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SAMMANFATTNING 
Under de senaste åren har socialtjänsten drabbats allt hårdare av den rådande arbetsmiljön. 

Arbetsvillkoren har blivit sämre samtidigt som arbetsbelastningen blivit högre. Där av 

fokuserar denna studie på att undersöka socialsekreterarnas arbetssituation och om det 

förekommer stress utifrån hur arbetsorganisationen fungerar. Undersökningen har gjorts 

med en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer genomförts. Resultatet visar att det 

både finns hinder och möjligheter i socialsekreterarnas arbete. Det förekommer upplevelser 

av att det är en hög arbetsbelastning och att personalantalet är för lågt. En viktig 

förutsättning som visat sig vara positiv i sammanhanget är att socialsekreterarna har 

möjlighet att planera sitt arbete relativt fritt och således får vara flexibla. Resultatet visar 

även att stress upplevs främst på grund av tidsbrist och höga dokumentationskrav. 

Flexibiliteten i arbetet upplevs av socialsekreterarna som en hjälp i att minska stressen. 

Summan av dessa faktorer indikerar att problematiken bör lyftas och arbetas vidare med för 

att minska den negativa utvecklingen inom socialtjänsten. 
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ABSTRACT 

In recent years, the current work environment has increasingly affected social services. 

Working conditions have gotten worse while the workload has become higher (Karlsson & 

Folkesson, 2014). Therefor this study focuses on examining social workers work situation and 

if there is work related stress based on how the organization functions. The study was 

conducted using a qualitative approach in which semi-structured interviews were conducted. 

The result shows that there are both impediments and opportunities in the work of the social 

workers. There are experiences among the social workers of heavy workload and staffing 

levels being too low. An important condition, which proved to be positive, is that social 

workers are able to plan their work relatively freely and thus be flexible. The result also shows 

that stress is experienced primarily due to lack of time and high documentation 

requirements. Flexibility of work was experienced by the social workers as an aid in stress 

reduction. The sum of these factors indicates that the problem should be lifted and further 

worked with to reduce the negative trends in social services. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
Socialtjänstens arbetsorganisering är sedan socialtjänstreformen 1982 placerad under en 

politisk nämnd med tillhörande förvaltning i varje enskild kommun. Denna decentralisering 

gör att genomförande och kvalitet mellan olika socialtjänster skiljer sig åt. I takt med att 

samhället förändras måste även socialtjänstens arbetsorganisering förändras, något som lett 

till både förluster i kunskap så väl som förmåga att styra verksamheter (Börjeson, 2010). 

Under 2014 har media rapporterat allt mer frekvent om den rådande situationen inom 

landets socialtjänster. Arbetsvillkoren har försämrats markant och arbetsbelastningen har 

ökat. Med dagens situation arbetar de yrkesverksamma fler timmar, då ärenden inte hinns 

med och socialtjänstens klienter drabbas (Karlsson & Folkesson, 2014). Följden blir hög 

personalomsättning samt personalbrist, vilket utgör en risk för rättssäkerheten (Pettersson 

m.fl., 2014).  

Den fackliga organisationen Vision, som arbetar för socialsekreterares rättigheter i sitt arbete 

”  /.../anser att den höga arbetsbelastningen och den omfattande personalomsättningen inom 

socialtjänsten är så pass genomgripande att den utgör ett strukturellt hot mot landets 

välfärd” (Karlsson & Folkesson, 2014). Problematiken ses ur en individualistisk synvinkel där 

fokus och ansvar läggs över på socialsekreteraren istället för på socialtjänstens 

arbetsorganisering. Detta leder till psykosociala problem så som stress och utbrändhet 

(Karlsson & Folkesson; Erkers, 2014). Tham (2007) visar att 48 procent av de tillfrågade 

socialsekreterarna i hennes studie ämnade lämna sin tjänst inom ett år och av dessa hade 

över hälften arbetat mindre än två år på sin arbetsplats. Rollkonflikter, krav på antal 

avslutade ärenden samt hot och våld leder till att personalen vill byta arbetsplats men dessa 

aspekter har mindre betydelse i förhållande till hur faktorer kopplade till ledarskap och 

arbetsorganisatoriskt klimat påverkar socialsekreterarna. Vidare ökar ständigt kraven på 

dokumentation. Inom landets barn- och ungdomsenheter har man i nästan ett decennium 

använt sig av utredningsmetoden Barns behov i centrum (BBIC). En metod som har sådan 

tidsåtgång att de praktiska insatserna hamnar i skymundan. Socialsekreterarna blir fast vid 

sina skrivbord och klientarbetet blir lidande (Eneroth, 2015). Frågan är om det detaljstyrda 

sociala arbetet som praktiken är på väg mot håller i längden? Riksdagen skriver i en motion 

från 2013 att de administrativa kraven ökat och att denna trend inte bara genomsyrar landets 

barn- och ungdomsenheter utan socialtjänsten i sin helhet (Motion 2013/14:So624). I 

Akademikerförbundet SSRS kartläggning av socialsekreterare menade 82 procent av de 

tillfrågade socialsekreterarna att den ökade administrationen stjäl tid från klientkontakten 

(Novus, 2015). Socialtjänstens framtid kan uppfattas som dyster och välfärden hotas av 

byråkratins tröghet. Mot denna bakgrund menar studiens författare att det är viktigt att 
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undersöka hur socialsekreterare upplever sina arbetsorganisationer då det är nära 

förestående att även vi går ut i arbetslivet och möter denna problematik. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att, med avstamp i socialtjänstens nuvarande 

arbetssituation, undersöka hur socialsekreterare upplever den egna arbetssituationen. 

• Vilka hinder och möjligheter i arbetsorganisationen finns för socialsekreterarens 

dagliga arbete?  

 
• Upplever socialsekreterare stress utifrån de hinder och möjligheter som finns i 

arbetsorganisationen? 

1.3 Centrala begrepp 
I föreliggande studie återkommer vissa begrepp varpå de här ges en övergripande förklaring. 

1.3.1 Arbetsorganisation 

Arbetsorganisation kan förklaras med den uppdelning av arbetsuppgifter som förekommer 

inom en organisation och hur samordningen av dessa ter sig. Arbetet inom socialtjänsten kan 

ses som ett byråkratiskt arbete och utifrån detta styrs arbetsorganisationen av lagar och 

förvaltningsregler. Hur en arbetsorganisation styrs får inte bara följder för 

arbetsorganisationen i sig utan även för dess anställda (Börnfelt, 2009). I föreliggande studie 

behandlas begreppet arbetsorganisation huvudsakligen utifrån den information som 

inhämtats vid intervjutillfällena samt utifrån Börnfelts definition. Arbetsbelastning, 

arbetsmiljö och resurser inkluderas i begreppet arbetsorganisation.  

1.3.2 Stress 

Stress handlar om individens förmåga att hantera pressande situationer och hur de påverkas 

av krav från omgivningen i övrigt. Stress kan således skapa både positiva och negativa 

reaktioner hos individen. (Frankenhaeuser & Ödman, 1987; Währborg, 2002). I föreliggande 

studie används begreppet i syfte att förklara reaktioner och känslor kopplade till 

socialsekreterarens arbete. Det innebär att begreppet stress förklaras utifrån både de positiva 

och de negativa aspekterna. Fokus ligger på att förklara att upplevelser av stress är kopplade 

till olika situationer. Stress är subjektivt och alla individer har olika hög motståndskraft men 

det finns en gräns för alla. I föreliggande studie finns ingen ansats att förklara hur stressen 

hanteras, fokus ligger istället, som nämnts, på när och hur stressen upplevs av 

socialsekreterarna. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som anses ha relevans för föreliggande 

studie. Forskningen används för att stärka, förstå och analysera det kommande resultatet. 

Studierna har hämtats ur databasen Social Services Abstracts där sökorden social services, 

stress, organization och workload använts. Begrepp som respondent och informant har 

ändrats till studiedeltagare för att få konsekvens genom hela avsnittet. Den tidigare 

forskningen är indelad i tre teman; Hur ser socialsekreterare på sin arbetsorganisation?, 
Stressens orsaker samt Välmående i professionen. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattande reflektion över forskningens relevans kopplat till studien. 

2.1 Hur ser socialsekreterare på sin arbetsorganisation? 
Tham och Meagher (2009) gjorde en jämförande studie av upplevelser och arbetsvillkor 

mellan socialsekreterare inom barn- och ungdomsenheter i Stockholms län och andra 

yrkesgrupper inom välfärdssektorn. Urvalet bestod av 309 socialsekreterare inom barn- och 

ungdomsenheter medan jämförelseurvalet bestod av totalt 4331 personer fördelade mellan 

socialsekreterare inom övriga enheter, sjukvården, förskolelärare samt grundskolelärare. 

Socialsekreterare inom barn- och ungdomsenheterna upplevde högre krav på att lära sig 

arbetsuppgifter fort samt utföra dessa på kortare tid än jämförelsegrupperna. Resultatet 

visade vidare att socialsekreterarna upplevde rollkonflikter i större utsträckning och att de 

värderade sin arbetsskicklighet lägre än övriga grupper. Tham och Meagher (2009) menar att 

detta tyder på att socialsekreterare inom barn- och ungdomsenheter har ett mer krävande 

arbete än jämförelsegrupperna. Trots detta upplevde socialsekreterarna att de hade mer 

kontroll över beslutsfattande gällande arbetet än övriga grupper. Slutligen visade resultatet 

att socialsekreterarna inom barn- och ungdomsenheterna tillsammans med 

socialsekreterarna från övriga enheter innehade majoriteten av de negativa svaren i alla 

parametrar. Detta visar att socialsekreterare i allmänhet är mer utsatta för arbetsrelaterade 

svårigheter än övriga jämförelsegrupper. Extra tydligt är detta gällande arbetsorganisatoriska 

aspekter. 

Även Shim (2007)  har undersökt socialsekreterares upplevelser av arbetet. Syftet med 

studien var att undersöka huruvida socialarbetare inom socialtjänstens barn- och 

ungdomsenheter i New York, USA, var benägna att byta arbete till följd av det 

arbetsorganisatoriska klimatet och kulturen som rådde på arbetsplatsen. 766 personer deltog 

i studien. Resultatet visade att det fanns en signifikans mellan de arbetsorganisatoriska 

faktorerna och de individer som hade för avsikt att lämna sina nuvarande arbetsplatser. De 

individer som ansåg att klimatet och kulturen inom arbetsorganisationen var av hög standard 

var mindre benägna att byta arbete än de individer som menade att standarden rörande de 

arbetsorganisatoriska faktorerna på deras arbetsplats var låg. Det arbetsorganisatoriska 

klimatet värderades högre av de socialarbetare som hade mer positiva influenser gällande 

motivation och var därmed också mindre benägna att avsluta sin anställning. Dessa sågs 

dessutom ha högre känslomässig energi vilket innebar att arbetet så som det är organiserat 
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inte tog lika hårt på socialarbetarnas krafter. Shims analys förklarade att i ett bra 

arbetsorganisatoriskt klimat anser socialarbetarna att de har en hanterbar arbetsbelastning 

medan socialarbetare i ett sämre arbetsorganisatoriskt klimat följaktligen har den motsatta 

uppfattningen. 

I en enkätstudie gällande organisationskultur inom socialtjänsten i New York, USA (Gifford, 

2009) undersöktes sambanden mellan arbetsorganisation och arbetsmiljö. Genom ett 

bekvämlighetsurval samlades data in från 214 deltagande socialsekreterare med i snitt 15 års 

arbetslivserfarenhet. Av dessa var 85 procent kvinnor och av det totala urvalet hade 93 

procent en masterexamen i socialt arbete.  

Giffords (2009) enkät behandlade frågor om arbetsorganisatoriskt engagemang, 

professionellt engagemang och arbetsmiljö. Dessa frågor analyserades via korstabeller och 

resultaten visade att känslan av att ha större frihet att avgöra hur de enskilda 

arbetsuppgifterna ska utföras kan kopplas till större engagemang till yrket. Vidare hittades 

kopplingar mellan hur stort engagemang studiedeltagarna hade för sin arbetsorganisation 

och arbetsmiljöfrågor. Pålitliga kollegor och att bli väl behandlad av sin arbetsorganisation 

visade sig vara signifikanta faktorer för arbetsorganisatoriskt engagemang. På ett 

karriärfokuserat plan visade resultaten att engagemanget till arbetsorganisationen var större 

om man ansåg sig ha möjlighet att göra karriär inom arbetsorganisationen. Studien visade 

även att deltagare som arbetade inom mindre arbetsorganisationer med en lönesättning över 

genomsnittet hade ett större engagemang till sin arbetsorganisation. Giffords slutsats var att 

en god arbetsmiljö var den främsta faktorn för ett stort engagemang från socialsekreterare 

gentemot dessas arbetsorganisationer. 

2.2 Stressens orsaker 
Enligt en studie fokuserad på arbetsmiljö inom den engelska socialtjänsten framkom det att 

faktorer så som arbetsbelastning, ansvarskännande, arbetsorganisatoriska förändringar, 

kommunikation och prestationskrav påverkar stressnivån hos socialsekreterare. Studien 

genomfördes via djupintervjuer med åtta studiedeltagare var på en enkät konstruerades som 

besvarades av 123 socialsekreterare från två separata socialtjänsteregioner. Utifrån det 

insamlade materialet skapades fyra fokusgrupper för bättre förståelse av socialsekreterarnas 

arbetsvillkor (Coffey, Dugdill, & Tattersall, 2009).   

Coffey m.fl. (2009) menar att majoriteten av studiedeltagarna uppgav tidsbrist samt 

personalbrist som de främsta orsakerna till känslan av stress. Likaså var det faktum att 

socialsekreterarna upplevde ett ansvar gentemot sina klienter och att dessas behov skulle 

tillgodoses en stressfaktor kopplad till arbetsorganisationens prestationskrav och känsla av 

att inte duga. Arbetsorganisatoriska förändringar så som fler manualer/policys för att 

effektivisera socialtjänsten uppfattades av de redan pressade socialsekreterarna som 

stressande. Vidare visade studien att bristande kommunikation mellan arbetsorganisation 

och de anställda ledde till stress. Detta eftersom den bristande kommunikationen försatte 

socialsekreterarna i ovisshet om hur arbetsorganisationen skulle komma att se ut och vad 

som skulle hända socialsekreterarna i framtiden. Den senare delen av studien visade att det 
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fanns skillnader i socialsekreterarnas välmående beroende på var de arbetade. De 

socialsekreterare som arbetade inom barn- och ungdomsenheter uppgav att det mådde 

betydligt bättre än vad de socialsekreterare som arbetade inom vuxenenheter uppgav. Bland 

samtliga studiedeltagare hade 36 procent värderat sitt välmående så lågt att det skulle kunna 

klassas som psykisk ohälsa utifrån studiens mätmetod. 

Genom en litteraturstudie samt en empirisk studie har Storey och Billingham (2001) 

utforskat hur Walesiska socialarbetares stress yttrar sig i arbetet. En enkätstudie 

genomfördes med 34 deltagare, där de bland annat fick svara på frågor om vilka faktorer som 

bidrar till stress, var de upplever sig som mest stressade samt hur hög grad av stress de 

upplever. Resultatet visade på fem stressfaktorer som upplevdes mest vanliga. Dessa var brist 

på resurser, arbetsorganisatoriska omstruktureringar, hög arbetsbelastning, ledning och 

dålig jobbsäkerhet. Ytterligare faktorer till ökad stress innefattade hur offentligheten ser på 

socialt arbete, den fysiska miljön på arbetet samt bristen på utvecklingsmöjligheter. 

Majoriteten av studiedeltagarna uppgav att stressen yttrar sig mest på arbetet och att graden 

av stress upplevdes som hög eller väldigt hög. 

2.3 Välmående i professionen  
Graham och Shier (2014) genomförde en intervjustudie med ett urval av 19 stycken 

kanadensiska socialarbetare där dessas upplevelse av välmående i sin profession 

undersöktes. Intervjuerna baserades på en tidigare kvantitativ studie. Studiedeltagarna 

valdes utifrån kriterierna att de ansåg sig ha ett lägre välmående med motiveringen att dessa 

skulle ge mer uttömmande svar än individer som graderade sitt välmående som högre. 

Resultatet visade att studiedeltagarna upplevde press och hinder i skötseln av sina 

arbetsuppgifter som faktorer till stress. När studiedeltagarna upplevde att de inte kunde 

hjälpa sina klienter och när det inte fann några lösningar på klienternas problem menade 

deltagarna att frustration var en vanlig reaktion. Vidare framkom det i studien att faktorer så 

som byråkratiska förhållanden, ekonomiska begränsningar och hög arbetsbelastning 

påverkade studiedeltagarnas välmående. En av deltagarna förklarade att välmåendet 

påverkades eftersom denne kände sig ineffektiv och hade en lång väntelista över klienter som 

behövde dennes hjälp. Att inte kunna möta klienternas behov skapade en stress som 

upplevdes som svår. Vidare visade resultatet att rollkonflikter var en orsak till lägre 

välmående. Graham och Shier (2014) redovisar för hur studiedeltagarnas välmående bröts 

ned av slitningen mellan samhällets förväntan på hur socialarbetare bör vara och hur det 

faktiskt är i och med etiska-, regelmässiga-, och professionella aspekter. En studiedeltagare 

uppgav att denne kände att allmänheten hade en attityd kring att vem som helst kan utföra 

socialt arbete vilket upplevdes som förminskande av den tid och de resurser som 

studiedeltagaren lagt ned på utbildning och liknande. Resultaten visade trots de nedbrytande 

faktorerna att studiedeltagarna hade strategier för att hantera det låga välmåendet. Bland 

annat lyftes välmåendet av möjligheten att hjälpa utsatta individer och en positiv inställning 

gjorde arbetssituationen lättare att hantera. 
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2.4 Sammanfattande reflektion 
När den tidigare forskningen valts ut har målet varit att ha en variation gällande studiernas 

metod, sammanhang och perspektiv. Därför valdes vetenskapliga artiklar med både kvalitativ 

och kvantitativ ansats av nationell och internationell härkomst.  

I den tidigare forskningen ses att den upplevda stressen hos socialarbetare kan ha en rad 

olika orsaker. Coffey m.fl. (2009) studie kan ge en förklaring till vilka faktorer som upplevs 

som stressande för socialsekreterare. Likaså bidrar Storey och Billingham (2001) till denna 

förståelse samtidigt som de ger en uppfattning av hur hög den upplevda stressen är. Graham 

och Shier (2014) påvisar hur stressen kan påverka socialsekreterarnas välmående. Vidare 

förklarar Tham och Meagher (2009) hur arbetsorganisationen är kopplad till 

socialsekreterares upplevelser av rollkonflikter och den egna arbetsdugligheten. För att få 

förståelse för varför socialsekreterare väljer att lämna sina tjänster används Shims (2007) 

studie. Slutligen redogör Gifford (2009) för att flexibilitet och en bra arbetsmiljö bidrar till 

att socialsekreterare känner engagemang i sitt arbete. Den röda tråden i den tidigare 

forskningen är att samtliga artiklar fokuserar på aspekter kopplade till socialsekreterare och 

deras arbetsorganisation och vidare vilken inverkan det har på arbetet. De stora likheterna 

mellan studiernas resultat stärker bilden av hur det ser ut inom professionen. Den tidigare 

forskningen har därför relevans för föreliggande studien eftersom den ger en bild av 

socialsekreterares arbetssituation. Utifrån detta kan det kommande resultatet förstås och 

ställas mot forskningen vilket ger möjligheter att stärka föreliggande studies tankegångar.  

3 TEORETISKA PERSPEKTIV 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv som används i analysen av studiens 

resultat. Valet av teorier grundar sig i det resultat som framkommit. De hjälper till i att skapa 

en djupare förståelse av aspekterna som presenteras i resultatavsnittet. Samtliga teorier 

behandlar arbetsorganisationens funktionalitet men har egna utgångspunkter, i exempelvis 

ett individuellt– och ett metaperspektiv. På så sätt är dem till viss grad sammanlänkade men 

har en egen grund. Teorierna förklarar arbetsorganisationen utifrån flera synsätt och ger 

även förståelse av individens funktion och upplevelser inom arbetsorganisationen vilket ses 

som relevant i föreliggande studie. Perspektiven som behandlas är centrala delar av Lipskys 

(2010) gräsrotsbyråkrati samt Lawrence och Lorschs (2010) kontextperspektiv. 

3.1 Gräsrotsbyråkrati 
Lipskys (2010) gräsrotsbyråkrati syftar till att förklara offentliga arbetsorganisationers 

uppbyggnad och funktion. Socialtjänsten är en typ av gräsrotsbyråkrati och därmed är 

socialsekreterare, i deras funktion som verkställare, det Lipsky kallar gräsrotsbyråkrater. 

Bestämmelser och riktlinjer skapas högre upp inom arbetsorganisationen och det är dessa 
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gräsrotsbyråkraten sedan ska tillämpa i sitt arbete. Denna hierarki inom gräsrotsbyråkratin 

skapar en intressekonflikt då gräsrotsbyråkraten fokuserar på klienternas behov medan 

arbetsorganisationens ledare lägger större vikt vid produktion och effektivitet. 

Gräsrotsbyråkratin karaktäriseras av att dess anställda arbetar direkt mot samhällets 

medborgare och alltid jobbar med för knappa resurser. I Lipskys mening handlar det om hur 

mycket arbetsorganisationen kan erbjuda och hur stort behovet av det som erbjuds är. 

Utbudet förblir alltid mindre än efterfrågan. På politisk nivå avgörs det hur resurserna ska 

fördelas och vilka samhällsfunktioner som det ska satsas på. Utifrån de resurser en 

arbetsorganisation tilldelas kan den reglera antalet klienter genom att själv definiera vad den 

specifika målgruppen inbegriper. 

3.1.1 Resursproblematik 

Lipsky (2010) belyser den höga arbetsbelastningen som karaktäristiskt för 

gräsrotsbyråkraten. Detta menar Lipsky grundar sig i att de resurser som tillhandahålls för 

gräsrotsbyråkraten inte är tillräckliga i förhållande till vad som egentligen krävs för att denne 

ska ha möjlighet att utföra ett gott arbete. Personaltillgängligheten som ses hos 

gräsrotsbyråkratier är inte kompatibel med mängden klienter samt med den tidsåtgång som 

ges för arbetet. Till följd av tidsbrist, kortvariga möten med klienter och konstant press 

tvingas gräsrotsbyråkraten således att fatta beslut om åtgärder utan att ha möjlighet till 

eftertanke om huruvida ytterligare information i ärendet skulle bidra till en mer lönsam 

utgång. Lipsky poängterar dock att mängden ärenden i sig inte utgör någon väsentlig 

betydelse men att arbetsbelastningen beroende på ärendenas tyngd resulterar i att 

gräsrotsbyråkratens arbetsuppgifter inte fullföljs. 

3.1.2 Handlingsutrymme 

 
Handlingsutrymme har en central roll i Lipskys (2010) teoribildning. Ofta är 

arbetsorganisationers bestämmelser och riktlinjer komplicerade och paradoxala vilket ger 

utrymme för gräsrotsbyråkraterna att fritt tolka deras innebörd. Gräsrotsbyråkraten har 

möjlighet att själv styra hur arbetet ska göras trots att denne inte har någon egentlig 

bestämmanderätt i organisationen. Detta tolkningsföreträde leder till att organisationens 

riktlinjer i slutänden tillämpas utifrån gräsrotsbyråkratens syn på riktlinjerna. 

Handlingsutrymmet kan sägas vara oundvikligt eftersom arbetsorganisationens 

bestämmelser och riktlinjer ska tillämpas i arbetet med människor. Arbetsorganisationens 

enda möjlighet till att minska gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme vore att öka 

regelstyrningen. 

3.1.3 Arbetsorganisatoriska faktorer  

Arbetsorganisatoriska faktorer påverkar även det gräsrotsbyråkratens arbete. 

Arbetsuppgifter som dokumentation resulterar i att tillgängligheten gentemot klienterna 

minskar. Lipsky (2010) menar att personal runt omkring gräsrotsbyråkraten, så som 

receptionister och administratörer kan påverka gräsrotsbyråkratens arbete, så att denne får 



8 

mer tid för klienter. Detta resulterar dock inte nödvändigtvis i att påfrestningarna i 

gräsrotsbyråkratens arbete minskar eller att relationen till klienterna förbättras. 

Gräsrotsbyråkraten kan sakna erfarenhet och personliga resurser vilka även de kan påverka 

hur arbetet sköts. Gräsrotsbyråkraten ses från ledningens håll som en resurs som ska 

användas till en specifik uppgift, medan den anställda upplever sitt arbete och sina 

arbetsuppgifter individuellt. En aspekt som ses som viktig att ha i åtanke gällande 

individuella upplevelser är stress, vilket gräsrotsbyråkraten ofta arbetar under. 

Lipsky (2010) resonerar att gräsrotsbyråkraten skulle kunna arbeta flexibelt och vara 

lättillgängliga för klienterna men att den förmågan försvinner med ett allt för högt antal 

klienter. Mängden klienter blir på bekostnad av kvaliteten i arbetet. Varje klient önskar vara 

undantaget för gräsrotsbyråkraten, att just denne ska bli “favoriserad” och detta blir ett 

dilemma då gräsrotsbyråkraten inte kan möta sina klienters önskemål. Gräsrotsbyråkraten 

kan uppleva otillfredsställelse av att ha mer pappersarbete än tid med klienten. Oavsett hur 

det upplevs så kvarstår rutiner och riktlinjer vars uppgift är att finnas där för att begränsa 

klientens tryck på systemet. Lipsky menar att arbetsorganisationens bestämmelser och 

riktlinjer, i motsats till exempelvis Webers (1983) tolkning av arbetsorganisationens 

uppbyggnad, byggs nedifrån och upp. Gräsrotsbyråkraten väljer själv hur denne vill 

verkställa arbetsorganisationens riktlinjer. Detta gör gräsrotsbyråkraten till vad Lipsky 

benämner policyskapare. Riktlinjerna kommer från högre nivå inom arbetsorganisationen 

men gräsrotsbyråkratens attityd till reglerna avgör i vilken utsträckning de tillämpas så som 

högre beslutsfattare tänkt sig. Därmed blir rutinerna en ogiltig ursäkt för att inte arbeta 

flexibelt till följd av gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. 

3.2 Kontextperspektiv 
Kontextperspektivet är en organisationsteori som förklarar hur en organisation fungerar i 

relation till den miljö arbetsorganisationen befinner sig i. Fokus ligger på de aspekter som 

ligger utanför arbetsorganisations makt och som styr arbetsorganisationens handlande. 

Dessa aspekter är enligt Lawrences och Lorschs (2010) bland annat förändringstakt och 

sammansättning i forskning och utveckling, i samhället och medarbetarnas kvaliteter. Dessa 

aspekter styr sedan hur arbetsorganisationen struktureras på grundval av hur förenliga 

aspekter inom och utanför arbetsorganisationen är.  Således påverkar även faktorer som 

miljö och den rådande politiken hur socialtjänstens arbetsorganisation fungerar. 

Arbetsorganisationens sammansättning reflekterar uppfattningen av omvärlden, därför bör 

uppfattningen avgöra till vilken grad arbetsorganisationen ska vara uppdelad eller inordnad 

som en helhet. Lawrence och Lorsch (2010) förklarar hur arbetsorganisationen fungerar 

utifrån begreppen differentiering och integrering. Differentiering inom en arbetsorganisation 

innebär att arbetsorganisationen delas upp i specialiserade enheter där anställda med samma 

kompetens samlas i en grupp. En sådan uppdelning syftar till att effektivisera och underlätta 

arbetet inom arbetsorganisationen. Med socialtjänsten som exempel skulle det innebära att 

uppdelningen mellan exempelvis enheter för vuxna och enheter för barn och unga ger 

socialsekreterare bättre möjlighet att utföra ett gott arbete samtidigt som klienterna inte 

hamnar i kläm på grund av ineffektiv arbetsorganisering. I det snabbt förändrande samhälle 
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vi lever i idag kännetecknar specialisering och samverkan en fungerande arbetsorganisation. 

Differentiering fodrar därmed ett visst mått av intern samverkan för att fungera. Det är i den 

interna samverkan som integrationen finns. Integration i det här sammanhanget innebär att 

kompetenser måste kunna verka över enheternas gränser. En fungerande arbetsorganisation 

kräver således en väl avvägd mängd differentiering och integration. 

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Val av metod 

Denna studie har utförts med en kvalitativ ansats genom intervjuer då detta möjliggjort 

förståelsen av deltagarnas verklighet. Att fokus ligger på deltagarens personliga upplevelser 

och åsikter ses som karaktäristiskt för en kvalitativ studie, således möjliggörs en djupare 

insyn i den situation som deltagaren i fråga befinner sig i. Föreliggande studie har ett tydligt 

ämne som undersökningsområde vilket gjort att semistrukturerade intervjuer lämpat sig då 

dessa säkerställt att intervjuerna inte utvecklats till att fokusera på ämnen som ligger allt för 

långt i från ursprungstemat. Deltagarna har haft möjlighet att svara fritt trots att 

intervjuformen haft ett relativt tydligt fokus (Bryman, 2011). Det har därför varit viktigt att 

ha en flexibilitet kring intervjufrågorna för att få så fylliga svar som möjligt.  

Då föreliggande studie undersökt arbetsorganisatoriska hinder och möjligheter samt stress 

hos socialsekreterare krävdes ett frågebatteri som i grunden var lika i samtliga intervjuer. 

Denna typ av struktur har möjliggjort för en jämförelse av deltagarnas upplevelser (Bryman, 

2011). Studien har gjorts med en abduktiv inspiration. Meningen har aldrig varit att bekräfta 

eller slå hål på en redan avgjord tes men en viss förförståelse har funnits via den tidigare 

forskningen. Den tidigare forskningen har delvis varit en inspiration i skapandet av 

intervjuguide men studien har genomförts utan förutfattade meningar om vad slutresultatet 

skulle komma att bli. Därför har resultatet varit styrande i val av teoretiskt perspektiv. 

Därigenom har det funnits en växelverkan genom studien då tidigare forskning inspirerat 

datainsamlingen och datainsamlingen i sin tur legat till grund för det teoretiska urvalet.  

4.2 Datainsamling och genomförande 
Urvalet för denna studie har varit en kombination av målinriktat- och snöbollsurval. Det 

målinriktade urvalet grundar sig på att författarna ämnade skapa kongruens mellan studiens 

frågeställningar och urvalet (Bryman, 2011). Då studien fokuserat på aspekter inom 

socialtjänsten föll det sig naturligt att urvalet bestod av socialsekreterare. Kriterierna för 

dessa var att de innehade en socionomexamen samt att de hade en heltidstjänst inom 

socialtjänsten. Studiens första intervjuperson förmedlades via en kontaktperson till 
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författarna. Denna kontaktperson var verksam inom socialtjänsten. Utifrån de 

kontaktuppgifter som erhölls skickades ett missivbrev till intervjupersonen varpå 

intervjutillfället bokades via telefon. Efter genomförd intervju frågade författarna om 

intervjupersonen var villig att förmedla ytterligare kontakter vilket denne accepterade. Detta 

snöbollsurval innebar att författarna genom en redan vald intervjuperson valde ut fler 

intervjupersoner som passade urvalet (Bryman). Missivbrev (bilaga A) skickades ut och 

intervjutillfällena bokades in via telefon. Det slutliga urvalet blev fem socialsekreterare som 

arbetar i en mellanstor kommun i mellersta Sverige.  

Som ett förarbete till de planerade intervjuerna skapades en intervjuguide (bilaga B) utifrån 

givna teman. Studiens syfte och frågeställningar togs i beaktande i utformningen av 

intervjuguiden då det var av vikt att intervjufrågorna hade koppling till den information som 

eftersöktes (Bryman, 2011). Frågorna som sammanställdes i intervjuguiden formulerades på 

ett sådant sätt att de gav möjlighet att inhämta information som sa något om hur 

intervjupersonerna såg på och upplevde ämnet som undersöktes. Vidare valde författarna att 

formulera frågor med ett enkelt och tydligt språk för att undvika otydlighet under 

intervjuerna. Det beslutades att frågor kopplade till intervjupersonernas bakgrund skulle 

inkluderas i intervjuguiden för att få en uppfattning om arbetserfarenhet, utbildning och 

liknande (Bryman). Innan intervjuerna genomfördes valde författarna att göra en 

provintervju med en person som inte var inkluderad i studien. Detta för att få en indikation 

på huruvida frågorna var formulerade på ett tydligt sätt. Provintervjun visade att 

intervjuguiden var tydlig då inga svårigheter uppstod vid intervjutillfället. Därför gjordes 

inga revideringar av intervjuguiden. 

Vid intervjuernas start presenterade författarna sig själva samt studiens syfte. Därefter 

diskuterades de etiska riktlinjernas innebörd (se kommande avsnitt) med intervjupersonerna 

och dessa fick ge sitt muntliga samtycke till deltagande i studien. Intervjuerna som blev i snitt 

45 minuter långa spelades in med hjälp av diktafon och samtliga intervjupersoner gav 

samtycke till att bli inspelade. En av författarna ledde intervjun medan den andra lyssnade in 

och tog anteckningar. Vid intervjuernas slut tillfrågades intervjupersonerna om möjligheten 

att återkomma om kompletterande information skulle behövas samt gavs möjlighet att ta del 

av det slutliga arbetet. 

Känsliga uppgifter som kunnat härröras till intervjupersonerna har kodats om. 

Transkriberingarna har gjorts så noggrant som möjligt för att säkerställa en korrekt 

framställning av intervjumaterialet (Bryman, 2011). 

4.3 Databearbetning och analysmetod 
Transkriberingsmaterialet har genomgått en tematisk analys. Den insamlade datan har delats 

in i två övergripande tematiseringar som utgick från föreliggande studies två frågeställningar. 

Sedan har innehållet i dessa tematiseringar delats in i mindre teman som belyser ämnen som 

ansetts viktiga för att kunna besvara respektive frågeställning. Inga nya teman hittades under 

databearbetningen. De slutgiltiga tematiseringarna och viktigt material inom dessa lyftes in i 

ett så kallat ramverk. Den färdiga datan visade således vad som ansetts viktigt för 
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intervjupersonerna och utifrån detta valdes relevanta teorier ut. Dessa lades tillsammans 

med tidigare forskning in i ramverket och kopplades till den tematiserade datan (Bryman, 

2011). I analysen av datan har det påvisats att arbetsorganisatoriska faktorer och stress har 

en växelverkan. Frågeställning två har därmed kontinuerligt berört faktorer kopplade till 

frågeställning ett. Därför har tematiseringarna krävt att både arbetsorganisatoriska faktorer 

och stress behandlats i dessa. De slutgiltiga tematiseringarna är arbetsorganisationen, fysisk 
arbetsmiljö, personalresurser, arbetsrollen, arbetsbelastning, flexibilitet, samverkan och 

arbetets kvalitet vilka sammantaget besvarat frågeställningarna. I resultatet används 

begreppet hen för att bevara anonymiteten kring socialsekreterarnas könstillhörighet. Vidare 

används teckenkombinationen /.../ vilket innebär att text utelämnats vid citering. 

4.4 Validitet och reliabilitet 
Bryman (2011) beskriver att validiteten i en studie avgör huruvida det resultat som 

framkommit överensstämmer med det faktiska syftet med studien, om så är fallet blir den 

interna validiteten hög. Den externa validiteten bedömer förmågan att kunna generalisera 

resultatet, detta är dock något som inte setts som en angelägenhet i föreliggande studie då 

det inte funnits någon avsikt kring ett generaliserbart resultat. Däremot har författarna 

strävat efter en hög validitet i det avseende att resultatet skulle komma att spegla studiens 

syfte.  

Hur hög den externa reliabiliteten i en studie är bedöms utifrån huruvida den aktuella 

studien kan återupprepas så att resultatet blir detsamma. Följaktligen är den externa 

reliabiliteten låg då det är mycket svårt att återupprepa en kvalitativ studie och uppnå samma 

resultat i och med att en sådan studie baseras på enskilda individers upplevelser. Det har 

aldrig varit en målsättning att föreliggande studie ska kunna göras om med samma resultat. 

Graden av intern reliabilitet har vi kunnat påverka under studiens gång genom att komma 

överens om hur den insamlade datan tolkats. Därmed har tillförlitligheten stärkts (Bryman, 

2011).  

4.5 Etiskt ställningstagande 
Föreliggande studie har genom hela processen förhållit sig de forskningsetiska kraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Genom 

informationskravet har studiens intervjupersoner informerats om studiens syfte medan 

samtyckeskravets funktion har varit att säkerställa att intervjupersonerna själva haft 

inflytande över sitt deltagande. Konfidentialitetskravet har uppfyllts då samtliga uppgifter 

om och kring intervjupersonerna hanterats med varsamhet och inte delats med tredje part 

och genom nyttjandekravet har uppgifterna enbart använts för studiens ändamål (Bryman, 

2011).  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultatet baseras på det intervjuer som gjorts med fem socialsekreterare i deras specifika 

arbetsmiljö inom socialtjänsten. Resultatet presenteras i de teman som skapats under 

databearbetningen. Dessa innehåller analyser utifrån den teoretiska bakgrunden samt den 

tidigare forskningen. Intervjupersonerna benämns som socialsekreterare 1-5. Inledningsvis 

ges en övergripande beskrivning av den arbetsorganisation socialsekreterarna arbetar inom 

för att sedan mynna ut i de olika teman som finns kopplade till arbetsplatsens 

arbetsorganisatoriska aspekter samt stress. Avsnittet har indelats i rubrikerna 

Arbetsorganisationen, Fysisk arbetsmiljö, Personalresurser, Arbetsrollen, 
Arbetsbelastning, Flexibilitet, Samverkan och Arbetets kvalitet. Sammantaget besvarar 

dessa teman föreliggande studies syfte och frågeställningar. 

5.1 Arbetsorganisationen 
Samtliga socialsekreterare arbetar inom samma arbetsorganisation men har i vissa 

avseenden inriktning mot olika målgrupper. Inom arbetsorganisationen finns tre 

huvudsakliga avdelningar som alla specialiserar sig på en specifik målgrupp. De tre 

avdelningarna har en gemensam enhetschef vars arbetsuppgifter rör arbetsplatsen i sin 

helhet, vid dennes sida finns två konsulenter som har det huvudsakliga ansvaret för ärenden. 

Konsulenterna är enligt en socialsekreterare något av enhetschefens högra hand. Vidare finns 

en administratör samt arbetsorganisationens socialsekreterare. Arbetet i organisationen är 

lagstyrt genom socialtjänstlagen samt en kompletterande lag. (Denna lags specifika namn 

skrivs dock inte ut med hänvisning till konfidentialitetsprincipen). Vidare utgår arbetet från 

de riktlinjer och rutiner som arbetsorganisationen ställt upp. Det finns rutiner kring samtliga 

arbetsuppgifter och dessa revideras årligen för att överensstämma med lagar och övriga 

bestämmelser. Ovan arbetsorganisationen finns en politisk nämnd som fattar beslut rörande 

arbetsorganisationen. 

5.2 Fysisk arbetsmiljö 
Samtliga socialsekreterare upplever brister i att de arbetar i så kallade kontorslandskap. I och 

med att kollegor sitter och arbetar nära varandra upplever socialsekreterarna att detta skapar 

störningsmoment i det egna arbetet. De menar att det finns vissa svårigheter i att fokusera på 

sina egna arbetsuppgifter när de samtidigt hör kollegor som pratar i telefon eller liknande 

runt omkring. Besöksrummen som används vid klientmöten ligger avskilda från 

socialsekreterarnas gemensamma kontor vilket ses som en positiv del i kontorens 

utformning. Detta bidrar till att den sekretess som råder inom socialtjänsten bibehålls. 

Majoriteten av socialsekreterarna påpekar att den teknik som används i arbetet, så som 

telefoner och dataprogram, vid upprepade tillfällen inte fungerar som de bör. Denna 

problematik upplevs som ett stressmoment i arbetet. Detta styrker även Storeys och 

Billinghams (2001) studie som pekat på att bristande resurser är en orsak till stress.  
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5.3 Personalresurser 
Majoriteten av socialsekreterarna anser att personaltätheten inte är tillräcklig i förhållande 

till klientmängden samt övriga arbetsuppgifter. Trots att det nyligen skett en ökning i 

personalantalet, menar flertalet av socialsekreterarna att ytterligare personal skulle lätta på 

arbetsbelastningen, då de uttryckligen beskriver att de finns för få socialsekreterare på 

arbetsplatsen. Socialsekreterare 3 beskriver att det ständigt uppkommer nya arbetsuppgifter 

utöver de primära arbetsuppgifterna, alltså klientkontakten och säger ”låt oss inte hålla på att 

registrera fakturor och hålla på att pappersarbeta utan låt oss få göra alltså socialt arbete”. 

Två av socialsekreterarna anser dock att personaltätheten är god som den är för närvarande 

och önskar ingen tillökning i personalantalet. 

Det finns en frustration över att arbetsuppgifter som pappersarbete stjäl tid från 

socialsekreterarnas egentliga fokus. Dessa upplevelser stärks av Lipskys (2010) teori. Det är 

tongivande för en arbetsorganisation som socialtjänsten att ständigt arbeta med för knappa 

resurser. Lipsky menar att resursbrist resulterar i att socialsekreteraren hämmas i sitt arbete 

och således inte kan utföra arbetet på bästa möjliga sätt. Att det finns skillnader i upplevelsen 

av personalbrist mellan socialsekreterarna kan möjligen förklaras utifrån deras individuella 

möjligheter och huruvida man kopplar sin egen arbetsbelastning till personalantalet eller ej. I 

vilket fall som så tyder socialsekreterarnas upplevelser på att bristande personalresurser är 

stressande vilket stärks av Coffey m.fl. (2009) som påvisat att just denna orsak är den 

främsta anledningen till stress. Problematiken med personalresurser visar sig även hos 

Lawrence och Lorsch (2010) som menar att den rådande politiken påverkar hur väl en 

arbetsorganisation fungerar.  

5.4 Arbetsrollen 

Samtliga socialsekreterare uppger att deras arbete är givande och att det goda kamratskapet 

och stödet från chefer får dem att trivas i sina roller. Två av socialsekreterarna upplever dock 

en känsla av meningslöshet i den egna arbetsrollen, då de anser att de höga 

dokumentationskraven och lagarnas utformning är hindrande i arbetet med klienterna. 

Socialsekreterare 3 menar att lagarna hindrar hen från att hjälpa klienterna i den 

utsträckning hen anser tillräcklig. Återkommande hos flera av socialsekreterarna är tankar 

om att socialsekreterare i allmänhet inte bör engagera sig för mycket känslomässigt i sitt 

arbete. Socialsekreterare 2 poängterar att socialtjänsten har ett stort ansvar men menar 

samtidigt på att rollen som socialsekreterare inte är så avgörande som hen tidigare trott. 

Liknande resonemang ses hos socialsekreterare 1 som säger ”vi ska inte brinna för det här för 

då tror jag att man brinner upp. Man blir körd om man tar det här på allt för stort allvar”. 

Det faktum att socialsekreterarna upplever sin arbetsplats som trivsam stärks av Shim (2010) 

som påvisat att motivation från kollegor bidrar till att man vill vara på arbetsplatsen. Det är 

tydligt att socialsekreterarna har ett stort engagemang till sin arbetsroll. Engagemanget kan 

förklaras utifrån den fina sammanhållningen som finns mellan socialsekreterarna, deras 

kollegor samt chefer. Engagemang som avgörande faktor för arbetsrollen påvisar också 
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Gifford (2009) i sin studie. Vidare är lagstiftningen en begränsning som orsakar en 

rollkonflikt hos vissa av socialsekreterarna. Lagarna är trots det verktyg som man måste ta 

hänsyn till, lagstiftningen går inte att komma undan och den kan vara både begränsande och 

ett stöd. Den här frågan visar sig också hos Lipsky (2010) som menar att lagarna finns där 

dels för att säkerställa att arbetet blir rättssäkert men också för att minska trycket från 

klienterna. Rörande att lagarna upplevs som ett hinder i klientkontakten finns även här 

faktorer hos Lipsky som styrker socialsekreterarna upplevelser. Socialsekreterarna vill på 

bästa möjliga sätt förbättra sina klienters liv men i och med de lagar och regler som är 

uppsatta från högre nivå och beroende på hur arbetsorganisationen är utformad, sätter detta 

gränser i socialsekreterarnas arbete. Det finns ett värde i att ha en medvetenhet om arbetets 

allvar men det framkommer att socialsekreterarna bör besitta en förmåga att skilja på rollen 

som socialsekreterare och privatperson. Arbetet får således inte bli på bekostnad av den 

anställdes personliga välmående. Detta stärks av Graham och Shier (2014) som redovisar för 

att rollkonflikter i arbetet är en av de starkast bidragande orsakerna till att socialarbetare 

upplever sig ha ett lägre välmående. 

5.5 Arbetsbelastning 
Socialsekreterarna är eniga om att det är hög arbetsbelastning inom arbetsorganisationen. 

Förklaringarna till den höga arbetsbelastningen skiljer sig dock något mellan dem. 

Socialsekreterare 2 upplever att det höga antalet klienter bidrar till arbetsbelastningen.  

Totalt kan man ju ändå handlägga ah men 60-70 klienter. Och det är mycket när det inte 

handlar om enbart uppföljning var sjätte månad. Klienterna har ju behov där emellan att säkra 

så det blir väldigt belastande för mig (Socialsekreterare 2). 

Socialsekreterare 1 och socialsekreterare 4 pekar på att det inte bara är antal klienter och 

mängd ärenden som utgör arbetsbelastningen utan även hur komplexa ärendena kan vara. 

Arbetsbelastningen upplevs ha koppling till svårighetsgraden i ärendena. Socialsekreterarna 

är överens om att det är utvecklande att arbeta med klienterna men att de ofta känner sig 

otillräckliga. Den höga arbetsbelastningen gör att tiden inte räcker till och klienterna hamnar 

i kläm. Socialsekreterare 2 upplever att klienterna vill ha tätare kontakt och att de i det flesta 

fallen också borde få det. Socialsekreteraren upplever frustration över att behöva ge en 

tidsbegränsning inför telefonsamtal och möten men att det är enda sättet att hantera 

arbetssituationen så att både klienter och övriga arbetsuppgifter får uppmärksamhet. Detta 

orsakar stress hos hen.  Arbetsbelastningen är även stressande för flera andra 

socialsekreterare. En av dem uppger att den stress som uppstår hos kollegor smittar av sig 

och gör hen stressad. Arbetsbelastningen har lett till att samtliga socialsekreterare arbetar 

övertid. Socialsekreterare 4 berättar att hen vid intervjutillfället hade 40 övertidstimmar att 

plocka ut men att hen ogärna gör det eftersom det får följder på arbetet som ligger väntandes, 

”problemet är att är jag ledig en dag så blir det nästan mer belastande att komma tillbaka till 

jobbet. Så det blir liksom inte så mycket lugn och ro av det där”. 
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Socialsekreterarnas upplevelser tyder på att det är en hög arbetsbelastning inom deras 

arbetsorganisation. Detta visar även tidigare forskning. Socialsekreterare känner att de måste 

kunna hantera mycket på en gång vilket troligen ökar arbetsbelastningen (Tham & Meagher, 

2009). Skälet till en sådan likhet kan förklaras utifrån att det är en krävande miljö att arbeta i 

oavsett vilken arbetsorganisation det gäller. Gällande den stress socialsekreterarna upplever 

behandlas problematiken av Storey och Billingham (2001) som i sin studie visat på att 

arbetsbelastningen och följaktligen tidsbrist är en av de främsta orsakerna till stress. Även 

Graham och Shier (2014) styrker socialsekreterarnas upplevelser då deras studie också visat 

på att svårigheter att möta klienternas behov är en källa till stress. Socialsekreterarnas 

upplevelser av slitningar i klientkontakterna stärks av Lipsky (2010) som menar att det är ett 

mycket vanligt dilemma inom arbetsorganisationer såsom socialtjänsten att tidsåtgången 

inte överensstämmer med de resurser som finns att tillgå. Detta skapar en frustration hos 

socialsekreteraren som inte kan möta sina klienters behov. Den förändringstakt Lawrence 

och Lorsch (2010) behandlar i sin teori styrker även det socialsekreterarnas upplevelser 

angående klientkontakten. Förändringarna i samhället kan tänkas öka trycket från 

medborgare som behöver socialtjänstens hjälp. Således blir det fler klienter för 

socialsekreterarna att assistera och tiden räcker inte till. 

5.6 Flexibilitet 
Inom den arbetsorganisation socialsekreterarna arbetar, uppges arbetet vara relativt fritt. De 

menar att de själva kan planera sitt arbete utifrån de riktlinjer som finns och att det 

underlättar arbetet. Socialsekreterare 1 förklarar att möjligheten att arbeta flexibelt också gör 

att hen kan arbeta mer effektivt. Socialsekreterare 3 tycker att möjligheten att själv styra 

arbetets gång är bra för att det banar väg för goda samarbeten mellan kollegorna. Att kunna 

hjälpa varandra blir en lättnad när det ständigt finns så mycket att göra.  En av 

socialsekreterarna anser att flexibiliteten är en faktor som gör arbetet bra. 

/.../ en av dom stora vinsterna i det här arbetet är ju att jag har en väldigt stor frihet. Både att 

jag får förlägga min arbetstid så som jag behöver men också att planera mina dagar, hur jag 

vill att dom ska se ut (Socialsekreterare 4). 

Att vara flexibel i sitt arbete upplevs som positivt av samtliga socialsekreterare. Arbetet ser 

olika ut varje dag men trots att de kan planera självständigt vet de aldrig i förväg hur dagarna 

kommer se ut. Trots den ovissheten är det ingen av socialsekreterarna som upplever att det 

försvårar arbetet. Tvärt emot tolkas det av författarna som att socialsekreterarna ser 

upplägget som spännande och drivande. Socialsekreterare 3 menar att det blir stressigare när 

dagsagendan är bestämd av arbetsorganisationen. Flera socialsekreterare pekar också på 

värdet av ett flexibelt arbete utifrån klienternas behov. 

Det är ju klienten som blir lite styrande utifrån att det kan hända saker och så och vårt jobb är 

ju att vara flexibla i situationer. Vi får ta oss dit och liksom agera akut eller vad det nu är eller 

komma på någon snabb lösning eller något sådant… Och det är ju vårt jobb och det är ju det 



16 

som styr mest än någonting annat styr. Men jag upplever ändå att vi är väldigt fria i vårt jobb 

liksom (Socialsekreterare 2). 

Socialsekreterarna menar att flexibiliteten ökar tillgängligheten mot klienterna. På så sätt 

kan de möta klienternas behov på det sätt som fungerar bäst med den givna klienten. 

Ingenting i socialsekreterarnas upplevelser indikerar att flexibiliteten skulle påverkas av 

antalet klienter. Lipsky (2010) styrker detta med sin förklaring av att flexibilitet och 

tillgänglighet hör samman men menar att möjligheten att arbeta flexibelt med klienterna 

minskar med ett allt högre klientantal. Här går socialsekreterarnas upplevelser och teorin 

isär. Det kan tänkas att anledningen till detta är att flexibiliteten är en del av 

socialsekreterarnas arbetsorganisation istället för något som förväntas att socialsekreterarna 

ska implementera på egen hand.  

Det kollegiala samarbete som enligt socialsekreterarna skapas genom flexibiliteten stämmer 

överens med handlingsutrymmet socialsekreterarna har. De kan som grupp påverka hur 

arbetssituationen ska se ut eftersom de kollektivt kan ta ställning till hur arbetet ska utföras 

(Lipsky, 2010). Socialsekreterarnas upplevelser visar att flexibiliteten effektiviserar arbetet 

för dem. Den här typen av orsak och verkan visar sig i studien av Coffey m.fl. (2009) där 

tidsbrist i arbetet verkar stressande för socialsekreterare. Möjligheten att arbeta flexibelt 

minskar stressen i arbetet vilket styrker socialsekreterares upplevelser. Deras upplevelser av 

det flexibla arbetet ka kopplas till Gifford (2009) som i sin studie visade att socialsekreterare 

som har friheten att själva styra sitt arbete har ett större engagemang till sin 

arbetsorganisation. Det kan alltså tänkas att socialsekreterarna upplever sin 

arbetsorganisation i ett mer positivt sken baserat på deras flexibla arbetsupplägg. 

Socialsekreterarna uppskattar flexibilitet vilket också kan förklaras utifrån 

kontextperspektivet. Lawrence och Lorsch (2010) visar i sina argument att socialsekreterare 

inom en arbetsorganisation har olika personliga egenskaper. Egenskaperna kan vara 

antingen till fördel eller nackdel för både socialsekreteraren själv och arbetsorganisationen 

som helhet. Den positiva upplevelsen av flexibilitet kan alltså vara kopplad till att 

socialsekreterarna har egenskaper som behärskar ett flexibelt arbete. 

5.7 Samverkan 
Majoriteten av socialsekreterarna menar att det finns samverkan mellan socialtjänsten och 

andra aktörer i någon utsträckning. Det är dock tydligt att det finns en önskan om att 

samverkan skulle kunna fungera bättre. Socialsekreterare 1 pekar på att samlade journaler är 

en lösning för att effektivisera arbetet med klienter som är aktuella hos flera olika aktörer. 

Socialsekreterare 4 menar att samverkan inte fungerar då övriga aktörer lägger allt ansvar på 

socialtjänsten och påpekar att arbetsorganisationen förväntas lösa frågor som ligger utanför 

socialtjänstens makt.  

Jag tycker aldrig vi säger att nä det här får ni [andra aktörer] göra, men vi får väldigt ofta det 

tillbaka, nä men vi kan inte hjälpa här, och det är det jag tycker att jag saknar här. Bilden av att 
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det är ett gemensamt ansvar. Det är väldigt många som lägger väldigt mycket ansvar på oss 

som vi inte kan göra något åt” (Socialsekreterare 4). 

Det finns en koppling mellan socialsekreterarnas önskan om bättre samverkan och större 

handlingsutrymme. Lipsky (2010) påpekar att socialsekreterare har möjlighet att i viss 

utsträckning gemensamt skapa samverkan genom sitt handlingsutrymme. Detta kan dock 

försvåras av att samverkansparterna inte har samma handlingsutrymme inom sina 

arbetsorganisationer. Att dessa andra aktörer har svårt att förstå vilket ansvar socialtjänsten 

har visar sig också i Grahams och Shiers (2014) studie där samhällets förväntningar på 

socialsekreterare inte sammanfaller med vad de verkligen kan åstadkomma. Detta ger en 

negativ inverkan på socialsekreterarnas välmående. En av socialsekreterarnas upplevelse av 

att det ställs höga krav på socialtjänsten stärks av Tham och Meagher (2009) som menar att 

socialsekreterare har ett betydligt mer krävande arbete än andra yrken verksamma inom 

människobehandlande organisationer. Detta beror på att socialsekreterare bland annat 

hanterar en större mängd ärenden och i större utsträckning upplever rollkonflikter i arbetet. 

5.8 Arbetets kvalitet 
Huruvida arbetsorganisatoriska faktorer samt stress bidrar till förändrad arbetskvalitet hos 

socialsekreterarna råder det delade meningar om. Majoriteten av i socialsekreterarna menar 

att kvaliteten på arbetet i allra högsta grad kan försämras när de upplever sig stressade 

medan två av socialsekreterarna beskriver att de inte upplever någon förändring i hur de 

hanterar sina arbetsuppgifter under stress. Alla poängterar dock att de alltid strävar efter 

devisen att det inte ska påverka arbetskvaliteten och bemötandet av klienterna. En av 

socialsekreterarna förklarar följande: 

När du är stressad så liksom, så gör du ju kassare bedömningar. Du orkar inte tänka lika 

mycket å ena sidan å andra sidan, när du är stressad, sen tenderar man att ofta gå på dom 

enkla lösningarna, att liksom skicka iväg folk, när man är stressad. (Socialsekreterare 3). 

Socialsekreterare 4 beskriver att socialsekreterarna på arbetsplatsen bland annat bedöms 

utifrån hur många utredningar samt insatser som de gör och det påverkar i sin tur 

löneutvecklingen. Socialsekreterare 4 ser en problematik i detta då det kan resultera i att 

ärenden exempelvis avslutas tidigare än vad de bör, enbart för att fler ärenden ska hinnas 

med för chansen till högre lön. Denna typ av villkor är något socialsekreteraren dock inte 

låter påverka arbetskvaliteten. Problematiken kring sådana krav behandlas också av Coffey 

m.fl. (2009) som visat att det ansvar socialsekreterare känner mot sina klienter blir 

stressande på grund av prestationskraven från arbetsorganisationen. Studiens författare 

menar att en löneökning som är beroende av hur många ärenden socialsekreterarna avslutar 

per år kan leda till brister i arbetskvaliteten. Klienternas bästa kan påverkas beroende på 

vilka intentioner socialsekreterarna har i sitt arbete. Sådana krav från arbetsorganisationens 

sida kan således påverka socialsekreterarnas upplevelser av arbetet. Det i sin tur kan få 

effekter på hur de upplever sin arbetsorganisation. Gifford (2009) menar dock att 
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möjligheten att klättra på karriärstegen och därigenom även öka i lön ökar engagemanget 

mot arbetsorganisationen. 

6 DISKUSSION 

Studiens syfte har varit att undersöka hur socialsekreterare upplever den egna 

arbetssituationen. För att besvara detta utformades två frågeställningar. Dessa var Vilka 
hinder och möjligheter i arbetsorganisationen finns för socialsekreterarens dagliga arbete? 

samt Upplever socialsekreterare stress utifrån de hinder och möjligheter som finns i 
arbetsorganisationen?  

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att socialsekreterarna upplever att det finns både hinder och möjligheter i det 

dagliga arbetet. En central faktor som vi anser försvårar socialsekreterarnas arbete är det 

höga antalet klienter. I relation till att resultatet visat att det behövs mer personal inom 

arbetsorganisationen skapas hinder för arbetets gång. Arbetsorganisationen är beroende av 

besluten från en politisk nämnd och det är möjligt att ökade personalresurser inte är en 

prioritering hos politikerna. Detta kan riskera klienternas rättigheter likväl som 

socialsekreterarnas välmående. Denna tankegång stärks av Graham och Shier (2014) som 

beskriver hur arbetsorganisatoriska faktorer påverkar välmåendet hos socialsekreterare. 

 Vidare ser vi att samverkan mellan socialtjänsten och andra aktörer är en viktig möjlighet för 

det dagliga arbetet. Resultatet visar att samverkan inte fungerar i den utsträckning som är 

önskvärt och att det finns upplevelser om att socialtjänsten och socialsekreterarna får ta ett 

för stort ansvar i detta arbete. Detta ser vi som bekymmersamt eftersom det läggs en 

ytterligare press på socialsekreterarna som redan arbetar i ett utsatt klimat. Även Tham och 

Meagher (2009) påvisar att socialsekreterares arbete är mycket mer krävande än inom andra 

människobehandlande arbetsorganisationer. Resultatet visar också att lagarna har betydelse 

för det dagliga arbetet. Det framkommer att dessa tenderar att orsaka en upplevelse av att 

arbetet är meningslöst för vissa av intervjupersonerna. Vi anser att det är oroväckande att 

socialsekreterarna känner så över sitt arbete och att de dessutom undviker ett allt för stort 

känslomässigt engagemang. Risken finns att arbetet genom detta blir mekaniskt vilket kan 

påverka kvaliteten. Shim (2007) nämner dessutom att en sämre kultur i arbetsorganisationen 

ökar risken för att socialsekreterarna lämnar sina tjänster. 

 De ökade dokumentationskraven riskerar även de att mekanisera socialsekreterarnas arbete. 

När allt mer av arbetstiden går åt till skrivarbete blir arbetet statiskt vilket förhindrar 

socialsekreterarnas möjlighet att arbeta, på ett för dem, givande sätt. Något som i resultatet 

dock visat sig vara positivt för socialsekreterarna är möjligheten att arbeta flexibelt. Det här 

ses av oss likväl som socialsekreterarna som en viktig möjlighet för det dagliga arbetet. 
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Gifford (2009) menar att ett friare arbetssätt ökar engagemanget mot arbetsorganisationen. 

En sådan faktor är viktig i arbetet i stort. Vi menar att ett större engagemang mot 

arbetsorganisationen leder till att man uppfattar sitt arbete mer positivt. Detta i sin tur bör 

underlätta det dagliga arbetet. Då resultatet påvisat både hinder och möjligheter i 

socialsekreterarens dagliga arbete anser vi att den första frågeställningen besvarats.  

Av resultatet att döma kan det konstateras att socialsekreterarna anser att det finns vissa 

arbetsorganisatoriska stressfaktorer. Här ses en tydlig koppling till de hinder som finns i det 

dagliga arbetet. Den främsta orsaken till stress tycks vara att socialsekreterarna inte har 

tillräckligt med tid till klientkontakten. Det är ett problem att socialtjänstens 

arbetsorganisation är uppbyggd på ett sådant sätt att socialsekreterarna blir utsatta för 

stress. Detta måste dock ställas mot att stress är en individuell upplevelse som också kan 

grunda sig i individens egen stresströskel. Lawrence och Lorsch (2010) menar att den 

anställdas personliga egenskaper påverkar arbetsorganisationens handlande. Med grund i 

detta finns en förhoppning om att socialtjänsten förändras för att bli mer funktionell både 

utifrån socialsekreterarnas behov likväl som klienternas. En annan förändring som bör ske, 

utifrån vad vårt resultat visat, är en ändring av dokumentationskraven. Socialsekreterarna 

upplever att den stora omfattningen av dokumentation tar sådan tid att allt annat arbete 

hamnar i skym undan. Detta skapar en stress hos socialsekreterarna men kanske framförallt 

frustration. En lösning på denna problematik skulle kunna vara en ökning i personalantal. 

Bristen på personal har även det visat sig vara en källa till stress hos socialsekreterarna. 

Storey och Billingham (2001) stärker detta i sin forskning som visat att resursbrister är en 

framträdande orsak till stress. En ökning av personal skulle möjligen kunna lätta på den 

upplevda stressen men ett sådant beslut ligger på politikernas bord.  

Det centrala sambandet till stress tolkas som tidsbrist. Socialsekreterarna arbetar övertid för 

att hinna ikapp vilket i värsta fall kan leda till utbrändhet. Detta vore förödande för hela 

arbetskåren och socialtjänsten som arbetsgivare kan komma att bli än mindre attraktiv. 

Svårigheter att rekrytera personal får konsekvenser för samhällets mest utsatta individer och 

de socialsekreterare som kan stå emot stressen får en ännu tyngre arbetsbörda på sina axlar. 

Shim (2007) har visat på en sådan utveckling i sin studie, där det stod klart att det 

arbetsorganisatoriska klimatet var avgörande för huruvida socialsekreterarna ville stanna 

kvar på sin arbetsplats. Föreliggande studies resultat har dock visat på faktorer som minskar 

socialsekreterarnas stress. Ett flexibelt arbete har visat sig minska socialsekreterarnas 

upplevelse av stress vilket av oss ses som en positiv avvägning mot den stress som existerar i 

övrigt. Det innebär att det också finns positiv stress i arbetet. Socialsekreterarna ser en lagom 

mängd stress som ett hjälpmedel i att prestera. En intressant aspekt av resultatet är 

dessutom att socialsekreterarna, trots att de uttrycker att det är stressigt inom 

arbetsorganisationen, inte tycks anse att stressen är ett betydande problem. 

Socialsekreterarna verkar snarare anpassa sig efter stressen och tycks ha en acceptans i att 

det är så här det ser ut inom socialtjänsten. Detta är förvånande och i viss mån oroväckande 

eftersom det kan få följder på socialsekreterarnas hälsa. I Coffeys m.fl. (2009) studie visade 

det sig att hela 36 procent av deltagarna mådde så dåligt på grund av arbetsmiljön att det 

kunde anses som psykisk ohälsa. Frågan är om det kan bli en realitet inom den, för studien, 

aktuella arbetsorganisationen? Frågeställningen anses vara besvarad men det är förvånande 

att inte fler faktorer inom arbetsorganisationen ligger till grund för den upplevda stressen. 
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6.2 Metoddiskussion 
Genom en kvalitativ ansats i denna studie har en djupare förståelse för socialsekreterarnas 

upplevelser av den egna arbetsorganisationen möjliggjorts. Ändringar kring syfte och 

frågeställningar har gjorts under arbetets gång för att göras tydligare. Med dessa 

förtydliganden har det varit möjligt att undersöka det som varit tilltänkt att undersöka, 

därför kan det anses att den interna validiteten är god. Nackdelen med den kvalitativa 

ansatsen är att möjligheten att statistiskt generalisera resultatet blir begränsade eftersom 

detta handlar om individers egna och högst personliga upplevelser. Därför har föreliggande 

studie låg extern validitet. Gällande studiens reliabilitet är även den låg då det finns 

svårigheter i att upprepa och få samma resultat i en kvalitativ studie. Det ska dock tilläggas 

att den interna reliabiliteten stärkts av att all data tolkats på samma sätt. Det är möjligt att 

fler intervjuer kunnat ge oss större variation bland svaren men då det fanns begränsningar i 

studiens omfattning valde vi att istället göra färre intervjuer med målet att dessa skulle ha en 

hög kvalitet. Om intervjupersonerna arbetat inom olika arbetsorganisationer inom 

socialtjänsten kunde även det påverkat det slutliga resultatet. Detta eftersom rutiner och 

andra arbetsfaktorer kan skilja sig åt mellan olika arbetsorganisationer. Då det visade sig 

svårt att få kontakt med eventuella intervjupersoner föll valet på att fokusera på en given 

arbetsorganisation. Vi är dock medvetna om att vi i och med detta val gick miste om 

möjligheten att göra jämförelser mellan olika arbetsorganisationer. Vidare 

uppmärksammandes vi på att missivbrevet kunde utformats annorlunda. Innehållet var 

tydligt och korrekt formulerat men en av studiens socialsekreterare hade funderingar över 

vilken typ av information vi sökte baserat på att vi använt uttrycket informant i missivbrevet. 

Informant hänvisar till någon som kan beskriva ett fenomen medan respondent är en individ 

som är del av fenomenet. Vårt mål var att intervjua socialsekreterarna om deras egna 

upplevelser inte att ta del av beskrivningar av arbetsorganisationen. Detta var ett fel från vår 

sida som vi efter socialsekreterarens påtalande korrigerade. Därefter användes uttrycket 

respondent vid utskick av missivbrev.  

Ämne och urval valdes utifrån att det i vår position som studenter är mer försvarbart rent 

etiskt att undersöka ett mindre känsligt område samt inkludera ett urval som är rustat för 

den typ av frågor som ställdes. Socialsekreterarna har fått information om samtliga av de 

forskningsetiska kraven och deras innebörd innan deltagandet inleddes. Information om 

vilka det var som gjorde studien och att medverkan varit helt frivillig har framgått. Vidare har 

socialsekreterarna haft möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst under studiens 

gång. Socialsekreterarna har också fått information om vilka moment som ingått i studien 

och att de själva kunnat avgöra i vilken utsträckning de velat medverka. Då samtliga 

socialsekreterare som deltagit i studien arbetar på samma arbetsplats har det varit av stor 

vikt att bevara deras anonymitet. Detta för att socialsekreterarna inte ska kunna urskilja 

varandras åsikter. Därför har information som kön, ålder, antal år på arbetsplatsen samt 

övrig personlig information utelämnats. Även vilken målgrupp socialsekreterarna arbetar 

med har uteslutits för att säkerställa konfidentialiteten. 
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7 SLUTSATSER 

Då denna studie genomförts med en abduktiv inspiration har inga förväntningar på resultatet 

funnits. Vi kan däremot konstatera att resultatet i hög grad överensstämmer med tidigare 

forskning. Den höga arbetsbelastningen, bristen på personal och höga dokumentationskrav 

utgör hinder i socialsekreterarnas dagliga arbete. Samtidigt har ett flexibelt arbetssätt visat 

sig vara en möjlighet för arbetet. Stress förekommer hos socialsekreterarna men inte i den 

höga grad som setts i tidigare forskning. Här går vårt resultat i viss mening isär från vad den 

tidigare forskningen kommit fram till. Slutsatsen vi kan dra är att arbetsbelastningen och 

stressen inom socialtjänsten är ett problem som behöver lyftas ytterligare. Det finns mycket i 

arbetsorganisationen att arbeta med och förbättra trots att det också finns möjligheter som 

tyder på att delar av arbetet är bra. Det finns en vikt i fortsatt uppmärksammande av 

socialsekreterares arbetssituation. Förhoppningen är att detta leder till att 

socialsekreterarnas villkor förbättras. Ett viktigt led i detta är att forskningen på området 

fortsätter och att problemet lyfts på politisk nivå såväl lokalt som nationellt.  
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BILAGA A: MISSIVBREV 
Hej! 

Vi är två studenter från socionomprogrammet, termin 6, på Mälardalens högskola. Vi 

kontaktar dig gällande eventuell medverkan i det examensarbete som vi nu påbörjat. Detta 

arbete syftar till att undersöka hur socialtjänstens organisation påverkar socialsekreterarens 

upplevelse av sin arbetssituation. Studien kommer utföras kvalitativt genom intervjuer och i 

ett examensarbete som detta har vi som författare etiska krav att ta i beaktande, vilka berör 

dig som respondent. Ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst under 

studiens gång. Ingen anledning måste uppges. Likaså har du rätt att avböja från att svara på 

frågor. Intervjuerna beräknas ta cirka 30-40 minuter. 

Den information som tillhandahålls av dig som respondent kommer ligga till grund för 

resultat och analys i examensarbetet. Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och 

enbart i studiens syfte. Information som kan kopplas till dig utelämnas ur studien likväl som 

personuppgifter. För att underlätta transkriberingen av insamlat material önskar vi att få 

spela in intervjun med hjälp av inspelningsutrustning. Materialet kommer enbart användas 

av oss författare samt vår handledare och efter avslutat arbete förstörs materialet. Vid 

intervjutillfället kommer du att ges möjlighet att muntligen ge samtycke till medverkan i 

examensarbetet. 

Vi kommer kontakta dig inom de närmaste dagarna angående eventuell medverkan i vårt 

examensarbete. Vid eventuella frågor välkomnar vi dig att kontakta oss, likaså om du önskar 

att få intervjufrågorna skickade till dig i förväg.  

 

Vänliga hälsningar, 

Mia Selling     Linn Nordlund  

0735-xx xx xx     0705-xx xx xx 

mgb12001@student.mdh.se   lnd12001@student.mdh.se 

 

Handledare: 

Martha Kesthely  

0761-xx xx xx 

marthak45@gmail.com  
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BILAGA B: INTERVJUGUIDE 
 

Inled med att berätta om de forskningsetiska principerna samt förklara studiens syfte. Fråga 

om det går bra att spela in intervjun. Berätta om de roller vi har i intervjun och att intervjun 

är uppdelad i olika teman. 

 

Bakgrundsfrågor: 

Kan du berätta lite om vilken utbildning du har? 

När blev du färdig med din utbildning? 

Hur kommer det sig att du valde det här yrket? 

Hur länge har du varit på din arbetsplats? 

Vad har du för befattning? 

Finns det någon befattningsbeskrivning? 

 

Arbetsplatsen: 

Berätta om hur arbetet på din arbetsplats är organiserat. 

• Personalantalet tillräckligt? 

• Vilka rutiner finns? 

• Hur upplever du arbetet? 

Hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig. 

• Hur många timmar arbetar du på en dag? 

• Hur ser klientantalet ut? 

• Anser du att tiden räcker till? 

Trivs du med arbetssättet på din arbetsplats? 

Vad tycker du mest om med ditt arbete? 

Finns det något du tycker är mindre bra med ditt arbete? 

Upplever du att du kan planera ditt arbete själv? 

Hur påverkar det ditt arbete? 

Ge exempel på hur en bra arbetsplats är enligt dig. 

Vad är viktigt för att du ska trivas och utvecklas på din arbetsplats? 
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Är ditt arbete som du förväntat dig? 

 

Stress: 

Vi har läst att det är mycket stress inom socialtjänsten, stämmer det? 

• Har du upplevt det? 

Vad innebär stress för dig? 

Har du upplevt stress på arbetet? 

Kan du ge exempel på när du upplever stress? 

Hur reagerar du när du blir stressad? 

 

Arbetsplats och stress: 

Tror du att stress kan påverka ditt arbete? 

Tror du att ett annat arbetssätt skulle minska stressen? 

 

Avslutande frågor: 

Vad tror du att du arbetar med om fem år? 

Är det något mer du vill berätta om innan vi avslutar intervjun? 
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