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Abstract 
A well-known problem in the social services is that the professional role as a social worker is 
comprised of stress and poor working environment. Research has examined these problems 
and have described by different models how psychosocial work factors can lead to sickness 
and stress related illness (Göransson, Lindfors, Ishäll, Nylén, Kylin, & Sverke, 2013). This 
study is going to present seven interviews from five social workers who work within child 
protection and two that previously worked within child protection from two different 
counties. In the study, we have chosen to focus on the field of child and family because it is 
one of the most stress related fields of social work (Tham & Meagher 2009). In summary, our 
results show that social workers are pleased with the collegial support and meaningfulness 
that entails. However, it appears to be a lack of participation in organizational issues and 
thereby reduced control. The high workload involves high standards, for both new recruits 
and experienced social workers in social services. The professional field has a need for 
increased financial resources, which would allow for higher salaries, more staff and a solid 
and developed induction training. The documentation should be streamlined to improve the 
psychosocial working environment of social workers and to create more space for client 
contact.
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1. Inledning 
Här nedan presenteras en bakgrund till valet av vårt ämne som även innehåller en del 
tidigare forskning som har förankring till ämnet. Avsnittet övergår sedan till sitt syfte och de 
frågeställningar som är centrala i studien. 

”Socialsekreterares arbetssituation utreds” (Hjertström, 2016, 23 mars) och ”Pengarna 
finns - men inte socialsekreterarna” (Carlsson, 2016, 29 augusti), är några av alla rubriker 
som skrivits i media under det senaste året. Via tidningsrubrikerna alarmeras det om 
socialsekreterares svåra arbetsmiljösituation på olika håll i landet. 

Inom fältet för socialt arbete finns ett stort antal områden att arbeta inom efter avslutad 
socionomutbildning. Denna studie kommer titta närmare på en av socionomers yrkesroller, 
närmare bestämt rollen som socialsekreterare inom myndighetsutövning. Utifrån tidigare 
studiers identifierade problemområden kommer fokus att läggas på socialsekreterares 
psykosociala arbetsmiljö inom området barn- och familj, individ- och familjeomsorg (IFO). 
Bland de minst eftertraktade yrkesrollerna efter avslutad socionomutbildning är att arbeta 
inom socialtjänsten med barnskyddsärenden, vilket antas bero på att nyexaminerade 
socionomer inom ramen för utbildning inte har erhållit de expertkunskaper som behövs för att 
klara av det krävande arbetet (Tham & Lynch, 2014). Socialsekreterare som ansvarar för att 
utreda ifall barn och unga far illa har genom flertalet studier visat sig vara en yrkesgrupp som 
upplever brister i den psykosociala arbetsmiljön (Tham 2008; Coffey, Dugdill, & Tattersall, 
2009; Huxley, Evans, Gately, Webber, Mears, Pajak, Kendall, Medina & Katona, 2005). 
Bland några faktorer kan nämnas hög arbetsbelastning, krävande arbetsuppgifter samt stor 
personalomsättning vilket leder till stress och psykisk påfrestning inom yrkesgruppen 
(Arbetsmiljöverket, 2016). De anställdas psykologiska välbefinnande påverkas negativt av 
hög stressnivå. Studier visar dock att socialsekreterare som jobbar med barnskyddsärenden i 
större utsträckning beskriver sin chef på ett positivt sätt, när det gäller att få stöd och feedback 
och man upplever chefen som uppmuntrande och rättvis (Tham & Meagher, 2009).
Många kommuner har svårigheter att rekrytera personal och i kombination med den ökade 
strömmen av ensamkommande flyktingbarn, blir resultatet att de kvantitativa kraven för 
socialsekreterarna ökar. Därigenom försvåras även möjligheten att introducera nyanställda på 
ett tillfredsställande sätt (Motion 2015/16:2687). Arbetet styrs i större utsträckning än tidigare 
av akuta ärenden, vilket tillsammans med personalbristen orsakar omstrukturering av 
arbetsuppgifter och ökat övertidsarbete. De som upplever en försämring av arbetsvillkoren i 
störst utsträckning, är de minst erfarna i yrket och de anses även vara de som är mest tyngda 
av arbetet. Andelen mindre erfarna socialsekreterare som ofta känner sig känslomässigt tömda 
av arbetet alternativt utbrända av sitt arbete har ökat det senaste decenniet, till skillnad från de 
mer erfarna som inte upplever detta i samma utsträckning (Tham, 2016). Hur psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer kan leda till sjukskrivning och stressrelaterad ohälsa beskrivs i många 
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studier (Göransson, Lindfors, Ishäll, Nylén, Kylin, & Sverke, 2013) och enligt Tham (2008) 
får de höga kraven i arbetet betydelse för socialsekreterares både fysiska och psykiska hälsa.

Arbetsmiljöverket (2016) har noterat att socialsekreterares arbetsvillkor har förändrats utifrån 
de krav som medföljer ständig rationalisering. Det kommunala ansvaret för mål- och 
resultatstyrning innebär högre arbetsbelastning och otillräckliga resurser, vilket skapar ökade 
krav och svårigheter för socialsekreterare att känna tillfredsställelse med det utförda arbetet. 
Enligt Tham (2014) har specialisering inom yrket ökat och kontroll över beslut minskat, till 
följd av organisationsförändringar. Dessutom har resultatet av mål- och resultatstyrning 
inneburit mindre tid för klientkontakt. Den byråkratiska organisationsskolan kännetecknas 
bland annat av hierarkisk struktur, stark specialisering, detaljerat regelsystem, pappersexercis, 
kontroll och disciplin (Wolvén 2000). Socialtjänsten är en politiskt styrd organisation som 
därmed kan likställas med en byråkratisk organisation.  
 
Med denna bakgrund vill vi se ifall den negativa bild som media och forskning framhåller 
stämmer överens med hur anställda barnavårdsutredande socialsekreterare samt före detta 
barnavårdsutredande socialsekreterare inom IFO, barn- och familj, upplever respektive har 
upplevt sin psykosociala arbetsmiljö. Hädanefter kommer den nämnda gruppen av 
socialsekreterare vi syftar på att benämnas endast som IFO, barn- och familj. 
 

 1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur barnavårdsutredande socialsekreterare samt 
före detta barnavårdsutredande socialsekreterare inom IFO, barn- och familj, kan beskriva sin 
upplevda psykosociala arbetsmiljö. 

Våra frågeställningar är:
Hur påverkas nuvarande och före detta barnavårdsutredande socialsekreterare inom IFO, 
barn-och familj av den psykosociala arbetsmiljön?
Hur anser socialsekreterarna inom IFO, barn- och familj att arbetsvillkoren skulle kunna 
förändras, för att göra arbetet inom området mer attraktivt?

2. Metod 
I följande metodavsnitt kommer en beskrivning av hur studien är genomförd med dess urval 
samt datainsamlingsmetod och analysmetod att redovisas. Validitet och reliabilitet kommer 
även att diskuteras samt forskningsetiska reflektioner.  
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2.1 Urval 
Urvalet utgjordes av sju socialsekreterare, fyra socialsekreterare som arbetar på socialtjänsten 
och två som tidigare arbetat där samt en sjunde intervjuperson som inte tillfrågats med 
anledning av denna studie. Socialsekreterarna arbetar, alternativt har arbetat i två olika 
kommuner och utgjordes av lika många från varje kommun. Även de två som slutat arbeta 
inom barn-och familj utgjordes av en från vardera kommun. De tillfrågade socialsekreterarna 
hade olika lång erfarenhet av yrket och antal yrkesverksamma år varierade mellan 1-24 år. 
Vi valde att ta med data från en sjunde intervju som gjordes vid ett tidigare arbete under 
utbildningen av två av oss författare. Anledningen till valet att använda data från det tidigare 
arbetet var att den ansågs vara relevant även för denna studie. Målgruppen var densamma som 
i denna studie och det tidigare arbetet handlade i likhet med denna om arbetsmiljön inom IFO, 
barn-och familj. Den tidigare intervjun genomfördes dock med en annan intervjuguide (se 
bilaga 2). 

Som urvalsteknik användes ett bekvämlighetsurval som innebär att man väljer ut specifika 
intervjupersoner som finns tillgängliga, men som även passar för det aktuella 
forskningsområdet (Bryman, 2011). Våra intervjupersoner utgjordes endast av kvinnor på 
grund av att det endast var kvinnor som svarade och ville ställa upp på att låta sig intervjuas. 
Detta kan bero på att är flest kvinnor som arbetar inom IFO, barn-och familj. De valda 
kommunerna är av liten respektive mellanstor storlek.  

 2.2 Genomförande 
Informationsbrev med samtyckesblankett (bilaga 3) skickades ut till 5 st och för oss bekanta 
socialsekreterare i de två olika kommunerna. En av dem förmedlade kontakt till en sjätte 
socialsekreterare, som därefter erhöll informationsbrev och samtyckesblankett. Den 
intervjuperson som intervjuats vid ett tidigare arbete inom utbildningen gavs muntlig 
information och muntligt samtycke erhölls. Vi tog inte kontakt med cheferna till 
socialsekreterarna, utan endast socialsekreterarna. Svar erhölls från de sex socialsekreterarna 
som alla gav sitt medgivande att delta i en intervju. Intervjuerna gjordes på kontorstid per 
telefon utifrån intervjupersonernas önskemål, förutom en som gjordes via ett personligt möte 
på kvällen. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefoner och tog mellan 20-50 
minuter. Författarna ansvarade för två intervjuer vardera och att ställa frågorna utifrån 
intervjuguiden samt ställa följdfrågor vid behov. Insamlad data analyserades med hjälp av 
riktad kvalitativ innehållsanalys och tolkades med krav-kontroll-stöd modellen som 
bakomliggande teori. Efter transkribering som gjordes av samma person som genomfört den 
aktuella intervjun, valdes meningsbärande enheter, d.v.s. citat värdefulla för studiens 
frågeställningar från texterna. Från de meningsbärande enheterna plockades nyckelord ut som 
fick utgöra koder för materialet. Med hjälp av koderna skapades fyra kategorier som ansågs 
vara av störst betydelse för frågeställningarna och som kunde kopplas samman med de valda 
teorierna. Kodningsschema med kategorier och koder, bifogas som bilaga 4.  
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden i studien utgjordes av kvalitativa intervjuer då sådana antas ge en 
ökad förståelse utifrån intervjupersonens synvinkel och deras erfarenheter. Kvalitativa 
intervjuer kan utgöras av antingen av ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer 
(Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom vi ville ha någorlunda 
likvärdiga frågor att utgå ifrån då det var tre personer som skulle utföra de olika intervjuerna. 
Semistrukturerade intervjuer sågs som lämplig intervjumetod då vi gärna ville vara fria att 
kunna ställa följdfrågor. Denna intervjutyp är uppbyggd med syfte att intervjupersonen ska 
kunna prata fritt samt att processen är flexibel. Forskaren utgår ifrån frågor som har förberetts 
innan intervjun och teman som ska beröras, som även kallas intervjuguide, men 
intervjupersonen kan svara på sitt eget sätt och har stor frihet. Frågorna behöver inte ställas i 
den ordning som står i intervjuguiden. Intervjuaren kan ställa frågor som inte ingår i 
intervjuguiden men som kan kopplas till något intervjupersonen har sagt t.ex. följdfrågor. 
Däremot ställs de flesta frågor i den ordning som gjorts innan, enligt intervjuguiden (Bryman. 
2011). Intervjuguiden redovisas som bilaga 1.  

2.4 Analysmetod
Vid analys av det insamlade datamaterialet användes riktad kvalitativ innehållsanalys. 
Datamaterialet ansågs enklare att jämföra då de övergripande frågorna hade samma 
utgångspunkt, utifrån en gemensam intervjuguide. Syftet med innehållsanalys är att erhålla 
kunskap och förståelse av det fenomen som studeras genom att tolka innebörden av innehållet 
i textuppgifter. Kvalitativ innehållsanalys innebär transkribering, kodning och kategorisering 
av meningsbärande enheter för att se likheter och skillnader i intervjupersonernas svar 
(Bryman, 2011). Riktad kvalitativ innehållsanalys innebär att studien startar med en teori, 
d.v.s. har ett deduktivt ursprung. Koder identifieras enligt Hsieh och Shannon (2005) före och 
under analysen och kodernas ursprung härleds från en teori eller från relevanta 
forskningsresultat. Några av nackdelar med denna typ är att forskare använder sin egen 
subjektiva syn som mätinstrument, vilket kan ifrågasätta kalibrering med verkligheten då 
olika forskare kan få olika resultat. Därtill kan det vara svårt att få en komplett förståelse av 
kontexten, särskilt om man misslyckats med att finna relevanta nyckelord i texten. Detta gör 
att representationen för data blir sämre, vilket påverkar trovärdigheten (Hsieh & Shannon, 
2005). 

Vilken teori som skulle användas som hjälp att bättre förstå den inhämtade kunskapen och 
empirin beslutades efter utformning av intervjuguiden, vilket kan ha påverkat träffsäkerheten i 
viss mån. Frågorna hade därmed i större utsträckning kunna riktats mot teorins begrepp för att 
djupare förstå samband mellan empiri och teori. Vid analysering av datamaterialet, fann vi 
trots allt många samband med vår teori. Det visade sig att en intervjuperson gav längre och 
mer förklarande citat, varpå de citaten har använts mer frekvent i resultatanalysen, än citat 
från övriga intervjupersoner.
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 2.5 Validitet/Reliabilitet  
Bryman (2011) menar att intern validitet handlar om att slutsatsen hänger ihop med de valda 
variablerna, d.v.s. att man mäter forskningens kvalitet och att studien undersöker det som 
studien är tänkt att undersöka. Med extern validitet menas att de resultat man får fram kan 
generaliseras. Eftersom vi endast intervjuat ett fåtal socialsekreterare kan vi inte generalisera 
resultatet utifrån alla socialsekreterare. Däremot finns det många andra studier om 
socialsekreterares arbetsmiljö som visar på likvärdiga resultat som de vi erhållit.

Anledningen till att intervjuer gjordes även med de som slutat arbeta inom barn-och familj var 
på grund av att vi även ville få ett efterhandsperspektiv på hur det upplevdes att arbeta inom 
yrkesområdet samt vad det var som fick dem att välja bort arbetet inom IFO, barn-och familj. 
Förhoppningen var att de som slutat vid IFO, barn-och familj eventuellt skulle våga vara mer 
kritiska än de som fortfarande arbetar på grund av att de inte riskerar att hamna i en 
lojalitetskonflikt i förhållande till sin arbetsgivare. Hur väl denna förhoppning fallit ut är svår 
att avgöra då vi inte vet ifall de skulle svarat annorlunda om de fortfarande varit anställda 
inom yrkesområdet. Det går heller inte att avgöra ifall intervjupersonerna som fortfarande är 
anställda hållit inne med information på grund av sin anställning. 

Andel medverkande som ställde upp på att låta sig intervjuas i de olika kommunerna 
varierade i storlek och organisationerna i de olika kommunerna ser inte likadana ut beroende 
på bland annat kommunstorleken. En jämförande studie mellan de olika kommunerna var 
därför inte möjlig. Däremot kan de två olika perspektiven anses ge en bredare bild av hur 
socialsekreterare kan påverkas av sin organisation, jämförelsevis med den bild som fås genom 
data från endast en kommun. 

Den intervjuguide som utformades bygger på inhämtad kunskap och forskning om hur god 
psykosocial arbetsmiljö bör vara utformad och utgår från syftet med studien. Vi diskuterade 
våra intervjuer och delade med oss av det transkriberade materialet till varandra, för att 
säkerställa att vi uppfattade intervjupersonernas svar lika. Svårigheter med kvalitativa 
intervjuer är att det finns en risk att sådant som borde märkts inte uppfattas av intervjuaren  
t.ex. kroppsspråk och reaktioner. 

Med reliabilitet menas att studiens resultat inte skulle bli förändrad ifall studien gjordes om. I 
kvalitativ forskning är detta i många fall svårt att uppfylla, i och med att samma fråga kan 
ställas till olika individer men svaret sällan blir exakt detsamma (Bryman, 2011). 
Intervjuguiden utformades i ett tidigt skede av examensarbetet och inläsning på tidigare 
forskning samt bakomliggande teori hade kunnat göras i större utsträckning innan 
formulerandet av frågor. Detta hade kunnat resultera i längre och mer djupgående intervjuer. 
Vi anser trots allt att vi har fått en relativt tydlig bild genom att vi ställde öppna frågor och 
följdfrågor. 
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Att de flesta intervjuer gjordes per telefon har enligt Bryman (2011) både för- och nackdelar. 
En fördel kan vara att det underlättar kommunikationen då det kan vara lättare att fråga samt 
svara på frågor av känslig karaktär. Några nackdelar kan vara dels att det är enklare att avsluta 
en telefonintervju på ett tidigare stadium än om den görs vid ett personligt möte. Dessutom 
kan inte intervjupersonens kroppsspråk och reaktioner avläsas. Att intervjupersonerna gavs 
löfte om att deras personuppgifter och vilken kommun de tillhör skulle avslöjas kan ha skapat 
trygghet för dem att våga öppna upp sig mer och delge oss mer information. De frågor som är 
ställda till studiens intervjupersoner kan inte anses vara av särskilt känslig karaktär, därför kan 
det inte bedömas att intervjuerna per telefon underlättade kommunikationen. Att de flesta 
intervjuer gjordes per telefon kan däremot ha påverkat längden på intervjuerna. Den intervju 
som gjordes vid ett personligt möte med en av intervjupersonerna, varade längre tid än de 
övriga intervjuerna. Detta kan eventuellt även bero på att personen vanligtvis är väldigt 
meddelsam. 

2.6 Forskningsetiska reflektioner  
Vi har beaktat forskningsetiska principer enligt vetenskapsrådet (uå), där man utgår ifrån ett 
grundläggande individskyddskrav, som kan inordnas i fyra allmänna huvudkrav på forskning: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera om studiens syfte. Samtyckeskravet 
går ut på att varje deltagare har rätt att själva bestämma om de vill medverka i 
undersökningen. Med konfidentialitetskravet menas att personerna som ingår i 
undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på så 
vis att obehöriga inte kan ta del av dem. Slutligen benämns nyttjandekravet som innebär att 
deltagarna ska informeras om att den information som forskaren samlar in endast används för 
forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, uå).

I informationsbrevet som skickades ut till deltagarna innan intervjuerna beskrevs syftet med 
studien, att det var frivilligt och anonymt att delta i undersökningen och att de kan avbryta sin 
medverkan, dock senast tre veckor efter intervjuns genomförande. Detta tillägg gjordes på 
grund av att intervjupersoner inte skulle hoppa av precis innan deadline och att värdefull och 
avgörande data då skulle gå förlorad. Intervjupersonerna blev även informerade om att 
studien kommer publiceras på portalen digitala vetenskapliga arkivet, DiVA. Vi informerade 
om att intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i 
Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 

2.6.1 Risk och nytta 

Nyttan med vår studie är att dessa problem uppmärksammas vilket bidrar till att allmänheten 
blir medvetna om detta vilket kan leda till en förändring inom IFO, barn- och familj. Enligt 
vetenskapsrådet (2011) bidrar tillämpad forskning till att skaffa nya kunskaper och på så vis 
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till exempel kunna förändra organisationer. Forskning kan få både individer och samhället att 
utvecklas. 

Riskerna med denna studie är reducerade då samtliga informanter är garanterad 
konfidentialitet, vilket betyder att man inte kan koppla svaren till någon av 
intervjupersonerna. Vi har inte skrivit ut vilka kommuner som intervjupersonerna är anställda 
inom eller har arbetat inom tidigare p.g.a. anonymiteten, dock finns det en risk att de anställda 
inom IFO, barn- och familj, i den specifika kommunen vet vilka intervjupersonerna är.

2.7 Ansvarsfördelning 
Vi har delat upp vissa delar av arbetet för att vara mer effektiva, men vi har även skrivit vissa 
delar tillsammans på grund av att vi ansåg att det krävdes för att få med allas tankar och 
åsikter. Trots att vi har delat upp arbetet till stor del har vi ändå suttit och arbetat sida vid sida 
för att kunna diskutera och hjälpa varandra. 

Malin har haft ansvar för inledningen. Paula har skrivit teoridelen men även Malin har hjälpt 
till här med krav-kontroll-stöd modellen. Sofie har skrivit metod delen. Alla har skrivit i 
avsnittet tidigare forskning och resultatanalysen genomfördes gemensamt. Diskussion, 
slutsats och kodningsschema skrev vi gemensamt. Malin har ansvarat för layout.

3. Teoriavsnitt 
I detta avsnitt kommer de teorier som valts ut till studien att presenteras och beskrivas. Valet 
av dessa teorier har gjorts för att enklare kunna analysera och tolka det insamlade 
datamaterialet.  

3.1 Val av teorier 
Denna studie grundar sig på teorier om krav-kontroll-stöd modellen och copingstrategier. En 
stor del av studien beskriver hur stressen och pressen ser ut på socialsekreterarnas arbetsplats. 
Med hjälp av de valda teorierna kan en förståelse skapas för hur de anställda 
socialsekreterarna hanterar problem som bland annat stress och press på sitt arbete, vilket 
dessa teorier anknyter till. Nyttan med att koppla studiens empiri till teorier underlättar 
analysering och tolkning av det insamlade datamaterialet. 

De ökade kraven utifrån förändringarna i välfärdspolitiken påverkar socialsekreterares 
arbetsmiljö och därmed anses krav-kontroll-stöd modellen som värdefull i denna studie för att 
öka förståelsen för barnavårdsutredande socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö. 
Modellen används ofta inom arbetsmiljöforskning, både i Sverige och inom Europa och kan 
förutse arbetsrelaterad ohälsa utifrån de anställdas kravnivå i kombination med möjligheten 
att besluta över sin egen arbetssituation (Theorell, 2009).
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3.1.1 Krav-kontroll-stöd modellen 

Att ha en måttlig arbetsbörda, med rimliga krav och ha möjlighet att återhämta sig är tre 
viktiga faktorer för en god psykosocial arbetsmiljö. Enligt krav-kontroll-stöd modellen kan 
det innebära en hälsorisk att vara utsatt för ouppnåeliga krav och ha för stor arbetsbörda 
(Karasek & Theorell, 1990) Modellen som initialt beskrevs av Robert A. Karasek i slutet av 
1970-talet, innebär att höga psykiska krav i arbetet i kombination med låg kontroll över sin 
arbetssituation bidrar till spänd arbetssituation och kan därmed påverka anställdas hälsa. Även 
om både kravdimensionen och kontrolldimensionen spelar stor roll för källan till ohälsa, har 
enligt de flesta studier kravdimensionen störst förutsägbart värde, d.v.s. arbetets krav spelar 
väldigt stor roll vid arbetsrelaterad ohälsa. Det sociala stödet beskrivs i senare studier som en 
dimension som kan kopplas på modellen. Det sociala stödet reglerar graden av den spända 
arbetssituationen. Höga arbetskrav kan exempelvis i kombination med låg kontroll, d.v.s. litet 
beslutsutrymme, förvärras med dåligt socialt stöd och mildras med bra socialt stöd (Theorell, 
2009), (se figur 1). 
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Figur 1. Krav-kontroll-stöd modellen (Theorell, 2012, s. 22) 

 3.1.2 Coping 

Att uppleva stress i arbetet är något som kan vara svårt att undvika, men det är viktigt att veta 
på vilket sätt man hanterar eventuella stresseffekter och en överväldigande arbetsbelastning. 
Teorier angående copingstrategier är något som kan hjälpa personal att hantera stressfyllda 
situationer (Ljungblad & Näswall, 2009). Coping brukar benämnas som en strategi för 
individen att använda sig av för att kunna förebygga, hantera och behandla känslor som kan 
framkalla stress (Eriksson, Thorzén, Olivestam, & Thorsén, 2004). Svedberg (2012) beskriver 
coping som närbesläktat med försvarsmekanismer, men skiljer på copingstrategier och 
försvarsmekanismer då det sistnämnda är ett psykiskt försvar som försiggår omedvetet. 
Copingstrategier används, enligt Svedberg, vid en medveten och bekant svårighet och vilken 
strategi som används beror på personlighet, tidigare erfarenheter och situation. 
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Enligt Lazarus och Folkman (1984) finns det två olika sätt att använda sig av 
copingstrategier. De två olika sätten kallas för problemfokuserad och känslofokuserad coping. 
Problemfokuserad coping handlar om att fokusera på det problem som är bakgrunden till 
stressen. Den används i situationer där man förhoppningsvis kan lösa problemet (Lazarus & 
Folkman 1984; Folkman & Moskowitz 2004). Känslofokuserad coping handlar om att 
acceptera den stressfyllda situation man är i och lära sig att hantera de känslor som uppstår i 
svåra lägen. Denna används ofta i lägen som troligtvis inte går att förändra (Lazarus & 
Folkman 1984). Berggren och Weman-Josefsson (2013) anser det som vanligt att generellt 
välja den ena eller den andra strategin, men att kunna variera sig eller att kunna kombinera 
strategier anses vara mer effektiv coping.

Svedberg (2012) innefattar förutom problemfokuserad och emotionsfokuserad coping även 
undvikande coping i copingstrategierna. Handlingar som är typiska för denna typ av strategi 
är exempelvis att försöka glömma problemet och tänka på annat eller att ägna sig åt 
drömtänkande. Berggren och Weman-Josefsson (2013) menar att personer som använder 
undvikande copingstrategi löper större risk att sjukskrivas. 

Berggren och Weman-Josefsson (2013) lägger till ytterligare kategorier till copingförmåga 
och i form av förmåga att söka och ta emot socialt stöd samt dysfunktionell coping. 
Dysfunktionell strategi avlägsnar inte problemet och reducerar inte negativa känslor. 

 4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning som har förankring till studiens ämne att 
presenteras. I avsnittet ingår bland annat tidigare forskning om vad som krävs för att skapa 
en god psykosocial arbetsmiljö, effekter av en negativ psykosocial arbetsmiljö, socialtjänsten 
som organisation, samt tidigare forskning om socialtjänstens psykosociala arbetsmiljö. För 
att kunna beskriva hur den valda kategorin av socialsekreterare påverkas av sin psykosociala 
arbetsmiljö, följer inledningsvis en beskrivning av begreppet psykosocial arbetsmiljö.  

4.1 Definition av psykosocial arbetsmiljö 
Det finns olika definitioner av begreppet psykosocial arbetsmiljö. Eppler och Nelander (1981) 
menar att arbetsmiljö kan delas in i traditionell och psykosocial arbetsmiljö. Till den 
traditionella räknas huvudsakligen fysiska och kemiska faktorer som påverkar arbetsmiljön. 
Till den psykosociala räknas faktorer som arbetsinnehåll, arbetsorganisation, 
samarbetsformer, samt sociala och psykologiska konsekvenser av den fysiska arbetsmiljön.  

Thylefors nämner däremot i en studie av Abrahamsson och Johansson (2013) att man inte kan 
skilja mellan fysisk arbetsmiljö och psykisk arbetsmiljö utan arbetsmiljön innefattar allt som 
en helhet. Alla påverkas inte heller av en viss arbetsmiljö på samma sätt. Psykosocial 
arbetsmiljö handlar om hur människor interagerar med varandra, hur arbetsmiljön påverkar 
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dem samt hur individen utvecklas av arbetsmiljön men även hur de utvecklar den. 
Psykosocial arbetsmiljö handlar inte bara om interaktion mellan människor utan omfattar alla 
delar i arbetssituationen (Abrahamsson & Johansson, 2013).  

4.2 Vad säger lagen om psykosocial arbetsmiljö? 
Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att organisera verksamheten så att påbjudna krav 
på en god arbetsmiljö uppfylls. Faktorer som arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska 
utarbetas så att inte psykiska belastningar riskerar att orsaka ohälsa. Faktorer som löneformer 
och arbetstider ska även tas hänsyn till. Lagen säger även att möjlighet till personlig och 
yrkesmässig utveckling samt självbestämmande och yrkesmässigt ansvar i 
arbetsförhållandena ska eftersträvas. Även arbetstagarens plikt att medverka till en god 
arbetsmiljö framhålls (SFS 1977:1160). 

En god arbetsmiljö beskrivs i förarbeten som en helhet där inte bara fysisk arbetsmiljö 
innefattas, utan även psykisk och social arbetsmiljö. Det medges att psykiska och sociala 
faktorer i arbetet kan vara oklara begrepp som är tolkningsbara, men att man bör sträva efter 
att hitta objektiva begrepp och kriterier för faktorerna (Prop 1976/77:149). Även fast dessa 
krav finns visar det sig att bara drygt hälften av alla arbetsplatser jobbar systematisk med sin 
arbetsmiljö. Detta beror ofta på orsaker som tidsbrist både hos chefen och skyddsombudet 
(Arbetsmiljöverket 2011). 

Arbetsgivaren har fått ökade krav genom en ny föreskrift (AFS 2015:4) som innebär att 
förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska bland annat se till att 
arbetstidsförläggningen inte leder till ohälsa hos personalen, att arbetsgivaren ska se till att 
arbetsuppgifterna inte är för svåra eller är av för stor börda och se till att det inte pågår någon 
slags av särbehandling mellan personalen (Arbetsmiljöverket, 2016).

4.3 Vad innebär en god psykosocial arbetsmiljö?
Att arbeta ger en fysisk, intellektuell och kulturell stimulans. I en god arbetsmiljö ingår även 
variation, social samvaro, sammanhang och att medarbetarna lär sig och utvecklas personligt 
såväl som yrkesmässigt. Arbetsbelastning, krav och utmaningar ska inte vara för mycket av 
eller för lite utan ska ligga på en lagom nivå. Det skall även vara jämställt och rättvist. Man 
ska ha respekt och tillit till varandra, demokratiskt ledarskap, öppen kommunikation samt en 
god trivsel och socialt stöd för att uppnå en god arbetsmiljö (Abrahamsson & Johansson, 
2013). 

När det råder en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö på en arbetsplats är det viktigt att 
fokusera på vad det är som ska förbättras och hur man ska gå tillväga för att förbättra 
arbetsmiljön. Att ha rimliga krav, att få stöd och att ha egenkontroll är tre viktiga aspekter för 
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att uppnå en god arbetsmiljö. Att cheferna och kollegorna man jobbar med visar uppskattning 
och tilltro till en är också en viktig aspekt för en god arbetsmiljö (Kristensen, 2003).

4.3.1 Bra stöd

Att känna stöd från både chef och kollegor är något som bidrar till en bättre arbetsmiljö och är 
en faktor som minskar risk för utbrändhet då utfrysning av kollegor har ett samband med 
långtidssjukskrivning (Lindberg, 2006). Inom socialt arbete är sekretessen ytterst viktig och 
som socionom kan man inte fullt ut berätta för sina närmsta vad som händer på jobbet och vad 
det är som gör att individen eventuellt mår dåligt efter en tung arbetsdag. Det är därför extra 
viktigt i detta arbete att få känna stöd från sina kollegor och chefer, att kunna vara öppen och 
berätta vad det är som gör arbetssituationen jobbig. Att personalen känner att de kan dela med 
sig och uttrycka sina åsikter till varandra utan att någon dömer efter en jobbig dag är något 
som förbättrar individens mående. Det anses även som en viktig del att personalen får tydlig 
uppskattning för sina arbetsprestationer, att de få delta i viktiga beslut och därmed få sina 
åsikter hörda. Att få hjälp att utveckla sina färdigheter gör också att anställda upplever ett 
positivt socialt klimat på arbetsplatsen. De trivs då bättre i arbetsgruppen och har bättre hälsa. 
Detta leder i sin tur till lägre sjukfrånvaro (Åkerlind, Ljungblad, & Granström, 2010). 

Intern och extern handledning är något som oftast tas upp som faktorer som bidrar till en god 
arbetsmiljö (Aronsson & Lindh, 2004). Akademikerförbundet SSR (2016) menar att 
handledning blivit allt vanligare inslag i psykosocialt arbete och detta är något som de 
rekommenderar i verksamhet där det finns socionomer. Det har visat sig att handledning är av 
stort värde för både mindre och mer erfarna socialsekreterare. Positiva effekter är den 
stödjande upplevelsen som därigenom ger ökat välbefinnande samt att återkommande inslag 
av handledning minskar personalomsättning. Avsaknad av handledning ger ökad oros- och 
stressbenägenhet samt ökad risk för utbrändhet hos socialsekreterare (Chiller & Crisp, 2012). 

Att organisatoriska faktorer är viktiga har även Tham (2007) påvisat, som undersökt vilka 
faktorer som är betydelsefulla för barnavårdsutredande socialsekreterare som har avsikt att 
söka nytt arbete. Att ledningen intresserar sig för de anställdas välbefinnande genom att visa 
uppskattning och ta god hand om dem är av betydelse. Det är även betydelsefullt för den 
anställde att uppleva ett avslappnat, tryggt och trivsamt socialt klimat på arbetet. Den 
anställde vill också gärna uppleva ett uppmuntrande och stödjande socialt klimat samt vill 
gärna få givande utmaningar i arbetet (Tham, 2007). Det finns däremot enligt Tham ingenting 
som tyder på att olika typer av krav som exempelvis inlärningskrav, kvantitativa krav eller 
krav på flexibilitet vid händelse av hastigt uppkomna situationer är av betydelse vid 
intentionen att byta arbete. 

Van Yperen och Hagedoorn (2003) menar att ökad upplevelse av tillgängligt instrumentellt 
stöd i arbetet och ökad kontroll kan minska utmattning vid upplevd ansträngning och även 
vara motivationsförhöjande. Därigenom skulle det enligt Van Yperen och Hagedoorn vara 
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möjligt att minska arbetspåfrestningar för anställda med mycket krävande arbete genom att ge 
dem ökat socialt stöd och ökad kontroll i arbetet och att de därigenom klarar av mer på grund 
av att de upplever sig mer motiverade i arbetet. 

4.3.2 Rimliga krav

Utifrån krav-kontroll-och stöd modellen kan det innebära en hälsorisk att vara utsatt för 
ouppnåeliga krav och ha för stor arbetsbörda (Karasek & Theorell, 1990). Vid hög 
arbetsbelastning är det vanligt att personalen stänger in sig på sina rum och arbetar med sitt 
för att hinna med arbetsbördan (Eriksson m.fl, 2004). 

Hultberg (2007) menar att prioritera, minska arbetsbelastningen och öka återhämtningstiden 
är tre viktiga aspekter för att må bra på arbetet. Detta kan uppnås genom att ha längre 
sammanhållande semester, anlita resurser, öka personaltätheten och att få avlastning med sina 
arbetsuppgifter. Även att arbetstagaren får kompetensutveckling som matchar dennes 
arbetsuppgifter. Det är upp till individen och arbetsgivaren att skapa en tydlig linje mellan 
privatliv och arbetsliv. Att kunna balansera båda är något organisationen ska respektera. När 
individen får mer tid för återhämtning ökar det lusten till att lägga mer tid på träning och 
relationer, som i sin tur förbättrar individens hälsa. 

4.3.3 Upplevelse av kontroll

Att ha kontroll och få göra beslut i sitt arbete är en viktig del i en god psykosocial arbetsmiljö. 
Kontroll innebär att individen själv får styra i vilken takt arbetet ska utföras och i vilken 
ordning det ska göras samt att själv få bestämma när en paus behövs från arbetet. Även att 
arbetstagarna får vara med och uttrycka åsikter om vad som kan förbättras och förändras i 
organisationen är en viktig del. Att personalen känner att cheferna litar på deras kompetens är 
något som ofta uttrycks som en viktig ståndpunkt för personalen (Hultberg, 2007). Kontroll 
över sitt arbete förutsätter tillräckliga kunskaper för det jobb som utförs. Enligt Tham och 
Lynch (2014) önskar socionomstudenter att deras utbildning skulle innehålla fler inslag av 
praktiskt lärande för att öka på de kunskaper som behövs när de kommer ut i arbetslivet. 
Tham och Lynch menar att utbildningsinnehållet på socionomprogrammet i Sverige har 
förändrats. Färdigheter i socialt arbete som inhämtas genom praktisk utbildning har minskat 
till förmån för mer akademisk kunskap inom området.  

4.3.4 En god fysisk arbetsmiljö

Även om denna studie avgränsas till att innefatta endast den psykosociala arbetsmiljön har 
som tidigare nämnts även den fysiska arbetsmiljön betydelse i sammanhanget, eftersom fysisk 
arbetsmiljö kan resultera i sociala och psykologiska konsekvenser hos individen. Seddigh, 
Berntson, Bodin-Danielson och Westerlund (2014) har undersökt hur olika kontorsmiljöer 
påverkar anställda. Arbete i sex olika kontorstyper jämfördes, cellkontor, delade kontor, små 
kontorslandskap, mellanstora och stora kontorslandskap samt flexkontor. Det framkom att 
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cellkontorstypen, d.v.s. eget kontor omgivet med väggar är mest fördelaktigt att sitta i vid 
jobb som kräver hög koncentration, då man i mindre utsträckning upplever kognitiv stress i 
eget kontorsrum. Kognitiv stress beskrivs som problem med att fatta beslut och att tänka klart. 
Författarna menar att kognitiv stress oftare upplevs i kontorslandskap och stressen ökar med 
kontorslandskapens storlek. 

4.4 Effekter av en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö  
Psykosociala arbetsmiljöfrågor kan delas upp i psykosociala faktorer och psykosociala 
effekter. Faktorerna handlar om orsaker till den rådande arbetsmiljön, medan effekterna 
handlar om verkan på arbetsmiljön. Positiva psykosociala effekter kan vara exempelvis 
arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation och personlig utveckling och dessa effekter ska 
eftersträvas. Negativa effekter bör ses som en varningssignal på något som behöver redas ut 
och åtgärdas (Eppler & Nelander, 1981). Att människor blir utbrända har ökat stort mellan år 
1992 till 2002. Socialförsäkringens kostnader har ökat med 62 miljarder till 87 miljarder 
mellan dessa år. Det har skett en stor ökning av långtidssjukskrivning sedan slutet av 1990-
talet. Anledningen till sjukskrivning som ökat mest är på grund av psykisk ohälsa enligt 
Socialstyrelsen (2003). 

4.4.1 Stress 

Att arbeta med socialt arbete inom social välfärd visar sig vara bland det mest stressfyllda 
jobben att arbeta inom (Davies, 1998; Jones, 2001), eftersom socialsekreterare har hand om 
de mest missgynnande och utsatta grupper i samhället (Jones, 2001). Att arbeta inom socialt 
arbete med inriktning på barn innebär krissituationer som kräver omedelbar uppmärksamhet 
och betydande pappersarbete (Bradley & Sutherland, 1995). Stress upplevs ofta som något 
negativt, men Eriksson m.fl. (2004) menar att stress ibland kan medföra något positivt. För 
vissa personer innebär stress en förhöjd prestationsförmåga. Sinnena skärps och vissa 
presterar bättre under stress och press. Stress är alltså ingenting som är skadligt så länge 
individen får vila och återhämta sig emellanåt. Om individen inte får någon återhämtning 
mellan dessa stresspåslag kan det leda till utbrändhet. Stress är ofta den orsak som gör att 
personal på arbetsplatser blir sjuka och inte längre är arbetsföra under en längre eller kortare 
period. Detta är ett problem som ska tas på största allvar då det inte bara drabbar den enskilde 
utan även människorna runt om dem (Eriksson m.fl, 2004). 

4.4.2 Varningstecken vid utbrändhet  

Tidigare forskning har visat att utbrändhet är en process som har pågått under en längre tid. 
Detta kan medföra både psykiska och fysiska problem som värk i kroppen och 
sömnsvårigheter. De vanligaste tecknen i början av arbetsrelaterad psykisk ohälsa är 
sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter (Socialstyrelsen, 2003). Andra vanliga tecken 
på utbrändhet är förutom sömnstörning och koncentrationssvårigheter även ökad 
muskelspänning och försämrat närminne (Eriksson m.fl, 2004).  
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4.5 Socialtjänstens organisation  
Att socialtjänsten är en politiskt styrd organisation medför vissa krav för de 
myndighetsutövande socialsekreterarna. De har krav på sig dagligen att förhålla sig till såväl 
klienter som kollegor, chefer, lagar samt politiker. På grund av snabb teknologisk utveckling 
och nyliberala politiska idéer har det tidigare riktats kritik mot expansion av den offentliga 
sektorn med sitt byråkratiska arbetssätt. Utifrån internationella trender har svensk offentlig 
förvaltning därefter influerats till att i större utsträckning inrikta sig på marknadstänkande och 
företagstänkande (Bengtsson, 2012). De strukturella förändringarna i arbetslivet och den 
ökade arbetsintensiteten beskrivs även av Theorell (2009) som anser att det var bidragande 
orsaker till ökningen av stressrelaterad psykisk ohälsa främst bland kvinnor inom den 
offentliga sektorn under slutet på 1990-talet. Dessa förändringar i arbetslivet i kombination 
med ökad arbetsintensitet anses förorsaka ökade psykiska krav. 

4.6 Socialtjänstens psykosociala arbetsmiljö 
Som socialarbetare möter man många klienter som söker stöd och råd för sorg, sjukdomar 
med mera. Detta kan påverka socialarbetarens emotionella utmattning då denne ska visa både 
på ett professionellt och ett emotionellt förhållningssätt (Stier, 2003). Något som även riskerar 
att skapa utmattning för socialsekreterarna är deras höga arbetsbelastning (Coffey m fl 2009, 
Huxley m fl 2005). Socialsekreterarna i studien upplever även att sjukanmälan skapar en 
sådan stor stress att det är bättre att gå till arbetet och vara sjuk än att stanna hemma (Astvik, 
Melin & Allvin, 2013). Sjuknärvaron har ökat de senaste årtiondena, främst bland kvinnor 
och bland kommunalt anställda i jämförelse med statligt och privat anställda (Aronsson & 
Gustafsson, 2005). Enligt en dansk studie är tidspress den mest jobbrelaterade faktorn för 
sjuknärvaro på arbetsplatsen (Hansen & Andersen, 2008). Trots att arbetsgivaren enligt 
arbetsmiljöverkets föreskrifter ska försäkra sig om personalen inte har mer överväldigande 
arbetsuppgifter än vad de klarar av är det ett vanligt problem inom socialtjänsten (AFS, 
2015:4). 

En undersökning gjord av Akademikerförbundet SSR visar att sju av tio socialsekreterare har 
övervägt att lämna socialtjänsten på grund av svårigheter att hitta en balans mellan att 
äventyra den egna hälsan eller kvaliteten i arbetet (Afaförsäkring, 2014). Hockey (1997) anser 
att de anställda mestadels har för höga krav på sig själva och ställer för höga krav på 
kvaliteten i sitt arbete. Trots att de har hög arbetsbelastning vill de ändå göra sitt arbete med 
så god kvalitet som möjligt. För att kunna hantera en hög arbetsbelastning anser Hockey att 
de anställda ska sänka sina krav på kvaliteten i arbetet för att kunna hantera den ansträngda 
arbetsbördan. Det har dock uppmärksammats i en studie av (Hultman, 2013) att det finns en 
bristande kvalitet i barnavårdsutredningar. Författaren undersökte hur väl barnens hälsa 
belyses i barnavårdsutredningar. Sammanfattningsvis visade det sig vara bristande 
information om detta och att socialsekreterarna inte tagit tillräcklig hänsyn till barnets egna 
åsikter. Detta kan ge konsekvenser i form av bristande beslutsunderlag. Bristande utredningar 
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kan bero på för lite tid med klienten. Det är viktigt enligt (Lindqvist, 2014) att 
socialsekreteraren håller en kontinuerlig kontakt med sina klienter för att skapa en sådan god 
relation som möjligt och för att öka tillit mellan klient och handläggare. Enligt 
Socialtjänstlagen [SoL], 14 kap. 2 § påtalas dessutom krav på att både insatser och 
utredningar som bedrivs inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet (SFS 2001:453). På 
grund av vissa arbetsmiljöproblem på socialtjänsten är det vanligt att de nyanställda inte 
stannar så länge. Detta lyfts som ett problem i tidigare forskning, då anställda vid 
socialtjänsten inte upplever någon mening med att lära upp ny personal på arbetsplatsen 
eftersom de ändå inte brukar stanna så länge (Astvik m.fl, 2013). Vidare menar Astvik m.fl. 
att socialsekreterare, speciellt inom barn- och ungdomsenheter, är särskilt utsatta för högre 
arbetsbelastning och känner att de har högre krav på sig än vad andra yrkesgrupper har. 

5. Resultatanalys 
I detta avsnitt kommer resultatredovisning knyta an till tidigare forskning och de teorier som 
nämnts i tidigare avsnitt. Vi har delat upp resultatanalysen i fyra olika teman för att få en 
struktur, så att läsaren lättare ska få en överskådlig blick över intervjun. Dessa teman återger 
de mest centrala delarna i intervjun. Då intervjupersonerna är anonyma har vi döpt dem efter 
IP1, IP2, och så vidare. I citaten som utgör tecknet /.../ betyder att intervjupersonen antingen 
nämnt något som inte ska tas med på grund av för känslig information. Detta tecken används 
även via meningar som inte är relevanta för att få fram det väsentliga i citaten.

5.1 Intervjupersonerna 
IP1- F.d. socialsekreterare inom IFO, barn- och familj.
IP2- Utredande socialsekreterare inom IFO, barn- och familj.
IP3- Utredande socialsekreterare inom IFO, barn-och familj.
IP4- Utredande socialsekreterare inom IFO, barn-och familj.
IP5- Utredande socialsekreterare inom IFO, barn-och familj.
IP6- F.d. socialsekreterare inom IFO, barn- och familj.
IP7: Socialsekreterare inom IFO, barn-och familj. Intervjuades vid ett tidigare tillfälle. 

5.2 Genomförda organisationsförändringar 
Det kritiska läget som råder på flera socialtjänster i nuläget kräver en hel del 
organisationsförändringar för att skapa en bättre arbetsplats för socialsekreterarna. 
Organisationsförändringarna har gjorts bland annat på grund av att göra arbetet mer attraktivt, 
att personalen ska bli mer motiverad att stanna på arbetet och för att hjälpa socialsekreterarna 
med den höga arbetsbelastningen. Det har även skett en förändring med en ny föreskrift som 
innebär att arbetsgivaren ska se till att personalen inte har mer arbetsuppgifter än vad de 
klarar av och så ska arbetsgivaren ta hänsyn till de varningssignaler som kan uppstå vid en 
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ohälsosam arbetsbelastning (AFS 2015:4). Intervjupersonerna blev påverkade av dessa 
förändringar, både positivt och negativt.   

5.2.1 Organisationsförändringar på intervjupersonernas arbetsplats 

I en av kommunerna där vi genomförde våra intervjuer berättades om en stor omorganisation 
som gjordes för några år sedan. Socialsekreterarna fick uttrycka sina åsikter om ändringen, 
IP5 berättade att denna omorganisering genomfördes även fast alla i personalen var emot 
detta. Denna förändring innebar att ingen av socialsekreterarna skulle specialisera sig på 
något ärendeområde utan alla ska kunna ta vilka ärenden som helst. Något som är en stor 
bakomliggande orsak av stress och en känsla av osäkerhet är förändringar i organisationen. 
Det har gjort forskning om hur förändringar i organisationen kan påverka personalen. Terry 
och Callan (2000) menar att förändringar kan utmynna i negativa effekter, såsom fler 
uppsägningar, personliga konflikter både på arbetsplatsen och i privatlivet och en förlorad 
identitet. En av intervjupersonerna nämnde den förlorade identiteten efter omorganisationen 
då de inte längre var specialiserad på något område, rollen var otydlig vilket ledde till att 
många i personalen sa upp sig då de inte fick arbeta inom det område de kände passion för. 

... då hände det ju mycket, dels att vi nu bara jobbar med utredning /../ så nu ska vi 
bara fokusera på att utreda, det finns som en tanke med hur många utredningar vi ska 
ha, de har de inte funnits tidigare, sen så hålls inte alltid dedär men det finns ändå en 
tanke med det. Eh.. och att vi har fått dom här specialistsocionomerna som ska stötta i 
ärenden och dom som är nyanställda och så , det är ju också stor skillnad, det har ju 
inte heller funnits tidigare. (IP5) 

Socialsekreterarna inom IFO, barn- och familj, fick även en stegvis löneökning som en 
motivation till att jobba kvar. 

… vi har ju fått ett lönepåslag, det skedde också år 2015.. kompetenstrappan, kallas 
det. Och då.. jag som har jobbat mer än fem år får 3½ tusen kronor extra i månaden. 
Det är ju superbra! /../ Det har hänt mycket lönemässigt, jag tror jag har ökat min lön 
med 10.000 de senaste fem åren. /../ Det bidrar ju till det här att man ändå vill stanna. 
Om vi byter jobb inom social, om vi jobbar någon annanstans här då blir vi ju av med 
3½ tusen. Det är ju klart, de blir ju märkbart. (IP5) 

En	intervjuperson	från	den	andra	kommunen	berättade	om	ändringar	som	använts	som	
rekryteringsverktyg	och	som	för	henne	upplevts	som	positiva.	

Eh	…	ja,	dels	så	har	vi	fått	möjlighet	att	jobba	hemifrån	en	dag	i	veckan	och	det	är	
det	Jlera	inom	gruppen	som	gör	och	sen	…	ja	i	stort	…	alltså	här	sitter	ju	vi	i	
kommunhuset.	Det	är	ju	bygg	och	mycket	olika	avdelningar,	men	inom	
kommunhuset	har	man	också	fått	möjlighet	att	byta	ut	sitt	semestertillägg	till	
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semesterdagar.	Det	är	väl	några	sådana	saker	som	man	försöker	använda	sig	av	
för	att	locka	hit	mer	personal	och	just	för	personal	som	inte	bor	i	kommunen	eller	
sådär.	I	och	med	att	jobba	hemma	en	dag	i	veckan	så	kan	det	vara	lättare	för	de	
som	pendlar,	som	då	kanske	inte	behöver	åka	hit	alla	dar.	(IP2)

5.2.2 Belöning 

Att arbeta under ett högt arbetstempo och ha en sådan stor arbetsbörda som socialsekreterarna 
uttrycker, är acceptabelt under en kortare period. När denna period sträcker sig över en lång 
period krävs det att socialsekreterarna får belöning för arbetet de utför. Belöning kan vara allt 
från lön, karriärmöjligheter, visad uppskattning och stöd (Hultberg, 2007). Empirin visar på 
att belöning i form av lön gör att personalen känner sig mer motiverad till att stanna på 
arbetsplatsen, trots att arbetsbördan inte minskar eller är mer hanterbar med hjälp av högre 
lön. Det framkommer i Maslach (1985) studie att personalen behöver en tillfredsställande lön 
för deras prestationer i arbetet och även ett tillräckligt stöd från chefer, då det annars kan leda 
till utbrändhet. Det är därför viktigt att socialsekreterarna får den lön de gör sig förtjänta av. 
Vissa intervjupersoner tror att arbetet inom IFO däremot kan bli mer attraktivt ifall lönen 
ökar. 

… jag tycker ändå … och jag har förstått att det finns kommuner som satsar på att höja 
lönen för att få folk att stanna kvar och jag tänker att det är bra att höja statusen, att 
liksom … ja att man faktiskt får lön för det jobb man gör. Men jag tänker att det är en 
del, sen finns det annat. (IP6)

5.3 Nuvarande psykosocial arbetsmiljö 
Intervjupersonerna tillfrågades om hur deras psykosociala arbetsmiljö ser ut i dagsläget 
utifrån faktorer som kan hänföras till psykosocial arbetsmiljö. 

5.3.1 Rekryteringsproblematik  

De tillfrågade socialsekreterarna beskrev hur de på olika sätt påverkades av 
rekryteringsproblem och stor personalrörlighet inom området. Även om orsakerna till 
rekryteringsproblem och att behålla personal ser olika ut beroende på vilken kommun som 
tillfrågas så ansågs den höga arbetsbelastningen vara en påverkande orsak, vilket i sin tur 
antogs påverka möjligheten att behålla nyanställd personal. Att ha rekryteringsproblematik 
påverkar både socialsekreterarna och de nyanställda på grund av som (Astvik m.fl, 2013) 
skriver i sin studie att socialsekreterarna varken har ork eller lust att lära upp de nyanställda 
på jobbet, eftersom de nyanställda troligtvis inte stannar så länge. På frågan om vad som 
behövs för att behålla personal, blev ett svar som följer. 

En dräglig arbetssituation och att få utrymme och rätt förutsättningar till att bedriva ett 
gott socialt arbete. Att inte vara i den här ständiga tidspressen, med konstant hög 
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arbetsbelastning. Jag tror att de allra flesta kan stå ut och hantera pucklar, då det är 
mer å göra, om det är under en kort period. Men när det är ett konstant läge där 
människor, alltså de anställda, utsätts för stress, en dålig arbetsmiljö, så blir det ju en 
påfrestning. (IP6)

Bland de tillfrågade finns önskemål om fler anställda för att den psykosociala arbetsmiljön 
ska kunna bli bättre. 

Ja-a … Alltså det första jag tänker är ju mer personal. Sen så är det ju det … och det är 
det som är det svåra. Som jag har förstått det här så har vi ju fått möjligheter att 
anställa fler och så, alltså uppifrån, men det är ju det att det inte finns några att 
anställa. Även om det skulle göras attraktivare så hör man ju i andra städer där det ju 
faktiskt är mer attraktivt att det är ju svårt där också. Så det är ju lite det där vart alla 
socionomer tar vägen. Annars så tycker jag ju att det är en bra arbetsplats så. (IP2) 

5.3.2 Variationsrikt och meningsfullt 

Arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation och personlig utveckling är något att sträva efter för 
att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö (Eppler & Nelander, 1981). Tidigare forskning visar 
att variation, utveckling och stimulans är viktiga ingredienser för att arbetsmiljön ska 
uppfattas vara god (Abrahamsson & Johansson, 2013). Att arbetet ska ge möjlighet till både 
personlig och yrkesmässig utveckling är något som även lagstiftaren har tagit fasta på (SFS 
1977:1160). Ytterligare en komponent för att uppleva arbetsmotivation är känslan av att 
arbetet känns meningsfullt. Samtliga tillfrågade socialsekreterare ser sitt arbete inom IFO som 
meningsfullt då de bidrar till förändring i familjer där det finns ett behov av stöd och hjälp. 
Samtliga intervjupersoner beskriver sina arbetsuppgifter som variationsrika och några av dem 
menar att det är detta som gör arbetet utvecklande och givande. 

Det är ju så varierande. Ingen dag är ju den andra lik. Det är väl lite charmen med 
jobbet, att även om man har en plan att det här ska jag göra idag så håller den ju aldrig 
över hela dan utan den kraschar ju i princip alltid, det blir ju alltid något annat som 
man får göra istället. Från början tyckte jag att det var jättejobbigt eftersom jag har ett 
stort kontrollbehov. Man blir aldrig less på jobbet. (IP4) 

Att arbetet är meningsfullt nämns som en viktig faktor för socialsekreterarna då det  utgör en 
del av arbetsmotivationen och kan därmed antas ha en positiv effekt på deras psykosociala 
arbetsmiljö.  

Ja, men, jag tänker ju att man gör ju verkligen skillnad som socialarbetare. Man kan 
bidra till förändring och göra det bättre för enskilda och för barn och familjer. Och det 
finns ju en mening i det. Sen är det ju inte alltid att det är tillräckligt. Men just det här 
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med meningsfullhet att det är ju ett viktigt jobb … Det är ju liksom samhällets yttersta 
skydd för barnet, så det är ju en viktig funktion. (IP6) 

Belöning kan ses som en del av arbetstillfredsställelsen och att bevittna andra människors 
personliga utveckling kan vara tillfredsställande, särskilt om man själv bidragit till positiv 
förändring hos den andre. En intervjuperson beskrev hur hon upplevde den bästa belöningen 
med sitt arbete inom IFO.
 

Variationen på arbetsuppgifter och att det innehåller ”alla bitar” – jag träffar allt från 
nyfödda barn till deras mor- och farföräldrar. Barn som jag träffar i yrket har ofta 
missbrukande föräldrar, föräldrar med psykisk ohälsa eller utvecklingsstörning och det 
är en utmaning att hjälpa dessa vuxna att få rätt hjälp och stöd. Det är fantastiskt roligt 
när man får vara en del av en förändring hos föräldrar som gör att barnen i sin tur får 
må bra. Ibland går inte det och då måste barn omhändertas och placeras utanför 
hemmet, och att se ett barn som mått dåligt länge på grund av svåra hemförhållanden 
få blomma ut och må bättre är den bästa belöning man kan få.  (IP7)

5.3.3 Arbetsklimat   

Ytterligare en bidragande faktor till en hälsosam arbetsmiljö är arbetsklimatet. Alla 
intervjupersoner ansåg arbetsklimatet som viktigt i arbetsgruppen, särskilt eftersom det är 
påfrestande ärenden som hanteras och alla intervjupersoner upplever sig nöjda med relationen 
till kollegor. Att kunna dela med sig av och uttrycka sina egna åsikter till andra utan att dömas 
har god inverkan på individens välmående (Aronsson & Lindh, 2004). Tham (2007) har 
undersökt vilka faktorer som är av betydelse vid avsikt att byta arbete, menar att den 
anställdes upplevelse av arbetsklimatet har inverkan på avsikten att senare faktiskt byta 
arbete. Tham menar att den anställdes upplevelse av det sociala arbetsklimatet bör vara 
avslappnat, tryggt och trivsamt. 

Ja, men den är bra. Även om vi sitter på var sina kontor så är det ju alltid öppna dörrar 
och så man har möjlighet att gå intill varandra och fråga och resonera och så där. Sen 
är det också en bra grupp på så sätt att det inte bara är arbete, utan man kan prata om 
allt möjligt och ha privata samtal. (IP2)

Intervjupersonerna var däremot inte eniga om den upplevda relationen till närmaste 
arbetsledare, vilken även har en påverkan på arbetsklimatet. Mer om detta redovisas under 
kommande rubrik om en Ideal arbetsmiljö. 

5.3.4 Psykisk påfrestning 

Att socialsekreterare som arbetar med barnskyddsärenden utsätts för psykisk påfrestning är ett 
faktum. De bemöter stundtals barn och ungdomar i krissituationer som dessutom kan kräva 
uppmärksamhet omgående (Bradley & Sutherland, 1995). Den arbetsmiljö socialsekreterarna 
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befinner sig i och dagligen bemöter ger psykologiska konsekvenser och påverkar därigenom 
deras psykosociala arbetsmiljö. Det kan vara krävande och emotionellt utmattande att agera 
både professionellt och emotionellt i relationen med klienter (Stier, 2003). Att inte kunna 
släppa tanken på de situationer man ställs inför under en arbetsdag, medförde för en av våra 
intervjupersoner allt för stor psykisk påfrestning. 

Just då, då handlade det mycket om att jag hade små barn själv. / ../ och som person är 
jag en väldigt blödig och en väldigt mammig person. Så jag for så illa av dom här små 
barnen som jag fick träffa. Att liksom lyfta upp en sex månaders bebis som faktiskt 
luktar illa för att han inte har blivit badad på jag vet inte hur länge och sängkläderna är 
alldeles grå. Det.. jag for illa helt enkelt. Jag hade väldigt dåligt samvete när jag kom 
hem och liksom skulle lägga mina egna barn och man låg där i sängen och myste och 
läste saga, pussa och krama och sådär och så hade man dom andra ungarna, dom andra 
barnen, på liksom näthinnan och tänkte att dom har nog aldrig fått en kram eller en 
godnattsaga eller att nån har legat och sjungit för dom eller. / ../ Det var ofta alltså jag 
grinade på vägen hem och det var så jäkla slitsamt.. så att jag, jag stod inte ut helt 
enkelt. (IP1)

Hur socialsekreterare hanterar de svåra situationerna de bevittnar är olika från person till 
person, men avgörande för individens välmående. Precis som Aronsson och Lindh (2004), 
påtalar är stödet från chef och kollegor extra viktigt inom socialt arbete då sekretessen är 
viktig att förhålla sig till då man inte kan berätta för sin familj om vad som har hänt på jobbet. 

På vilket sätt arbetet påverkar intervjupersonernas privatliv är olika, en av dem påverkades 
inte alls på hemmaplanen av sitt arbete. Någon tyckte det påverkade privatlivet på grund av de 
långa arbetsdagarna, vilket genererade till mindre tid med familjen. Den höga 
arbetsbelastning som socialsekreterare utsätts för kan påverka deras välmående genom att det 
blir psykiskt påfrestande och svårt att lämna vid arbetsdagens slut. Hur en individ hanterar 
den stress som uppkommer beror på vilken copingstrategi som används och enligt 
forskningsstudier om copingstrategier finns olika typer av copingstrategier bland annat 
problemfokuserad. Problemfokuserad strategi används vanligen i situationer som går att 
förändra och här fokuseras det på det som ligger till grund för problemet (Lazarus & Folkman 
1984; Folkman & Moskowitz 2004). Ett sätt för socialsekreterare med många ärenden är att 
prioritera vad som är viktigast att ta itu med för stunden och låta annat bli liggande, som 
intervjupersonen i följande citat berättar. 

Ja, alltså det är ju såhär att jag … det är ju lite min personlighet att jag är väldigt 
strukturerad, jag tycker om att ha en planering. Men den här egna planeringen föll ju 
ganska ofta … alltså, jag fick lägga om min planering ganska ofta för att det kom 
saker emellan. Alltså, ständiga prioriteringar i arbetsuppgifter. Jag tänker att det är en 
skicklighet i det att kunna göra prioriteringar. För mig var det så att ju längre jag 
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jobbade ju säkrare blev jag i yrkesrollen och kunde göra också prioriteringar. Men jag 
tänker att är man ny som handläggare och socialsekreterare på barn och unga, så är det 
inte så lätt att göra de här prioriteringarna och bedömningarna. Så att visst kunde jag 
planera men det var inte lätt att följa den egna planeringen. Det är inte sån frihet, utan 
det styrs ju utifrån vad som händer och utifrån hur verksamheten ser ut, med de olika 
ärendena. (IP6) 

Alla situationer går inte att påverka och kan då ses som dysfunktionella strategier hos 
individen (Berggren & Weman-Josefsson 2013). Hultberg (2007) anser dock att både den 
anställde och arbetsgivaren bör skapa en tydlig linje mellan arbete och privatliv på grund av 
att återhämtningen är viktig för individens hälsa, och balansen är något som organisationen 
ska respektera. En av intervjupersonerna berättade om arbetets och stressens påverkan på 
hennes privatliv. 

Det kanske man inte med andra jobb känner på samma sätt, det kanske är lättare att gå 
ut kl 5 och lämna det. Jag upplever inte att jag tar med mig jobbet hem, att jag tänker 
på det så och att jag tänker på nå barn, de gör jag inte. Men man kan vara stressad över 
att man inte hinner med saker och det kan man tänka på hemma. Om man måste vabba 
tex, att tänka helskotta jag har ju det här och det här jag måste göra. (IP5)

5.4 Stöd, krav och kontroll 
En ideal arbetsmiljö för att personalen ska trivas är enligt (Theorell, 2012) en arbetsplats med 
låga krav och en hög kontroll. Om socialsekreterarna har höga krav på sig i arbetet krävs det 
hög kontroll. Empirin visade på att socialsekreterarna hade höga krav men låg kontroll 
gentemot chef och ledning, vilket kan leda till att personalen påverkas negativt (Theorell, 
2012). 

5.4.1 Stöd från kollegor 

Alla intervjuade socialsekreterare var eniga om att det kollegiala stödet var tillräckligt och att 
de fick tillräckligt med uppskattning av kollegorna. Det kollegiala stödet sågs som en väldigt 
viktig faktor för att orka med det arbete de utför. Samtidigt hinner de inte med det sociala 
stödet så mycket som de hade önskat på grund av den höga arbetsbelastningen. Alla 
intervjupersoner känner sig trygga med att rådfråga och ta hjälp av kollegor i de ärenden som 
är svåra att hantera själva. Att samtliga intervjupersoner var nöjda med det kollegiala stödet 
ses som en positiv faktor som leder till en bra psykosocial arbetsmiljö. Lindberg (2006) 
påtalar vikten av stöd på arbetsplatsen då utfrysning av kollegor har ett samband med 
långtidssjukskrivning. En av intervjupersonerna som har slutat arbeta inom IFO ansåg att hon 
fick bra stöd av kollegorna, att de hjälptes åt, kände tillit till varandra, att kollegorna kunde 
prata ut och att det var bra sammanhållning.
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Den var jätteviktig! Det var hos kollegorna jag hade stöd, dels i jobbet och att vi såg 
det som något gemensamt och att vi hjälptes åt och att vi hade högt i tak, d.v.s. 
tillitsfulla relationer och att man kunde bara få spy ur sig allt som kan vara med allt 
det tuffa och tunga och man kände och visste att det stannade mellan oss. Så 
jätteviktigt med kollegor och att man såg det som ett gemensamt uppdrag i det jobb 
man gjorde och att man hjälptes åt. Jag tror att det är något sånt allmänt inom 
socialtjänsten att man har en bra sammanhållning. Gemensamma aktiviteter gjordes, 
dels att det var ordnat genom arbetsgivaren att man hade planeringsdagar, men även 
att vi kunde umgås på fritiden ibland. (IP6)

 5.4.2 Ökade krav inom IFO 

Empirin visar på att det råder höga krav men ett bristande stöd från ledning och chefer. 
Socialsekreterarna uttrycker ett missnöje med den stora mängd dokumentation som 
arbetsuppgifterna innefattar. Det höga trycket på dokumentation har ökat då det inkommer 
fler anmälningar idag än vad det gjorde förr enligt en intervjuperson. Detta tror hon orsakas 
av att anmälningsplikten är mer välkänd nu än vad den var tidigare. Dokumentationen är svår 
att hinna med då det ofta dyker upp oförutsedda händelser inom arbetet. Att dokumentationen 
är en stressfaktor är ett vanligt förekommande svar bland våra intervjupersoner som anser att 
för mycket tid läggs på det administrativa jämfört med klientarbetet. Intervjupersonerna vill 
gärna ha mer tid till klientarbetet, men detta blir problematiskt då dokumentationen tar upp 
för stor del. Klientmötet är viktigt för att klienten ska få tillit för sin handläggare och för att 
socialsekreteraren ska få en bra kontakt med klienten krävs det kontinuerligt uppföljande med 
samtal och möten (Lindqvist, 2014). Lindqvist menar att denna relation är viktigt för barnet 
och att det optimala är att det är samma socialsekreterare under hela utredningstiden. Denna 
relation kan bli svårt att bygga upp då socialsekreterarna inte känner att de har tillräckligt med 
tid att lägga på klientkontakten. För att underlätta dokumentationsarbetet vill en av 
intervjupersonerna ha en tydligare instruktion på vad som måste vara med i en utredning. Hon 
tycker att alla kollegor ska få gå en kurs i dokumentation, så att alla tar med de viktigaste 
aspekterna i en utredning och för att få en klarare struktur i utredningarna. Detta tror 
intervjupersonen skulle minska arbetstiden som läggs på dokumentation. 

Det är väldigt mycket dokumentation och ibland känns det ju onödigt att dokumentera 
så jäkla mycket/../ jag tycker att vi dokumenterar, att det är alldeles för mycket 
dokumentation /../ Det handlar mycket om hur man själv är, /../ alltså saker ska ju 
dokumenteras, men sen hur mycket man skriver det är ju upp till en själv. /../ Där 
behövs det ju som tydlighet från ledningen hur mycket ska vi skriva i journal, hur 
mycket ska vi skriva i en utredning och så. Vad ska vara med, vad ska inte vara med. 
(IP5)

Att ha dessa höga krav på dokumentation kan medföra att socialsekreterarna känner sig 
stressad och pressad i sitt arbete då, de känner att de inte har lika mycket tid att lägga på varje 
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utredning. Övergripande är en effektivare dokumentation ett önskemål från 
intervjupersonerna för att uppnå en bättre arbetsmiljö.  

Vad som orsakar stress i arbetet… Jag är ganska stresstålig. Jag blir stressad när jag 
inte hinner dokumentera, men det är ju också mitt eget fel för jag prioriterar inte 
dokumentationen utan jag prioriterar oftast möten och så försöker jag hinna med 
dokumentationen sen och då kan jag bli stressad över det. (IP4)

Hockey (1997) tycker att socialsekreterarna ska sänka sina krav på kvaliteten i 
dokumentationen för att hinna med allt arbete som behöver göras och för att sätta sin hälsa 
före dokumentationskvaliteten. Att sänka kvaliteten på barnavårdsutredningar är något som 
försämrar rättssäkerheten inom arbetet då kvalitet i dokumentationen är underlaget 
socialsekreterarna står på när de ska fatta beslut och dessutom finns lagstadgat enligt 
socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Intervjupersonen berättade i citatet ovan att hon prioriterar 
klientkontakten före dokumentationen, vilket skulle kunna bli en konsekvens som påverkar 
rättssäkerheten (Hultman, 2013). Precis som Hockey påtalar kan det bli allt mer vanligt att 
socialsekreterarna inte lägger ner den tid och engagemang som krävs för att få ihop en bra och 
rättssäker utredning för att de sätter sin hälsa före. Detta kan vara ett exempel på hur 
rättssäkerheten inom dokumentationen kan svikta. Det är därför viktigt för socialsekreterarna 
att ha en tydlig mall och planering om vad som ska finnas med i en utredning, för att inte 
missa några faktorer som kan förändras i beslutsunderlaget. Hultman undersökte hur väl 
barnens psykiska och fysiska hälsa belyses i barnavårdsutredningar. Studien visade att det 
finns en bristande beskrivning angående barnens psykiska och fysiska hälsa. Det påvisades 
även bristande dokumentation på barnens egna åsikter och uttalanden om deras situation. Det 
var ofta andras åsikter om barnets hälsa som belystes. Beskrivningarna av barnets hälsa var 
ofta korta och de fokuserade mer på vad föräldrarna kunde göra för barnet utanför 
socialtjänstens verksamhet än mer beskrivning om själva hälsotillståndet (Hultman, 2013). 
Detta är en av de konsekvenser som kan bli av att socialsekreterarna har för höga krav och en 
för låg kontroll med ett lågt stöd (Karasek & Theorell, 1990). 

Ja, då är det ju återigen det med arbetsbelastningen. Och egentligen tänker jag så här 
att det är ju ett tungt arbete i sig för att det är barn, familjer, där det är mycket 
bekymmer och problem. Det kan vara placerade barn och är ju tunga frågor i sig. Så 
det här med arbetsbelastning är inte bara ärendemängden. Om man tänker sig att ta 
hand om tjugo familjer, så är ju det jättemycket om man tänker på hur många föräldrar 
det blir och allt runtomkring, jag tänker kontakter med skola och allt. Och sen är det ju 
förstås att allt genererar ju i det här med dokumentation och det ska skrivas 
utredningar och det har sin process. Så det administrativa har en stor del och inte bara 
det. Sen har man ju det här med datasystem och strulande datorer. Många 
komponenter! (IP6)
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Empirin visade att det är en hög stress och press för socialsekreterarna inom IFO, barn- och 
familj, i de kommuner som undersöktes i studien. Denna stress berodde inte endast på de höga 
kraven gällande dokumentation, utan är även en fråga som påverkas av hög 
personalomsättning. För en av kommunerna var det svårt att rekrytera personal då det var få 
sökande, på den andra kommunen var det svårt att få erfaren personal. Astvik m.fl. (2013) 
anser att en hög personalomsättning skapar ännu mer stress och press för socialsekreterarna. 
Förutom att försöka klara av det arbete de har och även behöva oroa sig över hur de ska lösa 
situationen med inga eller få sökande till IFO, barn- och familj, skapar mer oro för 
socialsekreterarna. Hög personalomsättning skapar även mindre tid till arbetet för de erfarna 
socialsekreterarna, som ska lära de nya oerfarna anställda om hur arbetet går till. Det visade 
sig i studien att de anställda inte har engagemanget att lägga ner tiden att lära upp nyanställda 
på arbetet då de ändå inte vet hur länge de kommer stanna, vilket inte brukar vara sådan lång 
tid (Astvik m.fl, 2013). Enligt intervjupersonerna anser de att nyanställda bör ha möjlighet till 
en mentor för att få en bra introduktion till arbetet. Intervjupersonerna tror även att de 
nyanställda bör få mindre arbetsmängd med lättare ärenden för att vilja stanna kvar inom 
yrkesområdet. 

5.4.3 Socialsekreterarnas kontroll 

En blandning av akuta ärenden, bristande IT-system, otydlighet om vad som ska finnas med i 
utredningar och att ha liten möjlighet till medbestämmande vid förändringar inom 
organisationen visar på en bristande kontroll inom intervjupersonernas socialtjänst. Att ha 
bristande kontroll över arbetet, kan ofta öka stressen hos den anställde (Theorell, 2012). 
Enligt Hultberg (2007) är det viktigt för socialsekreterare att deras medbestämmande vid 
bland annat förändringar i organisationen tas på allvar av ledningen. Majoriteten av våra 
intervjupersoner är missnöjda med kontrollen de har över medbestämmande på arbetsplatsen. 
De menar att de har möjlighet att dela med sig av sina åsikter, men det visar sig att ledningen 
inte alltid lyssnar och tar till sig åsikterna.

... en känsla av att bli lyssnad på och bli tagen på allvar, det tycker jag är det 
viktigaste, som chefen i alla fall kan liksom bidra med. Sen på ledningsnivå, både 
chefer och politiker, asså att, att ta oss på allvar och att lyssna på vad vi verkligen 
säger och inte liksom se det som gnäll eller okonstruktivt på nått sätt utan att faktiskt 
lyssna “ vad är det dom säger”, “ hur har dom det egentligen”... (IP1) 

Två av intervjupersonerna berättar att det är de akuta ärendena som är den största 
stressfaktorn, då de vet att resten av ärendena får vänta. En av intervjupersonerna berättar att 
hon kan hantera sin ärendemängd, om dagen går enligt planering. Detta leder till att 
socialsekreterarna får en lägre kontroll över arbetet och det är därför viktigt för dem att veta 
hur de ska hantera detta när akuta situationer uppstår. Trots att dessa situationer ökar stressen 
framkom det att samtliga intervjupersoner använder sig av problemfokuserad coping då alla 
var eniga om att de känner att de kan ta hjälp av sina kollegor vid för hög arbetsbelastning 
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(Ljungblad & Näswall, 2009). Men den problemfokuserade copingstrategin kan bli 
dysfunktionell då det inte alltid visar sig att det leder till någon förändring (Berggren & 
Weman-Josefsson 2013). En intervjuperson ansåg det som problematiskt att be en kollega om 
hjälp, eftersom även kollegorna har mycket att göra. 

… men det är också en sån sak man lär sig med åren, tror jag, att säga nej. Och att 
säga ”nä, men det här går inte, jag får inte ihop det”. Men det är inte så lätt att göra det 
och jag tänker att om man är ung och vill göra gott ifrån sig så är det inte så lätt att 
säga nej. Det är ju återigen de här med prioriteringar att man tänker att ”ska jag göra 
det här nu” eller ”nej, det här ska jag inte göra”. Så det är nog ganska individuellt det 
här med att kunna säga ifrån, men det är klart att det är lättare om man har en 
förstående chef och kollegor och att man har ett bra arbetslag. Det ökar 
förutsättningarna för att kunna säga nej eller be om hjälp. Men å ena sidan att säga 
”Skulle du kunna.. ?” när man vet att alla har lika mycket å göra så  … blir det lite 
svår ekvation. (IP6)

5.5 Förbättringsfaktorer 
För att uppnå en god hälsosam arbetsmiljö framkom det viktiga faktorer från våra 
intervjupersoner för att uppnå detta. Något som var centralt i detta är att få stöd och gehör från 
chefer och ledningen, att få vara med och påverka och berätta om sina åsikter till förändring. 
En viktig aspekt är även återhämtningen, att kunna reflektera och återhämta sig mellan varje 
ärende. Socialsekreterarna vill även ha minskad arbetsbelastning, vilket de anser skulle kunna 
möjliggöras genom ökad personalstyrka. 

5.5.1 Minskad arbetsbelastning 

Något som framgick tydligt bland alla våra intervjupersoner var att arbetsbelastningen inom 
IFO är väldigt hög. Enligt Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd modell kan höga 
psykiska krav i arbetet i samband med att arbetstagarna har låg kontroll över sitt arbete, skapa 
en påfrestande arbetssituation vilket i sin tur kan leda till negativa effekter på den psykiska 
hälsan hos de anställda. Med hög arbetsbelastning menar våra intervjupersoner att mängden 
ärenden är för många, det är för mycket dokumentation och att det är psykiskt påfrestande att 
arbeta med barn som far illa. Enligt arbetsmiljöverket (2016) har arbetsbelastningen blivit 
högre för socialsekreterare samt att det inte finns tillräckligt med resurser som i sin tur leder 
till att socialsekreterare har mer krav på sig och en känsla av otillfredsställelse med det arbete 
som de utför. Majoriteten av intervjupersonerna anser att det krävs vissa åtgärder för att kunna 
förbättra den psykosociala arbetsmiljön. De åtgärder som nämns i intervjuerna är att minska 
arbetsbelastning, ett ökat stöd och anställa mer personal. Även handledning och introduktion 
anser två av intervjupersonerna som positivt i arbetet. Enligt Aronsson och Lindh (2004) 
bidrar intern och extern handledning till en god arbetsmiljö.
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De flesta intervjupersoner tycker att hälsan har påverkats negativt på något vis. En av dem 
anser att hon har dåligt närminne, är vimsig och tankspridd. En annan känner sig mer 
lättirriterad och trött och anser att det går ut över familjen. Två av intervjupersonerna anser 
dock att deras hälsa inte har påverkats negativt. En intervjuperson beskriver sin hälsa som bra, 
då hon sover bra och sällan är sjuk. Däremot har hon haft svårt att sova i perioder då det har 
varit mycket på arbetet. De personer vi intervjuade som har slutat arbeta på IFO, barn- och 
familj, har båda bättre psykisk hälsa nu än då de fortfarande arbetade inom yrkesområdet. En 
av dem anser att hon hade mindre ork, var tröttare och orkade inte ha lika mycket socialt 
umgänge. Detta förändrades när hon började arbeta på ett annat ställe. 

Ja, det kan jag tala om, att… det är ju så att jag har betydligt mer ork, är inte lika trött 
efter arbetsdagen. Jag har mer energi till ett socialt umgänge nu än tidigare. Det är väl 
de delarna som jag tänker att det påverkar inte min fritid i samma utsträckning. Mer 
ork och energi efter arbetsdagens slut. (IP6) 

5.5.2 Bättre återhämtningsmöjlighet 

En stor majoritet av intervjupersonerna tycker att det inte finns tillräcklig tid för återhämtning 
och den intervjuperson som tycker att det i perioder finns tid för återhämtning upplever ändå 
stress vid akuta ärenden. En av intervjupersonerna tror att orsaken till att socialsekreterarna 
upplever mycket stress i arbetet är på grund av dåliga möjligheter för återhämtning. För att 
behålla en hälsosam arbetsmiljö är alla intervjupersonerna eniga om att det kollegiala stödet 
är viktigt för att uppnå detta. En viktig del i arbetet enligt intervjupersonen är att få prata ut 
med sina kollegor och återhämta sig emellanåt. Intervjupersonen tror att för lite återhämtning 
är en bidragande orsak till varför många väljer att sluta arbeta inom området IFO. Vikten av 
att få reflektera och prata ut med sina kollegor samt att hinna återhämta sig påtalas av 
Aronsson och Lindh (2004), som anser att det är viktigt att socialsekreterarna vågar vara 
öppna med varandra om sina känslor, utan att känna att de blir dömda. Detta förbättrar 
måendet hos socialsekreterarna. 

Klimatet är hårt på hela kontoret, man ser hur folk är ansträngd, man ser hur folk 
småspringer i korridoren och hur man istället för att fika i fikarummet tar en macka 
när man kommer och halvspringer i korridoren men en macka i munnen och 
kaffekoppen skvimpandes bredvid. (IP1)

5.5.3 Minskad personalrörlighet 

Två av intervjupersonerna tycker att nyanställda bör ha tidigare erfarenhet av att jobba med 
barn, samt att nyanställda kan behöva lättare ärenden. För att kunna rekrytera ny personal till 
området tror intervjupersonerna att högre lön kan locka fler att vilja jobba där. Dock anser de 
flesta att högre lön inte räcker för att få fler att vilja arbeta där. Enligt Tham (2007) finns det 
ett antal faktorer som är viktiga när det gäller att ta hand om nyanställda. Det är viktigt att 
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ledningen bryr sig om de anställdas hälsa på så vis att de visar uppskattning och tar hand om 
dem. Något annat som beskrivs som värdefullt på arbetet är ett avslappnat, tryggt och trivsamt 
socialt klimat. Det är även av betydelse för den anställde att det är ett uppmuntrande och 
stödjande socialt klimat och den anställde vill även känna att den utmanas i arbetet.  

Jag tycker nånstans att det är ett underbetalt jobb. Sen är inte lönen allt men det är 
ändå en bekräftelse på det jobb som görs. Jag tror inte att jag hade stannat kvar på 
socialtjänsten för några tusenlappar till, utan jag tror att det hade behövts liksom andra 
förändringar kring arbetsmängd och arbetsmiljö och alla de delarna. Men jag tycker 
ändå … och jag har förstått att det finns kommuner som satsar på att höja lönen för att 
få folk att stanna kvar och jag tänker att det är bra att höja statusen, att liksom … ja att 
man faktiskt får lön för det jobb man gör. Men jag tänker att det är en del, sen finns 
det annat. (IP6)

5.5.4 Ökat chefsstöd 

Intervjupersonerna är inte helt eniga om vilket stöd och uppskattning de får från cheferna. Tre 
av intervjupersonerna anser att de har fått bra stöd och uppskattning, de får visad bekräftelse 
när de gjort ett bra jobb. Vissa av intervjupersonerna upplever inte alltid ett bra stöd från sina 
chefer. En av intervjupersonerna berättade att cheferna har infört stödgrupper för de som 
behöver sluta röka, personalen fick även gå en stresshanteringskurs för de som kände sig 
stressade, i syfte att stärka medarbetarnas välmående. Åkerlind m.fl, (2010) beskriver vikten 
av att de anställda får det stöd och hjälp de behöver av sin arbetsgivare. Personalen upplever 
mindre rollotydlighet, ett bättre socialt klimat, har ett bättre välmående, blir sällan sjuka samt 
att trivseln i arbetsgruppen blir bättre. En annan viktig faktor för de anställda är att de får 
uppskattning för det arbete de har utfört samt att de får vara delaktiga i beslut, uttrycka sina 
åsikter och göra sin röst hörd. En intervjuperson berättade att hon får en god uppskattning av 
sin chef, dock är det inte alla anställda som får den uppskattningen och det går att se tydligt 
vilka dessa är enligt intervjupersonen. Det har att göra med vilken relation den anställde har 
till chefen, enligt intervjupersonen. 

Jaa… Jag har ju som aldrig haft något problem så som jag tycker att jag behöver hjälp 
för, däremot så vet jag ju att det finns om man tänker det finns ju ehm, frisk alltså, till 
för gruppen, och sluta rökagrupper, om man har sånna problem, vill ta tag i sin hälsa, 
och stress vet jag, stressgrupper, men även att man kan gå till sin chef och prata och 
se, ja men att man inte får fler ärenden, att man blir avlastad på så vis. Och då tänker 
jag att, visst jag har inte jobbat här så jättelänge, och där tycker jag att det har varit 
hela tiden en bra dialog med chefen och hur många ärenden jag känner att jag kan ta, 
att det blir ju inte som på en gång att ska jag kunna ta, ja men leverera lika mycket 
som en som har jobbat i flera år. Ja men jag har ju haft ja men, lägre ärendemängd och 
att den har som stigit gradvis också i som samråd med chef och på så vis så liksom 
kan jag ju, ja men har vi ju som haft en dialog kring min hälsa, om jag hade sagt nä 
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men jag tycker inte att jag inte hinner med och jag har fått för många ärenden, då tror 
jag inte att jag hade fått mer. Men för mig har det liksom gått väldigt långsamt och i 
bra takt, verkligen. När jag har känt att jag varit redo för det. (IP3) 

Nja det är nog väldigt olika men jag tycker att jag får väldigt bra uppskattning från 
chefen, men dedär det kan nog skiljas jättemycket, tror ja. (IP5) 

En annan intervjuperson anser att ledarskapet är betydelsefullt för att må bra på arbetsplatsen 
och att det bör ändras för att få en bättre arbetsmiljö. Enligt Aronsson & Lindh (2004) är det 
viktigt att få bra stöd från sin chef när arbetet känns tungt, för att ha en bra hälsa och må bra. 

Ledarskapet. Jag tror det är mycket viktigt att ha en ”mjuk” ledare när man har ett 
svårt jobb, inte nödvändigtvis en ledare som är mycket kunnig inom området utan en 
som genuint bryr sig om och tar hand om sina medarbetare. (IP7)

5.5.5 Ökat medbestämmande 

En av intervjupersonerna berättade att det har omorganiserats på arbetsplatsen trots att de 
anställda var emot denna typ av omorganisation. De flesta av intervjupersonerna ansåg att 
ledningen bör lyssna på samt ta till sig mer av de anställdas åsikter gällande förändringar 
inom organisationen. Ett sätt att motverka dessa negativa reaktioner på 
organisationsförändringar är att göra personalen mer involverad i organisationsförändringarna 
och se till att de förstår innebörden av ändringarna som kommer att ske. De anställda får då ett 
bättre psykisk mående och därigenom förbättrat klient engagemang och en upplevelse av 
högre arbetstillfredsställelse (Terry & Callan, 2000).

...sen är det väl också organisationen, det omorganiseras ju ganska mycket och ofta. 
Och det, ibland ändras det ju för att folk inte trivs, av den anledningen. Det gjordes ju 
som en stor omorganisation, 2013, måste det väl ha varit när vi bytte arbetsgrupper 
och bytte chefer och skulle börja jobba med utredning, bistånd 0-20, från att tidigare 
har vissa jobbat bara med utredning, vissa jobbar med bistånd, vissa jobbar med 
ungdomar och så. Då skulle alla göra allt och efter det var de jätte många som 
slutade./.../ Många blev missnöjda då dom ville vara med specialiserad och bara jobba 
med ungdomar till exempel och då vill man ju helt enkelt inte jobba med barn, alltså 
det blev väl jobbigt och behöva jobba med hela spektret. Sen tror jag också många är 
missnöjda över att ledningen eller de som bestämmer inte lyssnar på då de vi tyckte 
då. Alltså det var ju många som var emot att det här skulle ske, men det skedde ju 
ändå./../ det blir ju ändå som dom vill. (IP5)

En av intervjupersonerna berättade att när cheferna gör ändringar i organisationen eller 
fördelar arbetsuppgifterna mellan de anställda utgår de ifrån vad majoriteten tycker istället för 
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vad som är bäst för varje individ. Att alla individer behandlas som en homogen massa, får 
konsekvenser för vissa och kan resultera i en upplevelse av sämre psykosocial arbetsmiljö.

Det är ju … jag tänker att man måste ju också tänka utifrån person till person och se 
till vad som fungerar för var och en. Och att vissa … man är ju olika stresstålig och 
bra på olika saker. Jag tänker att det är bra att se till varje person, men sen är det ju 
klart att det blir svårt i alla lägen, men att så gott det går att liksom kolla vad var och 
en klarar av och vad som fungerar. (IP2)

5.5.6 Förbättrad avskildsmöjlighet  

Majoriteten av våra tillfrågade intervjupersoner anser att det är mest fördelaktigt att sitta 
enskilt i egna i rum där de kan koncentrera sig bättre och inte blir störda av andra. Att sitta i 
s.k. öppna kontorslandskap finns visserligen fördelar med, då det finns någon nära att fråga 
och prata med, men nackdelarna anses trots allt överväga. Öppna kontorslandskap gör att 
socialsekreterarna fortare blir uttröttad samt ofta störd i arbetet av andras prat. I de två 
tillfrågade kommunerna visade det sig att den fysiska arbetsmiljön skiljer sig från varandra. I 
en av kommunerna är det öppet kontorslandskap och i den andra har de enskilda rum. 
Majoriteten av de som jobbar i öppet kontorslandskap upplever ett missnöje, även om det 
finns fördelar. Seddigh m.fl. (2014) beskriver hur olika kontorsmiljöer påverkar 
kontorsanställda. Det jämfördes hur det var att arbeta i sex olika typer av kontor. De som 
jämfördes var cellkontor, mellanstora och stora kontorslandskap, delade kontor, små 
kontorslandskap samt flexkontor. Vid jobb som kräver hög koncentration visade det sig att 
cellkontorstypen som innebär att man har ett eget kontor som är omgivet med väggar, är mest 
fördelaktigt. I egna kontor upplevde respondenterna minst kognitiv stress. Med det menas 
problem med att fatta beslut och att tänka klart. I stora kontorslandskap upplevdes mest 
kognitiv stress. 

Om det hade funnits möjligheter att man kunde sitta ostört när man t.ex. skulle sitta 
och skriva … eh … men, det fanns ju inte de förutsättningarna så jag tycker inte att 
det är någon bra fysisk arbetsmiljö alls när det blir så trångt. Men fördelen var ju att 
det var nära till kollegor och att bara kunna bolla tankar och sådär när man satt så nära, 
men det i sig då att det ju är lättare att bli störd och att störa andra också när man har 
varann så nära inpå. (IP6)

Intervjupersonerna i den andra kommunen är eniga om fördelarna med deras fysiska 
arbetsmiljö, där de flesta har egna rum. 

… de flesta av oss har varsitt kontor, det är några som sitter två och två. Och sen är det 
ju förstås lite olika på hur man … en del vill ju inte alls sitta två och två och att det 
kan vara svårt att prata i telefon och sådana saker. Men jag har haft turen att ha haft 
eget hela tiden, så jag kan inte riktigt säga … det är ju såklart det bästa. Även om det 
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allt som oftast är öppna dörrar här så ifall man har eget så kan man ju alltid stänga in 
sig och verkligen fokusera på det man har att göra.  (IP2) 

6. Diskussion 
I slutdiskussionen kommer våra egna reflektioner och åsikter som kommit upp under arbetets 
gång att beröras. Denna diskussion bygger på uttalanden från sju barnavårdsutredande 
socialsekreterare vid IFO, barn- och familj, samt tidigare forskning och teorier om 
psykosocial arbetsmiljö. 

Inledningsvis var intresset inställt på vad det är som gör att så många socialsekreterare slutar 
arbeta med utredningar inom IFO, barn- och familj och varför personalomsättningen är så hög 
inom yrkesområdet. Intresset riktade sig därför på hur dessa socialsekreterarnas psykosociala 
arbetsmiljö ser ut. Det fanns en förförståelse om att yrkeskåren, har en väldigt hög 
arbetsbelastning och tunga ärenden i mötet med utsatta barn. Utifrån resultatet finns ett 
antagande om att problematiken beror på en kombination av för lågt stöd, för höga krav och 
för låg kontroll, precis som Theorell (2009) ser en risk med. Med ett för lågt stöd och för höga 
krav syftas på att nyexaminerade kan få för svåra ärenden och inte får det stödet som krävs av 
både chef och kollegor för att klara av vissa ärenden. Det framkom under studiens gång att det 
förekommer dåligt stöd från chefer och en större missnöjdhet över ledningens makt. Detta 
visade sig bland annat genom att socialsekreterarna inte har tillräckligt medbestämmande i 
organisationsfrågor, vilket medför att socialsekreterarna kan anses ha låg kontroll. 

Genom studien har insikten om yrkesgruppens behov av ökade ekonomiska resurser infunnit 
sig. Genom ökade ekonomiska resurser skulle mer personal kunna tillsättas, vilket skulle vara 
en lösning på många av barnavårdsutredande socialsekreterares bristande psykosociala 
arbetsmiljö. Mer personal skulle innebära att fler personer delar på den ökade arbetsbörda 
som infunnit sig inom yrkesområdet. Arbetsbelastningen har ökat genom både en tilltagande 
flyktingström och som en intervjuperson nämnde, en ökad benägenhet att anmäla oro 
angående barn och ungdomar. Utifrån tidigare forskning har vi noterat att arbetsbelastning 
och krav bör ligga på en lagom nivå för att det ska råda en god psykosocial arbetsmiljö 
(Abrahamsson & Johansson, 2013). Detta skulle kunna skapa en bättre 
återhämtningsmöjlighet i arbetet för socialsekreterarna, som enligt Hultberg (2007) skapar en 
bättre hälsa för individer både på arbetsplatsen och utanför arbetet. 

Ökade ekonomiska resurser skulle även kunna tillåta en mer utvecklad 
introduktionsutbildning som bättre kan förbereda socialsekreterarna för det psykiskt 
påfrestande arbete de möter. Därigenom avlastas även övriga socialsekreterare som kan 
fokusera på sina egna ärenden utan att behöva lära upp nya i arbetet som enligt Astvik m.fl. 
(2013) varken finns lust eller ork till för socialsekreterare. 
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Ökade ekonomiska resurser skulle även kunna generera till högre löner för socialsekreterarna, 
vilket både skulle kunna höja statusen för yrkeskåren och motverka känslomässig stress. Som 
tidigare nämnts framkommer i Maslach (1985) studie att personalen behöver en 
tillfredsställande lön för deras prestationer i arbetet och även ett tillräckligt stöd från chefer, 
då det annars kan leda till utbrändhet. En förhöjd status för yrkeskåren skulle antagligen bidra 
till bättre rekryteringsmöjligheter och eventuellt motverka den höga personalomsättningen. 
Då skulle chefer i större utsträckning kunna fokusera på att stödja arbetsgruppen i stället för 
att lägga tid på rekrytering, vilket även skulle kunna motverka eventuella sjukskrivningar. 
Åkerlind m.fl. (2010) menar att bra stöd från chefer bidrar till ökad rolltydlighet, bättre 
arbetsklimat inom gruppen och mindre sjukskrivningar. 

Det kan även anses viktigt att socialsekreterarna får både intern och extern handledning där de 
kan lyfta tunga frågor och ärenden som de känner att de behöver emotionellt stöd i. 
Socialsekreterare jobbar ibland självständigt med sina utredningar och har ett självständigt 
ansvar. Detta medför att yrkesgruppen har en stor ansvarsbörda som kan vara tung att bära 
själv. Särskilt viktigt är detta eftersom yrkesrollen inte tillåter röjande av händelser utanför 
arbetsplatsen. Chiller och Crisp (2012) påtalar att regelbunden handledning minskar 
personalomsättning samt motverkar benägenhet av stress, oro och utbrändhet hos 
socialsekreterare.

Arbetsmiljöverket (2016) menar att det inte finns tillräckliga resurser för att motverka den 
höga arbetsbelastning som råder inom yrkeskåren. Kristdemokraternas Sofia Damm anser i 
sin motion till riksdagen att ytterligare resurser behövs inom kommunerna (Motion 
2015/16:2687). Bristande tillskott av ekonomiska resurser inom området är ett dilemma som 
kan anses påverka den sociala välfärden då yrkesgruppen utgör det yttersta skyddsnätet för 
barn och ungdomar som är en sårbar grupp i samhället, särskilt när de är i behov av hjälp från 
socialtjänsten. 

Trots att fokus i studien ligger på socialsekreterarna går det inte att undgå hur klienterna 
påverkas av handläggarnas psykosociala arbetsmiljö. Klienterna riskerar att påverkas av 
socialsekreterarnas stressade situation, då utredningar kan brista i kvalitet på grund av att 
socialsekreterarna inte har tid att träffa klienterna tillräckligt ofta. Detta kan anses som ett 
problem gällande rättssäkerheten, eftersom lagstiftaren är tydlig med att socialtjänstens 
utredningar ska hålla god kvalitet (SFS 2001:453). 

En av intervjupersonerna önskade utbildning för alla socialsekreterare i syfte att effektivisera 
dokumentationen och därmed minska den administrativa tiden på utredningar. Även för detta 
ändamål skulle det krävas ytterligare ekonomiska resurser, men det skulle generera till 
kompetensutveckling och mer tid för klientkontakt. Intervjupersonerna har visat ett missnöje 
med att klientkontakten är för låg på grund av den gedigna dokumentation som arbetet 
innefattar. Intervjupersonerna anser klientkontakten som både givande och viktig. Hultberg 
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(2007) påstår att kompetensutveckling är en av de faktorer som bidrar till välmående på 
arbetet. Förutom ytterligare ekonomiska resurser krävs även tid för att möjliggöra utbildning 
och kompetensutveckling, vilket stärker argumentet att en ökad personalstyrka skulle vara 
behövlig. 

Att socialsekreterare tas på allvar av ledningen är något som Hultberg (2007) anser som 
viktigt, bland annat vid förändringar i organisationen. Samtliga intervjupersoner var 
missnöjda med ledningens sätt att inte tillåta anställda till medinflytande i organisationsfrågor 
i den utsträckning som var önskvärt. Det framkom att på en av arbetsplatserna utgår cheferna 
ifrån vad majoriteten tycker istället för vad som är bäst för varje individ vid förändringar i 
organisationen. Det kan tyckas märkligt att personal inom socialt arbete som dagligen ser till 
andra människors behov inte får sina behov tillfredsställda. 

En slutlig fundering är hur det kommer sig att så många utredande socialsekreterare väljer att 
stanna kvar på IFO, barn- och familj, trots den höga arbetsbelastningen. Det framkom under 
intervjuerna att en förhöjd lön är en viktig motivationsfaktor för att stanna kvar inom 
yrkesområdet. Frågan är ifall den förhöjda lönen verkligen är tillräckligt medel för att 
socialsekreteraren ska få en bättre hälsa och mer ork i arbetet? Det kan antas att lönen är en 
motivationsfaktor för stunden, men trots allt inte en lösning på den ansträngda situationen på 
arbetet. Ytterligare en motivationsfaktor som identifierats är känslan av meningsfullhet med 
att hjälpa utsatta barn till en bättre tillvaro, d.v.s. att det finns ett värde i att utsättas för hög 
arbetsbelastning då det trots allt kommer ut något gott av det i slutändan. Det kommer också 
till uttryck att många av intervjupersonerna anser att arbetet är roligt, varierande och 
utvecklande, vilket även det skapar en meningsfullhet och som påverkar den psykosociala 
arbetsmiljön på ett positivt sätt. Därigenom blir det hållbart att arbeta inom IFO, barn- och 
familj.

Att det är psykiskt påfrestande för barnavårdsutredande socialsekreterare att bemöta många 
familjer med traumatiska öden, är ett ofrånkomligt faktum. Detta kan vara en anledning till att 
många nyutexaminerade socionomer inte känner sig manade att arbeta med dessa ärenden. 
Tham & Lynch (2014) påvisade socionomstudenters åsikter om att det finns brister i deras 
utbildning och att expertkunskaper skulle behöva erhållas i större utsträckning. Utbildningen 
skulle kunna förbereda blivande socionomer bättre för det arbetsliv som väntar genom ett 
utökat innehåll av praktisk utbildning, vilket skulle resultera i att fler studenter kan ges 
möjligheten att prova på arbete inom detta område och förhoppningsvis även se fördelar med 
arbetet. Utbildningen skulle behöva innehålla mer praktisk förberedelse och även fokusera på 
hur man bemöter och samtalar med barn och inte bara bemötandet av vuxna. Även inslag i 
utbildningen i hur man hanterar stress och psykisk påfrestning skulle kunna förbereda 
blivande socionomer bättre på ett eventuellt yrke som barnavårdsutredande socialsekreterare. 
Det kan anses vara fel att lägga ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön på individen, men 
enligt lag har ju arbetstagaren en plikt att medverka till god psykosocial arbetsmiljö (SFS 
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1977:1160) och då finns det ett värde i att kunna se sina egna psykologiska brister med hjälp 
av kunskaper om hur man vanligtvis agerar i pressade situationer och kanske även kunna 
reflektera över andras psykologiska brister. Enligt Eriksson m.fl. (2004) kan copingstategier 
användas för att både förebygga och hantera känslor som framkallar stress. Detta är ingen 
lösning på problemet med bristande arbetsmiljö, men medvetenheten kan göra pressade 
situationer enklare att hantera och stå ut med och skulle kunna användas i preventivt syfte för 
att undvika ohälsa på arbetet.  

Det finns mycket tidigare forskning gjord på hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar 
anställda, men inte så mycket nationell forskning på just denna yrkesgrupp. Utifrån gruppens 
bristande arbetsmiljö skulle det behövas ytterligare forskning på hur verksamheten kan 
utformas för att både vara effektiv organisationsmässigt och samtidigt hälsosam för de 
anställda, eftersom verksamheten är en viktig del av välfärden i vårt land.

7. Slutsats 
Det har under senare år skett en del förändringar genom satsningar på socialtjänsten. Vi har 
noterat förändringar i form av tillsatt extra stöd i utredningar genom tillsatta 
specialistsocionomer, en förbättrad introduktion samt möjlighet att göra karriär inom området 
i en av de kommuner vi tillfrågat. I båda kommunerna har man höjt lönerna som ett medel för 
att behålla personal. Vi kan dock se att det fortfarande finns utvecklingsfaktorer att arbeta 
med för att den psykosociala arbetsmiljön ska bli bättre och mer tilltalande. Som slutsats drar 
vi att yrkesområdet skulle kunna ses som mer attraktivt med hjälp av ökade ekonomiska 
resurser, vilket skulle möjliggöra högre löner, fler anställda samt en gedigen och utvecklad 
introduktionsutbildning. För att förbättra den psykosociala arbetsmiljön för socialsekreterarna 
bör dokumentationen effektiviseras för att skapa större utrymme för klientkontakt. Både det 
instrumentella och det psykologiska chefsstödet samt möjligheten att påverka i 
organisationsfrågor bör förbättras. Därigenom kan socialsekreterarnas känsla av sammanhang, 
med såväl begriplighet som hanterbarhet och meningsfullhet förbättras. 

På grund av den ökade uppmärksamheten och satsningar som gjorts på socialtjänsten kring 
socialsekreterarnas arbetsvillkor tror vi att deras psykosociala arbetsmiljö kommer ha goda 
chanser att förbättras i framtiden.
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Teman: 
Bakgrund 
Examens år? 
Hur länge har du varit aktiv som socialarbetare?  
Vad har du tidigare arbetat inom som socionom?  
Hur var dina tankar som nyutexaminerad socionom? Dina mål med yrket? 

Arbetsinnehåll 
Hur upplever du dina arbetsuppgifter? (Öppen fråga) 
(Mer specifika frågor) Hur upplever du balansen mellan klientarbete och administrativa uppgifter?  
Hur upplever du meningen med ditt arbete? Vilket socialt värde tycker du att ditt arbete har?  
Har du lätt för att styra och följa din egen planering i ditt arbete?  
På vilket sätt har du möjlighet till individuell utveckling och självförverkligande i ditt jobb? 

Arbetsorganisation 
Varför tror du att så många socialsekreterare väljer att sluta arbeta inom barn- och familj? 
Vad har gjorts för att utveckla den psykosociala arbetsmiljön under din tid på barn- och familj? 
Vad anser du om din arbetstidsförläggning?  
Anser du att du har tillräcklig lön för det arbete du utför?  
Hur ser du på möjligheten till medbestämmande på din arbetsplats?  
Kan du beskriva din organisations mål? Hur uppfattar du organisationens mål?   
Hur (tror du) att verksamheten har möjlighet att förbättra/utveckla arbetsmiljön? Hur skulle man gå 
tillväga? 
Vad tror du krävs av verksamheten för att behålla ny personal? 

Samarbetsformer 
Hur är relationen mellan dig och dina arbetskamrater?  
Vad gör ni för att ha (och bibehålla) en trivsam och rolig arbetsmiljö, te x aktiviteter o.s.v. ? 
Vilket stöd upplever du att du får när det gäller din hälsa och ditt välbefinnande på arbetet?  
Vad tycker du om detta stöd? Tillräckligt? 
I vilka situationer anser du att du skulle behöva mer hjälp och stöd? 
Upplever du att kollegor och arbetsledare ger dig tillräcklig uppskattning? Utveckla! 

Sociala konsekvenser av den fysiska arbetsmiljön 
Finns det nackdelar med din fysiska arbetsmiljö som påverkar relationen till klienter, kollegor och/
eller ledning? (ex lokaler, störande ljud, teknisk utrustning etc) I så fall vilka? 
Finns det fördelar med din fysiska arbetsmiljö som påverkar relationen till klienter, kollegor och/eller 
ledning? I så fall vilka? 

Psykologiska konsekvenser av den fysiska arbetsmiljön 
Vilka faktorer tycker du kan orsaka stress i arbetet?  
Vågar du säga ifrån till dina kollegor och/eller chef om det blir för mycket eller om du inte klarar av 
en arbetsuppgift? M.a.o. känner du att du kan fråga om hjälp ifall det blir för mycket? Ifall inte, vad 
orsakar detta?  
Hälsa 
Hur skulle du förklara ditt nuvarande hälsotillstånd relaterat till din arbetssituation? 
Hur tycker du att arbetet påverkar din hälsa? 
Anser du att ditt val av arbete har påverkat ditt privatliv? Om ja, hur? 
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Vilka olika faktorer tycker du bidrar till en hälsosam arbetsmiljö? 

Avslutning Är det något mer du vill säga kring det vi har pratat om, men som inte vi har frågat om 
eller kommit in på? 

Intervjufrågor till f.d socialsekreterare inom barn-och familj 
Teman: 
Bakgrund 
Examensår? 
Hur länge har du varit aktiv socialarbetare? (samma fråga som examensår?) 
Vad har du tidigare arbetet inom som socionom? 
Hur längesen var det du jobbade inom barn-och familj?  
Hur var dina tankar som nyexaminerad socionom?  

Byte av arbetsområde 
Inom vilket område jobbar du nu?  
Varför slutade du arbeta inom barn-och familj? 
Vilka faktorer hade krävts för att du skulle fortsätta arbete inom barn-och familj? 
Tycker du den psykosociala arbetsmiljön på din nuvarande arbetsplats är bättre än den psykosociala 
arbetsmiljön som var när slutade arbeta inom barn-och familj?- På vilket sätt är den bättre? 

Arbetsplatsen 
Hur upplevde du dina arbetsuppgifter inom barn-och familj?  
Vilka olika faktorer tycker du bidrar med en hälsosam arbetsmiljö? 
Hur var relationen med arbetskamraterna? 
Vad gjorde ni för att ha en trivsam och rolig arbetsmiljö, tex aktiviteter osv? 
Vad gjordes för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön under din tid på barn-och familj? 
Vad tror du skulle behöva förändras för att stressen inom socialt arbete skulle minskas? 
Varför tror du att så många socialsekreterare väljer att sluta arbeta inom barn-och familj? 
Vad tror du krävs av verksamheten för att behålla ny personal? 

Hälsa 
Hur skulle du förklara ditt nuvarande hälsotillstånd relaterat till din tidigare arbetssituation?  
Vilka faktorer tycker du orsakar stress i arbetet? 
Anser du att ditt val av arbete har påverkat ditt vardagsliv? Om ja på vilket sätt? 

Stöd och hjälp 
Vilket stöd upplevde du att du fick när du arbetade inom barn-och familj?  
Vad tycker du om detta stöd? Tillräckligt?  
Upplevde du att kollegor och arbetsledare gav dig tillräcklig uppskattning? Utveckla! 

Avslutning Är det något mer du vill säga kring det vi har pratat om, men som vi inte har frågat om 
eller kommit in på 
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Bilaga 2 – Intervjuguide från tidigare arbete 
Nutid:
·         Hur skulle du beskriva er verksamhet?
·         Vad är det bästa med att jobba som socionom?
·         Varför valde du att just jobba inom barn och familj?
·         Vad är det bästa med att jobba inom barn och familj?
·         Vad tycker du själv att du bidrar med till er arbetsmiljö?
·         Vilka copingstrategier mot stress har ni som är framgångsrika? Om ni inte har några, 

vilka tror du skulle fungera?
·         Vilka olika faktorer tycker du bidrar med en hälsosam arbetsmiljö?
·         Vad är det som gör en arbetsplats till en bra/trivsam plats att arbeta på?
·         Vad är det som gör att du trivs med det jobb du har?
·         Vad är det som gör att denna verksamhet fungerar så bra?
·         När ditt arbete har fungerat som bäst, vad var det som gjorde att de fungerade så bra? 

Beskriv gärna detaljerat.
·         Har verksamheten möjlighet att förbättra sin arbetsmiljö? I så fall hur skulle ni gå 

tillväga?
·         Berätta gärna om någon gång du kände att du har hamnat inom rätt yrke.

       b) vad var det som gjorde att du kände dig extra positiv till arbetet den 
gången? 

Framtid:
·         Om det skulle finnas något som skulle kunna ändras till en bättre arbetsmiljö än vad ni 

har i nuläget, vad skulle du vilja ändra då?
·         Vad tror du skulle behöva förändras för att sjukskrivningen inom socialt arbete skulle 

minskas?
·         Vad tror du skulle behöva förändras för att stressen inom socialt arbete skulle minskas?
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Bilaga 3 – Informationsbrev med samtyckesblankett 

  

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i ett examensarbete, med arbetstiteln; Hur upplever 
utredande socialsekreterare inom barn-och familj sin psykosociala arbetsmiljö?  

Hej, vi heter Paula Rindemark, Sofie Nilsson, Malin Nordqvist. Vi går sjätte terminen på socionomprogrammet 
vid Umeå universitet och ska nu skriva vårt examensarbete på kandidatnivå (C- uppsats). Vi hoppas att du vill 
och har möjlighet att delta i en intervju som kommer att ingå i vår studie. Vårt examensarbete kommer att 
publiceras i DiVA (digitala vetenskapliga arkivet) på Umeå universitet.  

Syftet med studien är att utveckla och fördjupa kunskapen om hur utredande socialsekreterare inom området 
barn- och familj upplever sin psykosociala arbetsmiljö.  

Deltagandet i studien innebär att intervjuerna kommer genomföras antingen via telefon eller via ett personligt 
möte, beroende på er möjlighet. Intervjuerna kommer att ta ungefär 20-30 minuter, eventuellt längre beroende 
på hur mycket du känner att du vill dela med dig av. Hela intervjun kommer att spelas in via telefon. 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att intervjuerna kommer att avidentifieras och 
behandlas i enlighet med bestämmelser i Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 
Din medverkan är frivillig och du kan avbryta din medverkan senast 3 veckor efter att intervjun har gjorts utan 
att nämna orsak. Om du väljer att avbryta så kommer inspelningen och all data raderas ut ur studien. När du har 
bestämt om du vill medverka i studien eller inte så får du gärna kontakta oss via e-post eller telefon för 
planering och vidare medverkan. Har du inte kontaktat oss inom 5 arbetsdagar efter mottagande av detta 
informationsbrev så kommer vi exkludera dig ut ur studien och ta kontakt med någon annan socialsekreterare.  

Vi bifogar en samtyckesblankett för dig att skriva under och skicka tillbaka till oss, antingen via post, eller 
genom att scanna och återsända via e-post.  

Med vänliga hälsningar,  
Paula, Malin och Sofie 

För kontakt eller frågor: 

Paula Rindemark:  
E-post: Paularindemark@hotmail.com 
Telefon: 070-661 57 49  

Malin Nordqvist 
E-post: malin.nordqvist@umu.se 
Telefon: 070-559 46 48 
Solstigen 11, 
913 33 Holmsund (ifall du skickar tillbaka samtyckesblankett via post) 

Sofie Nilsson 
E-post: sofie.nilsson@live.com 
Telefon: 076-5850960  
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Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i examensarbetet med titeln; Hur 
upplever utredande socialsekreterare inom barn-och familj sin psykosociala 
arbetsmiljö?  

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 
handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta 
studien när som helst, dock senast 3 veckor efter intervjun har tagit plats utan att ange orsak. 
Jag samtycker härmed till att medverka i detta examensarbete som handlar om hur du 
upplever din psykosociala arbetsmiljö.  

Ort/datum 

Namnunderskrift  

Namnförtydligande 
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Bilaga 4 – Kodningsschema 

Genomförda 
organisations-
förändringar 

Nuvarande psykosocial 
arbetsmiljö

Stöd, krav, kontroll Ideal arbetsmiljö

Specialistsocionomer Utvecklings-
möjligheter 

Gemensam 
fritidsaktivitet 

Kollegial 
sammanhållning 

Kompetensutvecklings-
möjligheter 

Kompetens-utvecklande Kollegialt stöd Chefsstöd

Extern handledning Meningsfullhet Coaching Återhämtning 

Ekonomisk uppskattning Variationsrikt Social uppskattning Handledning 

Kontorslandskap Chefstillgänglighet Funktionalitets-
tänkande 

Avskildhets-omöjlighet Trygghet  Avskildhetsmöjlighet 

Rekryteringsproblematik Uppmuntrans-
strategi 

Utmattningssymtom Arbetsbelastning 

Arbetsklimat Dokumenta-
tionskrävande 

Prioritetskrävande 

Erfarenhets-
krävande 

Kvalitetskrävande 

Handlingsfrihet 

Lågt medinflytande 
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Personlighet 

Klientför-
ändringsmöjlighet 
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