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Sammanfattning 

 

Socialsekreterarens välbefinnande är en kvalitativ studie vars empiriska material inhämtats genom 

en enkätundersökning. En arbetsgrupp av socialsekreterare blev utvald och har medverkat i 

undersökningen. Sammanlagt var det 14 personer som ställde upp och svarade på enkäten. 

Analysen på det inkomna materialet är gjord med inslag av Grounded Theory där vi författare gått 

in med ett öppet sinne och försökt att se helheten. Därefter har vi kopplat de resultat vi fått till redan 

befintliga teorier och kunskap. 

 

Studiens syfte är att ta reda på hur socialsekreterare som jobbar med myndighetsutövning inom 

socialtjänsten blir påverkade av de krav som ställs. Tidigare forskning visar att stressen är stor inom 

socialtjänsten och att socialsekreterare behöver ett stöd från sina medarbetare för att trivas bättre 

med sin position inom arbete med beslutsfattande. Resultatet visar att socialsekreterarna upplever 

mycket stress i sitt dagliga arbete även om det inte sker i det direkta klientmötet. Det vi sett är att de 

som jobbat kortare tid på arbetsplatsen har en större vilja till att byta arbete än de som jobbat många 

år på verksamheten. Det framkommer även olika faktorer som bidrar till dagens stora 

personalomsättning inom socialtjänsten. 
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nära och kära har vi tagit oss igenom arbetet.  
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1. Inledning 
 

Under den senare delen av 1700-talet fick människor runt om i Europa ett nytt tankesätt gällande 

relationen mellan den enskilde individen och den offentliga makten. Tidigare ansågs staten som att 

det var kungens organ som var till för att administrera och befästa den egna makten. Med hjälp av 

upplysningsfilosofin började folket istället se staten som medborgarnas och detta gjorde att de fick 

förutsättningar för att få en social lagstiftning. Under sena 1700-talet växte det fram flera olika lagar 

som på olika sätt fanns till för fattigvården. På 1800-talet ändrades lagarna till det sämre för den 

enskilde individen. Många som riktade kritiken trodde att fattigvården utnyttjades på fel sätt. På 

grund av moraliska, ideologiska och ekonomiska utgångspunkter gick den sociala lagstiftningen 

alltså i en strängare riktning under 1800-talet (Åström, 2000). 

 

Grunderna till fattigvården som arbetats fram under 1800-talet höll sig även kvar en bit under 1900-

talet. Exempelvis kan man se i 1918-års lag att människor kunde ha återbetalningsskyldighet, 

arbetsplikt och hemsändning om de vistades på annan ort. Men den nya lagen var ändå mjukare än 

den reform som fanns på 1800-talet, exempelvis avskaffades husbondemakten och 

lagstiftningstekniken moderniserades. På 1920-talet bildades några socialinstitut som senare blev 

socialhögskolor som ingick i universitetsorganisationen. Det första gjordes i Stockholm och därefter 

även i Lund och Göteborg, dessa institutioner började utbilda socionomer. Tidigare hade CSA, 

centralförbundet för socialt arbete, bedrivit en viss social utbildning men utöver det fanns det 

tidigare ingen passande utbildning för socialt arbete. Tidigare bedrevs det sociala arbetet av lokalt 

förtroendevalda och frivilliga (Åström, 2000). 

 

1956-års socialhjälpslag var nästa steg i den välfärdsrättsliga utvecklingen. Tidigare hade det 

sociala stödets funnits men i denna lag befästes den enskilde individens rättighet till socialt stöd. 

Socialhjälpslagen såg däremot inte till den enskilde individens sociala problem, utan de såg till 

vissa rekvisit som skulle vara uppfyllda för att en individ skulle ha rätt till socialt stöd. Problemet 

med lagen var alltså att tillämpningen av lagen blev byråkratisk och förmyndaraktig. Det var 

egentligen inte förrän 1980-års socialtjänstlag kom som det blev stora förändringar. Med den nya 

socialtjänstlagen kunde beslutsfattarna arbeta på ett helt annat sätt än tidigare, de hade mer utrymme 

till att ge sin professionella bedömning och utifrån de regler som finns hitta passande medel för att 

uppnå de målen. Beslutsfattandet blev alltså mer målrationellt än tidigare vilket också ställer högre 

krav på att den som tar beslut har empiriskt grundad erfarenhetskunskap. Det syns historiskt sett en 

kraftig pendling mellan rättighetsperspektiv och skyldighets- eller frivillighetsperspektivet, och 

pendeln svänger snabbare på senare år än vad den gjort tidigare (Åström, 2000). 

 

Det tidigare socialbidraget benämns idag som försörjningsstöd och de som handlägger dessa 

ärenden är socialsekreterare (Åström, 2000). För några år sedan i en stadsdel i Stockholm var det 

kris då många av socialsekreterarna som jobbade med barn, unga, och våldsutsatta kvinnor sökte sig 

ifrån sitt arbete på socialtjänsten. En stor del av personalgruppen upplevde att stressen och 

överbelastningen blev för mycket. Helt enkelt var ärendena för många och handläggarna för få. Så 
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stor del som 71 procent av socialsekreterarna vågade inte säga vad de själva tyckte på 

arbetsplatsträffarna enligt den senaste arbetsmiljöundersökningen. Det man sett är att 

arbetsvillkoren för de som jobbar med barn- och unga har försämrats mot för tidigare och mer än 

hälften av de anställda överväger att byta yrke (Lund, 2014).  

 

Att få stöd är något som är speciellt viktigt för nyexaminerade socionomer, då de inte har erfarenhet 

av beslutsfattande, dock är även socionomer med erfarenhet i behov av stöd. Genom att få det stöd 

som socionomer är i behov av bidrar det till att socialsekreterare orkar med sitt jobb på lång sikt. 

Som socialsekreterare finns det många lagar och förordningar som de ska förhålla sig till, då kan 

stöd från arbetsgruppen vara till hjälp, det kan även leda till att de får fram fler likvärdiga 

bedömningar på arbetsplatsen vid liknande situationer när de blir stöttade av varandra och när de 

delar med sig av sina egna erfarenheter (Wihlborg, 2017). Endast 63 procent av socionomerna på en 

arbetsplats upplever att de får tillräckligt med stöd av sin arbetsledning vid svåra beslutsfattanden. 

Siffran anses vara väldigt låg och efterfrågan på att få beslutsstöd och en nära arbetsledning har på 

senare tid höjts inom socialt arbete (Wihlborg, 2017).  

 

Det finns idag bekymmer för socialtjänsten då de har svårigheter med att behålla och rekrytera ny 

personal, detta är något som är uppmärksammats av regeringen och kommunledningar (Regnér, 

2016). Flera insatser krävs för att för att få en bättre socialförvaltning, detta med hjälp av varje 

medarbetare, genom att de är professionella och engagerade vilket i sin tur ger nöjda medborgare. 

Det man strävar efter är att utveckla mer stöd och handledning, bättre arbetsvillkor och avlastning. 

Socialsekreterare ska känna att de är viktiga och har goda utvecklingsmöjligheter, det är även 

viktigt att de känner tillit till sina medarbetare för att skapa gemenskap inom verksamheten. Att 

gruppledare kontinuerligt pratar med personalen så att de känner sig involverade för att det är 

medarbetarna som har mest erfarenhet av att arbeta med klienter och därmed vet hur man på bästa 

sätt kan förbättra och utveckla sitt arbete (Lideståhl, 2016).  

 

Som socialsekreterare inom socialtjänsten har man en utvärderande roll, det sker en utredning på 

klienter och därmed bestäms olika insatser som klienten anses vara i behov av. Detta ger 

socialsekreteraren en maktposition där resultatet kan bero på vilka insatser som socialsekreteraren 

anser att klienten behöver (Blom, Nygren &Morén, 2011) eller beslutar för att ge klienten avslag. 

Det kan ge socialsekreteraren en känsla av ansvar, då klienten är beroende av beslutsfattandet. 

Enligt Socialtjänstlagen 1 kapitlet 1 § ska verksamheten bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet (Socialtjänstlagen, SFS 2001:453, 1 kap. 1 §), och 

socialtjänsten har ett ansvar med sin utredning över att de människor som är i behov får det stöd 

som behövs. Huvuduppgiften för människobehandlande organisationer är att de ska skydda, 

förbättra eller bevara klientens välbefinnande, detta genom att försöka definiera problemet och 

därefter förändra eller behålla klientens personliga egenskaper (Johansson, Dellgran & Höjer, 

2015). 

 

Metoder som används under utredning till att ge stöd och hjälp åt en klient går processen till genom 
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problem identifiering - utredning - en bedömning görs - planering och åtgärder - därefter resultatet. 

Socialsekreteraren ska uppfattas som en expert inom sitt kunskapsområde där de bedömer 

situationen och har ett ansvar att försöka nå den önskvärda förändringen (Morén, 2015). 

Socialsekreterare har kunskap inom fler områden som ekonomi, juridik, användning av 

samtalsmetoder, vilka behandlingar och insatser som behövs. Inom socialt arbete ska den 

professionella ha hänsyn till att se relationen mellan klienten och hur individen förhåller sig till den 

sociala verkligheten (Herz, 2012). Det som eftersträvas ur ett etiskt perspektiv är att 

socialsekreteraren ska tillämpa insatser som är de bästa för klienten, är mest effektiva och undvika 

det som kan vara skadligt (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). 

 

Socialsekreterare kan liksom andra arbetsgrupper uppleva stress och utbrändhet, där klientarbetet 

kan vara en av faktorerna till detta. Det kan vara att socialsekreteraren är väldigt känslomässigt 

engagerad i sina klienter. Ibland beror det även på att de ska försöka stå för klientens behov i 

förhållande till det lag och regelsystem som måste följas (Larsson & Morén, 1988). En studie 

behövs där man kollar på socialsekreterarens välbefinnande i samband med handläggning av 

ärenden och beslutsfattande. Genom det vill vi som författare kunna bidra till en framtid med bättre 

förhållanden för socialsekreterarna. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syfte med studien är att studera hur personal som jobbar med myndighetsutövning inom 

socialtjänsten blir påverkade av de krav som ställs. Vi vill undersöka om avslag i ärenden som 

innefattar försörjningsstöd kan bidra till stress och hur socialsekreterare känner inför sitt yrke. 

Genom studien vill vi även se om socialsekreterarna ibland behöver fatta beslut om avslag som de 

själva inte står för och om deras välbefinnande påverkas av det. För att besvara syftet kommer vi 

utgå från tre centrala frågeställningar.  

 

● Är myndighetsutövning en stressfaktor och på vilket sätt tar sig stressen till uttryck? 

● Hur påverkas socialsekreterarnas välbefinnande av avslagen de ger? 

● Hur upplever socialsekreterarna sitt ansvar? 

 

 

Ansvarsfördelning 

 
Båda författarna har under arbetets gång varit delaktig i uppsatsens alla delar. Eftersom att 

studenterna bor på olika orter har all kommunikation skett via telefon och internet. På grund av det 

har även hela skrivprocessen skett på distans men det har inte setts som något problem.  
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3. Kunskapsläget/tidigare forskning 
 

I kapitlet tas det upp bakgrund och tidigare forskning kring medkänsla, stress, sekundär traumatisk 

stress, utbrändhet, personalomsättning och copingstrategier. Informationen som tas upp kommer att 

ses som en teoretisk utgångspunkt under forskningen när det inhämtade materialet ska analyseras.  

 

3.1. Medkänsla i rollen som socialsekreterare 
 

Sett till omfattningen är försörjningsstöd idag ett av de största områdena för socialt arbete. Det 

vanligaste skälet till att en person kommer i kontakt med socialtjänstens familje- och individomsorg 

är ett behov av ekonomisk hjälp. Detta är en av de vanligaste arbetsuppgifterna som 

socialsekreterare nämligen att arbeta med handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt 

bistånd. Det finns en del forskning där innehållet observeras i arbetet gällande försörjningsstöd, 

bidragstagare och beslutsfattande, men i överlag är forskningen begränsad till enskilda kommuner 

eller till ett specifikt arbetssätt. Något det forskats mer på är mötet mellan handläggare och klient, 

och de processer man kan se emellan dem (Bergmark, 2000). 

 

Genom att sätta en individ eller en grupp av människor i centrum händer det också att andra 

människor hamnar på sidan av. Socialsekreterare som jobbar med handläggning av ärenden och 

beslutsfattande är ständigt tvungen att göra olika typer av prioriteringar. Att socialt arbete till stor 

del består av prioriteringar av olika slag kan ses både i Sverige men även internationellt. Det finns 

en stor variation i bland de svenska socialsekreterare gällande hur de vill prioritera på sin 

arbetsplats och hur de vill lägga olika resurser. Framförallt kan observeras att prioriteringar av olika 

slag är beroende på vad medarbetaren har för ideologi och värderingar. Många personliga 

bakgrundsfaktorer har visat sig vara irrelevanta för hur socialsekreteraren prioriterar medan 

människors familjesammansättning verkar ha en viss inverkan. Exempelvis tycker de som lever 

utan partner och inte har några barn att det läggs för mycket resurser inom barn- och 

ungdomsområdet (Wörlen& Bergmark, 2012). 

 

Yrken inom socialt arbete går ut på att stödja och hjälpa andra människor, klienter kan vara i 

potentiellt stressiga miljöer. Trots att det ingår i socionomers utbildning hur socialsekreterare ska ta 

hand om sig själv i arbete med klienter kan socialsekreteraren ändå vara känsliga för stress, 

utbrändhet och sekundär traumatisk stress (Wagaman, Geiger, Shockley & Segal, 2015). 

Socialsekreterare arbetar idag inom flera olika fält, de som arbetar med traumatiserade klienter kan 

bygga en känslomässig kontakt med sina klienter, detta kan ha en påverkan på de professionellas 

välbefinnande. Socionomen kan få en ny livssyn på det hemska som kan hända i världen. Det kan 

leda till att socionomen kan uppleva stress, trötthet i ursprung av medkänsla och sekundär 

traumatisering, att genom klienten få insyn i deras trauman. Den professionella kan utifrån det här 

utveckla emotionella beteendeförändringar, från tidigare forskning som gjorts ses dessa faktorer 

som en yrkesrisk. Insyn i klienternas upplevelse kan ge störningar i identitet, världsbild, 
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självuppfattning och relationer. Stress kan uppstå när socionomen hjälper eller vill hjälpa klienter i 

behov av stöd (Bride, Radey & Figley, 2007). 

 

3.2. Stress 
 

Vissa socionomer upplever inte stress och trötthet av att känna medkänsla, det kan komma från att 

den professionella upplever känsla av tillfredsställelse som de får från att hjälpa andra. Det kan även 

vara så att den professionella känner stress och trötthet i form av medkänsla samtidigt som de 

känner tillfredsställelse. De som upplever stress och trötthet som kommer från upplevelsen av 

medkänsla tros ha större risk att ta dåliga och felaktiga bedömningar, diagnos, 

behandlingsplanering. För att förhindra att stressen och tröttheten påverkar hur den professionella 

utför sitt arbete är det bra att ha uppsikt över sitt välbefinnande och se tecken på dess uppkomst 

(Bride, Radey & Figley, 2007). 

 

Socialt arbete kan anses vara ett yrke som orsakar stress av den anledningen att den professionella 

kan var djupt involverad i sina klienters sociala problem. Inom socialt arbete arbetar de ofta med 

lagstadgade organisationer med politiska ändringar och begränsningar av resurser. Stress kan mätas 

på två sätt enligt studien som är arbetsbelastning och rollkonflikter, även att de med begränsad 

arbetserfarenhet drabbas mest av detta. Det framkommer även att socialsekreterarens inställning till 

sina klienter påverkas av den nivån av stress som upplevs på arbetsplatsen, det kan minska känslan 

av empatin mot klienterna. Dock är detta något som upplevts hos socialsekreteraren och inte 

forskats utifrån klientens upplevelse (Blomberg, Kallio, Kroll & Saarinen, 2015). 

 

Stress uppstår i samband med de krav som organisationen har på sina arbetare och arbetarens 

förmåga att möta dessa krav, här anses utbrändhet vara en följd av stressen. Arbetskrav som avser 

hur mycket ansträngning som krävs eller den krävande arbetsmiljön som arbetarna utsätts för. Det 

uppstår tidspress, svårhanterliga ärenden eller allt för mycket ansvar. Rollkonflikt avser arbetarens 

osäkerhet i sina arbetsuppgifter, ansvar och ställning. Att personalen har för många arbetsuppgifter 

kan öka chansen att det upplevs rollkonflikter därför att det är svårt att förhålla sig till normer och 

etik under de förhållandena (Blomberg, Kallio, Kroll & Saarinen, 2015). 

 

3.3. Sekundär traumatisk stress 
 

Sekundär traumatisk stress kännetecknas av symptom som trötthet som den professionella upplever 

från att själv vittna eller lyssna på andras berättelser om deras upplevda traumatiska händelser och 

erfarenheter. Sekundär traumatisk stress kan leda till att socialsekreteraren själva upplever trauman 

såsom att de börjar grubbla, får återblickar/flashbacks, ångest, rädsla och psykologisk känslomässig 

ansträngning. Dessa faktorer kan vidare resultera med avbrott i arbetet. Andra symptom som kan 

uppstå från sekundär traumatisk stress kan vara högre känslosam känslighet, sömnsvårigheter, 
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mardrömmar, trötthet och oro. 2014 rapporterade The National Institut of Mental Health att de 

primära symptom för sekundär traumatisk stress är hopplöshet, oförmåga och svårigheter med att 

hantera svårigheter, undvika klienter och även kollegor, fysiska sjukdomar, förminskning av 

problem, rädsla och upplevd känsla av skuld. Från en tidigare studie rapporterade att 70 procent av 

socialsekreterare har upplevt minst en symtom av sekundär traumatisk stress (Wagaman, Geiger, 

Shockley & Segal, 2015). 

 

3.4. Utbrändhet 
 

Utbrändhet kommer från känslan av att vara otillräcklig professionellt, överväldigande 

känslomässigt utmattande och personlighetsförändringar. Detta kan bli resultatet av krävande och 

känslomässiga relationer med klienter, den professionella får svårigheter att fortsätta uppfylla de 

grundläggande arbetsuppgifterna och det ansvar som de har. Utbrändhet i relation till 

socialsekreterare anses sällan vara något som händer helt plötsligt eller från endast en händelse, 

utan det är en gradvis process som uppstår med tiden då friska försvar slits ner av svårigheter med 

personer eller situationer, upplevelsen av känslomässiga krav och jobb motgångar (Wagaman, 

Geiger, Shockley & Segal, 2015). 

 

Servicearbeten med människor anses vara den största riskfaktorn till att utveckla professionell 

utbrändhet. Att vara utbränd är förknippat med psykisk och fysisk hälsa, depression, 

sömnsvårigheter, gastrointestinala problem, högre frånvaro, minskad arbetsinsats och produktivitet, 

hög omsättning och minskat effektivt arbete med klienter (Wagaman, Geiger, Shockley & Segal, 

2015). Tidigare forskning visar negativa attityder inom människoserviceorganisationer till följd av 

utbrändhet som känslomässig utmatthet, minskad prestation, minskad empati och ändring av ens 

egen verklighet. Det kan leda till känslomässigt avstånd från socialsekreteraren och till följd av hög 

rollkonflikt kan den professionella anse att klienten är förtjänt av sina problem och bör därför få 

mindre stöd. Det finns stora svårigheter med att arbeta bland annat med socialbidrag, orsaker till det 

kan vara att det finns personalbrist och otillräcklig budget som leder till svårigheter att möta 

klientens behov (Blomberg, Kallio, Kroll & Saarinen, 2015). 

 

Utöver påverkan socialsekreteraren får från klienterna, kan arbetarna upplevt egna trauman som 

ångest, humörsvängningar, konflikter med andra, uttråkad och brister i engagemanget för arbetet är 

ökade risker för att bli utbränd. Det går att märka på beteenden när någon är utbränd genom att den 

professionella missar arbetsuppgifter, dåligt utförda arbetsuppgifter, låg prestationsförmåga och 

isolera sig själv från andra. Andra bidragande faktorer till utbrändhet är när arbetare har dålig 

kontroll över sin tid och arbetsuppgifter, svårigheter med att se sin arbetsroll, förvirring av identitet 

på arbetet, högre krav på arbetet, svårigheter med andra människor och problem med relationen till 

handledare och medarbetare (Wagaman, Geiger, Shockley & Segal, 2015).  

 

Enligt en tidigare studie av Wagaman, Geiger, Shockley och Segal (2015) visade att det finns 
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förebyggande komponenter i empati som kan minska utbrändhet och sekundär traumatisk stress, 

och på samma gång öka tillfredställelsen av medkänsla. De anser att empati borde vara införlivat i 

utbildning och under socialarbetarnas hela yrkeskarriär.  

 

3.5. Personalomsättning 
 

Det har gjorts tidigare forskning på orsaker till att socionomer lämnar sina positioner i arbete med 

barn. Det som framkom var att orsakerna kan vara brist av stöd som var det primära skälet till att de 

lämnade arbetet, även att de upplevde ett behov att bli hörda, erkända och öva egenvård som de 

kände brist av. De på socialtjänsten som stannat på samma plats under minst 8 år känner däremot att 

de är missnöjda med arbetsbelastningen och av hur de påverkas känslomässigt. Studier visar att den 

höga omsättningen av arbetskraften är oroande. Omsättningen av personalen påverkar inte bara de 

resterande av personalen utan det går ut över och påverkar starkt familjerna och samhället, det 

resulterar i mindre besök, uppföljningar med barnen och familjerna och aktualiteten i 

undersökningar. Detta resulterar i ett nationellt samhällsproblem, omsättningen i arbeten med barn 

har högre arbetsbelastning än socialsekreterare i andra situationer (Griffiths & Royse, 2017). 

 

De socialsekreterare med lägre emotionell utmattning stannar kvar eller längre på sina positioner. 

Även socialsekreterarens egen upplevelse av ha förmågan att hantera olika situationer har inverkan 

på om de vill stanna kvar på sin dåvarande arbetsplats. Andra faktorer som också kan spela roll är 

oron över säkerheten, stress, inflytandet av omsättningen, att känna sig underskattad, fruktan över 

att känna skuld och flexibelt tänkande. Positiv inverkan har visat sig vara bättre löner, rimlig 

arbetsbelastning, potential till högre positioner, få stöd av handledare och medarbetare, och flexibla 

arbetstider (Griffiths & Royse, 2017). Även fysisk hälsa, att motionera, att få tillräckligt med sömn, 

och har en bra kost hjälper till att minska risken för utbrändhet och sekundär traumatisk stress 

(Wagaman, Geiger, Shockley & Segal (2015). Det framstår att det inte är det själva arbetat som är 

orsaken till den höga arbetsersättningen utan det är de organisationernas förhållanden som är 

anledningen (Griffiths & Royse, 2017).  

 

3.6. Copingstrategier 
 

Som socialsekreterare är det viktigt att kunna hanterar motgångar, stress och ens förmåga att 

återhämta sig. Hur den professionella kan hantera sina känslor och fortsätta att vara professionell 

under svåra omständigheter. Flertal nyutexaminerade socialsekreterare kan känna emotionell 

påfrestning, psykisk utmattning och låg självkänsla, därför kan det vara av stor vikt att kunna 

igenkänna tecken på stress, utbrändhet, för att därmed få den stöd som behövs som hjälp för att 

motarbeta det (Rajan-Rankin, 2013). Socialsekreterare som påverkas starkt av sin medkänsla, lider 

känslomässigt av att arbeta med traumatiserade klienter finns risken att negativa konsekvenser 

uppstår för socialsekreteraren. Därmed finns det olika copingstrategier till hjälp för att motverka 
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detta (Gil & Weinberg, 2015). 

Att socialsekreteraren upplever sig kunna diskutera med en handledare och medarbetare, få 

reflektera över andra synvinklar, detta hjälper den professionella att hålla sig uppdaterad om den 

sociala rättvisan och även bli bättre i sitt yrke (Hair, 2015). 

 

De socialsekreterare som stannat kvar på sin arbetsplats längre och lärt sig copingstrategier för att 

kunna hantera sin stress och upplever en högre tillfredsställelse med sin position (Griffiths & 

Royse, 2017). Det finns flera olika copingstrategier som tidigare forskare har utvecklat såsom 

känslofokuserad coping och problemfokuserad coping, dessa strategier för lära sig att hantera 

stressiga situationer. Genom känslofokuserad coping är det sin känslomässiga reaktion som man vill 

ändra på när en situation upplevs stressig eller inte kan kontrolleras. I problemfokuserad coping 

består av externa och interna strategier, externa strategier avser att ändra situationen i omgivningen, 

miljön för att minska stressen genom att exempelvis kan socialsekreteraren försöka förhandla för att 

få mer tid eller bidra med hjälp vid oavslutade uppdrag medan interna strategier anstränger 

socialsekreteraren med att ändra på sin egen attityd, beteende, färdigheter att hantera stress och 

kunskaper. Det finns även en tredje strategi som är undvikande strategi, när socialsekreteraren 

undviker stressen genom att ta ledigt, den här strategin anses minst effektiv då det inte hjälper med 

att åtgärda situationen (Kalliath & Kalliath, 2014). 
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4. Metod 
 

Kapitlet behandlar den metodologiska ansatsen, metodvalets för- och nackdelar, målgruppen, urval 

och bortfall. Författarna redogör även för analysmetoden och hur arbetsprocessen har sett ut. Andra 

delar som tas upp under kapitlet är bland annat studiens kvalitetsaspekter och hur författarna har 

förhållit sig etiskt under arbetets gång. 

 

4.1. Metodologisk ansats  
 

För att ta reda på syftet med studien har vi valt att göra en enkätstudie med kvalitativ ansats. 

Kvalitativ forskningsmetod passar in på vårt forskningsområde då vi vill studera socialsekreterare 

för att undersöka hur de trivs och hanterar en viss miljö i verkliga livet. Det insamlade resultatet kan 

hjälpa oss och andra i framtiden med att få en förståelse och insyn i det problemområde vi är 

intresserade av. Forskning med kvalitativ ansats hjälper oss att studera människors liv under 

verkliga omständigheter, återberättar och tolkar deltagarnas åsikter, synsätt och upplevelse, det ger 

insikt i rådande sociala beteenden (Yin, 2013). 

 

4.2. För- och nackdelar med metodvalet 
 

Skillnaden till om vi hade valt att göra strukturerade intervjuer är att vi inte finns på plats för att 

ställa frågorna och därför inte heller kan ställa några följdfrågor, utan deltagarna får självständigt 

läsa och svara på frågorna. Även om vi använt oss av intervjuer hade vi ändå haft en liknande 

frågeställning. Fördelar som finns med att välja enkätundersökning istället för strukturerade 

intervjuer för vår undersökning var att det är distans mellan oss författare och till de tilltänkta 

deltagarna, detta hade påverkat utförandet av intervjuerna. Enkäter är även ett sätt som är snabbare 

att administrera, att enkäterna skickas ut till alla de tänkta deltagarna samtidigt, detta är en stor 

skillnad till om vi hade gjort intervjuer tidsmässigt, dock fick deltagarna tillräckligt med tid på sig 

att svara på frågorna, deltagarna kan då svara på enkäten när de har tid och möjlighet till det. 

Genom valet av att använda enkäter kan vi som intervjuare inte påverka deltagarnas svar, 

intervjuaren kan på olika sätt påverka deltagaren och det kan på så sätt leda till att de svarar på 

frågorna annorlunda, det är inte säkert att deltagaren påverkas av intervjuaren endast att det kan 

vara en möjlighet. Genom att använda enkäter behöver vi inte oroa oss för intervjuareffekten på 

deltagarna (Bryman, 2011).  

 

Nackdelar med att använda sig av enkätundersökning istället för strukturerade intervjuer är att vi 

inte kan hjälpa deltagarna när de undrar över något eller har svårt för att uttrycka sig, dock finns vår 

kontaktinformation i informationsbrevet där de har möjlighet till att kontakta oss. Vi kan heller inte 

ställa följdfrågor om vi skulle vilja ha fördjupade svar eller vinkla frågorna efter hur varje deltagare 

är som person, då vissa människor kan uppfatta frågor på olika sätt. Det finns även risk att 
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deltagarna struntar i att svara på alla frågorna i enkäten som leder till bortfall. Med enkäter kan 

deltagare tröttna och därför är det viktigt för hur vi formulerar frågorna och att de anses som 

viktiga, risken finns för att vi inte får in all information och att deltagarna inte svarar på frågorna 

utförligt. Att använda sig av enkät gör att vi inte vet vem som svarat på frågorna, det blir omöjligt 

att avgöra vilket svar tillhör vilken person, detta leder till att vi inte kan få in tilläggsinformation. 

Den största nackdelen med att vi använder oss av enkäter är att det finns större risk för bortfall, att 

de tilltänkta undersökningspersonerna väljer att inte svara alls på enkäten (Bryman, 2011). 

 

 4.3. Målgruppen och urval 
 

Orsaken till att vi valde att göra en enkätundersökning hade framförallt med tidsbesparing att göra. 

Genom att få materialet skriftligt direkt behöver vi inte lägga ner mycket tid på att transkribera 

materialet vilket vi blivit tvungna att göra om vi valt att göra muntliga intervjuer med deltagarna. Vi 

två författare som utför den här undersökningen är från olika städer, en från Örnsköldsvik och den 

andra från Göteborg, därför passar en enkätstudie oss väldigt bra då vi annars kan ha fått svårigheter 

med utförandet av intervjuer. Därför valde vi att ringa runt till fem olika socialkontor i Göteborg 

och ett socialkontor i Örnsköldsvik för att få tag på villiga deltagare. Vi fick därefter kontakt med 

några enhetschefer som blev tillfrågade om vi fick skicka ut enkäten till deras arbetsgrupp. En av 

enhetscheferna återkom till oss och tackade ja, dennes anställda blev då de som deltagit i studien. 

 

Till vår studie valde vi att använda oss av bekvämlighetsurval, de deltagare som deltog i studien var 

de som var tillgängliga, hade tid och gav samtycke till att delta. Vi skrev ett informationsbrev (se 

bilaga 1) där det tydligt stod om studiens syfte och valet av ämne. I informationsbrevet kunde man 

även läsa om oss som författare, vilka vi var, från vilket universitet och institut vi kom från. Något 

som också fanns med var kontaktuppgifter till oss författare, för att undersökningspersonerna skulle 

kunna kontakta oss om de hade några funderingar kring studien eller om frågorna som var i 

enkäten. Ingen fråga har kommit in från någon av undersökningspersonerna. Frågorna i enkäten var 

utformade på ett tydligt sätt för att det ska vara enkelt för deltagarna att svara på dem (Bryman, 

2011).Vi gjorde en internetenkät som gjordes i ett Google drive formulär, sammanlagt hade vi 10 

frågor som vi skickade ut och ville ha svar på (se bilaga 2). För att undvika att få in svar från 

personer som inte innefattade målgruppen inleddes enkäten med en fråga där man ser om 

handläggning av ärenden och beslutsfattande är den anställdes huvudsakliga uppgift.  

 

 4.5. Bortfall 
 

Enkäten skickades ut till 16 personer vars mejladresser vi fått av enhetschefen. Några dagar innan 

sista svarsdag såg vi att vi fått in 10 svar och för att undvika bortfall skickades ett påminnelsemejl 

om enkäten ut till samtliga undersökningspersoner. Eftersom det i en enkätundersökning inte går att 

ställa följdfrågor på samma sätt som det går att göra i en muntlig intervju fick vi lov att utforma 

frågorna på så sätt att man tydligt ser att vi vill ha så pass djupa svar som möjligt. I 
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informationsbrevet förklarar vi även att vi behöver utförliga svar för att kunna göra en bra analys av 

materialet. Att vi använde oss av ett Google drive formulär bidrog till att deltagarna blev helt 

anonyma även för oss, formuläret gör att vi inte kan se vilken mejl som tillhör vilket svar, dock 

medför detta att vi inte kan kontakta deltagaren om det blir så att vi undrar över något svar. 

 

Vi fick sammanlagt in svar från 14 av 16 av de tänkta deltagarna, därmed får vi bortfall på två 

personer som valt att inte delta, vägrar eller som glömt att svara på enkäten. Resultatet av svaren 

som analyseras kommer då från de 14 socialsekreterare som valt att delta och svarat på enkäten. 

Bortfall gäller även om deltagarna väljer att inte svara på vissa av frågorna (Bryman, 2011), här 

hade vi ett partiellt bortfall på frågan “Om du någonsin upplevt att ett beslutsfattande är felaktigt, 

hur går du då tillväga?”. Bortfall kan leda till konsekvenser för studie resultatets validitet, därför 

finns det vissa åtgärder som man kan förhålla sig till som forskare för att få en ökad svarsprocent av 

de utskickade enkäterna. En av åtgärderna man kan vidta är alltså att skicka ut ett påminnelsemejl 

vilket vi har gjort. Som författare ser vi inte att resultatet av vår studie har blivit påverkad av det 

bortfall vi fått. 

 

4.4. Insamlings- och analysmetod 
 

Deltagarna fick på sina svar i enkäten beskriva öppet hur de tyckte och kände i olika situationer. 

Grounded Theory är en metod där man vill ha en så pass öppen dialog som möjlig både när man 

samlar in materialet men också när man analyserar det. Detta innebär kortfattat att författarna ska 

vara öppna för vad som finns att upptäcka inom området och man ska inte tolka empirin utifrån 

tidigare teorier. Att använda öppna frågor samt att vara öppen för att upptäcka mer inom området 

ser vi som en stor fördel då man genom det kan sammanställa situationen och om det är möjligt 

göra förbättringar för framtidens socialsekreterare (Thoren-Jönsson, 2012). Studien är som tidigare 

nämnt kvalitativ och då kan man även tänka sig att de har en hermeneutisk inriktning där man vill 

titta på helheten. Genom att tolka det skrivna språket vill man försöka förstå intervjupersonernas 

värld och få en djupare förståelse enligt det hermeneutiska synsättet (Patel & Davidsson, 2011). 

 

Som analysmetod har vi använt oss av Grounded Theory med inslag av den narrativa analysen. 

Genom att samla in information som anses tillräckligt så ska den insamlade data analyseras och 

bearbetas, detta för att se mönster och samband. Vi har valt ett specifikt problemområde som vi 

ville undersöka och se det utifrån allmänheten. Från de mönster som uppkommer kan vi dra olika 

slutsatser, detta beroende på hur rimlig vår studie är (Trost, 2010). Både i Grounded Theory men 

även den narrativa analysen tittar man på olika fenomen som pågått under en längre tidsperiod och 

man utgår även från ett deltagarperspektiv (Dahlgren, Emmelin & Winkvist, 2004). 
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4.5. Arbetsprocess 
 

När man analyserar material enligt Grounded Theory har man ett empiriskt datamaterial vilket i vår 

studie är de skriftliga enkätsvaren. I analysen till vår studie började vi med att läsa igenom alla 

enkätsvaren noggrant och vardera fråga fick bli rubrik för en del i resultatet. Därefter plockade vi ut 

alla meningsbärande enheter där saker som vi ansåg relevanta var med. Vi plockade bort korta svar 

som inte innehöll någon djupare förklaring. Till varje fråga har vi kategoriserat svaren och i 

analysen försökt förklarat dem så tydligt som möjligt. Efter att vi plockat ut meningsbärande 

enheter och kategoriserat samtliga frågor från enkäten började vi fundera på om det fanns någon 

gemensam eller sammanfattande kod för samtliga frågor och från all den information som vi fått in. 

De vi har funnits mest intressant har därefter bearbetats under kapitlet analys där empirin kopplas 

till  befintliga teorier och tidigare forskning vilket kallas för integrering (Thoren-Jönsson, 2012).  

 

 4.6. Kvalitetsaspekter 
 

Under forskningsprocessen har vi som författare varit väldigt nog med var vi inhämtat information 

och vi skrev tydligt i informationsbrevet som var skickad med enkäten om vad det är vi vill 

undersöka. Det framkom inte att det blev några missförstånd med syftet eller frågorna. Deltagarna 

har inte blev påverkad av oss författare på något sätt och att de kunde svara på frågorna i lugn och 

ro när de kände att de hade tid. Eftersom att de även att hade vetskap om att de var anonyma kan det 

bidra till att de är mer ärliga än om vi utfört intervjuer. Intern validitet avgör om situationen är 

trovärdig från vad som kan påverka svaren och genom att ta bort det som kan påverka ökar den 

interna validiteten. Extern validitet innebär att resultatet kan generaliseras till andra situationer, 

platser och personer. Studien kan generaliseras till platser och personer i liknande miljö och 

resultatet kan därför också överföras till andra arbetsplatser (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

En studies validitet avser om forskningsstudien undersöker det den har för avsikt att undersöka, hur 

giltig är undersökningen som förs samman med sanningen, styrkan och riktigheten med studien. Det 

som är viktigt här är att vi som författare har trovärdighet och hantverksskicklighet. Validitet avser 

därmed kontroll av forsknings resultatets trovärdighet och tillförlitlighet under hela 

forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi hade en förförståelse innan vi utformade 

enkäten och hade redan viss kännedom om socialsekreterares välbefinnande vilket ökar validiteten 

med vår undersökning. Tidigare hade vi hört och läst artiklar om området, vi har använt oss av 

vetenskapliga artiklar om tidigare forskning inom området och utfört en egen undersökning av 

verkligheten med enkäter.  

 

Reliabiliteten det vill säga tillförlitligheten med enkäten och den undersökning som vi förde av de 

inkomna svaren anser vi har hög tillförlitlighet. Med reliabilitet avses konsistensen och 

tillförlitligheten av forskningsresultatet, om resultatet kan reproduceras igen av någon annan, andra 

forskare som använder samma metod som oss, hur de inkomna svaren tolkas och om 
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undersökningen utfördes vid annan tidpunkt. Om andra forskare kan komma fram till liknande 

resultat ökar tillförlitligheten, reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom vi använde oss 

av enkäter kan vi inte ha påverkat deltagarna, vi träffade dem aldrig och ingen av oss författare har 

tidigare haft någon kontakt med det socialkontoret som kan ha påverkat svaren på något sätt. Brister 

som kan finnas med reliabiliteten med vår undersökning kan vara slarvfel med bearbetning av de 

inkomna svaren och vid datainsamlingen.  

 

Den här studiens resultat kommer i statistisk mening inte att kunna generaliseras till hela 

allmänheten av socialsekreterare som jobbar inom socialtjänsten med beslutsfattande. Resultatet har 

begränsningar då vi har skickat ut få enkäter till endast ett socialtjänstkontor, som valdes ut på 

grund av tillgänglighet och villighet att delta. Om studien genomförs på annan arbetsplats med 

liknande miljö så kan man ändå förvänta sig att få fram ett liknande resultat. Generaliserbarhet 

avgör i vilken utsträckning resultatet från en situation kan överföras till några andra situationer, att 

vi utifrån hur vi upplever en situation förväntar oss att få liknande resultat vid liknande situationer 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

4.7. Etiskt förhållningssätt 
 

Vårt forskningsområde har med samhället att göra vilket leder till att vi oundvikligt kommer att 

vara i kontakt med människor (Ahrne & Svensson, 2015). När man gör en studie kan man behöva 

behandla etiska frågor och göra etiska överväganden under alla delar av forskningsprocessen. 

Redan innan studien började informerades deltagarna om syftet med studien, metoder, frivillighet 

och rätt att avbryta i enlighet med Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor.  

 

Det finns fyra etiska principer som måste uppfyllas, utifrån informationskravet som fokuserar på att 

de människor som är inblandade ska bli informerade om studiens syfte och vad undersökningen 

kommer att handla om. De tänkta deltagarna till studien ska få tillräckligt med information för att 

veta vilka moment som studien kommer att handla om. Att det är helt frivilligt att delta i studien 

och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande, därefter kan de ge sitt samtycke till att delta 

som hör till samtyckeskravet(Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom det är en enkät kan våra tänkta 

deltagare som vi skickat ut enkäten till välja att inte medverka genom att inte fylla i enkäten. Vi 

utgår från att de som fyller i och skickar in sina svar är villiga och ger sitt samtycke till att delta i 

undersökningen. 

 

Sedan har vi konfidentialitetskravet, att all den information och uppgifter om de som deltar i studien 

ska behandlas på ett konfidentiellt sätt, obehöriga ska inte kunna få ta del av deltagarnas 

personuppgifter, det skulle skada anonymiteten för deltagarna. Sist har vi nyttjandekravet som 

innebär att alla de uppgifter om och från deltagarna endast får användas till vårt forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002) 
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De deltagare som vill kommer att få ta del av vår forskningsstudie, det publicerade materialet. 

Därför är det viktigt att vi inte feltolkar eller skriver om det insamlade materialet från deltagarna på 

ett sådant sätt som kan kännas utnyttjande eller medför risker(Ahrne & Svensson, 2015). Det är 

viktigt att vi är varsamma med hur vi formulerar oss och inte är nedsättande, detta gör att deltagarna 

får bevara sin integritet (Trost, 2010). 
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5. Resultat 
 

I resultatet presenteras undersökningspersonerna och därefter ett grundläggande resultat från den 

genomförda enkätstudien. De rubriker som presenteras under kapitlet är de kategorier som 

framkommit under analyseringen av materialet där varje kategori utgör en av frågorna från den 

genomförda enkätstudien ( se bilaga 2.) I kapitlet vävs inga teorier in och inte heller några 

personliga åsikter utan det är endast empiri från enkätstudien vars resultat är uppdelat enligt ett 

antal kategorier.  

5.1. presentation av undersökningspersonerna 
 

Utifrån de 14 personerna som svarade på enkäten har socialsekreterarna jobbat en varierande tid 

med handläggning och beslutsfattande av ärenden. Socialsekreterare med minst yrkeserfarenhet har 

jobbat i 7 månader med handläggning av ärenden och beslutsfattande medan personen som arbetat 

längst inom området gjort det i 26 år. I enkäten finns ingen fråga där vi frågar om bakgrundsfakta 

som könstillhörighet eller ålder, då dessa inte anses som nödvändiga i studien. 

 

5.2 Resultat från enkätstudien 
 

Stöd från kollegor 
 

De flesta av undersökningspersonerna upplever att de får bra med stöd från bland annat sina 

kollegor, arbetsledare och förste socialsekreterare. På den här arbetsplatsen känner personalen att de 

blir stöttade, och att det finns möjligheter till att diskutera med varandra vid svåra beslut.  

 

Jag har individuell metodhandledning med min arbetsledare 1 timma varje vecka. En gång i 

veckan har hela arbetsgruppen och våra två arbetsledare gemensam metodhandledning. Om 

akuta frågor dyker upp under veckan har jag möjlighet att boka in individuell 

metodhandledning med min arbetsledare. Vi i gruppen är hjälpsamma och frågar ofta 

varandra under veckan. 

 

Det finns inplanerade tillfällen för hela personalen till att ta fram det de vill dela med sig och få 

åsikter om. Stödet som socialsekreterare får är väldigt uppskattat, den arbetsgrupp som de har på 

den här arbetsplatsen har den tryggheten att de känner att de kan bolla med varandra och söka upp 

varandra när helst de upplever att de behöver stöd. 

 

Felaktiga beslut 

 

Nästan alla av informanterna har någon gång under sin yrkesverksamma tid upplevt att ett 

beslutsfattande är felaktigt och de har då gått tillväga på olika sätt. I vissa fall har handläggarna och 
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chefen eller arbetsledaren inte haft samma uppfattning om att ett beslut är felaktigt och i de fallen 

har chefen eller arbetsledaren fattat beslut utifrån delegation. I dessa fall har handläggarna framfört 

att de inte står för beslutet i fråga och i dessa situationer har chefen, arbetsledaren eller förste 

socialsekreterare fått stå för beslutet med sitt namn. Några av handläggarna beskriver att det händer 

att de omprövar ett beslut om de anser att de är felaktigt. 

 

Arbetsbelastning 

 

Ungefär hälften av handläggarna i studien anser att de har lagom många klienter eller ärenden att 

handlägga och ta beslut om samtidigt. De beskriver att de tidigare hade ett högre antal ärenden, och 

att inflödet just nu är lägre än det varit tidigare. Bland gruppen av handläggare som medverkar i 

studien finns det många skilda känslor kring hur de ser på sin arbetsbelastning. Medan hälften 

tycker att de har lagom många ärenden tycker den andra hälften att arbetsbelastningen är för hög 

vilket i vissa fall även resulterat i sjukskrivningar. En av undersökningspersonerna uppger att den 

själv har lagom många ärenden i förhållande till sin egen arbetskapacitet men att den anser att 

arbetsbelastningen är för hög i förhållande till hur många ärendet andra anställda har, som dessutom 

har mer erfarenhet än den personen i fråga. En annan av undersökningspersonerna beskriver att;   

 

Arbetsbelastningen är lagom, men jag känner mig ändå stressad. Det är inte mängden i sig 

som stressar, utan vilken typ av ärende det är 

 

Beslutsfattandet som en stressfaktor  

 

Socialsekreterarna ser olika på om de känner att beslutsfattandet är en stressfaktor eller inte. Nära 

hälften av deltagarna upplever inte att beslutsfattandet är en stressfaktor, utan det finns andra 

faktorer som kan spela roll. Det kan vara andra delar av arbetsuppgifter som de också har, det anses 

också som en stor och viktig del av arbete som upplevs intressant. Det framkommer också att 

beslutsfattandet var en stressfaktor i början, de första åren av yrket men att det är något som man 

vänjer sig vid eller lär sig att hantera stressen.  

 

Resten av deltagarna anser att beslutsfattande är en stressfaktor som påverkar dem negativt. Den 

upplevda stressen är något som kan gå ut över deras dagliga liv även utanför arbetstiden. 

 

Ja. Jag känner oro i stort sett dagligen i form av illamående och stresskänsla. När jag har 

varit ledig en längre period och ska tillbaka till jobbet sover jag väldigt oroligt natten innan. 

Jag kan ibland börja tänka på ärenden under min lediga tid, eller drömma om jobbet. 

 

Faktorer som framkommer som kan orsaka och vara risker till negativ påverkan på 

socialsekreterarna är myndighetsutövning, korta tidsgränser bland annat något som kan uppstå när 

klienten är beroende av beslut. Även att en deltagare själv upplever att det ibland blir för mycket 

åtgärdsfokuserat som gör en inverkan på arbetsgruppen med att det minskar på det sociala 
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samspelet mellan kollegor och påverkar trivseln dem emellan. Ett annat stort bekymmer som kan 

leda till stress som framförs och leder till stress är vetskapen om att ett beslut kan leda till 

kommande konflikt med klienten.  

 

Välbefinnande i samband med avslag  

 

Fler än hälften av intervjupersonerna anser att deras välbefinnande inte påverkas av att ge beslut 

eller avslag som de själva inte står för. En av personerna beskriver valet att inte fatta ett beslut som 

man själv anser är felaktigt, utan låter då en annan person fatta beslutet istället. I överlag verkar 

personerna som medverkar i studien inte ta beslut som de känner sig osäkra på, en person svarar: 

 Nej, jag känner mig trygg i att fatta beslut om avslag. Det finns alltid en motivering och ett 

skäl till att inte bevilja ekonomiskt bistånd. 

En annan svarar att: 

Jag upplever att jag nästan alltid kan stå för de avslag jag gör. Om jag inte hade upplevt det, 

hade det varit ohållbart i längden tror jag, om jag tvingades fatta beslut som jag inte kunde 

stå bakom 

 

Trots att de flesta i arbetsgruppen inte verkar påverkas av de avslag som görs finns det de som säger 

att deras välbefinnande skulle påverkas om de skulle bli att de måste göra avslag som de själva inte 

kan stå för. En person beskriver att hittills har det inte behövts göras något avslag som man inte kan 

stå för. Personen i fråga tror däremot att deras välbefinnande skulle påverkas negativt om man blev 

tvungen att göra det. En annan av undersökningspersonerna beskriver att deras välbefinnande 

påverkas negativt i de fall där arbetsledningen säger hur ett beslut ska fattas. 

 

Känslomässigt engagemang 

 

De flesta av deltagarna medger att de kan bli känslomässigt engagerade i sina klienter, väldigt få har 

svarat att de kan lämna sina känslor och vara helt professionella i alla lägen med sina klienter, där 

relationen till klienten är tydlig med respekt för klienten och helst är ömsesidig. Det framställs 

också en blandning att socialsekreteraren är engagerad och har en god relation med sina klienter 

men att det inte är känslomässigt, utan det är en professionell relation.  

 

De som kan uppleva att de blir känslomässigt engagerade i sina klienter kan känna att det är viktigt 

för att kunna sätta sig in i sin klients situation och därifrån göra en individuell bedömning. Det är 

något som kan uppstå med vissa och inte alla klienter, bland annat något som kan uppstå är 

besvikelse när en bra planering skapats och utfört leder till att klienten avviker från planeringen 

eller att det går dåligt för dem. 

 

Ansvar i jobbet 

 

Några av undersökningspersonerna upplever att de har lagom mycket ansvar genom jobbet och att 
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de tycker att det är helt okej. En övervägande del beskriver dock att ansvaret är väldigt stort men det 

ser lite olika på det stora ansvar som jobbet innebär. En del ser positivt på det stora ansvar som de 

har då de anser att de genom att sköta sitt arbete på ett bra sätt kan medverka till att klienter inte 

behöver ha en så lång kontakt med socialtjänsten vilket i längden kan gynna dem både ekonomiskt 

men ibland även psykiskt. En av personerna skriver att de ser ansvaret i jobbet som:  

 

Självklart och roligt. Det är ett väldigt roligt arbete, man har verkligen chans att hjälpa 

någon att förändra deras liv. 

 

Några beskriver att de tycker att de visserligen har ett stort ansvar, men att de samtidigt har så bra 

stöttning från håll att det stora ansvaret inte har någon negativ effekt på deras välbefinnande. Trots 

att de har möjlighet att få stöd från andra kollegor och från andra håll beskriver de ändå att det är 

den enskilde arbetarens ansvar att fatta rätt beslut.   

 

Jag upplever ansvaret som stort. Jag kan alltid bolla ärenden med kollegor, men i slutändan 

är det ändå mitt ansvar att fatta rätt beslut. 

 

Inom gruppen finns det skilda åsikter kring hur de ser på ansvar och en av dem tycker att de är för 

stort ansvar i relation till förutsättningarna samt den ersättning som ges och den feedback den får.  

En av forskningspersonerna beskriva det som att det är:  

 

Bra att ha ansvar, men kan upplevas jobbigt ibland vid svåra beslut. 

 

Funderingar kring att sluta från sitt nuvarande jobb 

 

De socialsekreterare som har deltagit i studien har blandade åsikter om sitt nuvarande jobb. De 

flesta har funderat över, är i process av att ändra eller vill byta jobb. Den här deltagaren har valt att 

avsluta på sitt nuvarande jobb och förklarar orsaken till detta. 

 

Ja, eftersom jag inte har någon möjlighet till att jobba på ett sätt som gör att klienten kan 

utvecklas. Jag är bakbunden av andra aktörer, t ex sjukvård, arbetsförmedlingen mfl. Mitt 

arbete skulle egentligen kunna automatiseras genom en inläsningscentral. 

 

Andra orsaker till valet av att avsluta sin tjänst som framkommer är att man blivit erbjuden ett bättre 

jobb, trött på målgruppen och uppdragen, att arbetsgruppen upplevs turbulent i dagsläget då många i 

arbetsgruppen sagt upp sig och leder till att de som är kvar får högre arbetsbelastning från de andras 

tjänster. Någon uttrycker att det är det bästa valet för deras hälsa att sluta på sitt nuvarande jobb. 

 

De få som inte vill eller inte har funderat över att sluta från sitt nuvarande jobb känner att de trivs 

bra där dem är, att arbetet är omväxlande och att de tycker om möten med människor, att de har stor 

frihet med hur de arbetar,  
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Kluvet. I stort sett ett fantastiskt arbete där man har mycket stor möjlighet att påverka själv. Gräset 

egentligen inte grönare nån annanstans. Tycker det är fel att det lönar sig att "lönesurfa", det 

gagnar inte klinten eller verksamheten/kollegorna.  
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6. Analys 
 

Under avsnittet analys kopplas resultatdelen till de befintliga teorier och den kunskaps som 

presenteras under kunskapsläge/tidigare forskning. Med detta vävs det även in kunskap och åsikter 

från oss författare där vi beskriver vårt ställningstagande.  

 

Analys 

 

Socialt arbete är ett yrke som kan orsaka stress då den professionella kan bli djupt involverad i sina 

klienters sociala problem (Blomberg, Kallio, Kroll & Saarinen, 2015). I resultatet kan man utläsa att 

de allra flesta av deltagarna kan bli känslomässigt engagerad i sina klienter. Däremot blir de inte 

alltid involverade så att stressen påverkar dem privat utan de beskriver det som en professionell 

relation. Stress kan mätas både på grund av rollkonflikter men även på grund av arbetsbelastning. 

Det kan skilja sig väldigt mycket beroende på tid och plats eftersom att de som arbetar inom socialt 

arbete ofta jobbar med lagstadgade organisationer som kan ha politiska förändringar och även olika 

typer av begränsningar av resurser (Blomberg, Kallio, Kroll & Saarinen, 2015). I överlag verkar 

inte socialsekreterarna på arbetsplatsen vara speciellt stressade i mötet med klienten men de 

beskriver andra faktorer som gör att de upplever sig stressade.   

 

I enkäten hade vi ingen fråga som handlade om sekundär traumatiskt stress men man kan i svaren 

ändå utläsa att många av undersökningspersonerna upplever olika symptom som kännetecknar den 

traumatiska stressen. Ofta upplevs den sekundära traumatiska stressen som trötthet men den kan 

även leda till att den professionella börjar grubbla, får ångest, sömnsvårigheter eller mardrömmar. 

70 procent av socialsekreterarna i en tidigare studie har visat på minst ett av symptomen av 

sekundär traumatisk stress. Långvarig sekundär traumatisk stress kan leda till avbrott från arbetet 

och sjukskrivningar (Wagaman, Geiger, Shockley & Segal, 2015). Man kan ur resultatdelen från 

vår studie läsa att några av socialsekreterarna upplever exempelvis oro, sömnsvårigheter och 

mardrömmar vilka är symtom som kännetecknar den sekundära traumatiska stressen. Vi som 

författare är medvetna om att vi som blivande socionomer ger oss in på arbetsplatser där det i 

överlag är mycket sjukskrivningar. Vi anser att man måste försöka hitta de strategier som för en 

själv fungerar för att förhindra att man upplever stress. Det man ser genom resultatet är alltså att 

även om undersökningspersonerna uppger att de inte känner sig stressade i mötet med klienten 

upplever ändå de flesta stress i andra situationer och av andra anledningar än själva klientmötet. 

 

Utifrån resultatet kan man se hur personalen har använt sig av olika copingstrategier. De reflekterar 

och tar hjälp av varandra, kollegor, enhetschef och med förste socialsekreterare, som gör att 

personalen mår bättre och känner att de har stöd (Hair, 2015). Från de svaren vi fick in får vi även 

reda på hur de som inte vet hur de ska hantera sin stress mår, hur stress påverkar livet utanför jobbet 

och gör att arbetet känns mer krävande, även att de kan känna ångest inför att gå tillbaka till jobbet 

efter ledighet. Här kan vi se hur det inte hjälper att använda sig av strategin att undvika sin stress, 
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det hjälper inte att undvika sitt problem eller orsaken till stressen utan det är något som finns kvar 

när arbetaren är tillbaka och även något som finns kvar i ens medvetande under ledigheten eller 

sjukskrivningen (Kalliath & Kalliath, 2014). Det märks också hur socialsekreterare på socialtjänsten 

som arbetat under en kortare tid på arbetsplatsen inte upplever lika mycket tillfredsställelse med sin 

position, de som stannat kvar på sin arbetsplats längre vet hur de ska hantera svåra situationer och 

inte låta det påverka deras liv utanför jobbet. De med mer erfarenhet på sin tjänst har högre 

självförtroende för hur de ska gå tillväga, om de behöver stöd från andra vid svåra beslut eller hur 

de på bästa sätt ska fortsätta vara professionella trots svårigheter. 

 

Copingstrategier kan på så sätt vara något bra att kunna för att handskas med klienten och sig själv 

på bästa sätt vid svåra situationer dock är det något som man lär sig med tiden på sin tjänst och kan 

vara svårt i början på en ny arbetsplats. Copingstrategier kan hjälpa hur personalen trivs på sitt jobb, 

därför skulle det kunna vara något att tänka på, att få kunskap om det tidigt på nya arbetsplatser 

(Rajan-Rankin, 2013). Det finns inte något stöd att de olika copingstrategier som tagits upp i 

studien faktiskt är till hjälp utan de arbetarna med mer erfarenhet och har självförtroende med sin 

position har sina egna sätt att hantera situationer som gör att de mår bättre i längden, stannar kvar på 

sin arbetsplats, vet hur de ska fortsätta vara professionella vid svåra situationer och inte låter arbetet 

påverka deras liv utanför arbetstiden. 

 

Det som framkommer i vår undersökning är att de socialsekreterare som har jobbat på arbetsplatsen 

under en kort tid har högre vilja att sluta från sitt jobb. De personer som haft sin nuvarande position 

i mindre än ett år har alla uttryckt en vilja över att sluta, det finns en förbindelse med att de även 

känner sig pressade och upplever mer stress. Här syns en koppling mellan hur socialsekreterare med 

låg erfarenhet mår på sin arbetsplats, de upplever att de har en hög arbetsbelastning (Blomberg, 

Kallio, Kroll & Saarinen, 2015). 

 

Det finns även ett samband mellan stress och medkänsla, de socialsekreterare som tar upp att de är 

känslomässigt engagerade i sina klienter känner också mer stress. Valet av att vara mer engagerad i 

klienterna kommer från viljan att skapa en bättre relation och få en djupare förståelse men att det 

ändå bidrar till att stressen höjs, mer känsla av ansvar (Bride, Radey & Figley, 2007). Sekundär 

stress kommer in i att socialsekreteraren blir påverkad av hur klienten handskas med situationen, de 

upplever en känslomässig ansträngning, även upplevelse av besvikelse när det inte går som planerat 

för klienten. De upplever sig utbrända av den arbetsbelastning som relationen till klienten bidrar till 

(Wagaman, Geiger, Shockley & Segal, 2015). Här ser man hur de med högre emotionell utmattning 

har en högre vilja över att avsluta från sin nuvarande position och detta bidrar till omsättning inom 

yrket (Griffiths & Royse, 2017), det syns hur de med sämre välbefinnande vill sluta från sitt 

nuvarande jobb, några av dessa har redan sagt upp sig och är i processen av att lämna sin position. 

 

På den arbetsplats som vi skickat ut våra enkäter till och undersökt har alla uttryckt hur de får stöd 

och har tillfällen till att reflektera med varandra, kollegor, arbetsledare och förste socialsekreterare, 

därför kan vi inte se det som något som påverkar önskan om att sluta från sitt jobb. Från tidigare 
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forskning ser vi vikten av att personalen känner att de får stöd för både de med mycket eller lite 

erfarenhet (Wihlborg, 2017), att detta påverkar personalens välbefinnande och upplevelsen av 

stress, sekundär stress och utbrändhet, bra stöd minskar personalens upplevelse av dessa emotioner 

(Lideståhl, 2016). 

 

Känslan av ansvar är också en stor faktor som påverkar personalens välbefinnande och deras vilja 

att fortsätta arbeta på sin nuvarande arbetsplats. De socialsekreterare som upplever att de har ett 

stort ansvar på sig trots att de kan bolla och reflektera med andra känner ansvar över att det ändå är 

de själva som ska ta det slutgiltiga beslutet och att det medför att socialsekreteraren upplever sig 

mer pressad och stressad. Osäkerhet i sina arbetsuppgifter har en stor bidragande inverkan på deras 

välbefinnande (Blomberg, Kallio, Kroll & Saarinen, 2015) och viljan att förbättra eller bevara 

klientens välbefinnande (Johansson, Dellgran &Höjer, 2015). När dessa mål inte uppnås av olika 

skäl kan det ha negativa påverkan på socialsekreterares välbefinnande, och det kan leda till att 

personalen känner sig otillräckliga professionellt (Wagaman, Geiger, Shockley & Segal, 2015). 

 

Utifrån de inkomna svaren från deltagarna syns det hur de som arbetat under en längre tid med 

beslutsfattande är de som har upplevt att det kan hända att de inte håller med sin arbetsledare, 

enhetschef med att ta beslut. När detta händer utförs en diskussion där socialsekreteraren framför 

varför beslutet inte anses korrekt eller att beslutsfattandet kan överlämnas till arbetsledaren. Här 

framkommer det att de som arbetat under en lägre tid med beslutsfattande förlitar sig mer på att 

deras arbetsledare vet bättre och följer deras råd medan de som arbetat under längre tid diskuterar 

och medför sina egna åsikter. De som arbetat längre och har erfarenhet med beslutsfattande litar 

mer på sina egna åsikter. 

 

Slutsats 

 

Det vi slutligen kommer fram till med den här studien är att beslutsfattandet inte nödvändigtvis är 

en stressfaktor utan det kan vara flera andra faktorer som kan ha inverkan, även vad för slags beslut 

det är som ska tas har en roll. Därför anser vi utifrån de insamlade data som vi behandlat att 

beslutsfattande kan vara en stressfaktor i vissa situationer, det kan vara beroende på den 

professionella socialsekreterarens erfarenhet eller relationen till klienten som utgör om 

beslutsfattande blir en stressfaktor. Vi får liknande resultat av hur socialsekreterare blir påverkade 

av att ge avslag. I stora drag är det mest relationen till klienten som påverkar hur socialsekreterare 

påverkas av att ge avslag. 

 

Utifrån den insamlade data kommer vi fram till att socialsekreterare upplever att de har ett stort 

ansvar på sig och är något som kan påverka dem negativt. De med mer erfarenhet känner inte lika 

stor press eller blir lika påverkade av ansvaret, de är mer självsäkra i sin professionsroll att de kan ta 

rätt beslut och därmed känns inte ansvaret som en lika stor börda. Vi tror att det är viktigt att inom 

en arbetsgrupp ha både personer som är erfarna och självsäkra men samtidigt nyutbildade som 

kommer in med nya erfarenheter och bidra med ett nytt tankesätt. 
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7. Slutdiskussion 
 

I enkäten frågade vi som författare efter hur länge socialsekreterarna jobbat med handläggning av 

ärenden och beslutsfattande. Det man kunde se var att många av de som svarade hade många års 

erfarenhet, mer än vad vi som författare trodde. Det vi inte tänkte på när vi formulerade frågan var 

att de kan ha haft andra jobb innan det nuvarande vilket gjorde att vi inte kunde hänvisa några av 

resultaten till hur länge de jobbat med beslutsfattande och handläggning av ärende. Hade vi haft 

möjlighet hade vi omformulerat frågan något och istället frågat efter hur länge de jobbat på 

nuvarande arbetsplats. Hade vi vetat det hade det varit lättare att kunna se samband mellan det och 

deras välbefinnande. Vi har även sett att i överlag påverkas inte socialsekreterarnas välbefinnande 

av avslagen de måste ge, de flesta förklarar att de inte gör avslag som de själva inte kan stå för och i 

de fall där de ger ett avslag finns det oftast en förklaring till det.  

 

För att få ökad kunskap inom området skulle man kunna utföra studien på en större grupp 

socialsekreterare och på ett större område för att även öka tillförlitligheten och giltigheten med 

studien. Detta för att uppnå ett resultat som innefattar en större del av socialtjänsten än den vi har 

fått fram, då vår studie har gjorts på en liten del av hela målpopulationen. Även att utföra intervjuer 

med följdfrågor för att få en djupare kunskap inom området, få fram vad mer det är som kan 

påverka socialsekreterarens välbefinnande. Den här studien har fått fram en bra insikt i området 

men det blev väldigt korta svar från några, efteråt kände vi att vi hade velat att deltagarna skulle 

utveckla sina svar för att ge oss en bättre förståelse. Om vi hade valt att utföra intervjuer hade vi 

även kunnat ställa fler frågor, under arbetets gång har vi känt att det finns mer som vi undrar över 

än det som vi har frågat om. Detta kan även ha påverkats av att vi skrev och skickade ut enkäten 

väldigt tidigt, hade vi gjort enkäten lite senare hade vi kanske utformat och formulerat oss på ett 

annat sätt för att få ut mer av undersökningen. 

 

Innan vi började undersökningen var vi mer fokuserade på att beslutsfattande var medelpunkten för 

stress på arbetet för socialsekreterare inom socialtjänsten, att det var ansvaret från att ta beslut som 

gjorde att omsättningen var så hög och orsaken till att det är svårt att rekrytera in fler arbetare. När 

vi fick fram resultatet av enkäterna fick se att det här inte var fallet, utan det är många andra 

bidragande faktorer och att inte alla ser beslutsfattande som något svårt och jobbigt. Vi tycker att 

den här studien har gett oss en djupare förståelse om det här området och vi har en bättre och 

öppnare syn på yrken med beslutsfattande. 
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Informationsbrev, bilaga 1. 
 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter som studerar vid institutionen för socialt arbete på Umeå universitet 

som håller på med vårt kandidatexamensarbete. Vi skulle uppskatta om ni hade möjlighet att fylla i 

denna enkät och på så vis hjälpa oss med vår studie. Studien i stort kommer att handla om 

socionomers upplevelse av att ta beslut efter handläggning av ärenden. För att ta reda på syftet har 

vi valt att göra en enkätstudie med kvalitativ ansats. Förutom enkäten kommer det inte ske några 

vidare undersökningar eller intervjuer, därför är det extra viktigt för oss att ni lägger ned tid och 

engagemang i era svar.  

 

Socialsekreterare kan uppleva stress och utbrändhet, klientarbetet kan vara en av faktorerna till 

detta. Det kan vara att socialsekreterare är känslomässigt engagerad i sina klienter, även att försöka 

stå för klientens behov i förhållande till den lag och regelsystem som måste följas.  

 

Vi garantera att ni som svarar på enkäten kommer att vara anonyma då inga enskilda personer 

kommer kunna identifieras i den slutliga rapporten. Att delta i studien är frivilligt och du kan när 

som helst välja att inte längre medverka. Innan den färdiga rapporten lämnas in kommer aktuella 

forskningspersoner få möjligheter att läsa igenom och eventuellt komma med frågor och synpunkter 

på innehållet.   

 

För att vi ska få tillräckligt med material för vår analys är det viktigt att du svarar på frågorna så 

noggrant och djupgående som du kan. Undrar ni något över frågorna eller studien i stort är ni 

välkomna att höra av er via mejl till någon av oss. Sista svarsdag är den 10:e mars. 

 

Tack för er medverkan!  

Med vänliga hälsningar, Nicolina Boström och Derin Ahmed. 

 

Nicolina Boström- xxxxx 

Derin Ahmed- xxxxx 
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Enkätundersökning, bilaga 2. 
 

Är handläggning och beslutsfattande av ärenden din huvudsakliga arbetsuppgift? Ja/Nej 

 

Hur länge har du har du jobbat med handläggning av ärenden och beslutsfattande?  

 

Beskriv så utförligt du kan den möjlighet du har till stöd och hjälp av dina kollegor vid svåra beslut:  

 

Om du någonsin upplevt att ett beslutsfattande är felaktigt, hur går du då tillväga? 

 

Upplever du att du har för många klienter att ta beslut om samtidigt? 

 

Upplever du att beslutsfattandet är en stressfaktor och i så fall på vilket sätt tar sig stressen till 

uttryck?  

 

Påverkas ditt välbefinnande av att ge beslut eller avslag som du själv inte står för och i så fall på 

vilket sätt påverkas välbefinnandet? 

 

Hur upplever du relationen du skapar till dina klienter (ex är du känslomässigt engagerad i dina 

klienter)? 

 

Hur upplever du det ansvar som du har genom jobbet? 

 

Har du funderat på att sluta från ditt nuvarande jobb? Om anledningen är baserad på jobbet och 

beslutsfattandet, beskriv hur du tänker.  
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