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ABSTRACT  
Many national as well as international studies have shown that social workers work 

environment is largely characterized by a high workload and case number. The work 

is further described as a strenuous work with underlying stress. Earlier studies 

emphasize and focus mostly on negative work environment factors. I have chosen to 

redirect the focus in this study thus examining the work environment factors that 

social workers perceive as most important. Moreover have I been interested in 

studying what causes social workers to continue working in the profession, despite 

that many previous studies have shown that the work contains high workload with 

poor work environment factors.   

  

To answer my purpose in best way I have decided to conduct this study with the help 

of semi-structured interviews. The interviews were conducted with a total of six social 

workers in a social service department located in a suburb in West Gothenburg. The 

theories and concepts that have been used in this study are Karasek and Theorells 

demand-control-support model and Antonovskys concept, KASAM. The result shows 

that all respondents generally are satisfied with their work. The study shows that the 

respondents periodically experiencing a high case volume and workload. Even though 

the working environment periodically consists of a high case volume and workload 

the respondents describe that the positive working environment factors weigh over the 

negative aspects and contribute to why they stay. Factors that social workers describe 

as important to their job satisfaction is mainly a clear job role, high controllability and 

support from colleagues and management.   

  

 

Keywords: social workers, work environment, positive work environment factors, job 

satisfaction  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

SAMMANFATTNING  
Mycket nationell såväl som internationell forskning visar att socialsekreterares 

arbetsmiljö i hög grad kännetecknas av hög arbetsbelastning och ärendemängd. 

Arbetet beskrivs vidare som ett påfrestande yrke med mycket föreliggande stress. Då 

mycket fokus har lagts på de negativa arbetsmiljöfaktorerna har jag valt att istället 

rikta fokus och undersöka vilka arbetsmiljöfaktorer som socialsekreterare upplever 

som viktiga. Vidare har jag varit intresserad av att studera vad som får 

socialsekreterare att fortsätta arbeta inom yrket.  

  

För att kunna uppfylla mitt syfte och besvara mina frågeställningar på bästa sätt har 

jag valt att genomföra en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna har genomförts med totalt sex socialsekreterare på ett socialkontor i 

Västra Göteborg. De teorier och begrepp som har använts i studien är Karaseks och 

Theorells krav-kontroll-stödmodell samt Antonovskys begrepp KASAM. Resultatet 

visar att samtliga respondenter generellt sett trivs på sin arbetsplats. Studien visar 

dock att respondenterna periodvis upplever en hög ärendemängd och arbetsbelastning 

men att de positiva arbetsmiljöfaktorerna väger upp och bidrar till varför de stannar 

kvar. Faktorer som socialsekreterare beskriver som viktiga för deras 

arbetstillfredsställelse är främst en tydlig arbetsroll, hög kontrollerbarhet och stöd från 

arbetskollegor och chefer, ett resultat som även visar sig i tidigare studier. 

 

 

Nyckelord: socialsekreterare, arbetsmiljö, positiva arbetsmiljöfaktorer, 

arbetstillfredsställelse  
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1.INLEDNING  
Den svenska välfärdsstaten har förändrats markant de senaste decennierna. Detta 

genom bland annat New Public Management vågen som bidragit till ett större fokus 

på budgetansvar, effektivisering samt rationalisering av resurser. Förändringarna har 

även bidragit till ökade krav, hög arbetsbelastning samt minskade arbetsresurser vilket 

har gjort det svårt för arbetstagare att upprätthålla en god arbetskvalitét 

(Arbetsmiljöverket, 2007).  

  

I debattartikeln Inför ett nationellt mått för antalet ärenden i socialtjänsten från 

Dagens nyheter (2014) nämns att socialsekreterare tillhör den yrkeskategori som 

utsätts för flest psykosociala påfrestningar. Arbetsbelastningen och 

personalomsättningen inom socialtjänsten är så omfattande att den till och med 

riskerar att hota den svenska välfärden (DN, 2014).  

  

Enligt en annan artikel Hot mot socialtjänsten är helt oacceptabelt (2017) visar att var 

fjärde socialsekreterare i landet på grund av sitt arbete har fått psykiska besvär. Nya 

chefer och arbetskollegor kommer och går på löpande band viket bidrar till ökad 

stress. Alltfler väljer därför att söka sig till andra arbeten bort om socialtjänsten 

(Expressen, 2017). Socialsekreterares arbetssituation har kommit att bli ett växande 

problem i Sverige som både påverkar den enskilde individen men även samhället i 

stort. Detta eftersom de socialsekreterare som väljer att stanna kvar drabbas av hög 

arbetsbelastning och ärendemängd vilket i sin tur påverkar klienterna som är i störst 

behov av samhällets hjälp.  

  

De problem som påverkar socialsekreterares arbetsmiljö har visat sig vara många. För 

att de anställda ska kunna må bra, trivas på sitt arbete samt i högre utsträckning vilja 

arbeta kvar som socialsekreterare är det viktigt att upprätthålla en god psykosocial 

arbetsmiljö. För att uppnå en välfungerande arbetsmiljö krävs att vissa faktorer är 

uppfyllda. Efter att ha uppmärksammat att det finns stora och varaktiga problem kring 

socialtjänsten som manifesterar sig på såväl mikro-, som på makronivå blev jag 

intresserad av att studera fenomenet närmare. Mycket av den forskning som tidigare 

bedrivits har undersökt vad som får socialsekreterare att sluta på sin arbetsplats. 

 Mindre fokus har däremot lagts på vad som får socialsekreterare att stanna kvar. Av 

den anledningen har jag valt att i min studie lägga fokus på vad som får 

socialsekreterare att trivas och vilja fortsätta arbeta på sin arbetsplats. Arbetsgruppen 

som har undersökts är sex socialsekreterare på ett socialkontor i Västra Göteborg. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
Mycket av den tidigare forskning som har gjorts kring ämnet har uppmärksammat 

socialsekreterares negativa arbetsmiljöfaktorer med bland annat hög 

personalomsättning och arbetsbelastning. Därför blev jag intresserad av att istället 

rikta fokus på vad som får de att vilja stanna kvar. Syftet med denna studie har därför 

varit att undersöka och förstå vilka arbetsmiljöfaktorer som är viktiga för 

socialsekreterares trivsel samt vad som får de att vilja fortsätta arbeta på sin 

arbetsplats. För att besvara mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar:  

  

  

Huvudfrågeställning  

Vilka arbetsrelaterade faktorer bidrar till att socialsekreterare väljer att fortsätta arbeta 

på sin arbetsplats?  

 

Underfråga   

Vilka arbetsmiljöfaktorer bidrar till att socialsekreterare trivs på sin arbetsplats?  
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3. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING  
I detta avsnitt presenteras ett antal studier som jag finner relevanta för mitt 

forskningsämne. Studierna har valts ut eftersom de illustrerar under vilka 

omständigheter och arbetsförhållanden många socialsekreterare arbetar under. Dessa 

arbetsförhållanden kan i sin tur antas påverka de anställdas val att stanna eller lämna 

sin arbetsplats. Studierna har medvetet valts ut då de identifierar ett antal faktorer som 

påverkar de anställdas arbetstrivsel.  

  

Den tidigare forskningen är indelad i fem teman; Hur kännetecknas en god 

arbetsmiljö, faktorer som påverkar arbetsmiljön positivt, faktorer som påverkar 

arbetsmiljön negativt, arbetsförhållanden inom socialtjänsten samt vilka strategier 

socialsekreterare använder för att hantera en dålig arbetsmiljö. Avsnittet avslutas med 

en sammanfattning.  

                                                                                                                                          

3.1 Vad är en god arbetsmiljö?  

De flesta människor ägnar en stor del av sina liv på sitt arbete. Det är därför av stor 

vikt att man har en fungerande arbetsmiljö och att man trivs på sin arbetsplats. 

Arbetsmiljön påverkar främst människors hälsa men har även visat sig ha stor 

betydelse för verksamhetens produktivitet samt varför anställda väljer att stanna kvar 

eller lämna sin arbetsplats (Arena Skolinformation, 2017).  

  

Arbetsmiljö är dock ett brett och komplext begrepp som kan definieras på flera sätt. 

Enligt Arbetsmiljöverket (2012) Kunskapsöversikt - Den goda arbetsmiljön och dess 

indikatorer kännetecknas en god arbetsmiljö av ett meningsfullt innehåll, när 

anställda känner en samhörighet gentemot varandra samt när de får möjlighet att 

utvecklas i sitt arbete. Det är även viktigt att de anställda känner sig involverade och 

har möjlighet att påverka sitt arbete i frågor som berör arbetssätt, arbetstakt och 

arbetsfördelning. Vidare krävs att verksamheten består av jämlikhet, tilltro, respekt 

och att det råder en öppen dialog där alla får vara delaktiga. För att uppnå en god 

arbetsmiljö krävs även att det finns tillgång till socialt stöd på arbetsplatsen (ibid).  

  

Likt rapporten ovan kännetecknas en god arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöpolitiska 

kunskapsrådet (2009) God arbetsmiljö en framgångsfaktor? av en god 

ledningsstruktur, kommunikation och arbetsklimat med rimliga krav och en hållbar 

fysisk miljö. Detta eftersom dessa faktorer bidrar till god arbetstillfredsställelse bland 

de anställda.  

  

3.2 Faktorer som påverkar arbetsmiljön positivt  

Psykologen Robert Jakobsson (2008) belyser i sin bok Bättre arbetsmiljö vikten av en 

fungerande arbetsledning för att kunna upprätthålla en god arbetsmiljö. Författaren 

menar att det ligger i chefernas ansvar att se till att det finns en jämn arbetsfördelning 

med tillgång till hjälp och stöd för de anställdas arbetstrivsel.  

  

Även socionomen och fil dr Pia Tham (2007) belyser i sin studie Why are they 

leaving? Factors affecting intention to leave among social workers in child welfare 

vikten av socialt stöd från chefer men även från arbetskollegor för att anställda ska 

uppleva en god arbetsmiljö. Tham (2007) menar att de anställdas engagemang ökar 

om de känner sig uppskattade av sina medarbetare och arbetsgivare.  
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En liknande observation gör hälsovetaren Anne-Marie Hultberg (2007) i sin studie 

Ett hälsosammare arbetsliv – Vägledning för goda psykosociala arbetsförhållanden 

som menar att chefernas stöd fungerar som en viktig komponent för långtidsfriskhet 

och att intern och extern handledning samt nätverksträffar och teamarbete bidrar till 

att minska arbetsbelastningen. Hultberg (2007) identifierar även belöningar i form av 

uppskattning, högre lön och karriärmöjligheter som viktiga faktorer som bidrar till att 

skapa en god arbetsmiljö. Genom att belöna sina medarbetare kan de höga kraven bli 

acceptabla då uppskattning blir en drivkraft för medarbetarna. Författaren definierar 

även socialt stöd, egenkontroll, meningsfullhet, hanterbarhet, begriplighet och god 

kommunikation som viktiga faktorer för trivseln på en arbetsplats.  

  

Utöver det sociala stödet har Jan Forslin (2003) i Regenerativt arbete: Arbete- lust 

eller lidande? identifierat fyra andra viktiga faktorer som har betydelse för de 

anställdas arbetsmiljö.  

  

1. Förmågan att fullfölja sina arbetsuppgifter- att ha tid och resurser att kunna 

slutföra det man har påbörjat.  

2. Tydligt avgränsade arbetsroller- att man känner till arbetet och vet vad, hur 

och när arbetsuppgifterna ska genomföras.   

3. Att känna meningsfullhet-att man upplever att det man gör är viktigt  

4. Socialt stöd- att känna samhörighet med den resterande arbetsgruppen.  

5. Kompetensutveckling-att det finns möjligheter att utvecklas exempelvis i form 

av utbildningar.  

  

Även forskarna Micheal Shier & John Graham (2011) lyfter i sin studie Work-related 

factors that impact social work practitioners’ subjective well-being: Well-being in the 

workplace andra betydande komponenter för en fungerande arbetsmiljö. Enligt 

författarna består en fungerande arbetsmiljö av hanterbar arbetsmängd, 

arbetsuppgifter samt av goda relationer mellan arbetskollegor och chefer. Författarna 

menar att en fungerande arbetsmiljö i sin tur bidrar till ökad produktivitet, minskad 

sjukfrånvaro och lägre personalomsättning. Shier & Graham (2011) definierar även 

effektiv tillsyn, god handledning och känslan av meningsfullhet som viktiga faktorer 

för de anställdas välbefinnande.  

  

3.3 Faktorer som påverkar arbetsmiljön negativt  

Enligt Shier & Graham (2011) kan en dålig arbetsmiljö bidra till ökade 

koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter samt irritation bland anställda. En dålig 

arbetsmiljö kan även enligt författarna bidra till högre personalomsättning, 

sjukfrånvaro, arbetsskador samt försämrad arbetskvalitet. De menar även att 

socialsekreterare upplever att de saknar tillräckliga resurser för att kunna följa upp 

sina klienter i den omfattning de hade önskat.  

  

Enligt Lena Björling & Birgitta Hägglund (2002) Socialsekreterarnas arbetsmiljö-en 

enkätundersökning i Sundsvalls kommun upplever många socialsekreterare att deras 

arbete innehåller bristande utvecklingsmöjligheter och arbetsledning vilket bidrar till 

en monoton arbetsmiljö. Björling & Hägglund (2004) menar att det även råder 

obalans mellan de krav som ställs på socialsekreterare och deras förmåga att kunna 

hantera dessa krav.   
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Begreppet kontroll beskrivs i Björling & Hägglunds (2004) studie som en viktig 

komponent som kan bidra till att påverka arbetstillfredsställelsen för de anställda både 

på ett positivt och negativt sätt. Författarna menar att om anställda upplever att de 

saknar kontroll kan det leda till en känsla av maktlöshet. På så sätt kan bristande 

kontroll leda till en negativ påverkan på hur de anställda upplever sin arbetsmiljö. 

Likaså kan den upplevda psykosociala arbetsmiljön påverkas positivt om de anställda 

upplever en kontrollerbarhet i sitt arbete.  

  

 3.4 Arbetsförhållanden inom socialtjänsten  

Enligt en studie Vårdens arbetsmiljö: praktiska typfall i vården, omsorgerna och 

socialtjänsten av Tor Nitzelius och Göran Söderlöf (2005) har arbeten inom vård, 

omsorg och socialt arbete de senaste decennierna genomgått stora förändringar. Detta 

eftersom arbetet idag har kommit att innehålla ökade krav, arbetsuppgifter och högt 

arbetstempo, vilket kan ha en negativ inverkan på de anställda som kan yttra sig i 

form av ohälsa och stress.  

  

Enligt Jakobsson (2008) är en arbetsplats med höga krav i kombination med låg 

kontroll inte att föredra. Jakobsson (2008) skriver att det är viktigt att det finns en 

jämn balans mellan krav och kontroll. Detta eftersom att en sådan balans hjälper till 

att motverka stress och ökar sannolikheten för en godare arbetstillfredsställelse och 

effektivitet.  

  

I Arbetsmiljöverket (2008) Arbetsmiljön 2007 har genomfört en studie i syfte att 

belysa socialsekreterares arbetsförhållanden. Studien visar att socialsekreterare ställs 

inför höga krav som grundar sig i den höga personalomsättningen och 

underbemanningen som råder. Vidare visar studien att kraven som socialsekreterare 

ställs inför är i obalans med de resurser som de har tillhanda. Socialsekreterare 

drabbas negativt av den höga personalomsättningen eftersom de blir överbelastade 

med alltfler arbetsuppgifter.  

 

Björling & Hägglund (2002) visar även i sin studie att socialsekreterare upplever att 

det råder en obalans mellan de krav som ställs på de och förmågan att kunna uppnå 

dessa krav. De menar att en sådan obalans ofta bidrar till känslor av otillräcklighet, 

minskad kreativitet och arbetsglädje bland anställda. Forskarna belyser därför att det 

är av stor vikt att det finns en rimlig kravnivå på arbetsplatser.  

  

Även fackförbundet Vision (2016) Tysta arbetsplatser hot mot socialtjänstens 

utveckling har genomfört en studie i syfte att undersöka hur arbetsvillkoren inom 

socialtjänsten i Sverige ser ut. Resultatet visar att cirka en fjärdedel av 

socialsekreterarna i studien upplever att kommunledningen inte upprätthåller en 

tillräckligt god arbetsmiljö. Studien visar även att mer än hälften av alla 

socialsekreterare anser att det råder en problematik kring att öppet kunna diskutera 

brister som förekommer inom socialtjänsten. Enligt studien upplever hälften av 

samtliga socialsekreterare i studien att de arbetar under stor tidspress och att de inte 

hinner utföra sina arbetsuppgifter inom utsatt arbetstid. Dessa påtalade brister leder 

till att fler och fler socialsekreterare beslutar sig för att söka sig vidare till andra 

yrkesområden.  
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Även Margaret Coffey, Lindsey Dugdill & Andy Tattersall (2009) tar i sin studie 

Working in the public sector – A case study of social services Journal of Social Work 

upp vad som får socialsekreterare att lämna sin arbetsplats. Resultatet visar att de som 

säger upp sig upplever låg rolltydlighet, beslutskontroll och utmaningar i sitt arbete. 

Enligt Coffey m.fl. (2009) beror den huvudsakliga anledningen på varför 

socialsekreterare söker sig vidare är på grund av rädslan för att göra fel och fatta 

felaktiga beslut. Tham (2007) menar däremot att många socialsekreterare säger upp 

sig gör det av anledningen att de känner att de inte får tillräckligt med stöttning från 

ledningen. Att få stöd och uppskattning från ledning och chefer menar 

socialsekreterarna hade bidragit till en ökad arbetstrivsel på så sätt att stödet hade gett 

dem incitament för att klara av att hantera den stressfyllda arbetsmiljön.  

  

I en liknande studie Messages to Social Work Education: What makes Social Workers 

Continue and Cope in Child Welfare? av forskarna Tarja Pösö och Sinikka Forsman 

(2012) visar att socialsekreterare upplever sitt yrke som stressfullt med stor 

ärendebelastning. I studien intervjuades socialsekreterare som hade lång 

arbetslivserfarenhet inom socialtjänsten. Resultatet visar att de socialsekreterare som 

har arbetat inom socialtjänsten i mer än tio år upplever stöd på arbetsplatsen och 

klientkontakten som de avgörande faktorerna till varför de arbetar kvar.  

  

Åse Andersson (2009) har i sin rapport Vad är det som är så tungt? En studie i 

upplevelse av arbetsbelastning i arbetet med ekonomiskt bistånd på ett socialkontor 

intervjuat 12 socialsekreterare på ett socialkontor inom enheten för ekonomiskt 

bistånd i Linköping. Resultatet i rapporten visar att socialsekreterarna upplever arbetet 

som påfrestande med otydliga mål men samtidigt också som spännande och 

stimulerande. Resultatet visar även att majoriteten av socialsekreterarna i studien 

kände en stor kontrollerbarhet över arbetet och upplevde att de fick gott stöd, 

uppmuntran och feedback från arbetskollegor och chefer. Dessa faktorer beskrivs som 

viktiga eftersom de bidrar till ökad effektivitet och trivsel för de anställda.  

  

Även klientarbetet menar Nitzelius & Söderlöf (2005) samt Coffey m.fl. (2009) bidrar 

till arbetstillfredsställelse bland de anställda. Resultatet visar att socialsekreterarna i 

studien upplever arbetsglädje i att arbeta inom ett människoinriktat arbete där man har 

möjlighet att hjälpa människor i nöd. Klientarbetet beskrivs som en faktor som får 

socialsekreterarna att känna tillfredsställelse och är det som motiverar de till att 

fortsätta.  

  

3.5 Vilka strategier använder socialsekreterare för att hantera en dålig 

arbetsmiljö?  

Forskarna och fil dr Wanja Astvik och Marika Melin (2013) har genomfört en 

kvalitativ forskningsstudie Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar 

copingstrategier kvalitet och hälsa? som belyser vilka överlevnadsstrategier så 

kallade copingstrategier som socialsekreterare använder för att hantera de höga 

arbetskraven. Socialsekreterares arbetssituation beskrivs i studien som väldigt utsatt 

eftersom socialsekreterare enligt studien exponeras för högre arbetsbelastning och 

krav än andra yrkesgrupper. Detta bidrar således till ökad stress och är en av 

anledningarna till att allt fler slutar inom socialtjänsten.  
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Eftersom socialsekreterare definieras som en yrkesgrupp med bland annat hög 

arbetsbelastning och arbetskrav tvingas socialsekreterare att använda sig av vissa 

copingstrategier för att kunna hantera arbetet på ett tillfredsställande sätt. Begreppet 

coping beskrivs i studien som ”kognitiva och beteendemässiga försök att hantera 

interna och externa krav som överskrider en persons resurser” (Astvik & Melin 2013, 

s 62).  

  

Studien visar att socialsekreterare använder sig av fem huvudstrategier för att hantera 

överbelastningen i sitt arbete. Huvudstrategierna benämns: kompensatoriska 

strategier, kravsänkande strategier, disengagemang, voice och exit. Övertidsarbete, 

sjukfrånvaro, att skippa raster och att ta med arbetet hem är några exempel på 

kompensatoriska strategier. Ett resultat av ett varaktigt användande av 

kompensatoriska strategier har visat sig bidra till stressrelaterade symptom som 

exempelvis trötthet, sömnsvårigheter, utmattning, koncentrationssvårigheter, 

nedstämdhet, ineffektivitet och försämrad prestationsförmåga och resulterar ofta i 

sjukskrivningar.  

  

Kravsänkande strategier däremot innebär att man accepterar en lägre arbetskvalitet för 

att hinna utföra samtliga av sina arbetsuppgifter. Arbetet upplevs ofta innehålla en 

hög arbetsbelastning som många gånger känns ohanterlig och som lätt leder till att 

socialsekreterarna tappar intresse och engagemang, det vill säga disengagemang. 

Många försöker då genom exempelvis protester förbättra sin arbetssituation och 

använder sig då av voice. Den slutliga strategin exit används när man upplever att man 

längre inte klarar av att uppfylla samtliga arbetsvillkor och att arbeta på ett 

tjänstemannamässigt sätt vilket oftast leder till att man söker sig till nya yrken (Astvik 

& Melin, 2013).  

  

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning  

Samtliga artiklar och rapporter som har använts i denna studie beskriver vad som 

definierar begreppet arbetsmiljö samt hur en bra respektive dålig arbetsmiljö tar sig i 

uttryck. Enligt Arbetsmiljöverket (2012) kännetecknas en arbetsplats med god 

arbetsmiljö av ett meningsfullt och utvecklande innehåll. Vidare är det viktigt med 

känslan av delaktighet i arbetet och att det finns en jämlikhet, tilltro, respekt och en 

öppen dialog inom verksamheten.   

  

Bland annat belyser Jakobsson (2008), Tham (2007) och Hultberg (2007) vikten av en 

fungerande arbetsledning för att kunna upprätthålla en god arbetsmiljö. Forskningen 

visar att det är viktigt att chefer fördelar arbetet jämlikt mellan anställda och att de ger 

dem anställda den hjälp och den stöttning som de behöver till exempel i form av 

handledningar och nätverksträffar. Detta eftersom att en dålig arbetsmiljö enligt Shier 

& Grahams (2011) kan bidra till negativa effekter för de anställda exempelvis i form 

av koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, irritation med mera. Verksamheten 

kan även den påverkas negativt av en dålig arbetsmiljö och kan yttra sig i form av hög 

personalomsättning, sjukfrånvaro och försämrad arbetskvalitet.   

  

Den tidigare forskningen har visat att socialsekreterares arbetsförhållanden 

kännetecknas av hög arbetsbelastning och hög personalomsättning. Det lyfts fram att  
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det råder en obalans mellan de krav som ställs på socialsekreterare och deras förmåga 

att hantera dem. Eftersom socialsekreterare definieras som en yrkesgrupp med bland 

annat hög arbetsbelastning och arbetskrav tvingas socialsekreterare enligt Astvik & 

Melin (2013) att använda sig av vissa copingstrategier för att kunna hantera arbetet på 

ett tillfredsställande sätt. Trots att arbetet beskrivs som psykiskt påfrestande och 

stressfullt med hög arbetsbelastning så menar Pösö & Forsman (2012) att 

socialsekreterare upplever det klientnära arbetet som den huvudsakliga anledningen 

till att de stannar kvar på sitt arbete.  

  

4. METOD  
I detta avsnitt kommer jag beskriva vilken metod jag har använt mig av för att 

genomföra min studie. Vidare kommer intervjuguiden och urvalet beskrivas där jag 

redogör för hur jag har gått tillväga för att hitta lämpliga respondenter för studien. 

Slutligen beskrivs transkriberingen, validiteten, reliabiliteten och generaliserbarheten 

samt de etiska överväganden som har tillämpats under uppsatsens gång.  

  

4.1 Kvalitativ forskningsansats   

Jag har genomfört en kvalitativ studie utifrån ett induktivt perspektiv vilket innebär att 

jag har utgått från mitt insamlade material och därefter valt teorier för att tolka och 

analysera data (Hellevik, 1987). Jag har alltså med hjälp av mitt insamlade material 

och med utgångspunkt i mina valda teorier försökt förklara varför socialsekreterare 

trivs och väljer att stanna kvar på sin arbetsplats. 

 

Som tidigare nämnt har jag genomfört en kvalitativ studie. En kvalitativ studie är till 

skillnad från en kvantitativ mer tolkningsinriktad där fokus ligger på att studera ett 

särskilt fenomen på djupet (Bryman, 2011). Då syftet med min studie har varit att 

synliggöra vilka arbetsmiljöfaktorer som är viktiga för socialsekreterare samt vad som 

får dem att stanna kvar på sin arbetsplats har en kvalitativ studie varit att föredra. 

Detta eftersom kvalitativ forskning främst fokuserar på individers upplevelser, tankar 

och känslor vilket också är syftet med min studie.  

  

Fördelen med att använda sig av en kvalitativ metod är att man oftast kommer väldigt 

nära de individer och miljöer som forskaren vill studera (Ahrne & Svensson, 2011). 

Man ska dock i en kvalitativ studie vara försiktig med att generalisera sitt material. 

Genom att enbart fokusera på en mindre grupp människor har man dock större 

möjlighet att genomföra mer genomgripande intervjuer och därmed få en större 

förståelse för sitt insamlade material (Bryman, 2011). I mitt fall är inte syftet med 

studien att uppnå ett generaliserbart resultat utan snarare att skapa förståelse kring 

varför mina respondenter väljer att stanna kvar på sin arbetsplats. Genom att använda 

mig av en kvalitativ forskningsansats har jag som forskare haft möjlighet att fånga 

upp ett bredare perspektiv vad gäller mina respondenters upplevelser.  
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4.2 Hermeneutik   

Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie med en hermeneutisk 

forskningsansats.  Hermeneutikens utgångspunkt är att förmedla, tolka och förstå ett 

visst fenomen. En anledning till att jag har valt hermeneutik som forskningsansats 

beror på att jag har kunnat använda mig av min egen förförståelse för att tolka mina 

respondenters svar.  Inom hermeneutiken är förförståelsen av stor vikt och handlar om 

vilka upplevelser, erfarenheter och kunskaper forskaren har sedan tidigare om det som 

avses att undersökas. Genom att presentera forskarens förförståelse om 

forskningsämnet ges läsaren möjlighet att kritiskt granska studiens innehåll och på så 

sätt även möjlighet att skapa en objektiv bild av studien (Fejes & Thornberg, 2009).  

 

Jag har själv tidigare arbetat som socialsekreterare och har därmed en viss 

förförståelse kring de krav som ställs på yrkesgruppen. Jag har själv upplevt att yrket i 

sig kan vara väldigt stressfullt med bland annat hög arbetsbelastning och 

ärendemängd. Jag är således medveten om att min förförståelse kan komma att spegla 

studiens infallsvinkel eftersom jag sedan tidigare har en viss kännedom om 

arbetsmiljön på socialtjänsten. Min förförståelse kan därav ha haft en inverkan dels på 

det material som jag har samlat in och på det resultat och analys jag valt att 

presentera. Min förförståelse har dock varit till stor hjälp under studiens gång 

eftersom jag har kunnat tolka och förstå det respondenterna har berättat. Det finns 

¨dock en risk att studiens tillförlitlighet till följd av forskarens förförståelse drabbas 

eftersom forskaren tar med sig sina egna kunskaper och erfarenheter kring ämnet 

vilket i sin tur kan påverka forskningsresultatet (Fejes & Thornberg, 2009). Jag har 

därför under studiens gång försökt vara så objektiv som möjligt. Jag har även i så stor 

utsträckning som möjligt försökt formulera frågorna i intervjuguiden och under 

genomförandet av intervjuerna på ett sakligt och neutralt sätt. Detta eftersom jag inte 

har velat att mina egna tidigare upplevelser och erfarenheter kring ämnet ska prägla 

resultatet i studien. 

 

4.3 Datainsamling- Intervju  

Det finns olika inriktningar inom intervjuer. Jag har i min studie valt att genomföra 

semistrukturerade intervjuer för att på bästa sätt kunna besvara mina frågeställningar. 

Detta eftersom att syftet med studien har varit att öka förståelsen för varför 

socialsekreterare trivs och vill stanna kvar på sin arbetsplats samt för att intervjuer 

ämnar förklara ett fenomen utifrån respondenternas perspektiv.  Det jag har varit ute 

efter under studiens gång är respondenternas subjektiva upplevelser och inte det mät-

och observerbara vilket är vanligt förekommande inom kvantitativa studier (Ahrne & 

Svensson, 2011) Jag har även valt att genomföra intervjuer eftersom jag har kunnat få 

tillgång till mer djupgående och utförliga svar kring respondenternas upplevelser, 

tankar och känslor om mitt forskningsämne.  

 

När man använder sig av semistrukturerade intervjuer utgår forskaren oftast från en 

färdig lista med frågor och ämnen man vill ta reda på, vilket även brukar benämnas 

för en intervjuguide (Denscombe, 2009). Fördelen med att använda sig av intervjuer 

är att man kan utforma frågorna och frågornas ordningsföljd efter situationen till 

skillnad från om man använder sig av ett standardiserat frågeformulär. Eftersom jag i 

min studie har eftersträvat att få så detaljrik information som möjligt från 

respondenterna så har jag valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Exempelvis 

hade jag inte i lika stor omfattning kunnat fånga respondenternas upplevelser om jag 

hade använt mig av enkäter.   9 



 

 

Till skillnad från enkäter så har enligt Ahrne & Svensson (2011) respondenterna 

genom intervjuer större möjlighet att bidra med mer reflekterande svar på de frågor 

som ställs samtidigt som forskaren ges möjlighet att ställa följdfrågor. På så sätt har 

jag kunnat fånga upp respondenternas svar på ett mer tillförlitligt sätt eftersom jag har 

kunnat be respondenterna att utveckla och förtydliga om vissa svar har varit oklara. 

 

En annan fördel med intervjuer är att det inte krävs någon vidare utrustning för att 

kunna genomföra intervjuerna. Intervjumetoden är flexibel på så sätt att forskaren kan 

leda intervjun mot det spår som passar forskaren själv.  Nackdelen med en intervju är 

dock att intervjuer kan vara tidskrävande att genomföra. Först behöver forskaren och 

respondenterna komma överens om tider och platser som passar och sedan behöver 

det insamlade materialet transkriberas vilket innebär att det dröjer länge innan man 

kan påbörja resultat och analysarbetet (Denscombe, 2009).  

  

4.4 Intervjuguide  

En intervjuguide är en uppsättning frågor eller teman som forskare under sina 

intervjuer vill ta reda på. En intervjuguide kan liknas vid ett hjälpmedel som hjälper 

forskaren att förhålla sig till de teman och frågor som anses vara relevanta för studiens 

syfte. Med hjälp av en intervjuguide får samtliga respondenter besvara samma frågor 

och teman. Frågorna som ställs behöver inte följa någon specifik ordning utan det är 

intervjuarens uppgift att följa upp med följdfrågor (Krag Jacobsen, 1993) Det är dock 

viktigt att frågorna är tydliga, neutrala och lättbegripliga och man ska så gott det går 

låta bli att ställa ledande frågor Detta eftersom sådana frågor riskerar att leda 

respondenterna mot ett visst spår.  Samtidigt är det även viktigt att respondenterna ges 

utrymme att prata om det dem anser vara viktigt utan att de bli avbrutna (Bryman & 

Bell, 2005)   

  

Min intervjuguide har varit till stor hjälp när jag har genomfört mina intervjuer på så 

sätt att jag kunnat förhålla mig till de teman och frågor som varit avgörande för att 

kunna besvara mitt syfte. Samtliga respondenter fick besvara samma frågor, dock 

varierade frågornas ordningsföljd samt de följdfrågor som ställdes. Intervjuguiden 

började inledningsvis med några bakgrundsfrågor kring socialsekreterarnas ålder, 

utbildningsbakgrund och arbetslängd. Allt eftersom konstruerades frågorna med 

utgångspunkt i studiens syfte.  

        

I min intervjuguide har jag utgått från öppna frågor. Bryman (2011) definierar öppna 

frågor som frågor med obegränsat antal svarsalternativ. Vidare menar Bryman (2011) 

att forskaren med hjälp av öppna frågor kan få mer spontana och originella svar från 

respondenterna. Frågorna är utformade på ett sätt som inte leder respondenterna mot 

ett visst håll och på så sätt kan forskaren få mer tillförlitliga svar. Genom att använda 

mig av öppna frågor har respondenterna kunnat bidra med mer djupgående 

information kring deras upplevelser, känslor och tankar.  

  

4.5 Val av respondenter och tillvägagångssätt  

För att kunna besvara mitt syfte och frågeställningar på bästa sätt har jag i min studie   

subjektivt valt ut mina respondenter. Detta innebär att jag har “handplockat” mina 

respondenter, det vill säga har jag medvetet valt ut vissa respondenter som jag anser 

har mest kunskap och erfarenhet kring det jag valt att undersöka.  
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Eftersom jag har valt att studera vilka arbetsmiljöfaktorer som upplevs som viktiga för 

socialsekreterarnas trivsel på sin arbetsplats samt vad som får dem att stanna kvar 

valde jag att intervjua socialsekreterare med längst arbetslivserfarenhet inom 

socialtjänsten. Detta eftersom det kan antas att de har mest kunskap kring 

verksamheten vilket eventuellt har gjort att de har kunnat bidra med mer djupgående 

information.   

  

Jag intervjuade sex socialsekreterare med över tio års arbetslivserfarenhet inom 

socialtjänsten. Respondenterna i studien består av fyra kvinnor och två män mellan 

åldrarna 35-60 år. Jag har varken tagit hänsyn till ålder eller kön när jag valt ut mina 

respondenter och den köns och åldersfördelning som finns i studien har därmed inte 

valts ut medvetet. Detta eftersom syftet med studien inte har varit att belysa och 

jämföra upplevelser utifrån köns eller åldersperspektivet och då det inte varit av 

relevans för min studie.  

 

 Samtliga socialsekreterare i studien har fått bestämma både när och var intervjuerna 

skulle äga rum. Detta för att underlätta deras deltagande men även för att de skulle 

känna sig så bekväma som möjligt med att delta i min studie. Alla intervjuer 

genomfördes på socialsekreterarnas enskilda arbetskontor. Innan intervjuerna 

påbörjades informerades samtliga respondenter om de etiska aspekterna. 

Respondenterna blev även tillfrågade om jag fick spela in det som sades under 

intervjuernas gång. Samtliga respondenter godkände att jag fick spela in materialet 

och efter det påbörjades intervjuerna. Samtliga intervjuer tog mellan 60-90 minuter att 

genomföra och intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Efter 

intervjuerna gav jag samtliga respondenter mitt telefonnummer och mailadress och 

informerade dem om att de gärna fick kontakta mig ifall de hade några tankar eller 

frågor.  

 

Intervjuerna genomfördes på min gamla arbetsplats, dock inte på samma avdelning 

som jag tidigare har arbetat på. Socialkontoret valdes ut dels beroende på 

socialkontorets läge, bredden av olika enheter men även på grund av praktiska skäl då 

jag enkelt kunnat hitta respondenter för min studie. Då jag tidigare arbetat som 

socialsekreterare på detta socialkontor var det dock viktigt för mig att inte intervjua 

tidigare arbetskollegor eller andra bekanta eftersom jag anser att det hade kunnat 

påverka tillförlitligheten i min studie. Arbetsmiljöfrågor kan vara ett känsligt ämne att 

tala om. Ämnet kan upplevas jobbigt eftersom många av frågorna handlar om 

upplevelser av arbetsgruppen, arbetsklimatet och arbetskollegor. Människor är inte 

alltid bekväma att prata om upplevelserna på en arbetsplats, speciellt om 

upplevelserna är negativa. Eftersom detta ämne kan uppfattas som känsligt hade 

kollegor och andra bekanta möjligtvis inte vågat öppna upp sig och dela med sig av 

sina tankar och åsikter till mig. Om jag hade intervjuat kollegor hade de möjligtvis 

svarat det de anses förväntas av dem vilket hade medfört att tillförlitligheten blivit 

lidande. Därför valde jag att hämta mina respondenter från andra enheter som jag inte 

hade någon koppling till.   

  

 

 

 

     11 



 

Respondenterna hittade jag med hjälp av de fyra enhetscheferna på socialkontoret. 

Enhetscheferna kontaktades personligen och tillfrågades om vilka socialsekreterare 

som hade arbetat längst på respektive enhet. Sammanlagt fick jag namnet på sexton 

socialsekreterare som enligt enhetscheferna hade längst arbetslivserfarenhet inom 

verksamheten. Efter det gick jag till dessa socialsekreterare personligen och frågade 

om de ville eller kunde delta i min studie. Samtliga socialsekreterare var intresserade 

och ville mer än gärna delta. Dock har den utsatta tidsramen varit begränsad vilket har 

gjort att jag dessvärre på grund av tidsbrist inte har kunnat intervjua alla sexton 

socialsekreterare. Därför intervjuades sex socialsekreterare som inom kortast tid hade 

möjlighet att delta. Eftersom socialsekreterarna garanterades full anonymitet har jag 

för att skydda respondenterna från igenkänning valt att inte presentera på vilken enhet 

respektive socialsekreterare arbetar.   

  

Efter intervjuerna var klara påbörjades transkriberingen av materialet och efter 

transkriberingen raderades allt datamaterial. Anledningen till att datamaterialet 

spelades in var för att underlätta resultat och analysprocessen. Jag har varit noggrann 

med att transkribera samtliga intervjuer ordagrant. Detta eftersom jag inte velat 

riskera att utesluta något viktigt som framkommit i intervjuerna. Efter att 

transkriberingen var klar tillfrågades samtliga intervjupersoner om de ville ta del av 

det transkriberade materialet. Av de sex socialsekreterare som intervjuades var det två 

som gärna ville ha materialinsamlingen skickat till sig. De två respondenterna hade 

dock inga invändningar eller kommenterar gällande materialet och därför lades varken 

några kommentarer till eller togs bort.  

  

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Validitet handlar om att man mäter det man avser att mäta medan reliabilitet handlar 

om huruvida man har uppnått tillförlitlighet i sin studie. Vidare handlar reliabilitet om 

att studien ska uppnå samma resultat oavsett vem som genomför undersökningen 

(Bryman 2011). Jag anser att jag har uppnått validiteten i min studie då jag med hjälp 

av min intervjuguide och de följdfrågor jag ställt under intervjuerna har mätt det som 

jag avsett att mäta.   

 

För att öka validiteten i min studie tillfrågades samtliga respondenter om de ville ha 

en kopia på det transkriberade materialet. Detta gjordes i syfte att undvika 

missuppfattningar samt för att ge respondenterna möjlighet att tillägga och tydliggöra 

sina tankar och ståndpunkter. Enbart två respondenter ville ta del av transkriberingen 

men eftersom de varken hade några invändningar eller synpunkter så korrigerades 

ingenting i materialet. Jag har även varit noga med att ställa tydliga och konkreta 

frågor. Om något yttrande har varit oklart har jag ställt följdfrågor och bett 

respondenten i fråga att förtydliga vilket jag anser har bidragit till att validitet har 

uppnåtts.         

 

Jag anser även att jag till viss del har uppnått reliabilitet i min studie. Jag har valt att 

undanhålla respondenternas riktiga namn i studien på grund av de frågor som har 

ställs kan upplevas som känsliga eftersom de bland annat handlar om arbetskollegor, 

chefer och arbetet i stort. Eftersom att respondenterna presenteras med hjälp av fiktiva 

namn har de eventuellt vågat vara mer uppriktiga i sina svar vilket kan antas ha ökat 

tillförlitligheten i studien.  
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Med hjälp av en enkätstudie hade jag förmodligen kunnat uppnå en högre reliabilitet 

på så sätt att man då oftast undersöker en större grupp människor. Dock anser jag att 

en enkätstudie inte hade varit en lämplig metod att använda mig av eftersom jag då 

inte hade kunnat få en större och djupare förståelse kring respondenternas upplevelser. 

Vidare har jag spelat in och transkriberat allt material vilket också har bidragit till att 

tillförlitligheten har kunnat uppnås på så sätt att de svar jag fått från respondenterna 

har dokumenterats och antecknats för att kunna återges ordagrant.  

 

Förutom validitet och reliabilitet så har däremot inte generaliserbarhet i studien 

uppnåtts, vilket heller inte har varit syftet med studien. Eftersom studien har fokuserat 

på att undersöka sex socialsekreterares upplevelser i Västra Göteborg har  

det varit svårt att generalisera och uttala sig om upplevelserna bland samtliga 

socialsekreterare på alla arbetsplatser i landet. Detta eftersom att socialsekreterare 

troligtvis arbetar under olika arbetsförhållanden beroende på vilket område och vilken 

del av landet de befinner sig i. Det är till exempel möjligt att anta att socialsekreterare 

som arbetar i ett utanförskapsområde med hög arbetslöshet inte upplever sin 

arbetsplats på samma sätt som socialsekreterare som arbetar i ett välbärgat område. 

Även om arbetsuppgifterna till stor del är de samma kan variationen av klientel, 

ärendemängd och personalomsättning påverka socialsekreterares trivsel och 

möjligtvis även deras villighet att stanna kvar på sin arbetsplats. Det är på så sätt 

möjligt att hävda att socialsekreterare är en heterogen grupp sett ur ett 

arbetsmiljöperspektiv och därför är det svårt att generalisera studiens resultat på 

samtliga socialsekreterare utifrån mina respondenters svar.  

        

4.7 Etiska principer  

I min studie har jag förhållit mig till vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Det finns fyra 

huvudkrav man som forskare bör ta hänsyn till när man genomför sin studie och dessa 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). I början av studien tillämpades informationskravet genom 

att respondenterna blev informerade om syftet med studien samt vad deras roll 

förväntas vara. Respondenterna informerades även om att det är frivilligt att 

medverka, att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande samt att de inte 

behöver svara på vissa frågor om de inte vill. Vidare har respondenterna med hänsyn 

till samtyckeskravet själva fått bestämma över sitt deltagande. Respondenterna gav 

sitt samtycke till att medverka och de blev innan intervjuerna sattes igång upplysta om 

att de själva har rätt att besluta hur länge samt på vilka villkor de vill medverka. 

Därefter har konfidentialitetskravet tillämpats vilket innebär att forskaren bevarar det 

insamlade datamaterialet så att utomstående inte ska kunna identifiera vilka som 

deltagit i studien (ibid). För att skydda de medverkande från att ta skada i studien har 

allt transkriberat material raderats.  Slutligen har nyttjandekravet används på så sätt att 

mitt insamlade material enbart har använts för studiens forskningsändamål och inte i 

några andra sammanhang.   

 

Genom att använda mig av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet anser jag att jag har lyckats förhålla mig 

till de etiska principerna i min studie eftersom jag på bästa möjliga sätt har informerat 

mina respondenter om vilka rättigheter de har i studie. 
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5. TEORETISK REFERENSRAM  
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som använts i studien. 

Avsnittet börjar med en presentation av Karaseks och Theorells krav-kontroll-

stödmodell och fortsätter med Antonovskys begrepp KASAM. Slutligen avslutas 

avsnittet med en sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna.  

  

5.1 Krav-kontroll-stödmodellen  

Forskarna Robert Karasek och Töres Theorell utvecklade tillsammans krav och 

kontroll-stödmodellen på 1980-talet. Forskarna beskriver hur utvecklingen av den 

moderna industriella världen skapat en strävan efter ekonomiskt välstånd hos 

befolkningen. Utvecklingen har även bidragit till ökade krav på produktivitet och 

effektivitet på arbetsplatser. Forskarna beskriver vidare hur dessa krav hamnat i 

obalans med den enskilde medarbetarens förmåga att kontrollera sitt dagliga arbete. 

Obalansen mellan krav och kontroll på en arbetsplats bidrar till en försämrad 

arbetsmiljö och en högre upplevd känsla av stress. Karasek och Theorell förklarar att 

den ökade upplevda stressnivån på arbetsplatser är ett symptom av den enskildes 

strävan efter materialistiskt välstånd och de ökade krav som ställs på arbetsplatser 

(Karasek & Theorell 1990).  

 

Karasek och Theorell lyfter fram den sociala dimensionens vikt i modellen som en 

nyckelfaktor i att skapa balans mellan kraven på arbetsplatser och den enskildes 

förmåga att hantera dem. Forskarna menar att samspel mellan människor på en 

arbetsplats främjar den enskilde medarbetarens känsla av kontroll över det dagliga 

arbetet genom exempelvis samarbete mellan medarbetare, positiv feedback och 

respons från kollegor. Avsaknaden av det sociala stödet menar forskarna kan bidra till 

en negativ inverkan på den psykosociala arbetsmiljön (ibid).  

 

Modellen gör det möjligt att studera förekomsten av psykosociala arbetsmiljöproblem. 

Modellen belyser anställdas upplevelser av de krav som ställs i arbetet i förhållande 

till den kontroll de har att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Graden av krav och 

kontroll bidrar i sin tur till de anställdas arbetstillfredsställelse och välmående. 

Modellen fokuserar på och belyser sambandet mellan tre centrala begrepp: krav, 

kontroll och socialt stöd i förhållande till de anställdas upplevda arbetsvillkor (ibid).  

 
5.1.1 Krav  
Karasek och Theorell delar upp begreppet krav i fysiska och psykiska krav. Fysiska 

krav handlar om den fysiska belastning som krävs för att genomföra arbetsuppgifterna 

medan psykiska krav handlar om den psykiska belastningen som de anställda 

upplever och kan exempelvis ta sig i uttryck i form av oro och rädsla. Psykiska krav 

uppstår då arbetets krav är större än individens kontroll. Psykiska krav kan bidra till 

negativ stress, ohälsa och försämrad inlärningsförmåga. Hur människor hanterar de 

psykiska kraven beror dock på hur stor kontroll man har. Kravdimensionen kan även 

delas upp i både kvalitativa och kvantitativa krav. Kvalitativa krav utgörs av arbetets 

svårighetsgrad såsom hög arbetsmängd och ärendemängd medan kvantitativa krav 

handlar om hur snabbt och mycket de anställda behöver arbeta för att kunna klara av 

sina arbetsuppgifter (Karasek & Theorell 1990).  

 

 

      14 



 

 
5.1.2 Kontroll 
Karasek och Theorell definierar begreppet kontroll som det besluts- och 

handlingsutrymme anställda har till sitt förfogande. Begreppet kontroll brukar delas in 

i “kontroll över arbetet” och “kontroll i arbetet.” Kontroll över arbetet handlar om i 

hur  stor utsträckning de anställda får vara delaktiga i de stora och övergripande 

besluten som rör verksamheten. Kontroll i arbetet handlar däremot om de anställdas 

kontroll över sina dagliga arbetsuppgifter det vill säga när, hur och i vilken ordning 

arbetsuppgifterna ska genomföras (Theorell, 2006).  

 

Upplever personal på en arbetsplats att de har lite kontroll över sitt dagliga arbete ökar 

sannolikheten att dem inte kommer klara av de arbetsrelaterade kraven. Enligt 

Karasek och Theorell har individer med hög kontroll lättare att hantera höga 

arbetsrelaterade krav till skillnad från personer med låg kontroll i sitt arbete. 

Forskarna menar att den låga kontrollen i förhållande till de höga kraven som ställs i 

arbetet bidrar till olika stressrelaterade sjukdomar såsom depression och ångest (ibid). 

  
5.1.3 Socialt stöd  
Karasek och Theorell illustrerar tre typer av socialt stöd; emotionellt, värderande och 

instrumentellt stöd. Det emotionella stödet handlar om att de anställda känner sig 

omtyckta av arbetskollegor och chef. Det värderande stödet innebär att man får stöd i 

form av feedback och respons när man gjort någonting bra. Slutligen handlar det 

instrumentella stödet om att man har ett fungerande samarbete på arbetsplatsen samt 

att man finns där och hjälper varandra när arbetet känns tungt. Det sociala stödet är 

viktigt för att kunna upprätthålla en fungerande arbetsmiljö, bibehålla god hälsa och 

kontroll bland anställda och för att minska stressnivån på arbetsplatser (Karasek & 

Theorell 1990).  

 

Karasek och Theorell menar att människor som arbetar på arbetsplatser där det inte 

förekommer socialt stöd drabbas i högre grad av stressrelaterade sjukdomar till 

skillnad från de som upplever socialt stöd på sin arbetsplats. Forskarna menar att 

arbetstillfredsställelsen är störst på arbetsplatser där det finns hög egenkontroll, brett 

socialt stöd och låga arbetskrav (Karasek & Theorell 1990).  

 

 

 
 

Figur 1. Krav-kontroll-stöd modellen (Theorell, 2013)   

 
5.1.4 Högstressarbeten, aktiva arbeten, passiva arbeten, lågstressarbeten   

Krav-kontrollmodellen har definierat fyra typer av arbeten beroende på arbetets grad 

av krav och kontroll. Högstressarbeten kännetecknas av höga krav i förhållande till 

låg kontroll.                                                                                                                       
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Högstressarbeten bidrar oftast till psykiska påfrestningar och stress som  

tar sig i uttryck i form av depression, utmattning och ångest. Detta beror på de höga 

krav som ställs som leder till att människor varken har tid eller möjlighet att förvandla 

stress till handling. Aktiva arbeten kännetecknas däremot av både höga arbetskrav och 

hög egenkontroll. Till skillnad från högstressarbeten förekommer inom aktiva arbeten 

ingen negativ psykisk stress utan definieras istället som ett omväxlande och 

utmanande yrke med hög produktivitet. Enligt modellen har människor med både 

höga krav och hög kontroll möjlighet att använda sina kunskaper och erfarenheter 

vilket antas öka graden av prestationer. Lågstressarbeten definieras som arbeten med 

låga krav och hög egenkontroll. Karasek och Theorell menar att människor med 

sådana arbeten utsätts i lägre grad än andra för stressrelaterade sjukdomar. Passiva 

arbeten består däremot av både låga krav och låg kontroll vilket bidrar till både 

motivationsbrist bland anställda men leder även till försämrad produktivitet (Karasek 

& Theorell 1990).  

 

5.2 KASAM- Känslan av sammanhang  

Begreppet och teorin KASAM myntades av forskaren och sociologen Aaron 

Antonovsky på 1970-talet. KASAM är förkortningen av känslan av sammanhang. 

Antonovsky började intressera sig för vad som får vissa människor att förbli friska 

och andra sjuka trots att de blivit utsatta för samma traumatiska händelse. Antonovsky 

uppfann därmed det salutogenta perspektivet som fokuserar på människors hälsa till 

skillnad från det patogena perspektivet som studerar motsatsen, det vill säga vad som 

får människor att bli sjuka Antonovsky började studera en grupp kvinnor i Israel som 

lyckats överleva förintelsen under andra världskriget och som fortfarande hade ett gott 

psykiskt välmående. Antonovsky kom fram till att det som skiljde kvinnorna med god 

psykisk hälsa åt var att de hade en stark känsla av sammanhang. Antonovsky 

beskriver KASAM på följande sätt:  

 

”en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande 

och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens 

inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) 

de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på 

en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar värda investering och 

engagemang” (Antonovsky, 1991, s 41).   

 

Enligt Antonovsky (1991) grundar sig människors hälsa i känslan av sammanhang. 

Antonovsky (1991) menar vidare att känslan av sammanhang även är avgörande för 

huruvida människor kan hantera stressfyllda situationer eller inte. Individer med en 

hög KASAM har lättare att hantera stress och traumatiska händelser till skillnad från 

människor med låg KASAM. För att individer ska uppleva KASAM i sitt arbete 

måste tre komponenter vara uppfyllda: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Dessa tre komponenter ska dock inte ses separat utan det är kombinationen av dessa 

tre komponenter som skapar KASAM. (Antonovsky, 1991).  

 
5.2.1 Begriplighet: 
Begriplighet är den kognitiva komponenten där individer i samspel med varandra ökar 

sin förståelse.  
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Begriplighet innebär huruvida individer känner att det som sker runt omkring är 

begripligt, strukturerat och förutsägbart. Att känna begriplighet kan exempelvis 

innefatta att man har en rak och tydlig arbetsroll och arbetsuppgifter (ibid).  

 
5.2.2 Hanterbarhet:  
Med hanterbarhet menas de resurser som individer har tillhanda för att kunna hantera 

de krav som ställs. Exempel på sådana resurser kan vara kontinuerlig 

kompetensutveckling samt möjlighet till hjälp och stöd från arbetskollegor och chef. 

För att uppnå hanterbarhet i sitt arbete krävs en rimlig arbetsnivå. Vidare behöver 

arbetsuppgifterna vara i balans med de anställdas kompetens för att de anställda ska 

ha möjlighet att utföra arbetet på ett sakligt och korrekt sätt (ibid).  

 
5.2.3 Meningsfullhet: 
Meningsfullhet brukar benämnas för motivationskomponenten inom KASAM. 

Meningsfullhet handlar om att man upplever att de krav som man ställs inför är värda 

att lägga ned tid och engagemang på. Sådana krav kan exempelvis vara att uppnå de 

övergripande målen i verksamheten. Inom denna komponent är främst delaktighet och 

medbestämmande av stor vikt. Faktorer som humor, arbetstillfredsställelse och goda 

relationer på arbetsplatsen kan medföra ökad meningsfullhet. Det är viktigt att 

människor känner arbetstillfredsställelse över det man åstadkommit på jobbet. Detta i 

kombination med att de anställda får påverka utformandet av sitt arbete skapar 

känslan av meningsfullhet. Enligt Antonovsky är meningsfullhet den viktigaste 

komponenten inom KASAM (ibid).   

 

5.3 Teoriernas tillämpning  

I min studie tillämpas krav-kontroll-stödmodellen eftersom modellen hjälper till att 

beskriva sambandet mellan krav, kontroll och stöd och hur dessa faktorer påverkar 

känslan av stress på arbetsplatser. Modellen gör det möjligt att analysera arbetsmiljön 

genom att titta på de krav som ställs på personal samt deras förmåga att kontrollera 

sitt arbete. Enligt modellen utsätts människor för psykisk ohälsa när det inte råder en 

balans mellan de krav som ställs i arbetet och den kontroll de anställda har över sitt 

arbete. Genom att tillämpa krav-kontroll-stödmodellen har eventuella viktiga faktorer 

som underlättar socialsekreterares dagliga arbete kunnat synliggöras vilket också är 

mitt syfte i denna uppsats.  

 

Utöver krav-kontroll-stödmodellen har jag även valt att presentera begreppet 

KASAM. Detta eftersom ett ständigt återkommande tema under intervjuerna var 

vikten av sammanhang. Syftet med att tillämpa KASAM i min studie har varit att 

undersöka om mina respondenter upplever att de hanterar, begriper och om de känner 

en meningsfullhet med sitt arbete. Det vill säga har jag bland annat vela undersöka om 

det finns en känsla av sammanhang på arbetsplatsen eftersom det hade kunnat vara en 

möjlig anledning till varför respondenterna stannar kvar. KASAM har även valts som 

ett komplement till krav- kontroll-stödmodellen. Detta eftersom KASAM precis som 

krav-kontroll-stödmodellen kan förklara vad som gör att vissa människor trots svår 

och komplex arbetssituation klarar av att fortsätta arbeta på sin arbetsplats. Karaseks 

och Theorells användning av kontroll kan kopplas samman med Antonovskys 

definition av hanterbarhet. 
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Både kontroll och hanterbarhet kan förklara hur de anställda handskas med de krav 

som de i sitt dagliga arbete får utstå. Med hjälp av att känna meningsfullhet och 

begriplighet i sitt arbete kan de anställda i bättre utsträckning hantera den påfrestande 

arbetssituationen. Genom begriplighet har de anställda lättare för att förstå sin 

arbetssituation och med hjälp av att känna meningsfullhet har medarbetarna lättare för 

att uppnå de krav som ställs eftersom de känner att kraven är värda att lägga ner tid 

och engagemang på. Vidare kan komponenten stöd i krav-kontroll-stödmodellen 

fungera som ännu ett komplement till att de anställda hanterar sin arbetssituation och 

de krav som ställs i arbetet. 

 

Genom att använda mig av de tre centrala begreppen inom krav-kontroll-stöd 

modellen så har jag lättare kunnat få en ökad förståelse kring varför socialsekreterare 

trivs och väljer att fortsätta arbeta på sin arbetsplats. Exempelvis har socialt stöd från 

arbetskollegor visat sig vara en avgörande faktor till varför socialsekreterare väljer att 

stanna kvar. Detta beror på att alla i arbetsgruppen finns där för varandra med tips och 

råd när arbetet känns tungt samt avlastar varandra när arbetsuppgifterna inte hinns 

med. Vidare har respondenterna genom stöd från sina arbetskollegor kunnat känna 

kontroll över sitt arbete. Detta har i sin tur har bidragit till att de har kunnat hantera de 

höga krav som ställts på dem.  

 

Jag har valt att tematisera min teoretiska samt analytiska referensram genom att delvis 

använda mig av de centrala nyckelbegreppen utifrån mina valda teorier. De tre 

begreppen krav, kontroll och stöd är inte enbart tre centrala begrepp inom krav-

kontroll-stödmodellen. Begreppen har även varit genomgripande under studiens gång 

bland annat inom resultat samt analysarbetet. Vidare har begreppen, begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet inom KASAM varit av relevans för studien då dessa 

begrepp har genomsyrat och varit ständigt återkommande under studiens gång. Jag 

har även försökt förhålla mig till liknande tematiseringar genom studien i syfte att 

försöka hålla en röd tråd samt för att underlätta och öka läsarens förståelse. 

 

6. RESULTAT 

I detta avsnitt kommer studiens empiri att presenteras. Avsnittet börjar med en 

presentation av de respondenter som deltagit i studien. Avsnittet är uppdelat i två 

huvudteman för att lättare kunna ge en överblick av det material som har inhämtats. 

De två huvudteman är: Hur upplever socialsekreterarna sitt arbete? samt varför 

stannar socialsekreterarna kvar? 

 

6.1 Presentation av socialsekreterarna 

Sammanlagt har sex socialsekreterare deltagit i studien. Socialsekreterarna arbetar på 

ett socialkontor i Västra Göteborg, dock på olika enheter. Samtliga respondenter har 

en socionomutbildning och alla har varit verksamma inom socialtjänsten i mer än tio 

år. För att kunna uppnå konfidentialitet i studien kommer respondenterna att ges 

fiktiva namn vilket innebär att de har andra namn än de som presenteras i denna 

uppsats. Respondenterna kommer att benämnas med följande namn: Emma, Anna, 

Linda, Sara, Peter och Anders. 
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6.2 Hur upplever socialsekreterarna sitt arbete? 

I detta avsnitt presenteras hur socialsekreterarna i studien upplever sitt arbete samt 

redogörs de positiva och negativa faktorerna som enligt respondenterna råder på deras 

arbetsplats. 

 
6.2.1 Meningsfullt och hanterbart 

Samtliga socialsekreterare upplever sitt arbete som roligt och meningsfullt. Detta 

eftersom man har möjlighet att göra skillnad i andra människors liv. En av 

respondenterna menar att man får en adrenalinkick när man lyckats hjälpa en 

långvarig och problematisk klient. Vidare beskriver respondenten att det ger en 

drivkraft att fortsätta när man ser sådana resultat:  

 

Man får vara med klienter under lycka och sorg, när dem har det tufft eller bra. Man 

får vara med under hela resans gång vilket är roligt. Jag vet att jag gör skillnad i 

deras liv. Har man fått ut en jättesvår så kan man leva på det i flera veckor. Då vet 

man att det går med nästa också, man får så mycket energi av det -Anna 

 

 

Tre socialsekreterare berättar att det ständigt dyker upp nya klienter med olika 

bakgrunder och förutsättningar. Detta menar de bidrar till att arbetet blir varierande 

och leder till att de aldrig riktigt hinner blir fullärda. Två av dessa respondenter 

berättar att de får delta i många utbildningar och seminarium via arbetet. De nämner 

även att de får medverka i ärendegenomgångar och processhandledningar vilket de 

upplever som positivt. Respondenterna beskriver ärendegenomgångarna som 

grupptillfällen där alla anställda får vara med och diskutera om man har komplexa och 

svårhanterliga klienter på sin tjänst. Processhandledningarna beskrivs däremot som 

tillfällen då alla tillsammans i grupp får träffa en arbetspsykolog. Dessa tillfällen 

menar de bidrar till att de får tillgång till nya perspektiv och synsätt vilket hjälper dem 

att lättare kunna hantera sitt arbete. 

 

Majoriteten av socialsekreterarna upplever även sitt arbete som hanterbart eftersom 

det finns tydliga riktlinjer och mål om vad som förväntas av dem. Vidare förklarar de 

att de är väl medvetna om vilken roll de har och vilka arbetsuppgifter som behöver 

genomföras. Tre socialsekreterare beskriver däremot att deras hanterbarhet har sett 

olika ut i perioder. En respondent beskriver hanterbarheten över tid på följande sätt: 

 

Just nu är det kontrollerbart, det tycker jag faktiskt. Men det har ju varit i olika 

perioder.  Det har funnits perioder där det absolut inte har varit kontrollerbart 

eftersom man har haft alldeles för många ärenden sett i relation till hur många som 

har arbetat. När tjänster har varit tomma. Har man inte haft personal i tillräcklig 

omfattning så har man varit tvungen att hoppa in och jobba för andra som inte varit 

här. Då fungerar det inte alls, då har man inte haft kontroll -Anders 

 
6.2.2 Arbetet krockar med de initiala förväntningarna 

Fyra av respondenterna beskriver sitt arbete som flexibelt och varierande eftersom de 

själva får bestämma över hur de ska strukturera sin arbetsdag samt över hur, när och 

på vilket sätt de ska genomföra sina arbetsuppgifter.  
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Majoriteten uttrycker arbetet i sin helhet som utvecklande men uppger att 

arbetsuppgifterna i sig är monotona. Detta eftersom mycket av tiden går åt att 

dokumentera, journalföra samt skriva utredningar. Hälften av respondenterna nämner 

att de från början hade tänkt att arbetet skulle innefatta mer kontakt med klienterna. 

De beskriver att den största delen av arbetsdagen består av administrativt arbete vilket 

inte motsvarar det dem från början hade tänkt.  

 

En av respondenterna beskriver arbetet på följande sätt:  

 

Jobbet motsvarar oftast inte det man tänkt sig. Många kommer ofta hit med 

ambitionen att man vill hjälpa folk eller att man vill göra nytta och göra skillnad och 

känna att man jobbar med socialt arbete. Man vill jobba med förändring av 

psykosocialt arbete men när man har varit här ett tag så märker man att det största 

delen av det man gör är inte det utan den största delen av tiden används till att sitta 

och knapra på ett tangentbord Administration helt enkelt det är det mesta av tiden -

Anders 

 

En annan respondent uttrycker följande: 

 

Nä, var är det sociala arbetet egentligen? Det är det som är frågan. Jag tror att det 

är det som skapar missnöje att man blir frustrerad och känner att jag läste ju till 

socionom och vill jobba med människor och inte sitta här och administrera pengar. 

Jag tror att det är ett bekymmer -Linda 

 

Hälften av respondenterna uppger att det administrativa arbetet leder till att de inte 

hinner träffa och följa upp sina klienter i den mån de hade önskat. De säger att ifall de 

hade haft mer tid till sitt förfogande så hade de kunnat lägga ned mer tid på att följa 

upp sina klienter med successiva möten och telefonsamtal.  

 
6.2.3 Stressfullt  
Samtliga respondenter upplever arbetet som periodvis stressfullt. Fem av 

respondenterna berättar att de prioriterar vissa arbetsuppgifter före andra. Två av 

dessa uppger dock att det är något som de har lärt sig ju längre de har arbetat och de 

tror att det beror på att de har lärt sig att behärska arbetet. Hälften av 

socialsekreterarna berättar dock att stressen i dagsläget är någorlunda rimlig till 

skillnad från ett par år sedan. Enbart en respondent uppger att det ständigt finns en 

underliggande stress i arbetet. Denna respondent menar att man aldrig riktigt kan bli 

klar med sina arbetsuppgifter eftersom det alltid finns någonting att göra. En 

socialsekreterare beskriver stressen på följande sätt:  

 

Ibland finns det mycket att göra och ibland lite mindre. Däremot känner man sig 

aldrig riktigt klar med sina arbetsuppgifter eftersom man alltid kan hitta någonting 

att göra. Asså det finns en underliggande stress i arbetet som ligger lite i jobbets 

natur. Vi jobbar ju under en ständig press på att vi måste få ut klienterna i 

självförsörjning så snabbt som möjligt -Linda 

 

Två av socialsekreterarna tror att stressen har mycket att göra med att cheferna inte 

har kunnat tillsätta personal i tillräcklig omfattning.  
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De säger att underbemanningen bidrar till att varje enskild socialsekreterare fått fler 

klienter och arbetsuppgifter på sin tjänst. Vidare berättar de att det har lett till stor 

tidspress och stress vilket ibland till och med har resulterat i att de haft svårt att sova 

och koncentrera sig. En av socialsekreterarna beskriver situationen på följande sätt:  

 

Alltså, cheferna har inte alltid kunnat hantera situationen. De kan ju inte trolla fram 

om det saknas folk och om dem inte har budget för att anställa folk -Peter 

 

Denna socialsekreterare berättar även att kvaliteten på arbetet blivit lidande på grund 

av underbemanningen vilket han nämner har lett till ökad arbetsbelastning. 

Respondenten förklarar att arbetsbelastningen har bidragit till att han lägger större 

tonvikt på att hinna klart alla sina arbetsuppgifter istället för att genomföra dem på ett 

korrekt och rättssäkert sätt. Hälften av respondenterna nämner även de månadsvisa 

uppföljningarna som ett stressmoment i arbetet. Uppföljningarna beskrivs av 

respondenterna som gruppmöten där cheferna presenterar statistik över hur många 

klienter respektive socialsekreterare har fått ut i självförsörjning. En respondent 

förklarar:  

 

Då kan man känna att det händer ju inget med mina ärenden och alla andra bara 

jobbat ut dem -Anders 

 

En annan respondent berättar:  

 

Periodvis är det jätte stressigt, eller vissa timmar under dagen är det stressigt, 

speciellt om folk är sjuka eller på möten eller något annat viktigt. Den sortens stress, 

att man inte räcker till. Sen är det ju en viss press på oss att vi ska prestera. Vi lever 

så länge vi levererar. Vi har jättebra siffror nu men vi måste fortsätta hålla den nivån 

och det är ju en viss press -Sara 

 

Enbart en av samtliga socialsekreterare ser stressnivån samt de månadsvisa 

uppföljningarna som något positivt. Respondenten menar att stressen och 

arbetstempot ger henne en drivkraft i det dagliga arbetet eftersom det hjälper henne att 

prestera bättre och snabbare. Hon berättar att hon tycker om chefernas månadsstatistik 

dels för att det ger henne en överblick över hennes resultat och dels ser hon statistiken 

som ett kvitto på hur hon den senaste tiden har presterat. Respondenten berättar:  

 

Det som är roligast när man ser månadsstatistiken är att man får känna att wow vad 

bra jag är (skratt) När man ser statistiken får man peppa sig själv att kolla vad duktig 

jag är. Statistik i all ära är viktigt också för då ser vi ju resultaten och det är ju 

mycket lättare -Anna 

 
6.2.4 Psykiskt påfrestande 

Samtliga socialsekreterare beskriver även arbetet som psykiskt påfrestande. Några av 

respondenterna menar att påfrestningen är som störst när man har långvariga klienter 

på sin tjänst som kräver mycket tid och engagemang.  

 

 

 

 

     21 



 

 

En socialsekreterare beskriver arbetet med klienterna på följande sätt:  

 

Alltså det här är inte ett lätt arbete. Klienterna behöver oftast mycket stöd. Men det är 

en stor spännvidd måste man säga. Det är inte alla klienter som är tunga, men de 

flesta har ganska markanta problem och jobbar man med samtalsstöd så kan det vara 

påfrestande emellanåt rent psykosocialt, man påverkas ju av de man möter -Emma 

 

En annan socialsekreterare berättar att den psykiska påfrestningen främst beror på den 

ojämna arbetsfördelningen mellan de nyanställda och erfarna. Respondenten uppger 

att många nya har börjat på arbetsplatsen och att de inte har hunnit lära sig arbetet i 

tillräcklig omfattning. Detta menar han leder till att han som erfaren socialsekreterare 

får mer att göra eftersom han ständigt måste lära upp de nya medarbetarna vilket han 

upplever som både tids och energikrävande.   

 

Majoriteten av respondenterna berättar att de trots sin långa arbetslivserfarenhet inom 

socialtjänsten ibland har svårt att släppa arbetet när de kommer. Några menar att det 

är betydligt svårare att släppa arbetsrelaterade tankar på sin fritid när man har ”tunga” 

klienter på sin tjänst. Tunga klienter beskriver de som personer som kräver extra 

mycket tid och engagemang, exempelvis de med misstänkt beroendeproblematik. Två 

av dessa respondenter beskriver att de framförallt tänker på sitt arbete när de varit 

sjuka under en längre period eller då de har haft för många klienter på sin tjänst. På 

frågan om vilka arbetsrelaterade tankar de i första hand tänker på under sin fritid så 

svarar en av respondenterna på följande sätt:  

 

Det är främst på vilken pappershög jag kommer komma tillbaka till imorgon -Emma 

 

Majoriteten anser att den psykiska påfrestningen beror på de höga förväntningarna 

som cheferna har på dem. Tre av dessa respondenter berättar att förväntningarna är 

svåra att leva upp till eftersom de har för många klienter på sin tjänst.  Detta uppger de 

leder till att de inte hinner prestera lika snabbt som cheferna vill.  

 

Två av respondenterna uppger att de alltid försöker prata av sig om dagen med de 

övriga arbetskollegorna innan de går hem, vilket de berättar hjälper till en viss del. De 

andra beskriver att träning och umgänge med familj och vänner får de att tänka på 

annat och hjälper dem att hålla de arbetsrelaterade tankarna borta. Enbart en 

respondent uppger att hon inte tänker på sitt arbete på sin fritid. Denna 

socialsekreterare berättar att det inte alltid har varit så men att hon med tiden har lärt 

sig att släppa arbetsrelaterade tankar när hon kommer hem. Vidare berättar hon att det 

är viktigt att kunna hitta ett professionellt förhållningssätt och att en av anledningarna 

till varför hon orkat vara kvar så pass länge inom yrket är för att hon har lärt sig att 

släppa jobbet på fritiden. Hon beskriver det som en ”överlevnadsstrategi” som har 

hållit henne borta från utbrändhet och sjukskrivningar.  

 

Trots att majoriteten av samtliga respondenter upplever svårigheter med att kunna 

släppa arbetsrelaterade tankar på fritiden så berättar de att de helst undviker att 

övertidsarbeta. Två av respondenterna beskriver att de inte vill riskera att det övergår 

till en vana eftersom de anser att det i längden inte är bra för hälsan.  

     22 

 



 

En respondent berättar:  

 

Jag försöker att inte jobba över, jag vill inte få in den vanan. Men ibland har jag 

suttit över för att hinna klart. Men ibland lämnar jag det till dagen efter, jag vill inte 

stressa ut mig själv eller förstöra min hälsa -Sara 

 

Två andra respondenter berättar att de anser att man ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter på utsatt arbetstid och att ifall man inte gör det så ligger det på 

chefernas ansvar att se över om det finns en rimlig arbetsmängd och jämn 

arbetsfördelning.  

 
6.2.5 Bristfälligt stöd från chefer 

De flesta av respondenterna är inte nöjda med chefernas tillgänglighet eftersom de 

upplever att cheferna oftast inte är på plats. Fyra av respondenterna tycker att 

chefernas tillgänglighet hade kunnat förbättras och de uttrycker en önskan om att få 

mer respons och feedback från cheferna. En socialsekreterare beskriver det på 

följande sätt:  

 

Att ibland få höra vilken bra utredning du har gjort, eller den här personen kom 

faktiskt in på sin utbildning, han fick ju det där jobbet som du skickade honom till, vad 

bra att du gjorde det hembesöket eller vad bra att du såg det när ingen annan gjorde. 

Det hade varit kul att höra. Nej, det hade inte skadat. (…) Men sånt får man tyvärr 

inte alltid höra - Sara 

 

Hälften av socialsekreterarna i studien berättar att de endast får feedback från sina 

chefer när de fått ut många eller långvariga klienter i självförsörjning. De uttrycker att 

cheferna lägger större fokus på att få ut så många klienter som möjligt i 

självförsörjning än att ta hand om sina medarbetare. Vidare berättar de att cheferna 

även lägger stort fokus på att presentera goda resultat till politiker snarare än att se till 

klienternas verkliga behov. En respondent menar:  

 

Ibland tänker jag på om vi gör det här för klienternas skull eller för att visa det utåt. 

Cheferna vill kunna visa för politiker och andra att vi har presterat bra. Det har de 

jämt behov av att visa upp -Linda 

 

Denna socialsekreterare nämner även att arbetet ibland kan kännas väldigt ensamt 

eftersom man får arbeta ganska mycket självständigt. Hon menar att ifall det funnits 

tillfällen att arbeta mer i grupp så hade arbetet känts ännu mer lockande. Hon tycker 

att arbetet med små medel kan förbättras men att det då krävs annat fokus från 

cheferna. Respondenten berättar på följande sätt:  

 

För att göra jobbet roligare så skulle man samarbeta mer, jobba mer tillsammans och 

i team, att man satt ihop några stycken och pratade om ärendena, att man får bolla 

idéer. Då lär man sig av varandra. Det skulle göra jobbet roligare, och då skulle man 

känna ännu mer lagkänsla. Det går att utveckla jätte mycket, men då krävs annat 

fokus från cheferna -Linda 
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Enbart en respondent är tillfredsställd med chefernas stöd. Respondenten förklarar:  

 

Chefen har förståelse för situationen och försöker hjälpa oss med att tillsätta vikarier, 

ny personal, utbildningar och att vi ska få mer kunskap -Emma 

 

Respondenten menar att cheferna trots att de inte är på plats alltid är nåbara per 

telefon vilket innebär att man alltid har möjlighet att få hjälp, stöttning eller feedback 

om man så önskar. Hon anser även att det är upp till var och en att ta kontakt med sin 

chef vid behov.  

 

6.3 Varför stannar socialsekreterarna kvar? 

I detta avsnitt presenteras varför socialsekreterarna väljer att stanna kvar på sin 

arbetsplats. Respondenterna redogör för vilka arbetsmiljöfaktorer som de upplever 

som viktiga samt vad som bidrar till att de trivs på sitt arbete. 

 
6.3.1 Socialt stöd 

Samtliga socialsekreterare uttrycker att de trivs väldigt bra med sina arbetskollegor. 

De flesta beskriver sina arbetskollegor som behjälpliga och stöttande eftersom de 

alltid kan vända sig till sina kollegor när de är i behov av uppbackning och avlastning. 

Två av respondenterna beskriver att anledningen till varför de trivs så bra på sin 

arbetsplats beror på att det finns ett gott arbetsklimat i gruppen då man kan lita på sina 

arbetskollegor och eftersom alla visar respekt, hänsyn och förståelse för varandra. En 

utav respondenterna uttrycker även att det finns en ”vi-känsla” och en positiv 

sammanhållning i arbetsgruppen eftersom hon upplever att man alltid kan be sina 

kollegor om tips och råd.  

 

En annan socialsekreterare lyfter upp humor som en viktig komponent till varför hon 

trivs på sin arbetsplats och menar att det är en av anledningarna till varför hon 

fortfarande arbetar kvar. Hon tycker att det är viktigt att kunna skratta ihop, ha roligt 

tillsammans och att det är högt i tak på arbetsplatsen. Med högt i tak menar hon att 

man vågar konfrontera varandra samt att man kan ha en öppen dialog utan att det 

uppstår konflikter eller bråk. Respondenten säger:  

 

Man träffar ju trots allt sina kollegor åtta timmar varje dag. I vissa perioder kan 

arbetet vara både dråpligt och roligt men då är det viktigt att man i alla fall kan 

skratta och ha kul ihop. Man blir ju som en familj till slut vare sig man vill eller inte 

så då är det viktigt att man hjälps åt att skapa en positiv arbetsmiljö och arbetstrivsel 

-Linda 

 

Majoriteten beskriver att det främst är arbetskollegorna och klienterna som får dem att 

vilja stanna kvar. Vidare uppger respondenterna att de får göra nytta och skillnad i 

sina klienters liv vilket också får de att stanna.  Även det positiva arbetsklimatet 

nämns som en bidragande faktor till varför de flesta av respondenterna vill vara kvar 

på sin arbetsplats. Vidare nämner de att alla i arbetsgruppen alltid finns där för 

varandra och ställer upp när arbetsuppgifterna inte riktigt hinns med.    
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6.3.2 Klientnära arbete 

Samtliga socialsekreterare berättar att de trivs på sin arbetsplats och i sin yrkesroll. 

Majoriteten uppger att de i dagsläget inte har några planer på att sluta arbeta som 

socialsekreterare.  En av respondenterna uttrycker att hon aldrig har haft tankar på att 

sluta arbeta som socialsekreterare eftersom hon inte tror att gräset är grönare på andra 

sidan. Hon beskriver att anledningen till varför hon har stannat kvar på sin nuvarande 

arbetsplats så länge är för att hon behärskar sitt arbete. Respondenten berättar att hon 

känner en trygghetskänsla över att hon kan arbetet så pass bra. Hon menar även att 

klienterna ger henne glädje i hennes arbete och att hon trivs med att ha ett arbete där 

man får hjälpa utsatta människor i behov. Respondenten förklarar varför hon trivs på 

följande sätt:  

  

För jag känner att jag lever. Man får portioner av hela livet. Man får vara med 

klienterna under lycka och sorg, när dem har det tufft eller bra. Man får vara med 

under hela resans gång vilket är roligt -Emma 

 

Två andra respondenter uttrycker att de trivs med sitt arbete eftersom de har fått lära 

sig mycket av yrket både på ett professionellt och känslomässigt plan. 

Respondenterna beskriver att arbetet gett dem större förståelse för andra människor 

och att de blivit bättre på att lyssna till andra människors behov. Dock berättar en av 

dessa respondenter att om hon hade fått möjlighet att utbilda sig och börja arbeta på 

nytt så hade hon tänkt till innan hon hade börjat arbeta som socialsekreterare. 

Respondenten berättar:  

 

Jobbet i sig tycker jag verkligen är roligt. Jag ångrar aldrig att jag blev socionom. 

Men hade jag varit 18 år igen så hade jag tänkt om. Nä då hade jag inte valt 

socionom igen tror jag. Det är inte värt det. Man tjänar inte tillräckligt bra. Det är 

inte hälsosamt heller sett över tiden - Linda 

 

Samtliga socialsekreterare i studien nämner även lönen som en viktig men inte som en 

drivande faktor i deras arbete. Istället beskriver de klientarbetet som det roligaste i 

deras arbete eftersom man har möjlighet att påverka och förändra människors 

livssituation till det bättre. Två av respondenterna uppger att de när de går hem för 

dagen känner att de har gjort nytta vilket får de att må bra och vilja fortsätta på sitt 

arbete. Endast en respondent i studien menar att han har planer på att söka andra 

tjänster. Han menar dock att det inte har något med arbetet i sig att göra. 

Respondenten säger:  

 

Jag har ganska lång tid kvar i arbetslivet fortfarande men jag tror inte jag kommer 

vara kvar här så länge för jag tror att det kan vara bra att byta också. Jag har inga 

tankar på att hoppa av nu direkt men jag är tvungen att se till min egen 

karriärutveckling, så att givetvis har jag ögonen öppna åt andra möjligheter -Peter 

 

6.4 Resultatsammanfattning: 
Utifrån resultatet kan man se att samtliga socialsekreterare upplever sitt arbete som 

psykiskt påfrestande. Den psykiska påfrestningen upplever respondenterna beror på 

den höga personalomsättningen och den höga ärendemängden.  

 

     25 



 

Samtliga respondenter beskriver även sitt arbete som stressfullt och att många trots sin 

långa arbetslivserfarenhet inom socialtjänsten har svårt att släppa arbetsrelaterade 

tankar på sin fritid. Alla respondenter har dock hittat olika strategier såsom träning 

och umgänge med familj och vänner för att hålla de arbetsrelaterade tankarna borta.  

      

Arbetet beskrivs även innehålla mycket administrativt arbete och chefernas 

tillgänglighet beskrivs som bristfällig. Trots stress, psykisk påfrestning och bristfälligt 

stöd från chefer så beskriver samtliga socialsekreterare sitt arbete som roligt och 

meningsfullt. Detta främst eftersom man får träffa och hjälpa utsatta människor i 

behov. Majoriteten uppger att det är klienterna och arbetskollegorna som får dem att 

vilja vara kvar på sin arbetsplats. Arbetskollegorna beskrivs utgöra ett stort stöd för 

respondenterna. Detta eftersom alla finns där för varandra med uppbackning och 

avlastning när arbetsuppgifterna inte riktigt hinns med samt vid behov av tips och 

råd.  

 

7. ANALYS  
I detta avsnitt kommer det empiriska material som har samlats in implementeras med 

den tidigare forskning samt med de teorier och begrepp som tidigare har presenterats. 

Detta har gjorts för att kunna besvara syftet och frågeställningarna i studien. Analysen 

består av tre teman i följande ordning: krav och kontroll, stöd samt vad får 

socialsekreterarna att stanna på sin arbetsplats? Detta eftersom att dessa teman 

överlappar och har ett samband med varandra vilket kommer presenteras mer 

ingående i nedanstående avsnitt.  

 
7.1 Krav och kontroll  

Eftersom mitt huvudsakliga syfte med studien har varit att undersöka vad som får 

socialsekreterare att stanna kvar på sin arbetsplats behövde jag först ta reda på hur 

respondenterna i studien upplever sin nuvarande arbetsmiljö. Ett återkommande tema 

under samtliga intervjuer har varit att respondenterna upplever sitt arbete som 

stressfullt och psykiskt påfrestande med hög arbetsbelastning och ärendemängd. Trots 

att samtliga socialsekreterare beskriver att deras arbete innehåller mycket stress och 

psykisk påfrestning så har hanterbarhet varit ett ständigt återkommande begrepp under 

samtliga intervjuer.   

 

Antonovsky (1991) definierar hanterbarhet som de resurser individer har tillhanda för 

att kunna hantera de krav som ställs. Några sådana resurser som respondenterna 

beskriver är de så kallade ärendegenomgångarna och processhandledningarna vilket 

är grupptillfällen där alla har möjlighet att diskutera komplexa och svårhanterliga 

klienter på sin tjänst samt tillfällen där man får träffa en arbetspsykolog. Antonovsky 

(1991) tar upp stöd från arbetskollegor och chefer samt möjlighet till 

kompetensutveckling som exempel på hur de anställda kan öka sin hanterbarhet. 

Dessa ärendegenomgångar och processhandledningar som respondenterna nämner 

kan antas öka den kompetensutveckling som Antonovsky (1991) talar om eftersom de 

får tillgång till nya perspektiv och synsätt på hur man på bästa sätt kan hjälpa sina 

klienter, vilket bidrar till ökad hanterbarhet i deras arbete.  

 

Dessa processhandledningar och ärendegenomgångar kan således antas vara några 

faktorer som främjar respondenternas arbetsrelaterade hälsa.  
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Dessa faktorer stödjer även i sin tur Karasek och Theorells (1990) resonemang 

angående att hälsan är kopplad till hur hög kontroll, det vill säga hur stort 

handlingsutrymme människor har. Karasek och Theorell (1990) lyfter i krav-kontroll 

och stödmodellen fram hur viktigt det är att känna kontroll i sitt arbete för att de 

anställda ska kunna hantera de krav som ställs.  

 

Forskarna delar upp begreppet i sin modell som kontroll i och kontroll över arbetet.   

Kontroll i arbetet handlar om i hur hög utsträckning de anställda får bestämma över 

när, hur och i vilken utsträckning de ska genomföra sina arbetsuppgifter. Kontroll 

över arbetet definierar forskarna som anställdas möjlighet att vara delaktiga kring 

övergripande beslut inom verksamheten. Respondenterna i min studie upplever att de 

har kontroll i men inte kontroll över arbetet. Respondenterna uppger att de själva får 

strukturera sin arbetsdag samt får bestämma över hur och när de ska genomföra sina 

arbetsuppgifter. Däremot beskriver de att inte har möjlighet att påverka övergripande 

beslut som rör verksamheten. Exempelvis uttrycker de en önskan om att chefer 

tillsätter mer personal, något som inte görs.  

 

En respondent i min studie nämner även att man får arbeta mycket självständigt och 

att arbetet kan förbättras men att det då krävs annat fokus från cheferna. 

Respondenterna nämner att cheferna lägger större fokus på produktion än personalens 

förslag på förbättringar. Detta indikerar på att de anställda saknar kontroll över sitt 

arbete och att de inte ges möjlighet att bestämma över den övergripande 

verksamheten.  

 

I studiens resultat framgår att respondenternas förmåga att kunna uppnå de krav som 

ställs är förenliga med deras långa arbetslivserfarenhet. Detta eftersom respondenterna 

med lång arbetslivserfarenhet har haft mer tid att lära sig, utbilda sig och få mer 

kompetens. I min studie har det visat sig att respondenterna med lång 

arbetslivserfarenhet upplever att de tilldelas mer komplexa och svårhanterliga 

ärenden. Socialsekreterarnas erfarenhet tycks ha ett samband med hur 

socialsekreterarna klarar av att hantera de krav som ställs på dem på så sätt att de med 

längst arbetslivserfarenhet fördelas alltfler arbetsuppgifter. Däremot framgår det inte i 

den tidigare forskningen eller de teorier som valt att tillämpas att lång 

arbetslivserfarenhet har en påverkan på anställdas förmåga att kontrollera sitt arbete. 

Ärendemängden har däremot visat sig ha en påverkan på respondenternas förmåga att 

kontrollera sitt arbete oberoende av hur länge de arbetat som socialsekreterare. 

Kraven som respondenterna känner är svårast att uppfylla har främst visat sig bero på 

den höga ärendemängden snarare än att arbetsuppgifterna är för komplexa eller svåra 

att genomföra.  

 

Respondenterna i studien nämner även att cheferna månadsvis följer upp hur många 

klienter varje enskild socialsekreterare har fått i självförsörjning. Detta beskriver 

respondenterna är ett stressmoment eftersom de förväntas få ut ett visst antal klienter i 

självförsörjning varje månad. Denna stress beskriver Karasek och Theorell (1990) 

uppstår då anställda har för lite kontroll i kombination med att det ställs för höga krav. 

I mitt resultat kan man se att det finns en obalans mellan komponenterna krav och 

kontroll som Karasek och Theorell (1990) i sin krav-kontroll och stödmodell talar om.  
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Detta eftersom samtliga respondenter beskriver att ledningen och cheferna har höga 

förväntningar på de vilket respondenterna upplever att de många gånger har svårt att 

leva upp till. Denna upplevda stressnivå försöker samtliga respondenter motverka 

med hjälp av ett antal strategier, vilket Astvik och Melin (2013) benämner för 

copingstrategier. Astvik och Melin (2013) definierar dessa copingstrategier som 

kognitiva och beteendemässiga försök att klara av de krav som de i sin yrkesroll 

utsätts för.  

       

För att klara av de höga krav som cheferna ställer på dem använder sig 

respondenterna av så kallade kravsänkande strategier vilket innebär att 

respondenterna intar en lägre arbetskvalitet för att hinna genomföra alla 

arbetsuppgifter. Detta innebär att respondenterna snarare fokuserar på kvantitet istället 

för kvalitet i sitt arbete, det vill säga lägger större fokus på att utföra samtliga 

arbetsuppgifter istället för att göra dem på ett korrekt och rättssäkert sätt. Att de 

eftersträvar kvantitet snarare än kvalitet har enligt respondenterna att göra med den 

höga ärendemängden. För att lösa den höga ärendemängden som bidrar till stor 

arbetsbelastning för socialsekreterarna krävs enligt respondenterna att cheferna 

tillsätter mer personal. Detta menar de skulle avlasta de i deras dagliga arbete när 

kraven blir för stora.  

 
7.2 Stöd  

Trots att respondenterna använder sig av olika strategier så upplever de fortfarande 

sitt arbete som stressfullt. Respondenterna förklarar att stressen är ett varaktigt 

problem men att stressen hör till arbetets natur på så sätt att det alltid finns någonting 

att göra. Detta bekräftar även forskning exempelvis belyser Björling och Hägglund 

(2003) i sin studie att arbetsbelastningen inom socialtjänsten är en stor anledning till 

varför arbetet upplevs som tungt och påfrestande.  

 
Stressen som respondenterna upplever kan dock enligt Karasek och Theorells (1990) 

modell motverkas med hjälp av socialt stöd. Karasek och Theorell (1990) menar att 

socialt stöd fungerar som en nyckelfaktor som hjälper människor att skapa balans 

mellan de krav som ställs och den kontroll den enskilde individen upplever. Avsaknad 

av socialt stöd menar forskarna kan bidra till en negativ inverkan på den psykosociala 

arbetsmiljön. Hultberg (2007) menar att människor har ett behov av att bli bekräftade 

och blir vi inte belönade i tillräcklig omfattning riskerar vi att drabbas av ohälsa. 

Belöning handlar inte endast om pengar utan även om feedback, karriärmöjligheter 

etc. Detta avspeglades även i min studie eftersom ett ständigt återkommande tema 

under samtliga intervjuerna var vikten av socialt stöd. Respondenterna beskriver 

stödet från arbetskollegorna som en mycket viktig komponent för deras arbetstrivsel. 

Stödet har främst tagit sig i uttryck i form av ett fungerande samarbete där kollegorna 

avlastar varandra när arbetet känns tungt samt ger varandra feedback och beröm när 

de har presterat bra. Detta benämner Karasek och Theorell (1990) för instrumentellt 

respektive värderande stöd.  

 

Det kan däremot antas att den tredje typen av stöd det så kallade emotionella stödet 

till viss del saknas. Det emotionella stödet menar Karasek och Theorell (1990) 

handlar om huruvida de anställda känner sig omtyckta och uppskattade av chefer och 

arbetskollegor. Respondenterna är tillfredsställda med sina arbetskollegor däremot 

upplevs det emotionella stödet från cheferna som bristfälligt.  
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Detta eftersom respondenterna beskriver att cheferna oftast inte är på plats och att de 

önskar få mer respons och feedback från cheferna. Detta tror de hade ökat 

arbetstillfredsställelsen och kvalitet i det dagliga arbetet. Utifrån mitt empiriska 

material kan man som tidigare nämnt utläsa att stödet från arbetskollegor upplevs som 

väldigt bra. Samtliga socialsekreterare uppger stödet från kollegorna som viktigt i 

deras dagliga arbete eftersom det motverkar känslan av vanmakt vilket bekräftar 

Karaseks och Theorells (1990) teori om att ett fungerande stöd ökar känslan av 

kontroll. Den höga personalomsättningen som råder begränsar dock till viss del de 

anställdas känsla av kontroll. Detta eftersom allt fler erfarna socialsekreterare slutar 

vilket leder till en ojämn arbetsfördelning mellan de nya och erfarna 

socialsekreterarna. De erfarna socialsekreterarna upplever därmed att de får allt fler 

arbetsuppgifter att genomföra vilket inskränker deras känsla av kontroll. Med hjälp av 

krav-kontroll och stödmodellen går det att anta att det positiva stödet som 

förekommer i gruppen slutar att gälla vid hög personalomsättning. Den höga 

personalomsättningen påverkar och bidrar således till att de anställdas stöd, kontroll 

och handlingsutrymme begränsas.  

 

7.3 Vad får socialsekreterarna att stanna på sin arbetsplats?  

Krav-kontroll-stödmodellen beskriver hur graden av krav och kontroll bidrar till de 

anställdas arbetstillfredsställelse vilket kan förklara anledningen till att 

respondenterna i studien väljer att stanna kvar. Utifrån resultatet kan man se att 

respondenterna utsätts för både kvalitativa och kvantitativa krav. Detta innebär att 

socialsekreterarna både har hög arbetsmängd och ärendemängd i kombination med att 

de måste arbeta snabbt och effektivt för att hinna med sina arbetsuppgifter. Dock 

menar Karasek och Theorell (1990) att det sociala stödet kan väga upp obalansen 

mellan krav och kontroll och kan istället bidra till att upprätthålla en god hälsa bland 

anställda. Resultatet i min studie överensstämmer med Karaseks och Theorells (1990) 

teori om att det sociala stödet är viktigt för att kunna upprätthålla en fungerande 

arbetsmiljö och bibehålla god hälsa och kontroll bland anställda. Detta eftersom 

respondenterna nämner att det finns ett gott arbetsklimat där alla hjälper och stöttar 

varandra när arbetet inte hinns med.  

 
På frågan om vad som får respondenterna att vilja fortsätta arbeta som 

socialsekreterare trots den höga arbetsbelastningen och stressen så svarar samtliga 

respondenter att det främst är arbetskollegorna och arbetet med klienterna som får de 

att stanna kvar. Detta kan kopplas samman med Antonovskys (1991) begrepp 

KASAM som står för: känslan av sammanhang. Enligt Antonovsky (1991) bidrar en 

upplevd känsla av sammanhang till att människor har lättare för att hantera stress och 

påfrestningar. För att känna känslan av sammanhang krävs att människor känner en 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Det går även att knyta an begreppet 

KASAM i min studie. Samtliga respondenter uttrycker att känslan av sammanhang är 

den huvudkomponent som får dem att vilja stanna kvar. Respondenterna nämner 

bland annat stödet från arbetskollegorna som viktig för deras arbetstrivsel eftersom 

alla hjälper, stöttar och finns där för varandra när arbetet känns tungt. De känner även 

en samhörighet eftersom alla ger varandra uppbackning, avlastning, tips och råd när 

de märker att arbetet inte riktigt hinns med. Det verkar således förekomma en positiv 

sammanhållning i arbetsgruppen som bibehåller och upprätthåller känslan av 

sammanhang i arbetsgruppen.    
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Respondenterna i min studie som trots sin långa arbetslivserfarenhet inom yrket har 

stannat kvar betonar meningsfullheten i att träffa klienter och det goda stödet från 

arbetskollegor som viktigt. Den meningsfullhet som respondenterna beskriver kan 

kopplas till KASAM som menar att människor som upplever meningsfullhet har 

lättare för att hantera de utmaningar som uppstår till skillnad från de som inte 

upplever sådan meningsfullhet.  

 
Antonovsky (1991) talar även om vikten av begriplighet vilket även många 

respondenter i studien benämner. Med hjälp av sin begriplighet i form av en tydlig 

arbetsroll och raka och konkreta arbetsuppgifter har respondenterna kunnat hantera de 

höga krav som ställs. Från intervjuerna kan man utläsa att samtliga socialsekreterare 

känner att deras arbete är väldigt utvecklande och varierande. De upplever 

arbetsuppgifterna i sig som monotona men beskriver klientarbetet och ärendetyperna 

som omväxlande. Det tycks främst vara klienternas olika bakgrunder och 

förutsättningar som bidrar till att arbetet upplevs som omväxlande. Detta styrks även 

av Forslin (2003) och Shier & Graham (2011) som menar att ett meningsfullt arbete är 

av stor vikt för de anställdas arbetsmiljö. Tham (2007) har definierat ett antal faktorer 

som medför att socialsekreterare väljer att säga upp sig. Bland annat tas bristen på 

meningsfullhet och utveckling upp som en potentiell bidragande faktor till 

uppsägningar. Resultatet i min studie går till viss del att kopplas samman med Thams 

(2007) studie. Thams (2007) studie fokuserar främst på vad som får socialsekreterare 

att sluta och min studie på vad som får de att stanna har det visat sig att de 

socialsekreterare som har slutat inte har upplevt arbetet som meningsfullt och 

utvecklande medan de som har stannat har upplevt detta. Meningsfullhet och 

utveckling på arbetsplatsen kan därför antas vara av stor vikt och en bidragande faktor 

till varför socialsekreterare väljer att stanna kvar eller inte. 
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8. SAMMANFATTANDE REFLEKTION OCH SLUTSATSER 

Syftet med min studie har varit att undersöka vilka arbetsmiljöfaktorer som bidrar till 

att socialsekreterare trivs på sin arbetsplats. Vidare har syftet varit att ta reda på vad 

som får socialsekreterarna att vilja fortsätta arbeta på sin arbetsplats. För att på bästa 

sätt kunna besvara mina frågeställningar har jag intervjuat sex socialsekreterare på ett 

socialkontor i Västra Göteborg.  

 

Sammanfattningsvis kan man utifrån resultat och analysdelen utläsa att ett antal 

faktorer ligger till grund för socialsekreterarnas arbetstrivsel vilket leder till att de vill 

arbeta kvar. De faktorer som främst visat sig vara avgörande för socialsekreterarnas 

beslut att stanna på sin arbetsplats har varit stödet från arbetskollegorna samt arbetet 

med klienterna. Detta eftersom arbetskollegorna finns där för att hjälpa och stötta 

varandra när arbetet känns tungt samt när arbetsuppgifterna inte hinns med. Vidare 

upplever respondenterna sitt arbete som meningsfullt eftersom de dagligen får möta 

och hjälpa utsatta människor i behov.  

 

Däremot kan man utifrån resultatet i min studie se att socialsekreterarna arbetar under 

en stressfylld och psykiskt påfrestande arbetssituation med bland annat hög 

arbetsbelastning och ärendemängd. En hög arbetsbelastning påverkar inte enbart 

socialsekreterarna utan har även en inverkan på klienterna. Det hade därför varit 

intressant att genomföra en kompletterande studie ur klienternas perspektiv. Ett 

förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur klienterna i sin tur hanterar och 

upplever situationen. Detta eftersom den höga personalomsättningen i min studie 

bidrar till att socialsekreterarna får mer arbetsuppgifter att utföra vilket bidrar till att 

de inte hinner träffa sina klienter i tillräcklig omfattning. Klienterna påverkas därför 

också av den höga personalomsättningen eftersom de riskerar att inte få den hjälp de 

behöver. Den höga personalomsättningen kan även påverka klienterna eftersom 

många erfarna socialsekreterare enligt resultatet slutar vilket leder till att klienterna 

ofta får byta till mindre erfarna socialsekreterare. På så sätt försvinner mycket 

kompetens från verksamheten, något som kan antas påverka klienterna negativt. 

Som man kan utläsa påverkas socialsekreterarnas arbetssituation både på mikro och 

makronivå. Detta eftersom att den höga arbetsbelastningen både påverkar de 

socialsekreterare som stannar kvar men även klienterna som är i stort behov av 

samhällets hjälp. 

Innan jag påbörjade min studie hade jag en vetskap om att socialsekreterare arbetar 

under en stressfylld och psykiskt påfrestande arbetssituation men inte i lika hög 

omfattning som jag fått fram i mitt resultat. Tyvärr har jag lagt märke till att det finns 

relativt lite forskning kring socialsekreterares arbetsmiljö, inte minst om vilka 

arbetsfaktorer som får de att trivas och stanna kvar på sin arbetsplats. Därför är min 

förhoppning att framtida forskning kommer att uppmärksamma detta ämne i högre 

utsträckning än vad som tidigare har gjorts och jag hoppas att min studie har kunnat 

ge en liten inblick i ämnet. 
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 BILAGA 1  
 

Intervjuguide  

 

Hur gammal är du?  

 

Vad har du för utbildningsbakgrund?  

 

Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten?  

 

Vad fick dig att börja arbeta som socialsekreterare?  

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

 

Hur skulle du beskriva en god respektive en dålig arbetsmiljö?  

 

Finns det några arbetsmiljöfaktorer på din arbetsplats som du upplever som positiva? -

-Om ja, vilka? Varför?  

 

Finns det några arbetsmiljöfaktorer på din arbetsplats som du upplever som negativa?  

-Om ja, vilka? Varför?  

  

Vad i din arbetsmiljö skulle du beskriva som viktigt för att du ska trivas på din 

arbetsplats?  

 

Anser du att din arbetsroll är tydlig?  

-Om ja, varför?  

-Om nej, varför inte?  

 

Upplever du ditt arbete som stressfullt?  

-Om ja, varför?   

-Hur skulle du beskriva stressen?   

-Vad tror du stressen beror på?  

-Hur hanterar du stressen?  

 

Upplever du att du får tillräckligt med feedback från din chef?  

  

Upplever du att du får tillräcklig med lön för det arbete du utför?  

 

Upplever du att du har möjligheter att utvecklas i ditt arbete?  

-Om ja, på vilket sätt?  

-Om nej, varför inte? Vad tror du det beror på?  

  

Upplever du att du får det stöd du behöver från din chef?  

-Om ja, på vilket sätt?  

-Om nej, varför inte? Vad tror du det beror på?  

  



 

 

Upplever du att du får den hjälp och stöd du behöver från dina arbetskollegor?  

-Om ja, på vilket sätt?  

-Om nej, varför inte? Vad tror du det beror på?  

  

Hur skulle du beskriva arbetsbelastningen på din arbetsplats?  

 

Upplever du att dina chefer ställer rimliga krav på dig i ditt arbete? 

-Vad är det för typ av krav som ställs?   

-Hur gör du för att hantera dessa krav?  

 

Upplever du att du har kontroll över dina arbetsuppgifter?  

-Om nej, varför inte?   

  

Har du möjlighet att själv bestämma över hur och när du ska genomföra dina 

arbetsuppgifter?  

  

Känner du att du hinner med alla dina arbetsuppgifter inom utsatt arbetstid?  

-Om nej, varför inte?  

-Om ja, hur då?  

  

Händer det att du brukar övertidsarbeta?  

-Om ja, varför?  

-Hur ofta skulle du beskriva att det händer?  

 

Händer det att du brukar tänka på ditt arbete på din fritid?  

-Om ja, varför?   

-Vilka arbetsrelaterade faktorer tänker du i första hand på då?   

-Vad tror du det beror på?   

-Hur ofta skulle du beskriva att det händer?  

 

 Trivs du på din arbetsplats?  

-Om ja/varför?  

-Om nej, varför inte?  

 

Trivs du att arbeta som socialsekreterare?  

-Om ja, varför?  

-Om nej, varför inte?  

  

Vad får dig att vilja fortsätta arbeta som socialsekreterare?  

 

Finns det någonting du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?                   

 

Tack för din medverkan!     
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