att lönerna behöver höjas i kombination 

med fler förmåner införs. 

Slutsats 

Studiens resultat visar att det finns ett flertal faktorer som gör att socialsekretare väljer att stanna 

kvar på sina arbetsplatser och att dessa faktorer också samverkar med varandra. Det framkommer 

att arbetsgruppen är en mycket betydelsefull faktor i kombination med ett tydligt, kompetent och 

lyhört ledarskap. Även organisationens verksamhetsstyrning har betydelse för att 

socialsekreterare väljer att stanna kvar inom organisationen och för hur olika strategier tillämpas 

för att hantera rådande arbetssituation och ärendemängd. Stöd i olika former behöver tillämpas 

regelbundet för att arbetssituationen ska vara hanterbar, både på lång och kort sikt, för 

yrkesverksamma socialsekreterare. För att förbättra socialsekreterernas arbetssituation behöver 

organisationerna hitta hållbara strategier för att minska personalomsättning, hitta bra 

introduktionsplaner för att nyanställda ska stanna kvar på arbetsplatsen samt skapa ett gott 

arbetsklimat för att öka trivsel i arbetsgrupperna med fokus på att bygga sammansvetsade 

arbetsgrupper. Ledarskapet är en annan viktig faktor för att socialsekreterare ska stanna kvar på 

arbetsplatsen. Organisationerna behöver satsa på att ge chefer/teamledare ökade resurser i 

kombination med ökade befogenheter för att ge socialsekreterarna bättre förutsättningar att utföra 

sitt arbete. Organisationerna behöver också lägga fokus på att arbeta fram en hållbar struktur där 

riktlinjer/rutiner är uppdaterade i kombination med användarvänliga datasystem som förenklar 

och effektiviserar arbetet. Slutligen behöver en organisationerna göra en översyn kring vilka 

eventuella förmåner som skulle vara av betydelse för och locka fler socialsekreterare att stanna 

kvar på arbetsplatsen samtidigt som det skulle kunna göra arbetet mer attraktivt för nyutbildade 

socionomer och personer med likvärdig utbildning.    

Metoddiskussion 

Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer då det bedömdes vara 

ett väl lämpat tillvägagångssätt med hänsyn till studiens syfte. Det semistrukturerade 
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intervjuupplägget var gynnsamt och frågor ställdes som inte var för ledande eller direkta, vilket 

gjorde att en eventuell styrning av deltagarnas svar kunde undvikas. Intervjuernas upplägg 

möjliggjorde att deltagarna fritt kunde berätta om sin egen upplevelse/uppfattning samtidigt som 

svaren blev innehållsrika. En brist i studien är dock att det endast är kvnnliga deltagare som 

medverkar. Det hade varit en intressant aspekt att se vilka resultet som framkommit och om 

upplevelserna  varit annorlunda om det funnits manliga deltagare med.  En annan aspekt som kan 

ses som en begränsning inom det hermeneutiska förhållningssättet är att forskaren alltid har med 

sig egna referensramar och tolkar resultaten genom dessa, vilket innebär att tolkningen inte kan 

anses vara helt definitiv utan den har en relativ objektivitet (Alvesson & Sköldberg, 2010). Denna 

studie är påverkad av de val jag gjort gällande tidigare forskning, min egen förförståelse då jag 

själv arbetat som socialsekreterare inom barn och myndighetsutövning samt valda teorier och 

metod. Då det insamlade materialet analyserats genom tolkning utgör denna tolkning ett resultat 

av studien samtidigt som det är möjligt att tolka resultatet på flera andra sätt. Mot bakgrund av 

studiens omfattning och tidsbegränsning bedömer jag att det material som samlats in varit 

tillräckligt för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Studiens resultat hade också 

möjligtvis kunnat vara annorlunda om deltagarna varit i en annan situation än vad de var just då 

vid intervjutillfället eller om andra deltagare hade medverkat. Då studien bedrivits under en 

begränsad tid har möjligheten till egna fördjupade reflektioner varit begränsad, vilket kan ha 

påverkat studiens resultat. Den interna validiteten har dock utgjorts av egen granskning av 

transkriberat material, självreflektioner kring tolkade resultat och ett kritiskt förhållningssätt har 

intagits mot valda teorier och mot tidigare forskning. En möjlighet till stärkt intern validitet hade 

varit om studien hade kunnat genomföras tillsammans med en annan student.  

Gällande generaliserbarhet diskuterar Kvale och Brinkmann (2009) om en kvalitativ studie 

med ett fåtal intervjuade deltagare går att generalisera så att den vetenskapliga kunskapen är 

giltig för alla tider och platser. De menar att kunskapen är kontextuell och utgår från ett historiskt 

och socialt perspektiv som bygger på handling i den sociala värden och förståelse. De ifrågasätter 

traditioner inom forskningen som menar att samhällsvetenskaplig forskning ska framställa 

kunskap som är generaliserbar över tid och plats. I denna studie berörs socialsekreterare som 

arbetar inom myndighetsövning mot barn och ungdom och 12 personer har valt att delta, vilket 

gör att studiens resultat inte går att generalisera fullt ut för landets alla socialsekreterare. 

Resultatet indikerar dock på att en viss generalisering går att göra då studien representerar nio 

olika kommuner av varierande storlek. Resultaten kan ses som exempel på viktiga faktorer som 

kan  påverka socialsekretare att stanna kvar och vissa delar av resultaten i denna undersökning 

styrks även av tidigare forskning som gjorts inom området, vilket i viss mån stärker 

generaliserbarheten. Gällande teorierna som använts i analysarbetet kan även samtliga av dem 

stärka generaliserbarheten då de bekräftar deltagarnas känslor med arbetet som utgångpunkt i 

förhållande till krav, kontroll, stöd, belöning och ansträngning. Både krav-kontroll-stödmodellen 
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och även krav-resursmodellen är teorier som stärker deltagarnas utsagor och de kan i står mån 

bidra till en ökad förståelse för hur deltagarna upplever och hanterar sin rådande arbetssituation.  

Gällande studiens validitet har jag haft min utgångpunkt i det som Kvale och Brinkmann 

(2009) kallar hantverksskicklighet som fokuserar på hur forskaren kommunicerar resultat och i 

vilken utsträckning resultatet är väsentligt. För att studien ska uppfattas som kommunicerad har 

tydlighet och disposition varit viktiga för att skapa en förståelse hos läsaren. Jag har försökt att 

vara förutseende genom att besvara förväntade och oförväntade frågor hos läsaren redan innan de 

eventuellt skulle kunna uppkomma, vilket är i enlighet med det som Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver gällande kommunicering av resultat. Hela forskningsprocessen har utgått från 

undersökningens giltighet och valideringen har sin kärna i de sju stadierna som bygger på 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering (Kvale & 

Brinkmann 2009). Kvale och Brinkmann (2009) delar in validiteten i två delar där ena delen 

behandlar hur kunskapen prövas i samtal och kritisk reflektion och hur resultatet kommuniceras 

medan den andra delen handlar om den pragmatiska valideringen, det vill säga hur 

forskningsresultatet realiseras i faktiska handlingar/åtgärder. Min förhoppning är att studiens 

resultat ska bidra till en djupare förståelse för vilka faktorer som gör att socialsekreterare väljer 

att stanna kvar på sin arbetsplats och utgöra ett underlag för vidare diskussioner och praktiska 

åtgärder inom organisationer som bedriver socialt arbete.  

 

Förslag på framtida forskning 

Socialtjänsten står inför många utmaningar och en av de största utmaningarna är att minska den 

höga personalomsättningen som råder på många utav Sveriges socialkontor. Denna studie visar på 

att det verkar finnas behov av vidare forskning för att hitta främjande, förebyggande och 

fungerande faktorer inom organisationerna för att få socialarbetare att stanna kvar på sina 

arbetsplatser. Denna studie indikerar att det finns ett flertal faktorer som enskilt och tillsammans 

samverkar och har en påverkan gällande socialsekreterarens val att stanna kvar på sin arbetsplats. 

Dessa faktorer skulle det behövas forska vidare kring för att öka förståelsen och kunskapen för 

denna komplexa yrkesgrupps behov. Organisationerna inom det sociala arbetet behöver arbeta 

fram hållbara strategier över tid för att på sikt få erfarna socialsekreterare att vilja stanna kvar 

inom socialtjänsten samtidigt som det behövs strategier för att locka nya personer till yrket. Med 

utgångspunkt i krav-resursmodellen kan organisationerna hitta verktyg för att utveckla dessa 

hållbara strategier för att stabilisera personalomsättningen. Det är av stor vikt att belysa 

socialsekreterarnas ohållbara arbetsmiljö genom att hitta främjande faktorer för att kunna arbeta 

preventivt med att få arbetssituationen hållbar. För att kunna få en hållbar arbetssituation är det av 

vikt att finna organisatoriska lösningar på ett strukturellt plan och det bör ske i dialog med 

socialsekreterarna för att hitta styrformer som fungerar och främjar det sociala arbetet.  
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Abstract 

Therefore, we remain, despite everything 

Factors affecting social workers to remain in the workplace 

 

 

 

In studies conducted in the social welfare a complex picture regarding the social 

workers' job situation. The work of the public authority is complex and place high 

demands on the individual social worker. Social workers has a complex 

worksituation at the same time as many of the social offices has a high staff 

turnover and many teams go understaffed. Both in Sweden and internationally, 

many social workers choose to change jobs or to completely leave the social 

services because of the tough work situation. However, there are the social workers 

who choose to remain in their jobs despite a heavy workload and staff turnover. In 

the light of the social service current work situation, the question which factors 

make the social worker chooses to remain in the workplace. In this qualitative 

study, 12 social workers who have choosed to remain in their workplace been 

interviewed and the answers were then interpreted from a hermeneutic approach. 

The result shows that the work situation is tough as a social worker and that there 

are several factors that individually and together have an influence on choosing to 

remain in the workplace. The work- and work groups importance in combination 

with good management within organizations and a clear, empathetic and competent 

leadership and support in various forms are factors that are crucial to remain in the 

workplace.    
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