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Sammanfattning 

Det har uppmärksammats under senaste decenniet att socialsekreterares arbetssituation blivit 

mer belastad och syftet med denna studie är att synliggöra hur arbetssituationen påverkar 

deras privatliv. Den metod som använts för att svara på studiens syfte och frågeställningar är 

kvalitativa intervjuer. Det genomfördes sex intervjuer med socialsekreterare som arbetar inom 

området barn och familj. Studiens resultat visar att stressen från arbetet ofta påverkade 

socialsekreterarnas privatliv samt familjeliv. I relation till tidigare forskning inom området 

och studiens insamlade material kan en slutsats dras att socialsekreterarnas arbetssituation 

fortfarande är mycket belastad och har en viss påverkan på deras psykiska hälsa. Förändring- 

och utvecklingsmöjligheter har en central roll i studien för att finna och belysa förändringar i 

professionens arbetssituation och hur det påverkar de anställdas privatliv. 
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Förord 

Vi skulle vilja rikta ett enormt tack till de sex socialsekreterare som valt att delta i denna studie. 

Utan er skulle studien inte vara möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår handledare 

Charlotte Andoh-Appiah för stödet och alla kommentarer som bidragit till utvecklandet av 

denna studie. Avslutningsvis vill vi tacka våra nära och kära som stått ut med oss samt stöttat 

oss under denna berg- och dalbaneprocess.  
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till studiens syfte och frågeställningar. Vidare 

beskrivs avgränsningarna, det som inkluderas samt exkluderas i studien. Centrala begrepp 

och definitioner återfinns även inom detta kapitel för att förenkla en vidare läsning av 

återkommande begrepp. Slutligen redogörs dispositionen som ger en övergripande 

sammanfattning om studiens samtliga delar. 

 

1.1 Bakgrund 

Under 1990-talet drabbades Sverige av en ekonomisk kris vilket medförde nedskärningar 

inom den offentliga sektorn. Den sociala problematiken ökade i form av resursbrist, 

arbetslöshet, segregationen samt bostadsbrist (Olsson, 2003). De som drabbades mest av 

krisen var unga, utrikesfödda och ensamstående mödrar (Bergmark & Fritzell, 2007). En 

slutsats kan dras från detta, att barn till de utsatta grupperna blev mer sårbara under krisen. 

Socialtjänsten är en verksamhet som har myndighetsansvar, vilket innebär att de har det 

yttersta ansvaret för att stödja utsatta barn och familjer till en positiv förändring i deras 

livssituation (Höjer, Sallnäs & Sjöblom, 2012). Tidigare forskning visar däremot att det 

fanns en tydlig problematik i socialsekreterares arbetssituation under 90-talet vilket kan 

ha påverkat deras förmåga att klara av sitt ansvar. Exempelvis beskriver Oxenstierna 

(1997) i sin studie att socialsekreterare inom barnavårdsärenden upplevde sitt arbete som 

mycket svårt och påfrestande. De ansåg att negativa upplevelser inom klientarbetet 

skapade ohälsa och vantrivsel i både arbetet som i privatlivet. Deras brist på kunskap, 

handledning, resurser, arbetsförhållanden, arbetsfördelning samt tidsbrist utgjorde en stor 

problematik för socialsekreterarnas professionella roll samt personliga förhållanden 

(Oxenstierna, 1997). Problematiken i professionens arbetssituation kvarstår än idag och 

verkar ha förvärrats enligt nutida forskare (Olsson, 2003; Tham, 2015). Socialsekreterare 

efterfrågar förändringar på en rad områden som introduktionen in i arbetet, 

arbetsbelastningen, utrymme för reflektion samt personalomsättning (Olsson, 2003). 

Enligt en enkätundersökning, dels år 2003 och 2014, synliggörs vad som har förändrats i 

socialsekreterarnas situation under dessa år. De mest belysta förändringarna är av 

försämrad karaktär såsom högre krav, fler utredningar, sämre hälsa och välbefinnande, 

fler funderar på att byta yrke samt att vissa socialsekreterare anser att arbetet har en 

negativ påverkan på privatlivet (Tham, 2015). 
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Arbetet inom individ och familjeomsorgen, främst med utredningar inom området barn 

och familj är det svåraste och mest känslomässigt krävande arbetet inom socialtjänsten 

(Tham, 2008; Oxenstierna, 1997). Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) nämner 

även att socialsekreterare har arbetat under stress, vilket försvårat deras primära mål som 

är att stärka människor och främja en förändringsprocess. Detta gör det förståeligt att 

personalomsättningen är hög och att det förekommer rekryteringsproblem inom 

professionen (Tham, 2008). Personalomsättning är för tillfället ett stort problem inom 

socialt arbete vilket gör det aktuellt att undersöka nya möjliga stödformer för att minska 

socialsekreterarnas psykiska ohälsa och därigenom öka deras välmående samt minska 

omsättningen av personal. Kunskapsläget över hur arbetssituationen påverkar 

socialsekreterares privatliv är däremot begränsat i dagsläget, vilket gör denna studie än 

mer relevant för att bidra till en bättre grund inom forskningsområdet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka och synliggöra socialsekreterares upplevelser av 

hur privatlivet påverkas av deras arbetssituation samt vilka möjligheter det finns för att 

förbättra situationen.  

 

1. Hur upplever socialsekreterare sin arbetssituation? 

2. Hur upplever socialsekreterarna att deras privatliv påverkas av den aktuella 

arbetssituationen? 

3. Vilka förändringar anser socialsekreterare bör ske för att arbetssituationen ska 

förbättras? 

 

1.3 Avgränsningar 

Majoriteten av den funna litteraturen synliggör problematiken inom socialsekreterarnas 

högt belastade arbetssituation (Olsson, 2003; Tham, 2007; Tham, 2008; Tham & 

Meagher, 2009; Wilson, 2004). Det framhävs hur den psykiska hälsan försämrats under 

tidens gång, hur arbetssituationen påverkar faktorer hos socialsekreterarna såsom 

sömnsvårigheter, emotionell utmattning samt långtidssjukskrivningar (Tham, 2007; 

Tham, 2008; Tham & Meagher, 2009). Även nämns det att intresset är stort hos 

socialsekreterarna att byta yrke. Faktorer som tas upp i forskningen angående detta är den 

belastade arbetssituationen, tyngden av ärendebelastning samt brister i arbetsmiljön 
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(Tham, 2007; Tham, 2008; Tham, 2015; Wilson, 2004). Även ett aktuellt ämne som lyfts 

i tidigare forskning är den höga personalomsättningen och problematiken med rekrytering 

(Tham, 2008; Wilson, 2004). Vad som däremot forskats på i mindre utsträckning är hur 

socialsekreterarnas arbetssituation påverkar deras privatliv vilket är vad denna studie 

strävar efter att belysa. I litteraturen framkommer en del förändringsfaktorer som 

socialsekreterarna själva uttryckt (Olsson, 2003; Oxenstierna, 1997; Tham, 2007; Tham, 

2015; Wilson, 2004), detta är även något som innefattar denna studies syfte. 

 

En avgränsning som studien har förhållit sig till för att nå det önskade resultatet är att 

enbart studera socialsekreterarnas arbetssituation samt deras upplevelser av hur deras 

privatliv påverkas. De resterande faktorerna som skulle kunna haft en påverkan på 

socialsekreterarnas situation har exkluderats. Det kommer inte att ske några 

avgränsningar gällande respondenters ålder, kön, etnicitet eller yrkeserfarenhet eftersom 

relevansen i att utföra dessa avgränsningarna inte överensstämmer med studiens syfte. 

Resonemanget bakom dessa avgränsningar utfördes i förhållande till studiens syfte. 

 

1.4 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen i denna studie har varit varierande. Det har gemensamt beslutats att 

dela upp den litteratur som ligger till grund för den tidigare forskningen. Exempelvis har 

artiklar, böcker och rapporter fördelats jämbördigt för att sedan tillsammans föra en 

diskussion inför skrivandet. Båda har aktivt deltagit i skrivprocessen och en reflektion 

kring meningsuppbyggnader och formuleringar har varit aktuellt under arbetets gång. 

Utifrån att respondenterna var sex personer fördelades intervjuerna upp genom att var och 

en intervjuade tre personer. Transkriberingen av det insamlande materialet utfördes av en 

person medan den andre fortsatte skrivprocessen. Samarbetet bedöms ha fungerat bra 

eftersom båda har varit lika delaktiga i beslutprocesserna kring studien. 

 

1.5 Begrepp och definitioner 

I denna studie kommer en del olika begrepp att benämnas, vilket kommer i nedanstående 

text att beskrivas utförligare. Detta för att på bästa möjliga sätt få en förståelse av 

innebörden för dessa återkommande begrepp. 
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Socialt arbete  

Trevithick (2008) citerar International Association of Schools of Social Work (IASSW) 

samt International Federation of Social Workers (IFSW) utifrån deras definition på socialt 

arbete vilket är: 

 

Professionerna inom socialt arbete främjar social förändring, problemlösning på 

relationsplanet samt människors egenmakt och frigörelse för att öka välbefinnande. Med 

hjälp av beteendeteorier och teorier om sociala system intervenerar socialarbetare i de 

situationer där människor interagerar med sina omgivningar. Principerna om mänskliga 

rättigheter och social rättvisa är grundläggande i det sociala arbetet (Trevithick, 2008. 

sid. 13). 

 

Socialtjänsten  

Socialtjänsten är en verksamhet som grundas i socialtjänstlagen (SoL). Enligt 1 kap. 1§ 

SoL (SFS 2001:453) handlar socialtjänsten om att “Samhällets socialtjänst skall på 

demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet” Samt att 

“Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 

integritet” (SFS 2001:453). 

 

Socialsekreterare 

Socialsekreterare är en annan benämning för socialarbetare. Svensson et al. (2014) 

beskriver att en socialsekreterare arbetar med människor i behov av olika slags stöd. Att 

arbeta som socialsekreterare innebär att utreda, bedöma, stärka och hjälpa människor, 

kommunicera, samarbeta, ge service samt leda förändringsprocesser. En socialsekreterare 

kan arbeta inom olika områden inom socialtjänsten såsom utredningsenheter för barn och 

unga, vuxna missbrukare samt ekonomiskt bistånd (Svensson et al., 2014). 

 

Barn och unga 

Med barn avses enligt 1 kap. 1§ SoL (SFS 2001:453) varje människa under 18 år. Enligt 

Socialstyrelsen (2009) finns ingen motsvarande definition av ungdom eller unga i 

socialtjänstlagen. Däremot framgår det att omsorgen gällande barn och unga sträcker sig 

upp till 20-årsåldern. 
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Respondent 

Personen som intervjuar ställer sina frågor till respondenten, med andra ord är det 

svarspersonen i studien (Bryman, 2011). 

 

Psykisk ohälsa 

Socialstyrelsen (2013) benämner psykisk ohälsa som ett övergripande begrepp vilket kan 

användas olika beroende på sammanhang. Psykisk ohälsa innefattar självrapporterade 

besvär av oro eller nedstämdhet samt psykiska sjukdomar exempelvis schizofreni eller 

depression. Lindrigare psykiska besvär är det som stör välbefinnandet och kan innebära 

påfrestningar vid hanterandet av vardagen. Däremot innebär det inte att individen är 

psykiskt sjuk och behöver behandling (Socialstyrelsen, 2013). I denna studie definieras 

psykisk ohälsa liknande de lindrigare psykiska besvären som socialstyrelsen (2013) 

framtagit.  

 

1.6 Disposition 

Inledningsvis beskrivs en bakgrund som utmynnar i syfte och frågeställningar, även 

beskrivs studiens avgränsningar, arbetsfördelning samt de centrala begrepp och 

definitioner som är genomgående i studien. I kapitel två redogörs den tidigare forskningen 

som denna studie grundas på samt det psykosociala teoretiska perspektivet. Det tredje 

kapitlet innefattar studiens metod del. Områden som presenteras är studiens förförståelse, 

val av metod, urvalsförfarandet samt studiens tillvägagångssätt. Något som även återfinns 

inom det kapitlet är studiens analysmetod, etiska ställningstaganden samt validitet och 

reliabilitet. I kapitel fyra presenteras en bakgrundsinformation angående studiens 

respondenter samt studiens resultat i form av de centrala teman som är arbetssituation, 

påverkan på privatlivet samt förändring- och utvecklingsmöjligheter.  Slutligen i det 

femte kapitlet diskuteras studiens resultat i relation till syfte och frågeställningar samt 

studiens relevans för socialt arbete. Det kommer även föras en diskussion kring 

metodvalet och idéer till vidare forskning. 
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2. Forskningsområde  

I detta kapitel berörs områden som tidigare forskning samt teoretiska perspektiv. Den 

tidigare forskningen bidrar till en större förståelse för det vetenskapliga problemet som 

studien kommer att beröra. Vidare presenteras det teoretiska perspektivet som kommer 

vara behjälpligt vid analysen av empirin. 

 

2.1 Kontexten socialsekreterare arbetar i 

Tham (2008) nämner att socialtjänsten är en politiskt styrd verksamhet, vilket innebär att 

socialnämnden har rätten att fatta beslut samt att socialtjänsten ska rätta sig efter de 

riktlinjer som framtagits inom den lokala politiken. Beslut kring insatser grundar sig 

därav både på professionellas kunskap, lagstiftning samt politiska och ideologiska 

ställningstaganden (Tham, 2008). Höjer et al. (2012) nämner även att socialsekreterare 

inom en organisation måste förhålla sig till lagstiftning, de krav och riktlinjer som 

organisationen har samt samspelet med klienterna. 

 

Socialtjänsten är en organisation där olika former av resurser krävs för att det ska kunna 

vara möjligt att stödja människor i utsatta situationer (Höjer et al., 2012). Något Olsson 

(2003) lyfter är att samhället förändras i allt snabbare takt vilket påverkar socialtjänsten 

och dess inriktningar. Även att kompetensutveckling är en förändringsprocess samt att 

socialtjänsten alltid behöver förnya anställdas lämplighet genom utbildning. Därför blir 

det aktuellt med satsningar inom socialtjänstens interna kompetensutveckling samt 

samhällets utbildningar som speglar samhällets förändringar och omgivningens krav 

(Olsson, 2003). Vidare påpekar Olsson (2003) att de ekonomiska resurserna kombinerat 

med nya principer om styrning och ledning av verksamheter har väckt frågor angående 

kvalitet samt kvalitetsutveckling. Oxenstierna (1997) tar även upp att inom en 

organisation existerar det både mål och resurser för att nå dessa mål. Däremot anser 

Oxenstierna (1997) att det finns en problematik i att den som har rätten att använda 

resurserna kan ha en annan uppfattning om vad som bör göras än vad organisationens mål 

strävar efter. Detta benämner Wilson (2004) som värderingskonflikter mellan ledning och 

anställda inom arbetet som leder till att socialsekreterare upplever otillfredsställelse i 

arbetet och minskat engagemang. 
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2.2 Arbetssituation 

Vad som går att urskilja är att det finns ett stort intresse i forskning att undersöka 

socialsekreterares arbetsmiljö, däremot brister mängden av forskning i Sverige (Tham, 

2007). Trots att det tidigare blivit belysts att socialsekreterarnas arbetssituation är under 

påfrestning lyfter Tham (2007) att problematiken bör synliggöras mer. Wilson (2004) 

nämner att det finns riktlinjer gällande personal- och arbetsmiljöfrågor, däremot uttrycks 

det inte fungera tillräckligt bra i praktiken.  

 

Socialsekreterarnas arbetsbelastning beskrivs vara mycket hög (Olsson, 2003; Tham, 

2007; Tham, 2008; Tham & Meagher, 2009) enligt Wilson (2004) för hög. Det 

framkommer att socialsekreterare är den mest utsatta yrkesgrupp gällande arbetsmiljö 

eftersom det uttrycks att deras arbete är mycket påfrestande och de anses ha en för hög 

ärendebelastning (Oxenstierna, 1997; Wilson, 2004). Olsson (2003) framhäver att den 

höga arbetsbelastningen utmynnar i olika konsekvenser för arbetets kvalitet. Detta 

innebär att arbetsbelastningen medför att socialsekreterarna inte hinner med sitt arbete 

vilket i sin tur påverkar bristerna i kvaliteten (Olsson, 2003). Mellan åren 2003 och 2014 

fördubblas antalet socialsekreterare som upplever att yrket kräver övertid, även att det 

ägnas mindre tid åt klienterna än för elva år sedan (Tham, 2015). 

 

Tham och Lynch (2014) redovisar i sin studie vikten av att nyutexaminerade 

socialsekreterare bör vara väl förberedd inför professionens yrkesroll eftersom det anses 

vara ett svårt och krävande arbete utan tidigare erfarenhet. Utifrån detta anses 

Socialstyrelsens rekommendation [SOSFS 2006:14] om att nyanställda socionomer inom 

barn och ungdomsutredningar bör ha minst ett års erfarenhet inom socialt arbete inte vara 

någon överdrift. Tham (2007) menar att mindre erfarna socialsekreterare uttrycker att 

arbetsuppgifterna är mer positiva än de med längre arbetserfarenhet. Det vill säga att de 

upplever mindre krav, att de kan påverka deras mängd av arbete, mer sällan behövde 

ändra om planeringen av arbetsdagen, färre upplevelser av hot och våldssituationer samt 

mindre upplevelser av att arbetet påverkar privatlivet negativt. Det går därför att urskilja 

att socialsekreterarna med mindre erfarenhet upplever en inre motivering samt positiva 

utmaningar i arbetet (Tham, 2007). Vidare påpekar Tham (2007) att en förklaring till detta 

innefattar att de med mindre erfarenhet inte har utvecklat samma kritiska perspektiv som 

de mer erfarna. Det som mest utmärker sig är att socialsekreterare med mindre erfarenhet 
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uttrycker en mer positiv beskrivning av yrket trots att de samtidigt värderar sin hälsa och 

sitt välbefinnande lägst (Tham, 2007). 

 

Personalomsättning 

Personalomsättning är ett stort problem som rapporterats under flera år (Tham, 2007). 

Även nämner Wilson (2004) att personalomsättningen är dominerande bland 

socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning. Problemet med 

personalomsättning kan leda till ekonomiska svårigheter, försvåra professionens 

utveckling samt samarbetet inom arbetsgruppen (Olsson, 2003). Tham (2008) drar 

paralleller mellan rekryteringsproblem och hög personalomsättning samt belastad 

arbetssituation. En förklaring till den nämnda problematiken skulle kunna vara att 

introduktionen är bristfällig för nyanställda inom socialtjänstens område barn och familj, 

vilket därav utmynnades i att anställda väljer att byta yrke efter kortare tid (Tham, 2008). 

Olsson (2003) tar upp i sitt resultat att socialsekreterare uttrycker att de väntar på personal 

som ska börja och att arbetsbelastningen då ska lätta. Däremot bidrar rörligheten inom 

personalgruppen till en saknad av kollegor som slutat, vilket Olsson (2003) beskriver att 

ohälsan hos socialsekreterarna som slutat speglas av i den kvarvarande arbetsgruppen. 

 

Byta yrke 

Socialsekreterare är de som mest intresserar sig för att byta yrke, på grund av sin 

arbetsbelastning (Tham, 2007). Detta är något som Tham (2015) bevisar i sin studie 

genom att nästan 50 % av de med kortare anställning övervägt att söka nytt arbete eller 

byta yrke. Det redovisas även att sju av tio av dessa socialsekreterare planerar att söka 

nytt arbete under det kommande året (Tham, 2015). Däremot framkommer det att de som 

varit yrkesaktiva i upp till åtta år även där är benägna att byta yrke (Tham, 2007). Vidare 

redovisar Tham (2008) i sin studie att 41 % av de deltagande socialsekreterarna har ett 

intresse att söka nytt arbete. Vad som går att urskilja är att socialsekreterarnas yrkesaktiva 

tid inte är avgörande vid valet att byta yrke eller söka nytt arbete. Det framkommer olika 

faktorer som påverkar socialsekreterarnas beslut att lämna arbetsplatsen samt yrket. De 

lyfter främst den högt belastade arbetssituationen som en faktor att söka sig vidare (Tham, 

2007; Wilson, 2004). Det lyfts även att socialsekreterarna är missbelåtna med 

introduktionen, tyngda av ärendebelastning, frånvaro av stöd, uttrycker brister i 

arbetsmiljön samt upplever brister i kommunikation och delaktighet (Tham, 2007; 

Wilson, 2004). 
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Wilson (2004) uppmärksammar däremot positiva faktorer som socialsekreterarna 

upplever ha en betydande roll för att stanna kvar på arbetsplatsen. Socialsekreterarna 

benämner de positiva faktorerna som att det bör finnas ett engagemang och intresse för 

arbetsuppgifterna, att ha en personlig koppling till orten, en god stämning i arbetsgruppen 

som också erbjuder stöd, att det erbjuds förutsättning för utveckling och delaktighet samt 

att de anställda känner att arbetsgivaren uppskattar dem (Wilson, 2004).  

 

Vad som framkommit är att socialsekreterare som arbetar inom område barn och familj 

är minst nöjd med deras arbetsmiljö (Tham & Meagher, 2009). Både Tham (2007) och 

Tham & Meagher (2009) beskriver att professionens status ses som ett lågstatusjobb, samt 

att de yrkesaktiva är de som vanligast byter arbete inom kortast tidsram. 

 

2.3 Påverkan på privatlivet 

Det har framkommit resultat att de minst erfarna socialsekreterare som arbetar inom 

område barn och familj upplever att arbetet påverkar hem- och familjeliv negativt (Tham, 

2015; Tham & Meagher, 2009). Bland annat diskuterar Tham (2015) statistik som visar 

att fyra av tio socialsekreterare som arbetat mellan 0-1 år uppger att arbetet har en negativ 

påverkan på privatlivet, vilket är tre gånger mer än elva år tidigare där studien utfördes 

på samma sätt. De mest erfarna socialsekreterarna som besvarade enkätundersökningen 

uppger att påverkan på privatlivet har minskat under de elva år som gått mellan 

undersökningstillfällena (Tham, 2015). Oxenstierna (1997) beskriver vidare att de 

negativa upplevelserna inom arbetet är mycket starka och skapar därav vantrivsel och 

ohälsa i både privatlivet och arbetet. 

 

Psykisk ohälsa 

Socialsekreterares arbete, främst inom inriktning barn och familj, har under en lång tid 

beskrivits vara under hård press vilket i sin tur har utmynnats i att deras goda välmående 

minskat (Wilson, 2004). Tham (2007) redovisar en jämförelse mellan åren 1997-2003 där 

resultatet påvisar att stressen och pressen från arbetet har fördubblats inom 

socialsekreterarnas yrke. Wilson (2004) styrker även detta genom att belysa att en 

långvarig stressrelaterad arbetssituation kan orsaka sämre välmående samt hälsa. Tham 

(2015) beskriver i sin studie att hälsan hos socialsekreterare har försämrats sedan elva år 

tillbaka. Vidare lyfts det i studien att flera upplever att de blir känslomässigt tömda och 
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utbrända av sitt arbete. Flertal påpekar även att de har sömnsvårigheter på grund av arbetet 

och känner en stor press från arbetets uppgifter (Tham, 2015). Under åren 1999-2003 

framkommer det via olika rapporter att socialsekreterare upplever att deras arbete är 

psykiskt krävande (Tham, 2008). Vidare under åren 2002-2005 redovisades det studier 

om att socialsekreterarna upplever sin tillvaro som mycket stressande med 

sömnsvårigheter samt långtidssjukskrivningar (Tham, 2008; Tham & Meagher, 2009). 

Andra resultat påpekar att socialsekreterare som arbetar inom område barn och familj 

med utredningar har de mest känslomässigt krävande uppgifterna inom socialtjänsten och 

att psykiska problem som sömnsvårigheter, emotionell utmattning samt känslor av 

nedstämdhet vanligtvis förekommer hos socialsekreterarna (Tham, 2007; Tham, 2008). 

Flera studier lyfter även att socialsekreterarna som ansvarar för område barn och familj 

upplever en högre stressnivå, sämre psykisk hälsa och välbefinnande än andra 

socialsekreterare (Oxenstierna, 1997; Tham, 2007; Tham, 2008). 

 

2.4 Förändringsfaktorer 

Olsson (2003) nämner att socialsekreterare uttrycker ett stort intresse och engagemang 

för sitt arbete, vilket är oberoende av yrkeserfarenhet. Det uttrycks i tidigare studier att 

det finns behov av stöd inom arbetet både från cheferna samt arbetskollegorna för att 

bevara motivationen till professionens yrke (Tham, 2007; Wilson, 2004). Även vikten i 

att det finns struktur, andrum och kommunikation för att de ska ha en möjlighet att klara 

av det belastade arbetet (Wilson, 2004). Socialsekreterarna anser att nödvändiga 

förändringar bör ske för att det påfrestande arbetet ska vara uthärdligt. Exempel på 

förändringar som har uppmärksammats i studier är: stöd, samverkan, struktur, 

personalstabilitet, möjlighet till vidareutveckling, feedback, reflektion- och 

återhämtningsutrymme, dialog och kommunikation (Olsson, 2003; Oxenstierna, 1997; 

Tham, 2007; Tham, 2015; Wilson, 2004). Alla behov och faktorer som Olsson (2003), 

Oxenstierna (1997), Tham (2007), Tham (2015) och Wilson (2004) tar upp är 

betydelsefulla för att upprätthålla en god arbetssituation samt för att behålla personalen.  

 

2.5 Teoretiska perspektiv 

I alla studier används ett eller flera teoretiska perspektiv som ska vara till hjälp att se, 

förstå, analysera och tolka det berörda ämnets problematik. Vad som kunde urskiljas i 

tidigare forskning var användandet av teoretiska perspektiv som KASAM (känslan av 
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sammanhang), krav- och kontrollmodellen och nyinstitutionellt perspektiv (Abrahamsson 

& Johansson, 2013; Tham, 2007; Tham, 2015; Wilson 2004). Utifrån studiens valda 

forskningsområde anses däremot det psykosociala perspektivet mer relevant än de 

tidigare använda perspektiven. Detta eftersom studien syftar till att finna ett sammanhang 

mellan socialsekreterarnas arbetssituation och påverkan på privatlivet. 

 

2.5.1 Psykosocialt perspektiv 

Det psykosociala perspektivet är präglat av en positiv människosyn, vilket inkluderar att 

varje människa är speciell samt tron på förändringsmöjligheter. Psykosocialt perspektiv 

är ett begrepp som används i syfte att utmärka något som innefattar både psykologiska 

och sociala perspektiv (Bergmark, 1998). För att benämna begreppet i andra termer 

nämner Bergmark (1998) att psykosociala problem innehåller personliga och sociala 

orsaker. En psykosocial arbetsmiljö omfattar både individen (personliga/psykiska) och 

dess samspel med omgivning (sociala) (Abrahamsson & Johansson, 2013). För att en 

arbetsmiljö ska betecknas ha en god psykosocial miljö nämner Abrahamsson och 

Johansson (2013) att både fysiska och psykiska förutsättningar ska vara uppfyllda, de 

fysiska faktorerna syftar på omgivning samt lokaler och psykiska faktorerna syftar på 

delaktighet och inflytande. Verksamheter med god psykosocial arbetsmiljö fungerar 

bättre eftersom verksamheten på ett enklare sätt kan utvecklas och erbjuda bättre 

möjligheter inom områden som samarbete, flexibilitet och kompetensutveckling till de 

anställda. En god psykosocial arbetsmiljö har även påvisat att verksamheter upplever 

färre sjukskrivningar, trivsel, lägre personalomsättningar samt en bättre fysisk och 

psykisk hälsa hos de anställda. Om kraven som ställs på de anställda är för höga eller 

oregelbundna ökar arbetsstressen, skulle detta pågå under en längre tidsperiod blir 

effekterna att hälsan försämras hos de anställda (Abrahamsson & Johansson, 2013). 

 

Användandet av begreppet psykosocial inom denna studie fokuserar på att synliggöra dels 

den personliga problematiken med det psykiska måendet kopplat till arbetssituationen. 

Även belysa den sociala problematiken i form av omgivningens påverkan samt samhällets 

krav på arbetet. Relevansen i begreppet är mycket aktuellt eftersom studien syftar till att 

uppmärksamma den vardagliga problematiken som socialsekreterare kommer i kontakt 

med.  
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3. Metod  

I detta kapitel berörs områden som den vetenskapliga utgångspunkten, valet av metod 

samt urvalsförfarandet. Vidare benämns datainsamlingen, intervjuguiden samt 

transkriberingen. Avslutningsvis presenteras analysmetoden, de etiska ställningstaganden 

samt validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Denna studie utgår ifrån det hermeneutiska perspektivet eftersom den kvalitativa 

forskningen har sina grundstenar i hermeneutiken vilket handlar om olika former av 

tolkande. Hermeneutiken används inte som en systematisk metod utan är ett utvecklande 

av ett övergripande förhållningssätt vid tolkning. Förhållningssättet beskrivs som en 

spiral som möjliggör en djupare förståelse för det vetenskapliga problemet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Bryman (2011) benämner att hermeneutiken innefattar tolkningar av 

människors handlingar, främst tolkningar av det sociala perspektivet. Även nämner Kvale 

och Brinkmann (2014) att det inte enbart existerar en sanning utan att flera sanningar 

uppstår beroende på hur människor förstår och tolkar dessa sanningar. Eftersom studien 

avser att tolka och få en förståelse för socialsekreterarnas upplevelser av den belastade 

arbetssituationen och påverkan på privatlivet är den hermeneutiska vetenskapliga 

utgångspunkten behjälplig genom användandet av kvalitativa intervjuer. 

 

Det hermeneutiska perspektivet är även behjälpligt gällande förförståelse inom forskning, 

eftersom förförståelse kan förete sig som både förkunskap samt fördom. Perspektivet 

används i övervinnandet av fördomar för att skapa en bättre förförståelse (Thurén, 2007). 

Förförståelsen inför denna studie är i form av egna erfarenheter av arbete, både inom 

myndighetsutövning samt socialtjänstens öppenvård även präglas förförståelsen av 

praktik samt utbildningar. De forskningsartiklar som nämnts i studien har även influerat 

förförståelsen inför denna studie. Detta utmynnas i att studiens process kan påverkas på 

ett annat sätt än om någon med annan erfarenhet utfört den. 

 

3.2 Kvalitativa intervjuer 

Metodvalet är kvalitativa intervjuer eftersom studien syftar till att på djupet förstå hur 

människor upplever en viss situation (Trost, 2005). Kvantitativ metod kan inte beröra 
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området upplevelser på djupet eftersom ett sådant forskningssätt innefattar mätning och 

kvantifiering, därav är inte denna metod av relevans för denna studie. En intervju kan 

utforma sig på flertal olika sätt varav Bryman (2011) nämner exempelvis strukturerad, 

ostrukturerad, semistrukturerad, djup samt fokuserade intervjuer. Den valda formen av 

intervjuer är semistrukturerade intervjuer, vilket Bryman (2011) förklarar som att 

personen som intervjuar har ett frågeschema som inkluderar frågor som ska ställas under 

intervjuerna. Detta frågeschema benämns med andra ord som intervjuguide som denna 

studie har använt sig av och begreppet kommer att presenteras vidare i texten. En 

semistrukturerad intervju utgör en frihet för personerna som intervjuar att anpassa 

frågorna samt ordningsföljden beroende på vad respondenten tar upp och hur den 

reagerar. Även medför valet av intervju att det är tillåtet att ställa spontana samt 

följdfrågor som inte står skrivna i intervjuguiden, däremot ska frågorna inte gå utanför 

ramen för de skrivna temana (Bryman, 2011). Med studiens syfte i åtanke valdes den 

semistrukturerade intervjun eftersom den metoden möjliggör att intervjun kan röra sig i 

olika riktningar utifrån vad respondenten upplever är viktigt och utifrån det kan 

detaljerade och innehållsrika svar framkomma. Detta resulterar i att denna studie har fått 

relevanta svar utifrån hur socialsekreterare upplever deras arbetssituation och hur det 

påverkar privatlivet. 

 

Studien innefattar även ett induktivt förhållningssätt som bygger på att finna samband 

samt dra allmänna slutsatser utifrån empiriskt insamlat material. Det framkommer att det 

aldrig går att vara riktigt säker på en induktiv forskning eftersom empiriskt material sällan 

är heltäckande (Thurén, 2007). Generalisering är inget fokus i denna studie därav anses 

induktion vara mest lämplig eftersom den kan bidra till att finna samband mellan 

socialsekreterares arbetssituation och påverkan på privatlivet. Ett deduktivt 

förhållningssätt som handlar om att utesluta faktorer och därav finna en logisk slutsats, är 

inte applicerbart eftersom studiens inriktning är socialsekreterarnas erfarenheter av 

verkligheten (Thurén, 2007). 

 

3.3 Urval 

Angående urvalsförfarandet till intervjuerna är målinriktat och snöbollsurval det mest 

passande. Bryman (2011) beskriver att målinriktat urval består av att respondenterna som 

väljs ut är de som är relevanta för forskningsfrågan. Eftersom socialt arbete är ett mycket 
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brett arbetsområde och att verksamheter kan se olika ut beroende på mindre eller större 

kommuner, därav var det inte möjligt att ta kontakt med verksamheter som exempelvis: 

försörjningsstöd, utredningsenhet vuxen eller enheter inom missbruksvården. Istället togs 

det kontakt med området barn och familj eftersom detta är av relevans för studien och har 

en relation till syftet. Det målinriktade urvalet valdes att kombineras med ett 

snöbollsurval vilket liknar ett bekvämlighetsurval, däremot handlar snöbollsurval om att 

urvalet sker i flera steg (Bryman, 2011). Det kan beskrivas som att exempelvis ansvarig 

chef för en verksamhet blir kontaktad och i sin tur är behjälplig genom att slussa vidare 

kontakten till det område som studien fokuserar på. Utifrån kombinationen av 

urvalsmetoderna kontaktades flertal socialkontor inom olika kommuner via respektive 

kommunväxel med förfrågan om att få kontakt med ansvarig enhetschef inom området 

barn och familj. Sedan slussades kontakten vidare till socialsekreterare som tillfrågades 

att delta i studien, detta utfördes för att nå de mest relevanta respondenterna för studien. 

Studiens urval innefattar avgränsningar vilket är ett socialkontor med socialsekreterare 

som arbetar inom område barn och familj på en mindre ort i Sverige. Syftet med studien 

är inte att generalisera, därav studerades inte fler än ett socialkontor. 

 

3.4 Datainsamling  

För att få fram relevant litteratur och forskning till denna studie har olika slags sökningar 

gjorts i databaser. Sökorden som använts har varit: socialtjänsten, socialsekreterare, 

socialsekreterares arbetssituation, socialtjänsten och arbetssituation, socialsekreterare 

och privatliv samt social worker. Litteratursökningen har även utgått ifrån olika hemsidor 

såsom akademikerförbundet SSR, socialstyrelsen och arbetsmiljöverket. Användningen 

av Mittuniversitetets biblioteks databaser har även förekommit för att finna både 

relevanta böcker samt artiklar. För att få fram de mest relevanta böckerna och artiklarna 

har även referenslistor undersökts i de lämpliga träffarna. En kontakt har även tagits med 

forskaren Pia Tham där hon kunde ge tips om annan relevant litteratur. 

 

3.4.1 Intervjuguide  

Inför studien kontaktades ansvarig chef för området barn och familj via telefon för att 

minska risken för väntetid vid användandet av mail. Efter att kontakten tagits med 

samtliga enhetschefer och en muntlig presentation av studien delgivits skickades ett 

kortfattat informationsbrev ut om studiens syfte. Informationsbrevet vidarebefordrades 
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sedan till socialsekreterare av chef med förfrågan om att delta i studien. Utifrån tidsbristen 

och socialsekreterarnas belastade arbetssituation avböjde många erbjudandet. Slutligen 

tackade sex socialsekreterare inom samma verksamhet ja och tid för intervjuer bokades 

in.  

Denna studie har utgått ifrån en semistrukturerad intervjuguide där det varit till stor vikt 

att reflektera kring vilka frågor som ska inkluderas och hur de uttrycks. Bryman (2011) 

belyser flertal frågor som kan vara med vid konstrueringen. Exempel på dessa kan vara 

inledande frågor, sonderingsfrågor samt direkta frågor (Bryman, 2011). Vid 

konstrueringen av denna studies intervjuguide har Brymans (2011) exempel på frågor 

varit i åtanke. Denna intervjuguide har valt att kombinera öppna frågor med både 

preciserande och direkta frågor för att respondenterna ska ha möjlighet att uttala sig fritt 

med sitt eget språk (Bryman, 2011). För att intervjuguiden ska vara anpassad till studiens 

syfte och för att minska risken över att inte beröra områden utanför det valda ämnet är tre 

centrala teman utvalda i relation till studiens syfte, vilka är arbetssituation, privatliv samt 

förändringsfaktorer.  

Bryman (2011) beskriver att det är av stor vikt att personen som intervjuar är lyhörd och 

intresserad av det respondenten berättar samt att denne måste vara flexibel för att behärska 

en semistrukturerad intervju. Utifrån denna studies syfte är semistrukturerade intervjuer 

tillsammans med en semistrukturerad intervjuguide den mest lämpliga metoden eftersom 

möjligheten finns till att ställa följdfrågor för att undersöka de valda områdenas djup. 

 

3.4.2 Transkribering  

Steget efter en intervju är att påbörja transkribering. Denna studie har använt en diktafon 

under de enskilda intervjuerna som varade i ca: 45 minuter. Detta för att spela in det som 

sägs och inte gå miste om viktig information som skulle kunna falla bort om valet hade 

varit att föra anteckningar under intervjuerna. Bryman (2011) menar att inspelade 

intervjuer underlättar för den som intervjuar och risken minskar att personen som 

intervjuar blir distraherad av att föra anteckningar under den pågående intervjun. Kvale 

och Brinkmann (2014) förklarar transkribering som “Att transkribera innebär att 

transformera, att ändra från en form till en annan” (sid. 218). Detta innebär att 

intervjuerna transkriberats till utskrivet material. Bryman (2011) nämner att intresset vid 

en transkribering är att få en förståelse för vad respondenterna säger och på vilket sätt de 
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uttrycker det, vilket har gjorts genom att bevara respondenternas eget språk. Gällande 

transkriberingen har den person som ansvarar för detta förhållit sig till tydliga riktlinjer 

som blivit utformade innan processen. Detta på grund av att det inte skulle ske olika 

tolkningar av de insamlade materialet. 

 

3.5 Analysmetod 

Inom kvalitativa studier finns det ett flertal olika slags analysmetoder vilka Bryman 

(2011) benämner som tematisk analys, the grounded theory samt narrativ. Den kvalitativa 

analysmetoden som har använts inom denna studie är tematisk analys. Bryman (2011) 

nämner att tematisk analysmetod är den mest relevanta metoden när kvalitativa data ska 

analyseras eftersom det vanligtvis blir mycket insamlat material efter transkriberade 

intervjuer. En tematisk analysmetod handlar om att skapa flertal teman som redovisas för 

att sedan synliggöra och sammanställa vad respondenterna svarat inom samma område 

(Bryman, 2011). Inom denna analys var arbetssituation, privatliv samt 

förändringsfaktorer de centrala teman. En metod inom tematisk analys är färgkodning. 

Varierande färger användes för att markera olika temaområden i texten för att särskilja 

dem åt. De olika teman som framkom och som presenteras i kapitlet “Resultat” är: 

arbetssituation, påverkan på privatlivet och förändring- och utvecklingsmöjligheter. I 

resultatdelen har citat använts för att uppmärksamma likheter och skillnader i de svar som 

respondenterna uttalat samt hur det ställer sig i relation till tidigare forskning. Bryman 

(2011) beskriver att det är viktigt att bevara respondenternas språk och specifika uttryck 

vid framtagandet av studiens resultat utifrån det transkriberade materialet. Vid 

analyseringen var det i åtanke att alla respondenter kan ge samma information men 

uttrycka sig olika (Bryman, 2011). Detta var något som semistrukturerade intervjuer 

möjliggjorde eftersom respondenterna i den mån det var möjligt fick uttrycka sig fritt med 

sitt egna språk. 

 

3.6 Etiska ställningstaganden  

I denna studie har hänsyn tagits till de etiska principer som inkluderas i kvalitativa studier. 

Bryman (2011) synliggör de fyra mest betydelsefulla principerna inom forskning, dessa 

är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar enligt Bryman (2011) om att de personer som ingår i studien 
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är frivilligt deltagande och att de har rätt till att avbryta studien när som helst. Det ingår 

även att personerna ska vara informerad om studiens syfte och dess moment. För att 

garantera att informationskravet uppfylldes fick alla medverkande ett informationsbrev 

där de informerades kring deras rättigheter. Den nästkommande principen benämns som 

samtyckeskravet, vilket innefattar att de deltagande personerna bestämmer själv över sin 

medverkan (Bryman, 2011). För att detta krav skulle uppfyllas inkluderas den 

informationen i informationsbrevet samt upprepades samtyckesfrågan inför intervjun. 

Den tredje principen benämner Bryman (2011) som konfidentialitetskravet vilket menas 

med att samtliga inkomna uppgifter under studiens gång hanteras med varsamhet samt att 

obehöriga inte har åtkomst till informationen. För att detta skulle garanteras har 

personuppgifter och annan viktig information hanterats varsamt för att bevara 

anonymiteten i studien. Den sista principen som Bryman (2011) beskriver är 

nyttjandekravet, vilket innebär att de inkomna uppgifterna enbart får användas för 

studiens syfte. För att under studiens gång garantera detta har uppgifterna bevarats i 

säkerhet samt när studien var färdigställd förstördes materialet. 

 

3.7 Validitet och Reliabilitet 

Begrepp som reliabilitet och validitet är mycket aktuella och centrala inom olika 

forskningsområden (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Inom den kvalitativa 

forskningen kan dessa begrepp benämnas på ett annat sätt, vilket är trovärdighet, 

pålitlighet och tillförlitlighet (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Oavsett vilken 

benämning begreppen har är användandet av begreppen densamma, vilket är att 

synliggöra och få en bild av kvalitén i en studie (Bryman, 2011). Begreppet validitet 

förklaras genom att studien undersöker det som studiens syfte påpekar (Bryman, 2011; 

Kvale & Brinkmann, 2014; Thurén, 2007). För att stärka validiteten i denna studie 

kommer fokus att vara på det som är utnämnt att studeras. Vilket stärks genom att syfte 

och frågeguiden hänger samman och att resultatet besvarar de frågeställningar som ställts. 

 

Enligt Bryman (2011), Kvale och Brinkmann (2014) samt Trost (2005) handlar reliabilitet 

huvudsakligen om huruvida studiens resultat kan återskapas vid en annan tidpunkt med 

samma metod, population samt frågeguide. Reliabilitet kan även delas upp i intern och 

extern. Bryman (2011) beskriver den interna reliabiliteten med förklaringen att det 

handlar om att forskarna är överens om hur de ska tolka sitt insamlade material.  Den 
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interna reliabiliteten i denna studie blir stärkt genom att riktlinjer utformades innan 

transkriberingen genomfördes och det var bestämt hur det insamlade materialet skulle 

tolkas. Den externa reliabiliteten belyser huruvida en studie kan upprepas, däremot är 

detta en svårighet inom kvalitativa studier eftersom det är omöjligt att “frysa”, som 

Bryman (2011) benämner det, en social miljö. Detta kan förklaras med andra ord att en 

social miljö alltid förändras med tiden vilket innebär att en upprepning av studien skulle 

vara svårt. Den externa reliabiliteten är nästintill omöjlig att implementera på en kvalitativ 

studie vilket Bryman (2011) styrker. Möjligheten finns att upprepa studien med samma 

frågeguide, samma metod samt population, däremot förändras den sociala miljön vilket 

kan påverka det nya resultatet. För att föra ett resonemang kring studiens urval bör det 

synliggöras att urvalets storlek har en naturlig påverkan eftersom populationen enbart 

består av sex respondenter. Något som även har en påverkan på studiens reliabilitet är att 

intervjuerna genomfördes en och samma dag. Detta för att situationen för respondenterna 

har en påverkan på hur de besvarar frågeställningarna, exempelvis kan svaren bli 

snedvridna på grund av hur deras omgivning har påverkat dem samma dag. Trost (2005) 

nämner att reliabiliteten blir stärkt om personerna som intervjuar ställer frågorna på 

samma sätt samt att situationen uppfattas lika för respondenterna. I och med valet av 

semistrukturerade intervjuer är detta något som varit problematiskt utifrån att denna 

intervjuform tillåts att anpassas efter respondenternas svar. Djurfeldt et al. (2010) nämner 

även att reliabiliteten blir hög om två olika personer som intervjuar frågar samma fråga 

och får likvärdiga svar. Detta är något som har stärkt reliabiliteten i denna studie eftersom 

det har varit två personer som intervjuat och som använt samma intervjuguide. 

 

Tillförlitligheten i denna studie kan beskrivas som en sammanfattning av både validitet 

och reliabilitet. Eftersom studien förhållit sig till de etiska riktlinjerna ökar 

trovärdigheten, däremot minskar respondentvalideringen utifrån att respondenterna i 

denna studie tackat nej till att ta del av det transkriberade materialet. Om respondenterna 

tackat ja hade de kunnat bekräfta att det insamlade materialet var korrekt. Angående 

överförbarheten finns vissa brister eftersom populationen består av få respondenter, 

däremot stärks detta genom att resultatet är en utförlig beskrivning och en fullständig 

redogörelse av det insamlade materialet. Eftersom alla faser i forskningsprocessen är 

noggrant redovisade stärks pålitligheten i denna studie (Bryman, 2011). 
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4. Resultat  

I detta kapitel redovisas resultatet av de sex intervjuer som utförts med socialsekreterare 

inom området barn och familj samt en bakgrundsinformation angående respondenterna. 

Resultatet har delats upp i områden som arbetssituation, påverkan på privatlivet samt 

förändring- och utvecklingsmöjligheter. De olika områdena som berörs kommer även att 

kopplas samman med tidigare forskning och det psykosociala perspektivet. Detta för att 

tydliggöra hur faktorer som socialsekreterarnas psykiska hälsa, arbetssituation och 

omgivningens påverkan relaterar till varandra. 

 

4.1 Presentation av respondenterna 

Utifrån de etiska ställningstagande angående respondenternas anonymitet presenteras en 

övergripande bakgrund av respondenterna. Aktuell yrkestid bland respondenterna var 

mycket varierande, vissa var relativt nyanställda, några med sju till nio års erfarenhet samt 

andra med över trettio års erfarenhet. Alla respondenter arbetar som socialsekreterare 

inom området barn och familj för tillfället, däremot varierar deras arbetsuppgifter. Vissa 

arbetar med verkställighet, familjerättsliga frågor, ensamkommande barn, 

förhandsbedömningar samt med barn- och ungdomsutredningar. Yrkeserfarenheten bland 

respondenterna var mångfaldig eftersom vissa har tidigare erfarenhet av andra områden 

inom socialtjänsten. Några har även erfarenhet av andra områden inom socialt arbete 

såsom äldreomsorgen samt som skolkuratorer. 

 

4.2 Arbetssituation  

Tidigare forskning visar att socialsekreterares situation bör förändras (Olsson, 2003; 

Oxenstierna, 1997; Tham, 2007; Tham, 2015; Wilson, 2004). Denna studies resultat visar 

samma sak. Alla sex respondenter beskriver samma anledning till behovet av förändring: 

 

Händer det något akut som tar upp en hel arbetsdag har man 

fortfarande kvar allt jobb sedan tidigare, plus det akuta. 

 

Citatet belyser att deras arbetssituation blir påverkad av akuta händelser och att det i sin 

tur leder till arbetsbelastning. Tidigare forskning visar också att socialsekreterare har en 

hög arbetsbelastning (Olsson, 2003; Tham, 2007; Tham, 2008; Tham & Meagher, 2009; 
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Wilson, 2004). Inom socialtjänstens arbete finns det risk att socialsekreterare i 

klientarbetet är tvungen att ändra om sin planering av arbetsdagen, på grund av akuta 

situationer. Alla respondenter blev tillfrågade och beskrev att detta sker dagligen, varje 

vecka eller någon gång i månaden. Enligt socialsekreterarna bidrar detta med stress 

eftersom de aldrig kan veta hur dagen kommer att bli och när de avslutar sin arbetsdag. 

Om arbetssituationen och arbetsuppgifterna är för hög och oregelbundna under en längre 

tid ökar stressnivån automatiskt och socialsekreterarnas hälsa kan försämras 

(Abrahamsson & Johansson, 2013). Olsson (2003) menar att en hög arbetsbelastning även 

påverkar arbetets kvalitet. En socialsekreterare beskriver det på följande sätt:  

 

Det är ett stressigt arbete och man känner att man inte gör ett bra 

jobb för att man inte hinner med. 

 

Citatet visar att socialsekreterare har en känsla av otillräcklighet när de inte hinner med 

sitt arbete vilket i sin tur leder till en ökad stressnivå. Fyra av sex respondenter beskriver 

att det är påfrestande att ha en känsla av att alltid vara efter med ärenden. Oxenstierna 

(1997) samt Wilson (2004) nämner att socialsekreterare är en pressad yrkesgrupp där 

deras arbetssituation beskrivs vara mycket påfrestande på grund av att ärendebelastningen 

är hög. Utifrån ett psykosocialt perspektiv kan det förklaras att ett minskat inflytande över 

sin arbetssituation samt fortgående hög arbetsbelastning kan i längden bidra med social 

ohälsa (Abrahamsson & Johansson, 2013). 

 

Övertid kan vi jobba hur mycket som helst. Man skulle kunna vara 

här 24h om dygnet och skulle ändå ha något att göra. 

 

Inom professionen finns det risk för att jobba övertid. Det är något som påverkar 

respondenternas psykosociala hälsa eftersom fem respondenter beskriver att deras 

arbetstid inte räcker till. En annan faktor som påverkar är mängden ärenden. Det uttrycktes 

under intervjuerna att arbetssituationen är högt belastad och utifrån det blir ärenden 

placerade på hög. Respondenterna beskriver att detta är påfrestande och bidrar med stress 

vilket påverkar deras psykiska hälsa. Abrahamsson och Johansson (2013) beskriver att 

arbetsmiljön blir bättre om socialsekreterarna har möjlighet att påverka arbetstakten, 

arbetsfördelningen och deras arbetssätt. Det krävs en balans mellan arbetsbelastning, krav 

och utmaningar både fysiskt och psykiskt. En god psykosocial arbetsmiljö möjliggör 
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vidare att allt fler kan arbeta eftersom det sker färre sjukskrivningar och välmåendet kan 

bevaras hos de anställda (Abrahamsson & Johansson, 2013). Alla respondenter blev 

tillfrågade om deras arbete kräver att de jobbar helg. Samtliga besvarade att det inte var 

ett tvång från ledningen däremot valde majoriteten att ibland arbeta under helgen. Faktorer 

som påverkade deras val var att de fick vara ensamma på arbetsplatsen, telefon och mail 

kunde vara avstängda samt att de upplevde en tillfredsställelse i att komma ikapp veckans 

arbete inför nästkommande vecka.  

 

Inget tvång att jobba helg eller extra, men det kan bli som ett tvång 

för att man har mycket att göra och måste bli klar. Och hinner 

man inte då kan det bli att man behöver gå in under helgen och 

jobba bort det, så att man på måndag är tillbaka på banan.  

 

Återhämtning inom professionen uttrycks vara något som inte hinns med i den 

utsträckning som respondenterna önskar. Att behöva planera om arbetsdagen, jobba 

övertid eller arbeta under helgen påverkar den vilotid som kan ske i hemmet och på 

fritiden. 

 

Man hinner inte riktigt återhämta sig, tillräckligt för att vara en 

god arbetskamrat och vilja gå till jobbet varje dag, men inte mer 

då arbetsbördan än så länge är för stor. Helgen är bara två dagar 

och det är knappt man hinner andas innan den redan är slut. 

 

Återhämtning är något som tre av sex respondenter anser vara svårt att få tid till. 

Arbetsbelastningen uttrycks vara hög samt nämns det att ärendebelastningen tar 

majoriteten av arbetstiden, vilket bidrar med en stress och om återhämtning inte hinns 

med kan det utmynnas i psykisk ohälsa hos socialsekreterarna (Abrahamsson & 

Johansson, 2013). Tidigare forskning påpekar att om arbetsbördan blir för stor har 

faktorer som reflektion och återhämtning en betydelsefull roll för att bevara en god 

arbetssituation samt få personalen att stanna på arbetsplatsen (Olsson, 2003; Oxenstierna, 

1997; Tham, 2007; Tham, 2015; Wilson, 2004).  
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När personal försvinner blir det jobbigt och allt faller. De få som 

jobbar ska göra mer än vad som är möjligt, och det är negativa 

konsekvenser av det här jobbet. 

 

Citatet ovan påvisar en sårbarhet i professionens yrke samt att den höga 

arbetsbelastningen kan vara faktorer som får personal att avsluta sin anställning. Detta i 

sin tur påverkar de resterande socialsekreterarnas psykosociala hälsa (Abrahamsson & 

Johansson, 2013). Tidigare forskning visar att personalomsättning samt 

rekryteringsproblematik varit problematiskt under flera år (Tham, 2007). Detta är även 

något som uppmärksammats under intervjuerna. Alla respondenter beskriver att det 

saknas personal i jämförelse med den höga arbetsbelastningen som är. Detta igenkänns 

även från Tham (2008) som redogjort paralleller kring belastad arbetssituation som 

påverkar den höga personalomsättningen och rekryteringsproblematik. En av de sex 

respondenterna uttrycker att det finns negativa utmaningar inom yrket, bland annat 

svårigheter med att rekrytera socialsekreterare samt att socialtjänsten inte har den 

ekonomi som behövs. Utifrån det blir de anställda tvungna att ansvara för mer 

arbetsuppgifter än vad som är möjligt. Det ekonomiska perspektivet har lyfts i tidigare 

forskning där Olsson (2003) synliggjort problematiken med personalomsättningen som 

påverkat socialtjänstens ekonomiska resurser. Socialtjänsten är en verksamhet som är 

beroende av ekonomiska tillgångar för att upprätthålla resurser som krävs för att stödja 

människor i utsatta situationer (Höjer et al., 2012). Utifrån det psykosociala perspektivet 

tydliggörs här påverkan från samhället i form av riktlinjer samt den ekonomiska 

situationen som bidrar till rekryteringsproblematik och som vidare påverkar 

socialsekreterarnas arbetssituation.  

 

Inom socialt arbete blir man aldrig fullärd, det är en utveckling 

hela livet. Det krävs ett tänkande utanför “boxen” och hitta nya 

lösningar då man kommer i kontakt med varierande problematik. 

 

En sammanfattning av arbetssituationens resultat visar att om socialsekreterare inte 

hinner med sitt arbete kan det ha en påverkan på deras professionella roll. Detta kan ske 

genom att ärenden blir placerade på hög under en längre tid vilket bidrar till att 

rättssäkerheten blir av försämrad kvalitet. Inom socialt arbete, främst socialtjänsten som 
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styrs av lagar och riktlinjer, är vikten av rättssäkerheten en stor del för att garantera 

kvalitet i det arbete som socialsekreterare utför. 

 

4.3 Påverkan på privatlivet 

I det sociala arbetet nämns det att de som arbetar inom området barn och familj upplever 

att arbetet påverkar privatlivet samt familjelivet negativt (Tham, 2015; Tham & Meagher, 

2009). Oxenstierna (1997) beskriver detta utifrån att negativa upplevelser inom arbetet 

skapar en sämre trivsel på arbetsplatsen och försämrad situation i privatlivet. Fyra av sex 

respondenter beskriver hur deras arbetssituation påverkar privatlivet:  

 

Arbetet påverkar privatlivet väldigt mycket genom att man inte 

orkar vara social när man kommer hem då man pratar hela 

dagarna. Det blir att man träffar mindre folk på fritiden, då man 

inte är särskilt social efter en dag i socialtjänsten. 

 

En högt belastad arbetssituation kan leda till att socialsekreterare väljer att avstå från 

sociala kontakter på sin fritid. Abrahamsson och Johansson (2013) påpekar vikten av att 

kombinera sitt arbete med ett hållbart privatliv. Eftersom att dålig arbetsmiljö såsom 

stress och hög arbetsbelastning kan leda till att socialsekreterare upplever försämrad 

tillvaro, engagemang samt ork. Om arbetet är stressigt under en längre tid kommer 

socialsekreterare att reagera med påfrestningar antingen mentalt, fysiskt eller socialt 

(Abrahamsson & Johansson, 2013).  

 

Det påverkar familjelivet väldigt mycket. Man blir otillräcklig och 

när man kommer hem sent kan man inte prata om vad det är som 

har hänt. 

 

Påverkan på privatlivet uppmärksammades vid frågor om akuta situationer som uppstår 

inom arbetet. Två respondenter uttryckte att påverkan av de akuta situationerna var allt 

högre när familjen var och är beroende av den. Detta kunde utspela sig i form av mindre 

barn som blev besvikna och livspartners som blev frustrerade när ens hemkomst blev 

försenad. Under intervjuerna uppmärksammades det att utifrån den belastade 

arbetssituationen kan vissa ärenden påverka socialsekreterarnas förmåga att släppa 
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arbetet efter en arbetsdag. Abrahamsson och Johansson (2013) nämner att om en sådan 

belastad arbetssituation skulle pågå under en längre period påverkas hälsan på ett negativt 

sätt.  

 

Går man från jobbet och inte är klar med uppgifterna och i den icke 

återhämtning som då sker börjar man glida som individ och då 

börjar det gå ut över privatlivet. Arbetsbelastningen är hög och 

man vill inte offra sin familj heller. 

 

Alla respondenter har blivit tillfrågade om hur de anser att de kan släppa jobbet när de 

kommer hem. Återhämtning är en faktor som kan underlätta och möjliggöra en hantering 

av sitt arbete när arbetssituationen blir för påfrestande, detta är något som nämnts inom 

tidigare forskning samt av respondenterna. Fem av sex respondenter besvarade frågan 

genom att berätta att det i perioder kan vara mycket svårt att släppa jobbet när de är 

hemma:  

 

Är det något inom arbetet man tänker på så är det ofta det sker 

under fritiden, kvällarna samt helgerna. Det är ofta hemma inom 

familjesituationer som man tänker på jobbet och det som behövs 

göras. 

 

Dessa fem socialsekreterare hade olika strategier för att inte ta med sig arbetet hem. Några 

av dessa var att prata med kollegorna innan hemgång, engagera sig i olika 

fritidsaktiviteter, inte boka in besök under sista timmen av arbetsdagen samt vid 

pendlingsavstånd finna tid till egen reflektion kring hur arbetsdagen har varit. För att 

socialsekreterarna inte ska ta med arbetet hem belyser Abrahamsson och Johansson 

(2013) att det är viktigt med socialt stöd och öppen kommunikation inom arbetsgruppen 

för att bevara en god psykosocial och trivsam arbetsmiljö samt stärka de anställdas 

välmående. Däremot påpekar en av de sex respondenterna att denne kan släppa arbetet 

utifrån sin egna upplevelse av att förvalta sitt arbete på bästa möjliga sätt. Respondenten 

beskrev att den haft möjlighet till att balansera sitt arbete i relation till sitt privatliv, därav 

har arbetssituationen inte haft en negativ påverkan på dennes privatliv. 
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Tham (2015) belyser att socialsekreterare påverkas i form av sömnsvårigheter på grund 

av den belastade arbetssituationen. Det beskrivs att de upplever sin arbetssituation som 

mycket stressad och att det är vanligt förekommande med sömnsvårigheter inom 

professionen (Tham, 2007; Tham, 2008; Tham & Meagher, 2009).  

 

När det brinner i många ärenden och man måste tänka på högvarv 

så tar man ofta med sig det hem. Vissa ärenden gör att man är 

orolig, sover dåligt och vaknar på natten. Man kan vakna vissa 

nätter och tänka på jobbet och det som måste göras. 

 

Citatet visar att om arbetsbelastningen är hög påverkar det den sömn och vila 

socialsekreterare är i behov av. Abrahamsson och Johansson (2013) nämner att om 

arbetsstressen är för hög eller oregelbunden och pågår under en längre period bidrar detta 

till att hälsan hos socialsekreterarna blir sämre. Alla respondenter beskriver att de 

upplever sömnsvårigheter i perioder, beroende på vilka ärenden som är aktuella. 

Sömnsvårigheterna kan utformas på olika sätt dels att det kan vara svårt att somna samt 

att de vaknar under nätterna och tänker på arbetet. Utifrån det psykosociala perspektivet 

kan det förklaras att socialsekreterarnas psykiska hälsa påverkas eftersom sömnen blir 

bristfällig om arbetet är överbelastat. 

 

Det spelar ingen roll hur professionell man är för slår man upp 

ögonen på lördagsmorgonen så är barnet där, situationen där, då 

kommer man inte undan. 

 

Alla respondenter blev tillfrågade om hur de påverkas av att arbeta i sin boendekommun 

eller om de valt att arbete i en närliggande kommun, samt hur det påverkar deras privatliv. 

I svaren framkom det både fördelar och nackdelar med att arbeta i sin boendekommun. 

En fördel som lyfts är värdet av att ha en viss ortkännedom inom kommunen, att veta var 

vissa områden finns. Något som både anses vara till fördel och nackdel är 

personkännedom, att inom en mindre kommun känna till varandra och att kontakten med 

socialtjänsten inte upplevs hotfull. En annan nackdel som lyfts är att professionsrollen 

medför en ny uppfattning av samhället och medborgarna, vilket en av de sex 

respondenterna upplevts vara besvärligt om arbetet sker i ens uppväxt- och 

boendekommun. Detta eftersom att relationerna som uppkommit i privatlivet förändras i 
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och med professionsrollen. En annan av respondenterna uttrycker att det är påfrestande 

att utanför ordinarie arbetstid bli stoppad av klienter och bli ifrågasatt.  

 

Privatlivet är en sak och jobbet är en sak, det är viktigt att man 

skiljer på dessa. Det man gör och den man är inom professionen 

som socialsekreterare är inte den man är som privat, utan det är 

ens jobb. 

 

Socialsekreterarnas privatliv påverkas av deras arbetssituation i form av svårigheter att 

släppa jobbet när de kommit hem samt sömnsvårigheter. Detta i kombination med en hög 

och påfrestad arbetsbelastning medför att de väljer att avstå från sociala kontakter på sin 

fritid för att få tid till återhämtning. Familjelivet är även något som påverkas av 

socialsekreterarnas arbetssituation, vilket i sin tur kan bidra med en privat stress som kan 

påverka den professionella rollen. 

 

4.4 Förändring- och utvecklingsmöjligheter  

Tidigare forskning har diskuterat förändrings- och utvecklingsmöjligheter som skulle 

kunna förbättra socialsekreterares arbetssituation. Tham (2007) och Wilson (2004) 

nämner att socialsekreterare tidigare önskat stöd från både chef och kollegor för att 

bibehålla motivationen och klara av arbetsbelastningen.  

 

Det måste finnas ett öppet arbetsklimat, att man får gråta och vara 

arg. Det måste få vara så för att man blir känslomässigt engagerad 

och kan ibland känna att man inte orkar en sekund till. 

 

Detta är något som har framkommit under denna studies intervjuer då en av 

respondenterna påpekat att det har diskuterats i arbetsgruppen en önskan av mer stöttning 

ifrån ledningen med fokus på arbetsgruppen. Abrahamsson och Johansson (2013) 

beskriver att det är av betydelse att chefernas samt de anställdas arbetsmiljö och 

arbetsvillkor beaktas för att förändringar inom organisationen ska vara möjliga. Alla 

respondenter uttrycker att stödet från kollegor är av stor vikt samt att samtliga upplever 

att detta är något som finns inom deras arbetsgrupp. Utifrån detta kan paralleller dras 

eftersom både tidigare forskning samt respondenterna i denna studie påtalat vikten av stöd 
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från kollegor samt chefer. En annan förändringsfaktor som en av de sex respondenterna 

uttryckt är att introduktionen till yrket bör förbättras vilket tidigare forskning också har 

påtalat (Tham 2007; Wilson 2004).  

 

Man vill att de som kommer in ska bli kvar. Men blir man överöst 

med ärenden så orkar man inte och ser inte det roliga i det heller.  

 

För att underlätta i arbetet har två respondenter uttryckt en utvecklingsmöjlighet vilket är 

att få stöd i att lära sig prioritera sina ärenden. Detta skulle kunna utformas som 

individuell handledning där socialsekreterare får möjlighet att ventilera samt få 

individuella tips och idéer. Även uttrycktes det ett önskemål om en veckoinledning som 

berör vart de anställda befinner sig och hur de mår. Det önskas även en sammanfattning 

i slutet av veckan där de anställda får reflektera kring veckans arbete och därav utvecklas 

möjligheten att minska risken för att ta med arbetet hem. Vikten med struktur och 

kommunikation har tidigare nämnts vara en betydelsefull faktor för socialsekreterare att 

orka med deras belastade arbetssituation (Abrahamsson & Johansson, 2013; Wilson, 

2004). 

 

Man skulle önska att det var mer praktiskt socialt arbete, mer 

direktkontakt med klienterna och att dokumentationen inte behövde 

vara så överöst. 

 

Alla respondenter nämner att dokumentationen och arbetsbelastningen tar upp för mycket 

av arbetstiden. Det uttrycks att respondenterna önskar ha mer tid till möten tillsammans 

med sina klienter. Även påpekas det av fyra respondenter att det bör anställas mer 

personal för att ärendebelastningen ska minska och därav få mer utrymme till enskilda 

klienter.  

 

Nödvändiga förändringar för att förbättra socialsekreterarnas situation som 

uppmärksammats i denna studie är att socialsekreterarna behöver mer stöd från ledningen 

för att klara av den höga arbetsbelastningen. För att bibehålla en god psykosocial 

arbetsmiljö krävs det att de anställda är delaktiga och har inflytande, vilket i denna studie 

kan kopplas samman med att socialsekreterarnas önskemål om mer stöd tillgodoses 

(Abrahamsson & Johansson, 2013). Något som även uttrycks av socialsekreterarna och 
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som anses viktigt är att det ska finnas tid till reflektion såsom en veckoinledning och 

veckosammanfattning samt återhämtning för att det belastade arbetet ska vara hanterbart 

(Olsson, 2003; Oxenstierna, 1997; Tham, 2007; Tham, 2015; Wilson, 2004). Utifrån det 

önskar socialsekreterarna mer individuell handledning för att lära sig att prioritera i yrket 

samt minska påverkan på privatlivet. För att socialsekreterarna ska få mer tid till klienter 

bör en förändring ske kring dokumentationen samt uttrycks det önskemål kring 

anställning av fler socionomer. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras, värderas och tolkas studiens resultat i relation till dess syfte 

vilket är att undersöka och synliggöra hur socialsekreterares privatliv påverkas av deras 

arbetssituation samt vilka möjligheter det finns för att förbättra situationen. Även studiens 

frågeställningar som är: hur upplever socialsekreterare sin arbetssituation, hur påverkas 

socialsekreterarnas privatliv av deras arbetssituation, vilka förändringar anser 

socialsekreterare bör ske för att arbetssituationen ska förbättras. Studiens relevans för 

socialt arbete samt en metoddiskussion återfinns även inom detta kapitel. Vidare 

presenteras ett kortare resonemang kring vad som anses aktuellt att forska på härnäst. 

 

5.1 Studiens resultat  

Resultaten visar att det finns ett starkt samband mellan socialsekreterarnas arbetssituation 

och dess påverkan på privatlivet. Socialsekreterarna upplever sin arbetssituation som 

stressad samt högt belastad, vilket inte är orimligt utifrån den sociala problematik som 

existerar i samhället. Socialsekreterarnas upplevelser av den belastade arbetssituationen 

har även uppmärksammats i tidigare forskning där det visats att arbetssituationen under 

en längre period varit mycket hög (Olsson, 2003; Tham, 2007; Tham, 2008; Tham, 2015; 

Tham & Meagher, 2009; Wilson, 2004). Med Thams (2007) studie i åtanke där det 

utfördes en jämförelse mellan åren 1997 och 2003 angående stressen i socialsekreterarnas 

arbete kan slutsatsen dras utifrån denna studie att stressen inom yrket inte minskat med 

åren.  

 

Påverkan på socialsekreterarnas privatliv kunde tydligt sammanfogas med deras 

arbetssituation. Om arbetssituationen var stressig samt högt belastad kunde det i allt större 

utsträckning påverka privat- samt familjelivet. Denna påverkan kunde utspelas i form av 

sömnsvårigheter, minskad tid till återhämtning, ett avståndstagande från sociala kontakter 

samt svårigheter att släppa arbetet vid hemgång. Något som även hade inverkan på 

socialsekreterarnas privatliv var om de arbetade i sin boendekommun. Fördelar och 

nackdelar framkom med detta däremot uppmärksammades det inte något medvetet val 

kring vilken kommun som de arbetar i. Andra faktorer som påverkar deras privatliv är 

avståndstagandet vid sociala kontakter och förmågan att släppa arbetet vid hemgång, detta 

är dock ett begränsat forskningsområde i dagsläget. Oxenstierna (1997) lyfter däremot att 
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arbetets negativa upplevelser har en stark inverkan i både arbetet och privatlivet. I tidigare 

forskning har det redovisats att arbetet har en negativ påverkan på privatlivet (Tham, 

2015), vilket även är denna studies slutsats.  

 

Socialsekreterarna anser att flertalet förändringar bör ske för att deras arbetssituation ska 

bli bättre. De efterfrågade förändringarna som blivit belysta i denna studie är införandet 

av en ny stödform vilket är individuell handledning som ska vara behjälplig vid 

prioritering och strukturering av deras arbete. En mer stöttande ledning gällande 

arbetsbelastningen, fler anställda samt mer tid för reflektion är fler behov som uttrycktes. 

Tidigare forskning (Olsson, 2003; Oxenstierna, 1997; Tham, 2007; Tham, 2015; Wilson, 

2004) har diskuterat vissa förändringsfaktorer, vilket överensstämmer med denna studies 

resultat. Utifrån det kan slutsatsen dras att det fortfarande krävs resurser för att förändra 

samt förbättra socialsekreterarnas arbetssituation. 

 

5.2 Studiens relevans för socialt arbete  

I ett framtidsperspektiv skulle en vidare forskning inom detta område bidra till att 

säkerställa en hållbar och god psykosocial arbetsmiljö. Det är viktigt att fortsätta studera 

de faktorer som påverkar socialsekreterarna för att vidare kunna förebygga dem. Vad som 

tidigare forskning har uppmärksammat mellan åren 1997-2015 är att situationen på olika 

sätt förändrats och förbättrats för socialsekreterarna, däremot kvarstår problematiken 

delvis inom professionen (Olsson, 2003; Oxenstierna, 1997; Tham, 2007; Tham, 2008; 

Tham, 2015; Tham & Meagher, 2009; Wilson, 2004). Denna studie ser vikten i att 

fortsätta studera hur arbetet påverkar privatlivet för att bibehålla en god hälsa samt minska 

personalomsättningen inom professionen. Om inte socialsekreterarnas situation 

uppmärksammas kan det leda till allt mer ohälsa bland de yrkesverksamma och att 

långtidssjukskrivningar ökar. Det har tidigare nämnts att en god psykosocial arbetsmiljö 

bidrar till ökning och förbättring inom områden som psykisk och fysisk hälsa, 

engagemang, trivsel samt prestationer (Abrahamsson & Johansson, 2013). 

Rättssäkerheten och kvaliteten i arbetet kan påverkas om socialsekreterarnas arbetsmiljö 

och hälsa förblir densamma, det vill säga att om situationen inte förändras i positiv 

riktning kan kvaliteten bli bristfällig. Detta eftersom om arbetet kräver mer än vad som 

är möjligt kan det ha en negativ inverkan över socialsekreterarnas privat- och familjeliv 

samt deras privata hälsa. Socialsekreterare har under många år uttryckt ett missnöje 
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avseende deras arbetsbelastning och den bestående stressen inom arbetet. Detta har denna 

studie uppmärksammat och behovet kvarstår av att lyfta den bestående problematiken för 

att bidra till en hållbar utveckling för det sociala arbetet. 

 

5.3 Metoddiskussion 

Studiens resultat samt tolkningar i analysen har baserats på det respondenterna uttalat 

under intervjuerna. Därav har enbart socialsekreterarnas uppfattning av de centrala 

områdena uppmärksammats, det vill säga att klienters eller chefers uppfattningar inte 

tagits i beaktandet. Andra tolkningar skulle kunna ha en annan inverkan samt påverkan 

på studiens resultat. Utifrån metodvalet, vilket var kvalitativa intervjuer, har tolkningar 

skett av hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation. Tolkningar inom kvalitativa 

intervjuer ska vara subjektiva i den utsträckning som är möjligt. För att möjliggöra detta 

krävs en redovisning av den medvetna förförståelsen samt av tidigare erfarenheter och 

forskning inom området som skulle kunna påverka tolkningen av studiens resultat. 

Validiteten i denna studie är relativt hög eftersom det går att urskilja att frågeställningarna 

är besvarade i resultatet, även stärks reliabiliteten eftersom studiens resultat 

överensstämmer med tidigare forskningsresultat. 

 

5.4 Vidare forskning  

Denna studies resultat bidrar med en allt större förståelse och kunskap kring 

socialsekreterarnas arbetssituation samt hur det påverkar deras privatliv. Vidare forskning 

borde fokusera på i vilken utsträckning avståndstagandet av sociala kontakter egentligen 

sker, hur arbetsgivarna arbetar för att främja en reflekterande arbetsgrupp samt hur 

socialsekreterarnas hälsa påverkas av begränsade resurser inom professionen. Att ha i 

åtanke är att inte enbart uppmärksamma socialsekreterarnas uppfattning utan även beakta 

klienters samt chefers uppfattningar gällande det aktuella forskningsområdet. Att forska 

vidare på socialsekreterares uppfattningar om hur arbetssituationen påverkar privatlivet 

är något som skulle främja socialtjänsten som arbetsgivare för att möjliggöra bästa 

potentiella kvalitet samt rättssäkerheten i arbetet. Även skulle det främja 

socialsekreterarnas psykiska hälsa och påverkan på deras privatliv skulle kunna minskas. 

Vidare forskning kan möjliggöra en allt bättre arbetsmiljö för socialsekreterare samt 

minska stressen i yrket och utifrån det kan socialsekreterare inom området barn och familj 

bli ett allt mer attraktivt yrke på arbetsmarknaden. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledande frågor 

1. Hur kommer det sig att du valde att utbilda dig till socionom? 

2. Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten? 

- innan du började arbeta på nuvarande arbetsplats, har du uppmärksammat 

någon skillnad i ditt mående? 

 

Arbetssituation 

1. Berätta hur ditt arbete ser ut? 

2. Vilka positiva utmaningar finns i ditt arbete? 

- vad är givande med ditt arbete? 

3. Vilka negativa utmaningar påfrestar ditt arbete? 

- vad tänker du kring arbetsbelastningen/ärendebelastningen inom 

socialtjänsten? 

- hur tycker du att det är att ta tuffa beslut? (exempelvis svåra/avgörande 

bedömningar) 

- krävs det att man som socialsekreterare får jobba helger? Upplever du att du 

hinner återhämta dig? 

4. Hur ofta tvingas du ändra planeringen av arbetsdagen på grund av akuta 

situationer? 

- hur upplever du att det påverkar dig privat? 

5. I ert arbete kan ni komma i kontakt med barn som varit utsatt för sexuella 

övergrepp eller våld. Hur påverkar det din psykiska hälsa? 

6. Hur ser reflektion och återhämtning ut för dig i ditt arbete? 

7. Hur ser stödet ut i ditt arbete? 

- vad för slags stöd? 

-upplever du tillit till din arbetsgrupp? 

-anser du att din arbetsgrupp har behov av stöd? 

-mer stöd? Egna förslag på stöd? 

Privatliv 

1. Berätta hur ditt arbete påverkar ditt privatliv. 

-att arbeta i kommunen du bor i? 

-kan du släppa jobbet när du har slutat? Några strategier? Om inte, hur påverkar 
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det dig? 

-sömnsvårigheter? 

-känslomässigt tömd av ditt arbete? 

-stressad/pressad av ditt arbete? 

2. Har du övervägt att byta arbete, och i så fall varför? 

 

Avslutande frågor 

1. Vilka faktorer får dig att stanna kvar inom yrket? 

2. Om du skulle få beskriva tre förändringsfaktorer som skulle kunna förbättra din 

arbetssituation, vad skulle det då vara? 

3. Om du skulle ge tips till nyexaminerade socionomer som ska ut i arbetslivet, vad 

eller vilka tips skulle du då ge? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


