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Abstrakt: 

Socialsekreterare är en yrkesgrupp med stora påfrestningar emotionellt och ärendemässigt. 

Enligt tidigare studier har belastningen på socialsekreterare de senaste tio åren ökat. Syftet 

med denna studie är att få en ökad förståelse för hur socialsekreterare upplever sin 

arbetssituation. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv belyses vilka emotioner som uppkommer 

i arbetet och hur socialsekreterare hanterar dessa samt vilken betydelse socialt stöd har för hur 

de uppfattar sin arbetssituation. Studien bygger på en sammansatt metod bestående av 

kvalitativa intervjuer och textanalys. De fem socialsekreterare som intervjuats arbetar inom 

socialtjänstens barn- och ungdomsavdelning. Analysen är utförd utifrån fyra teman: emotioner 

och emotionellt arbete, yrkesroll och yrkesidentitet, sociala relationer, socialt stöd och 

responsivitet samt byråkrati. Förutom analys av materialet från intervjuundersökningen 

analyseras en debattartikel av Pia Tham från DN debatt och tre repliker på denna. I resultatet 

framkommer att stöd från chefer och kollegor är avgörande för att uppleva sin arbetssituation 

som hanterbar och arbetet som positivt. Socialsekreterare som känner ett gott socialt stöd på 

arbetsplatsen mår bra i sitt arbete och känner yrkesstolthet medan de som inte upplever 

tillräckligt socialt stöd upplever mer negativ stress, uttrycker hälsoproblem och vill lämna sitt 

arbete.  

Nyckelord: Socialsekreterare, socialt stöd, arbetsstrategi, emotioner, yrkesroll, byråkrati 

 

Abstract: 

Social workers are a professional group of workers that deal with emotional strains on a daily 

basis. According to previous studies the workload of social workers has increased within the 

last ten years. The aim of this study is to increase the understanding of how social workers 

perceive their work situation. Based from a hermeneutic perspective, the emotions that appear 

in the workfield and how social workers handle those emotions are highlighted, as well as the 

importance social support has on how they perceive their work situation. A mixed method 

consisting qualitative interviewes  and text analysis is used. The five social workers that are 



interwiewed are working within the children social services and youth department. The 

analysis is based on four themes; emotions and emotional work, professional role and 

professional identity, social relations, social support and responsivity, and finaly bureaucracy. 

In addition to analysing the material from the interwiews a debate article of Pia Tham from 

DN debatt has been analysed as well as three replications of this article. The result reveals that 

support of managers and colleagues  is essential for social workers to percieve their work 

situation as manageable and work as positive. Social workers who experience strong social 

support in their workfield feel good and useful about their job, and they look up to their 

profession with pride, while on the other hand, those that do not experience a proper social 

support feel more of the negative stress, express more health problems and wants to leave 

their work. 

Key Words: Social worker, work strategy, emotions, professional role, bureacracy, social 
support 
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1. Inledning             

De senaste åren har protestauktioner hållits på olika håll i landet där socialsekreterare har 

visat sitt missnöje kring svåra arbetsförhållanden. I juni 2012 protesterade cirka fyrahundra 

socialsekreterare utanför kommunfullmäktige i Göteborg mot sin svåra arbetssituation. De 

lämnade också en lista med tolv krav på förbättringar som de såg som nödvändiga inom 

socialtjänsten. Denna protestauktion har lett till att socialsekreterares arbetssituation och 

socialtjänstens problem med att behålla erfaren personal har uppmärksammats i media och i 

Göteborg har det lett till en utredning och ett nyligen påbörjat förbättringsarbete som 

exempelvis en förstärkt introduktion under längre tid för nyanställda och regelbunden 

kompetensutveckling. (www.vartgoteborg.se). Enligt en enkätundersökning bland över 350 

socialsekreterare 2014 av Pia Tham överväger var tredje socialsekreterare att byta jobb 

(http://vision.se/Opinion/Pressmeddelanden/2014/Var-tredje-socialsekreterare-overvager-att-

byta-jobb/).  

Att arbeta som socialsekreterare med människor som befinner sig i svåra situationer i livet 

och behöver olika typ av stöd kan upplevas både engagerande och psykisk krävande. Det är 

en typ av emotionellt arbete vilket enligt Hochschild (2012) innebär hantering av andra 

människors känslor förutom sina egna, och förmågan att kunna framställa ett emotionellt 

tillstånd hos andra. För att kunna utföra socialt arbete på ett kvalitetsmässigt sätt måste man 

själv må bra och vara stabil. Därför är det viktigt att få stöd och lämpligt hjälp från 

organisationens sida. Ett tillräckligt stöd till socialsekreterare skulle kanske vara en del av 

lösningen på de problem som socialsekreterare ger uttryck för. Enligt en nyligen 

utfördforskningsstudie av Melin, Astvik och Allvin (2014) är stress, bristande 

arbetsförhållanden och tankar på att lämna yrket vanligt bland socialsekreterare. Enligt 

samma studie känner många socialarbetare att det finns ett glapp mellan det de kan göra i 

arbetet och det de önskar att de kunde göra för att utföra ett professionellt arbete. 

Socialsekreterare passar in på Lipskys (1980) definition av gräsrotsbyråkrater. I sitt arbete 

med klienter har de ett stort handlingsutrymme men kan ändå inte utföra sina arbetsuppgifter 

helt efter eget huvud. Socialsekreterare har med andra ord en arbetssituation där de måste 

manövrera bland lagar och riktlinjer samtidigt som de utövar ett yrke där emotioner uppstår 

och måste hanteras.  
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Det empiriska materialet i denna studie består av kvalitativa intervjuer med socialsekreterare 

som arbetar inom socialtjänstens barn- och ungdomsavdelning och en serie debattartiklar från 

DN debatt. Vår socialpsykologiska analys har vi utfört utifrån temana: emotioner och 

emotionellt arbete, yrkesroll och yrkesidentitet, sociala relationer, socialt stöd och 

responsivitet samt byråkrati. På detta sätt önskar vi belysa vad i socialsekreterarnas vardag 

som påverkar deras upplevelser kring sin arbetssituation. Att det uppstår emotioner är centralt 

i allt arbete med barn och unga och i synnerhet inom socialtjänsten där möten med socialt 

utsatta barn är vanligt. Socialsekreterare behöver strategier för att hantera känslor som 

uppkommer i deras arbete men de behöver även stöd från andra i det arbetet. Yrkesidentitet 

utvecklas i interaktion med andra (Härenstam & Bejerot 2010) och eftersom socialsekreterare 

i sitt arbete möter klienter men också chefer och kollegor intresserar vi oss vilken betydelse 

det har för hur de förstår sin yrkesroll.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för socialsekreterares arbetssituation och att 

reflektera kring deras upplevelse av sitt arbete inom socialtjänsten. Vi kommer även att 

jämföra dessa upplevelser med innehållet i en serie debattartiklar som behandlar 

socialsekreterares arbetssituation för att lyfta fram det aktuella intresset för området från 

forskningsvärlden, arbetsgivarsidan och fackligt håll. Uppsatsens fokus ligger på 

socialsekreterare på socialtjänstens barn- och ungdomsavdelning. Genom kvalitativa 

intervjuer med socialsekreterare vill vi få en ökad förståelse för på vilket sätt deras yrke är 

präglat av emotionellt arbete och hur de upplever sin yrkesroll. Vi önskar även belysa de olika 

relationer de har på sin arbetsplats och undersöka vilket stöd de får på arbetsplatsen och vad 

det stödet spelar för roll. Därför är vår frågeställning:  

Hur upplever socialsekreterare inom socialtjänsten sin arbetssituation i förhållande till 

yrkesroll och emotioner? 

• Vad är det i socialsekreterares vardag på arbetet som påverkar deras uppfattning av 

arbetssituationen? 

• Vilka är de känslor som uppkommer i arbetet? 

• Vilken betydelse har stöd från chef och kollegor för hur socialsekreteraren hanterar de 

känslorna? 
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2. Bakgrund och tidigare forskning  

Socialsekreterare arbetar inom kommunernas socialtjänst. Deras arbetsuppgifter omfattar 

hjälp och stöd till individer och familjer med olika typer av problem. Målet är att finna en väg 

ut ur deras problem och de verktyg som socialsekreterare använder i sitt arbete är de själva 

och sitt eget kunnande. Arbetet innebär också samtalsstöd, kontakt med andra myndigheter, 

utredningar och myndighetsutövning. De har ansvar för att ta för individen viktiga beslut som 

t.ex. beslut om placering, tvångsomhändertagande eller ekonomiskt bistånd. Socialt arbete 

inom socialtjänsten regleras av socialtjänstlagen och andra lagar 

(www.akademssr.se/socialsekreterare). 

De senaste åren har protester mot bristande arbetsförhållanden ägt rum på flera platser i landet 

och socialsekreterare har gått samman i kommunities som exempelvis Nu bryter vi tystnaden 

på Facebook eller organiserar sig på andra sätt som t.ex. KAOSA (kritiska organiserade 

socialarbetare) i Malmö. Fackförbundet Vision har 2014 låtit publicera en rapport av 

forskaren Pia Tham som heter “Prövning och profession - en kunskapsöversikt om 

arbetsbelastning i socialtjänsten”. I förordet till rapporten skriver Visions ordförande Annika 

Strandhäll “Socialsekreterare och biståndshandläggare trivs med sitt arbete och 

rekommenderar gärna andra att såväl utbilda sig till socionom som att börja arbeta på deras 

arbetsplats. Däremot anser alarmerande många att arbetsbelastningen är hög eller mycket 

hög” (Tham 2014 s. 2). Strandhäll hänvisar till de resultat som framkom i rapporten “Stolthet 

och profession” som Vision publicerade 2013 och som föranledde initiativet till 

kunskapsöversikten: “Ur hundratals kommentarer framträdde bilden av en ohållbar 

arbetssituation och sorg över att inte kunna erbjuda medborgarna behövligt stöd” (Tham 2014 

s. 2).  

Den tidigare forskning som sammanfattas i detta kapitel visar att socialtjänsten är ett arbetsfält 

som dras med stora problem när det gäller hälsa och välmående.  En bild av missnöje, stress, 

nedstämdhet och tankar på att lämna arbetet framträder liksom brist på stöd och uppmuntran 

inom organisationen. Samtidigt står det klart att socialt stöd från arbetskamrater och chef är 

avgörande för viljan att bli kvar i sitt arbete. De artiklar vi presenterar i detta kapitel behandlar 

socialt arbete utifrån bland annat handlingsstrategier, socialt stöd, relationer, emotionellt 

arbete och byråkrati. 
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Pia Tham konstaterar i sin artikel “Why Are They Leaving? Factors Affecting Intention to 

Leave among Social Workers  in Child Welfare” (2007) att det ofta är relationella problem 

inom organisationen som brist på stöd, en otillräcklig relation till sin närmaste chef eller dålig 

sammanhållning som orsakar missnöje med arbetet och i förlängningen uppsägningar inom 

socialtjänsten. Hög arbetsbelastning och svåra arbetsuppgifter har inte lika stor inverkan. I en 

kvantitativ studie inom socialtjänstens barn och ungdomsvård har Tham undersökt vilka 

faktorer som påverkar socialarbetares intentioner att lämna sitt arbete och hur stark påverkan 

från de olika faktorerna är. Av respondenterna hade nästan hälften arbetat inom socialtjänsten 

mindre än fem år och 28 % mindre än två år. 54 % hade arbetat på sin nuvarande arbetsplats i 

mindre än två år och bara 25 % hade varit på samma arbetsplats i mer än fem år. Nästan 

hälften svarade att det var ganska troligt eller mycket troligt att de aktivt skulle söka sig ett 

nytt arbete inom ett år. De som hade för avsikt att byta arbete beskrev i högre grad hot och 

våld i arbetet, rollkonflikter och hög arbetsbelastning samtidigt som de i lägre grad beskrev 

klarhet över sin roll, positivt utmanande arbetsuppgifter och inflytande över beslut. 

Variablerna på en organisatorisk nivå var närmre associerade med intentioner att byta arbete 

än de på en uppgiftsnivå. En avgörande skillnad mellan de som hade för avsikt att byta arbete 

och de som inte hade det var hur de förra mer sällan fick beröm för ett väl utfört arbete och 

inte i någon stor utsträckning upplevde att ledningen brydde sig om deras hälsa och 

välmående. Den största skillnaden mellan de olika grupperna låg alltså i i vilken mån de ansåg 

att arbetsplatsens ledning var personalinriktad. 

I den kvantitativa studien "Stress, Social Support, and Workers' Intentions to Leave Their 

Jobs in Public Child Welfare" (Nissly, Mor Barak & Levin 2005) har författarna för avsikt att 

genom deduktion testa hypoteser som de tagit fram efter läsning av ett stort antal tidigare 

studier om socialarbetare och deras arbetssituation. Studien syftar till att undersöka i vilken 

grad arbetsrelaterad stress respektive stress som uppkommer genom slitningar mellan arbete 

och familj, påverkar socialarbetare inom socialtjänstens ungdomsvård (i USA) när det gäller 

intention att byta arbete. Den syftar även till att upptäcka vilka effekter socialt stöd har på 

stress i förhållande till intention att byta arbete. Både arbetsrelaterad stress och slitningar 

mellan arbetsliv och familj gav utslag i förhållande till intention att lämna arbetet men 

arbetsrelaterad stress hade överlägset mycket större påverkan. När det gäller effekten av 

socialt stöd var stöd från chefer och medarbetare signifikanta i förhållande till intention att 

byta arbete. Ett starkare stöd minskade intentionen att byta jobb. Författarna till studien 
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jämför detta med en tidigare studie av Koeske och Koeske (1989) och Haddad (1998) som 

kommit fram till att socialt stöd från medarbetare och familj men inte från chefer var 

meningsfullt i förhållande till utbrändhet. Det är alltså graden av stöd från källor på arbetet 

som starkast påverkar socialarbetarnas vilja att byta jobb. Om de upplevde en slitning mellan 

arbete och familj hade dock stöd från partnern hemma en stor inverkan. 

Caroline Leeson hävdar i sin artikel “The emotional labour of caring about looked-after 

children”(2010) att kvalitetsrelationer utgör kärnan i socialt arbete med barn och deras 

familjer. Kvalitetsrelationer är särskilt viktigt i det nära, intima arbetet med omhändertagna 

barn och det är därför av stor betydelse att relationen mellan socialsekreterare och barn är 

positiv, varm och meningsfull. För att uppnå och bibehålla framgångsrika och meningsfulla 

relationer i praktiken behöver man engagera sig på en känslomässig och på en professionell 

nivå. Detta kräver en avvägning mellan organisatorisk effektivitet och emotionellt arbete 

vilket gör den roll socialsekreterare har komplicerad. I rollen ingår ansvar för att ta komplexa 

beslut om hur de bäst använder sin tid och var deras lojalitet ligger liksom ansvar för kvalitet 

och riktning gällande det slutliga resultatet. Utifrån en serie intervjuer med socialarbetare, 

undersöker denna studie svårigheterna i att behålla ett aktivt känslomässigt engagemang med 

barn genom att använda det sociologiska begreppet emotionellt arbete. 

 

Chris Jones skiver i artikeln “Voices from the front line: State social workers and New 

Labour” (2001) om tillståndet för statligt socialt arbete i England och menar att 

socialarbetares perspektiv måste uppmärksammas. En anständig kvalitet på offentliga tjänster 

är en förutsättning för och leder till en anständig nation. Den säger något om vilka vi är och 

hur vi tar hand om varandra. Majoriteten av de socialarbetare som intervjuades i studien hade 

arbetat i åtta år eller mer inom statlig socialtjänst vilket är ovanligt. Han beskriver dem som 

imponerande kunniga och skickliga. Deras problem när det gäller att leverera en effektiv 

service till klienterna ligger inte i brist på kunskap utan beror på praxis, procedurer och 

budgetar. Jones resultat visar att stress och nedstämdhet är vanligt inom socialtjänsten. 

Socialarbetarna är känslomässigt och fysiskt utmattade av kraven från deras arbete och det 

påverkar även deras personliga och sociala liv. Ingen av de intervjuade socialarbetarna skulle 

rekommenderar sitt arbete som karriär. Många av dem vill sluta arbeta inom socialtjänsten 

och söker aktivt arbete inom frivilligorganisationer eller önskar att lämna socialt arbete helt. 

Forskningen visar att negativ stress och frustration oftast inte uppkommer i arbetet med 
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klienten utan har sitt ursprung i organisationen. Det har blivit en ökning av byråkrati och 

pappersarbete. För 20-30 år sedan upptog detta 30 % av arbetstiden jämfört med 90 % idag. 

Därmed går allt mindre tid till direkt arbete med klienter och kontakten är mer flyktig, 

reglerad och styrd. Socialarbetare uppmanas av sina chefer att inte bilda relation till de som 

utreds eftersom det skulle göra det svårare att utföra en objektiv bedömning och de måste så 

snabbt som möjligt slutföra ett ärende. Intervjuade klagade också på att professionellt stöd 

och omtanke i stort sett försvunnit från arbetsplatser. 

Marika Melin och Wanja Astvik har i artikeln "Coping with the imbalance between job 

demands and resources: A study of different coping patterns and implications for health and 

quality in human service work" (Journal of Social Work 2013 13: 337) undersökt hur de som 

arbetar med människor inom barnomsorg, äldreomsorg och socialtjänsten använder strategier 

för att hantera glapp mellan arbetskrav och resurser. Resurserna i fråga är de fysiska, 

psykiska, sociala eller organisatoriska aspekter av arbetet som antingen är funktionella för att 

uppnå arbetsmål och minska arbetskrav eller stimulerande för personlig utveckling och 

lärande. En stor majoritet av de tillfrågade beskrev stressiga situationer rörande olika slags 

tillstånd av obalans i arbetet, till exempel perioder av ökad arbetsbelastning och tidsbrist eller 

osäkerhet kring hur man ska hantera svåra problem. Artikelförfattarna har identifierat tre 

huvudsakliga mönster av handlingsstrategier som används av de som arbetar inom dessa 

yrken. En grupp var de som gör sig hörda och söker stöd, en andra de som har ett 

kompenserande och kvalitetsreducerande beteende och en tredje de självstöttande. De som 

hade jobbat länge inom sitt yrke hörde oftare till de som gör sig hörda och söker stöd från 

chefer och arbetskamrater medan de som inte jobbat så länge oftare kompenserar med att 

korta ner raster eller ta med arbetet hem och reducerar kvalitén. Gruppen kompenserande och 

kvalitetsreducerande led av stressrelaterade problem, sömnproblem och trötthet oftare än båda 

de andra grupperna och var dessutom mindre nöjd med kvalitén på det utförda arbetet. De 

utgör även en riskgrupp för att de i högre utsträckning arbetar trots sjukdom. Socialarbetare 

framstår som en extra utsatt grupp bland de som arbetar med människor och det är den 

gruppen som oftast tar till kompenserande och kvalitetsreducerande strategier. Socialt stöd var 

negativt korrelerad till stressrelaterade symptom. 

Flera av artiklarna ovan har berört vikten av stöd inom organisationen. I artikeln av Leeson 

(2010) framträder betydelsen av kvalitativa relationer mellan socialarbetare och 
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omhändertagna barn. Här kan vi också se den svåra balansgången mellan organisatorisk 

effektivitet och emotionellt arbete som socialsekreterare måste utföra. Den avvägning de gör i 

sin yrkesroll leder lätt vidare till Melin och Astviks (2013) slutsats att det finns ett glapp 

mellan krav och resurser som kräver att socialsekreterarna hittar sätt att och hantera det 

glappet. Det är till stor del en mörk bild av socialsekreterarnas arbete som lyfts fram och det 

är viktigt att de varningar forskningen kan ge oss tas på allvar och leder till förbättringar av 

deras arbetssituation. Genomläsningen av vetenskapliga artiklar har gett oss en röd tråd att 

följa som har med betydelsen av stöd i ett pressat yrke att göra. Artiklarna har ytterligare ökat 

vårt intresse för betydelsen av stöd för socialsekreterares upplevelse av sin arbetssituation. De 

har varit användbara och underlättat analysen av våra kvalitativa intervjuer och debattartikar.  

3. Metod  

I detta kapitel vill vi redogöra för de metodologiska överväganden och val vi gjort under 

arbetet med studien. Vi beskriver hur vi med hermeneutiken som utgångspunkt intar ett 

tolkande perspektiv och varför kvalitativa intervjuer är en fruktbar metod för att besvara vår 

frågeställning. Här berättar vi även om urval av informanter och texter. Vi tydliggör hur vi har 

gått tillväga och något om vad som lett fram till våra val liksom vilka problem som påverkat 

forskningsprocessen.   

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Eftersom vi vill få en ökad förståelse för socialsekreterares upplevelse av sin arbetssituation 

menar vi att ett hermeneutiskt synsätt är den mest givande utgångspunkten. Hermeneutiken 

innebär ett tolkande perspektiv och vi tror att det är genom tolkning av våra respondenters 

livsvärd som vi kommer att erhålla denna ökade förståelse för deras situation. Det gör vi 

genom att tolka och analysera de berättelser som framkommit under kvalitativa intervjuer 

med socialsekreterare. Den hermeneutiska cirkeln beskriver ett cirkulärt förhållande mellan 

helhetsförståelse och delförståelse där delarna bara kan förstås utifrån helheten och helheten 

utifrån delarna. (Birkler 2008 s. 103) Vi har gått in i forskningsarbetet med de förkunskaper 

som fått oss att intressera oss för socialsekreterares arbetssituation och i samtal med våra 

informanter skapat oss nya insikter, delförståelser, som fogats till vår helhetsbild, berikat den 

och fått oss att söka ytterligare (del-)förståelse. 
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Vi bär själva på våra egna förkunskaper samtidigt som det pågår en debatt i samhället kring 

hur socialtjänsten fungerar. Därför är det viktigt att enligt det öppna frågandets princip inte 

ställa en forskningsfråga som är trivial utan ställa den på ett sätt så att vi kan hitta ny kunskap. 

Enligt Ödman (2007 s. 237) bör forskaren vara beredd “att låta den studerade verkligheten 

betyda något annat än han till en början trodde om den". Detta innebär för vår del att vi ställer 

frågor som är tillräckligt öppna och inte färgade av vad vi tror att vi kommer få veta. Genom 

medvetenhet om detta har vi försökt att t.ex. inte låsa oss vid tanken på att arbetssituationen är 

svår och stressig vilket ofta har framkommit i debatten utan strävat efter att undersöka hur 

våra informanter verkligen uppfattar sin egen helt specifika situation. 

Ett hermeneutiskt perspektiv ger oss möjlighet att använda oss själva och vår förkunskap som 

redskap i strävan efter ny förståelse. Vi är del av det samhälle vi lever i och måste förstå det vi 

studerar utifrån denna förutsättning. För att göra det möjligt för läsaren att se forskarens roll i 

studien iakttar vi den princip inom hermeneutiken som innebär att reflektera över och öppet 

redovisa vår förkunskap (Ödman 2007). 

Våra förkunskaper 

Vi har båda läst en kurs i socialrätt på Halmstad högskola där vi fick en inblick i hur det 

kunde vara att arbeta som socialsekreterare. Detta fick vi genom föreläsningar, praktiska 

övningar och genom att flera av lärarna hade arbetat eller arbetade inom socialtjänsten. Denna 

förkunskap tror vi ligger till grund för vårt intresse att undersöka socialsekreterarnas 

arbetssituation närmare. En av oss har också haft kontakt med socialsekreterare på en 

familjecentral. En av dem berättade att hon räknade med att byta jobb inom något år (vilket 

hon sen också gjorde) för att hon menade att ingen orkar arbeta som socialarbetare på en 

arbetsplats mer än ett par år. Den av oss som hörde detta tyckte det var anmärkningsvärt att 

hon räknade så kallt med att inte orka eftersom hon verkade trivas med och vara engagerad i 

sitt arbete. Hon berättade också att utslaget över tid så ägnade hon kanske sju timmar av en 

dag åt pappersarbete och en timme åt att träffa sina klienter. Hon jobbade på familjecentralen 

med barn och ungdomar och hon uttryckte en obalans mellan arbetet med dokumentation och 

mötet med barnen och deras familjer. 

Vår förkunskap har fått oss att lägga märke till och läsa flera tidningsartiklar om 

socialsekreterares arbetssituation som kommit det senaste året och som vittnar om 
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underbemanning, överbelastning och tidsbrist på grund av ökade krav på dokumentation. Vi 

tror att vår förkunskap har riktat vårt fokus mot ett problem som visserligen är mycket aktuellt 

men som vi kanske inte hade uppmärksammat på samma sätt annars. "Vi kan inte förstå utan 

att vi redan har förstått" (Ödman 2007 s. 102) och vår förkunskap om socialsekreterares 

arbetssituation ligger till grund för hur vi uppfattar och skapar förståelse utifrån deras 

berättelser. 

3.2 Metod 

Vår studie bygger på en kvalitativ metod vilket ger oss möjlighet att belysa vår frågeställning 

och skapa en förståelse för hur socialsekreterare uppfattar sin värld och sitt liv (Kvale & 

Brinkman 2009). I och med att vi valt hermeneutiken, vilket innebär ett tolkande perspektiv, 

som teoretisk utgångspunkt tycker vi det faller sig naturligt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer. Det är innebörden bakom och meningen i våra intervjupersoners upplevelser vi vill 

studera vilket gör den kvalitativa intervjumetoden givande (Widerberg 2002) och vi har gjort 

undersökningen med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Denna form av intervju innebär att 

vi haft en lista med specifika teman i en intervjuguide. Vi har ställt frågorna i den ordning 

som fallit sig lämpligt i sammanhanget och vi har haft möjlighet att följa upp intressanta spår i 

intervjuerna genom att ställa följdfrågor (Bryman 2002 s. 301). Genom kvalitativa intervjuer 

har vi kunnat möta intervjupersonerna i samtal och på så sätt nå fram till deras egna 

erfarenheter. Socialsekreterarnas berättelser har blivit tydliga för oss genom att de har haft 

möjlighet att beskriva åsikter, tankar och upplevelser med egna ord. Kvalitativa metoder 

kritiseras ibland för att vara alltför subjektiva. Intervjuerna vi genomfört har till formen liknat 

ett intersubjektivt samtal och intervjupersonerna har högst troligt påverkats av våra 

egenskaper (liksom vi av deras). Detta tillsammans med vårt tolkande perspektiv genom hela 

undersökningen och fram till analysen gör det omöjligt att replikera undersökningen. Syftet 

med den kvalitativa intervjumetoden är dock inte att uppnå säker, generaliserbar kunskap utan 

istället har vi strävat efter att skapa en mening utifrån berättelserna om socialsekreterares 

upplevelse av sin arbetssituation (Bryman 2011; Widerberg 2002). Vi har valt att analysera 

intervjumaterialet utifrån ett antal olika teman. Widerberg (2002 s. 145) menar att både ett 

empirinära och ett teorinära förhållningssätt är fruktbara då man väljer ut analysteman och att 

de gärna bör användas i kombination. I ett empirinära förhållningssätt utgår man från det 

empiriska materialet och utvecklar utifrån vad man finner i detta de teman utifrån vilka 



10 

 

analysen görs. Med ett teorinära förhållningssätt är det utifrån teorierna som analysteman 

utvecklas. Våra teman har vi valt ut dels utifrån vårt empiriska material, dels utifrån de teorier 

vi använder oss av i analysen. Vår analys har fokus på meningen, vilket innebär att vi 

eftersträvat att få en förståelse för meningen i det som sagts under intervjuerna. Analysen har 

utförts utifrån meningskodning- meningskoncentration- meningstolkning. I vårt arbete med 

intervjumaterialet har vi plockat isär texten och sökt efter olika teman. Vidare i vår analys har 

vi tolkat vårt material utifrån en teoretisk bakgrund och omvandlat detta till ett vardagsspråk 

(Kvale & Brinkman 2009). 

Vi har även analyserat en debattartikel på DN debatt och repliker på denna kring 

socialsekreterares arbetssituation för att ytterligare sprida ljus över vår frågeställning. Inom 

diskursanalysen ses språket som konstituerande den sociala verkligheten vilket är relevant ur 

ett socialpsykologiskt perspektiv. Enligt Winter-Jørgensen och Phillips (2000) är det inte 

enkelt att förklara vad diskurser är och hur de fungerar, eller hur man genomför en analys av 

dem. Många uppfattar innebörden av diskursbegreppet som oklar men en vanlig förklaring av 

begreppet är att en diskurs innebär ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Den här 

ansatsen tycker vi är givande men eftersom textanalysen är ett komplement till de kvalitativa 

intervjuerna så har vi fått anpassa metoden efter studiens storlek. Därför har vi valt att inte 

göra en regelrätt diskursanalys utan har istället gjort en enkel textanalys av en serie 

debattartiklar där vi utifrån ett antal teman som kommit fram vid analysen kopplat samman 

artikelserien med uttalanden från våra intervjuer. Enligt Fejes och Thornberg (2009) är ett 

första steg att klargöra vilken analytisk dimension som kommer att ligga i förgrunden vid en 

analys av texten. Vårt fokus kommer att ligga på den tredje dimensionen vilket innebär “att 

tolka vilka innebörder som texten får i relation till ett sammanhang utanför själva texten. 

Analysen av texten fokuserar på textens betydelse i förhållande till det omgivande samhället ” 

(Fejes & Thornberg 2009 s. 138). Vi vill få en förståelse för hur det talas om 

socialsekreterares arbetssituation från olika håll i samhället och på så sätt få en uppfattning 

om samhällsopinionen i frågan (Fejes & Thornberg 2009). Att ställa lämpliga frågor för 

analys jämförs av Fejes och Thornberg (2009) med att arbeta med redskap av god kvalitet. 

Förutom att vi givetvis haft vår frågeställning som utgångspunkt vid arbetet med att formulera 

frågor till texten har vi även använt oss de teman vi utifrån vilka vi analyserar 

intervjumaterialet. 
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3.3 Urval och avgränsningar 

När vi sökte informanter till vår intervjuundersökning gjorde vi en geografisk avgränsning 

eftersom det skulle bli för omfattande att göra undersökningen i en större del av Sverige. 

Urvalet består av socialsekreterare som arbetar inom socialtjänstens barn- och 

ungdomsavdelning i Hallands och Jönköpings län. Från början tolkade vi urvalet som ett 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är resultat av olika faktorer som exempelvis 

tillgången till informanter och kan också vara en följd av olika begränsningar, som till 

exempel då organisationer väljer ut intervjupersoner i stället för att ge forskaren frihet att 

välja. Bekvämlighetsurval är ganska vanligt inom organisationsstudier (Bryman 2002 s.114 - 

115, 313). Vi kunde se under processens gång att urvalet även kan förstås som ett målinriktat 

eller målstyrt urval. Detta innebär att vi gjort ett urval utifrån vilka informanter som kan ge 

oss relevant information i förhållande till forskningsfrågorna (Bryman 2011) och vi 

kontaktade bara socialsekreterare som arbetar med myndighetutövning inom socialtjänstens 

barn- och ungdomsavdelning i olika kommuner för att få relevant information som kunde ge 

en ökad förståelse för deras arbetssituation.  

Vi kontaktade först socialtjänsten i en kommun i Halland angående intervjuer genom ett mejl 

till enhetschefen där vi presenterade oss, vårt syfte med c-uppsatsen och önskan att utföra 

intervjuer med socialsekreterare på avdelningen. Vi förklarade också att deras medverkan är 

anonym och informerade om det s.k. konfidentialitetskravet och bad henne att meddela detta 

till sina anställda. Efter en veckas väntan utan något svar försökte vi kontakta chefen på 

telefon. Detta lyckades inte den första gången så därför försökte vi en gång till. Andra gången 

fick vi tag på en person som förklarade för oss att hon fått ett vidarebefordrat mail från 

enhetschefen och sa att hon kommer att kontakta oss via mail så snart hon tagit ställning till 

förfrågan. Medan vi väntade på svar från den kommunen valde vi att kontakta flera 

enhetschefer på socialtjänsten i andra kommuner i Halland via mail med samma information 

som till den första. Efter ett par dagar fick vi ett negativt svar från den första kommunen och 

vi hade då fortfarande inte fått svar från någon av de andra kommunerna. Tiden rann iväg så 

vi bestämde oss för att kontakta fler kommuner i Jönköping, Kronobergs och Skåne län 

eftersom vi hade svårigheter att få tag på socialsekreterare för intervjuer både per mail och på 

telefon. Från tre av nio kommuner vi kontaktade fick vi positivt svar och kunde utföra 

sammanlagt fem intervjuer. Två av kommunerna ligger i Hallands län och en kommun i 
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Jönköpings län. Vi kom i kontakt med alla socialsekreterare som vi intervjuade genom deras 

enhetschefer och vi kunde sedan genom mejlkontakt direkt med socialsekreterarna komma 

överens om tid och plats för intervju. De flesta av de som inte kunde delta i vår undersökning 

svarade: ”Tyvärr kan vi inte ställa upp för intervju, vi har mycket att göra just nu…”. Dessa 

svar upplevde vi som ytterligare en pusselbit till den förkunskap vi hade kring ämnet.  

När det gäller valet av de debattartiklar vi har gjort en textanalys på så hade vi fått tips om en 

debattartikel på DN debatt skriven av Pia Tham. Eftersom vi sedan tidigare läst en 

vetenskaplig artikel av henne och hon dessutom är aktuell med en ny avhandling om 

socialsekreterare tyckte vi att det passade bra för vår studie att använda oss av hennes 

debattartikel som behandlar just socialsekreterares arbetsvillkor. Att även analysera de tre 

repliker som skrivits på hennes debattartikel såg vi som självklart givande för vår studie. 

3.4 Tillvägagångssätt 

Utifrån vår frågeställning utformade vi en intervjuguide indelad i fyra teman; 

personuppgifter/bakgrund, yrkesroll, emotionellt arbete och relationer på arbetsplatsen. Under 

varje tema ställde vi ett antal intervjufrågor så att det sammanlagt blev 15 stycken. 

Intervjuerna genomförde vi sedan utifrån frågorna i intervjuguiden, men eftersom vi valt att 

utföra semistrukturerade intervjuer följde vi också upp frågorna med frågor som dök upp 

under intervjuernas gång.  Alla intervjuer ägde rum på socialsekreterarnas arbetsplatser under 

arbetstid så att de kunde känna sig bekväma. Intervjuerna var mellan 35 och 100 min. långa 

och spelades in på telefon för att säkert få med all information. För säkerhets skull gjorde vi 

dubbla inspelningar av de intervjuer vi utförde båda två ifall någon inspelning skulle gå fel. 

Från början var vår avsikt att utföra åtta till tio kvalitativa intervjuer. Eftersom vi endast fått 

tag i fem beslöt vi att komplettera vårt material med en debattartikel från DN debatt och tre 

repliker på samma debattartikel. Detta tyckte vi skulle tillföra vår studie en intressant 

dimension.  

3.5 Tillförlitlighet/validitet 

Inom vetenskaplig forskning används begreppen validitet och reliabilitet eller tillförlitlighet 

för att beskriva hur en datainsamling har fungerat och de utgör viktiga kriterier för att kunna 

få en bild av kvaliteten i en undersökning (Bryman 2002 s. 257). Widerberg (2002) skriver att 
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validitet och reliabilitet är begrepp som har sitt ursprung inom kvantitativ forskning för att 

säkerställa undersökningars kvalitet. Enligt Bryman (2002) kan man göra en anpassning av de 

två begreppen till kvalitativ forskning utan att i grunden ändra begreppens betydelse genom 

att lägga mindre vikt vid frågor som rör mätning (vilket är relevant vid kvantitativ 

undersökningsmetod). Reliabilitet eller tillförlitlighet innebär att undersökningen görs på ett 

tillförlitligt sätt och ”den behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras 

vid andra tidpunkter och av andra forskare” (Kvale & Brinkmann 2009 s. 263). Inom 

samhällsvetenskapen innebär validitet att undersökningen verkligen undersöker det den avser 

att undersöka (Kvale & Brinkman 2009 s. 263,264). Ödman (2007) ser validitet som 

synonymt med giltighet. Widerberg (2011 s. 30) i sin tur poängterar att för att en forskning 

ska framstå som kvalitativ måste metoderna tillämpas och utvecklas kvalitativt. Det krävs att 

forskaren synliggör och problematiserar sin roll som forskare och själva forskningsrelationen 

för att erhålla en forskning med god kvalitet och starka kunskapsanspråk. Den kvalitativa 

forskaren måste vara saklig och tillförlitlig ”genom att fortlöpande dokumentera och 

reflektera över sina val och tolkningar under forskningsprocessens gång” (Widerberg 2011, s. 

18).  

Oavsett vilken metod man väljer för att samla in information, måste man alltid kritiskt 

granska den för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den är (Bell 2000 s. 89). Hur vi får 

validitet beror på hur vi som forskare själva arbetar. Vi lade vikt vid att fortlöpande gå tillbaka 

och titta igenom vår undersökning och vi var angelägna om att se till att vi verkligen 

undersökte det som vi hade i syfte att undersöka och att vi höll oss till ämnet. För att få en hög 

validitet kontrollerade vi våra undersökningsresultat, jämförde trovärdigheten och bedömde 

rimligheten i materialet (Kvale & Brinkman 2009 s. 268). Vi ställde oss frågan när vi 

diskuterade kring intervjuerna, om två andra intervjuare med samma frågeställningar som vi 

skulle kunna få samma resultat som vi eller om vi skulle få ett likadant resultat i fall vi utförde 

intervjuerna en gång till med samma informanter. Bell (2000) menar att det är bra frågor att 

ställa sig när man går igenom och kontrollerar olika frågor i en intervju. För att få så hög 

tillförlitlighet som möjligt i vår undersökning var vi noggranna med förarbete och 

tematisering inför intervjuerna och vi har eftersträvat att ställa tydliga frågor. Dessa utgår från 

undersökningens problematisering och frågeställning och frågorna ställdes för att få fram ett 

så tydligt svar som möjligt. Vi ställde öppna frågor, där informanterna har fått svara fritt. I 

vissa fall har informanterna haft lite svårt att förstå frågan och då har vi fått omformulera 
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frågan eller ge ett exempel. När vi har ställt följdfrågor har vi strävat efter att ställa dem på ett 

sätt som inte är ledande. Bell (2000) menar att om en fråga inte är reliabel saknar den också 

validitet, men om reliabiliteten är hög betyder det inte självklart att validiteten är hög. T ex. 

kan en undersökning ge samma eller liknande resultat vid olika tillfällen men ändå inte 

undersöka/mäta vad den är avsedd att undersöka eller mäta. 

3.6 Etisk reflektion 

Vi inser vikten av att fortlöpande under forskningsarbetet reflektera över forskningsetiska 

frågor. Dessa frågor är centrala eftersom de rör integriteten för de personer som deltar i 

studien och vi som forskare har ett ansvar för att inte på något sätt skada eller kränka våra 

informanter. Enligt Bryman (2002 s. 440) finns det ett antal etiska principer bland annat för 

svensk forskning som vi har haft i åtanke i arbetet med studien. Några av dem är: 

Informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att man öppet redogör för syftet med studien och inte seglar under 

falsk flagg. Vi informerade våra informanter om syftet med vår studie i det mejl som vi först 

skickade till deras enhetschefer och som dessa i sin tur delgav socialsekreterarna. Där 

berättade vi även att uppgifterna de delar med sig av kommer att behandlas konfidentiellt och 

att vi följer forskningsetiska riktlinjer. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan. Eftersom det var socialsekreterarna själva som tog 

kontakt med oss angående medverkan i vår studie anser vi samtyckeskravet som uppfyllt. 

Konfidentialitetskravet ställer krav på forskaren att alla uppgifter som samlas in om personer 

som ingår i studien ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och personuppgifter 

förvaras så att inga obehöriga får tillgång till dem. Detta innebär självklart att vi inte 

någonstans i studien uppger informanternas namn men också att vi så långt som möjligt 

undviker information som gör att informanterna kan spåras. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som samlas in endast får användas för forskningsändamålet (Bryman 2011 s. 

131,132). Genom att följa ovanstående riktlinjer har vi så långt som möjligt försökt undvika 

att inverka negativt i våra intervjupersoners liv och vi har hållit oss till de punkter Denscombe 

(2009) menar att vi som samhällsforskare måste rätta oss efter. Den första av dessa punkter är 

att respektera deltagarnas rättigheter och värdighet, den andra att undvika att deltagarna lider 

någon skada genom att medverka i forskningsprojektet och den tredje att arbeta på ett sätt som 

är ärligt och respekterar deltagarnas integritet. 
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4. Teoretiska	  utgångspunkter	  

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de teoretiska utgångspunkter vi valt för att analysera 

det empiriska materialet och debattartiklarna. Vi presenterar teorier och begrepp efter ett antal 

teman som är: yrkesroll och yrkesidentitet, emotioner och emotionellt arbete, socialt stöd och 

responsivitet och slutligen byråkrati.  

Socialsekreterare kommer i kontakt med klienter varje dag och har ett arbete där olika känslor 

uppkommer. Därför är det fruktbart att använda Hochschilds teori om emotionellt arbete. 

Likaså är det relevant att analysera den administrativa och dokumenterande sidan av deras 

arbete med hjälp av Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrati. Eftersom studien även behandlar 

vilken betydelse stöd från chefer och kollegor har kommer vi att använda oss av begreppet 

socialt stöd. Här är det även intressant att se betydelsen av social responsivitet i Asplunds 

bemärkelse för socialsekreterares upplevelse av sin arbetssituation. Slutligen, för att berika 

studien ytterligare kring frågan vilka känslor som uppkommer i Socialsekreterarnas vardag, 

använder vi Scheffs teori kring sociala band och signalemotionerna skam och stolthet. 

4.1 Yrkesroll och yrkesidentitet  

“När en individ spelar en roll förutsätter han av sina observatörer att de ska ta det intryck som 

framskapas inför dem på allvar” (Goffman 2000 s. 25). Ofta när man hör ordet roll tänker 

man på en teaterroll. Skådespelare på en teater har olika roller i olika pjäser och försöker så 

mycket som möjligt leva sig in i de rollerna. När teaterscenens ljus slocknar lämnar de sina 

rollgestalter och kliver in i sina privata roller. Inom socialpsykologin betraktas rollbegreppet 

på andra sätt och därför är det viktigt att skilja detta från skådespelar- och teaterrollen 

(Angelöw & Jonsson 2000 s. 31). De sociala rollerna internaliseras av samhällsmedlemmarna 

vilket innebär att individer med det egna jaget tar till sig de uppfattningar, förklaringar och 

teorier som kommer utifrån. Det sker till stor del omedvetet exempelvis när vi övertar 

samhällets normer, värderingar och ideologier i interaktion med andra och genom olika 

media. De sociala rollerna är inte fixa och oföränderliga utan utformas i ett ständigt pågående 

samspel mellan individer, grupper och olika samhälleliga förhållanden. En roll kan ses som 

summan av olika normer som gäller för en viss uppgift eller position. I och med att individen 

axlar en roll ställs olika rollförväntningar från omgivningen på individen. Inom 
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socialpsykologin skiljer man mellan tillskrivna roller (vilka vi inte kan påverka att de 

tillskrivs oss) som till exempel könsroll; och förvärvade roller (där vi presterar något och 

själva tar initiativ exempelvis till att utbilda oss) som till exempel yrkesroll (Angelöw & 

Jonsson 2000).  

Enligt Goffman (1972 s. 12) tilldelas oss den sociala identiteten av andra ofta redan vid en 

första åsyn. När vi möter en person kategoriserar vi den och fastställer dennes personliga 

egenskaper som t.ex. hederlighet likaväl som strukturella egenskaper som tex. 

yrkestillhörighet. I den processen ställer vi krav på individen men det blir vi inte medvetna 

om förrän vi råkar ut för att kraven inte infrias. Först då kan vi se att vi hade vissa 

föreställningar om hur den personen borde vara. Enligt Goffman (2000) strävar vi alltid efter 

att ge ett visst intryck hos andra i olika situationer genom att spela en roll som gagnar våra 

syften. Vi kan spela vår roll cyniskt, medvetna om att vi har en baktanke med vårt 

framförande, men en naturlig utveckling är att vi kommer att ta rollen till oss och allt eftersom 

vi strävar efter att leva upp till den roll vi spelar kommer den att bli en del av vårt sanna jag. 

“Till slut blir vår uppfattning om vår roll till en andra natur och en integrerande del av vår 

personlighet” (R. E. Park citeras av Goffman 2000 s. 27). Goffman (2000) belyser denna 

utvecklig genom ett exempel där ett par med torparursprung äger och driver ett turisthotell. 

Paret var från början tvunget att bortse från hur de ansåg att livet skulle levas och införde 

allehanda bekvämligheter på hotellet som efterfrågades av en medelklasspublik. Efter en tid 

blir paret mindre cyniskt inställda till utförandet av sina roller som hotellägare. “de har själva 

blivit medelklass och allt mer förälskade i de jag som deras gäster tillskriver dem” (Goffman 

2000 s. 27). Detta exempel beskriver utvecklingen tvivel till tro men Goffman (2000) betonar 

att denna process även kan gå i motsatt riktning så att rollutförandet börjar med övertygelse 

eller osäkra strävanden och slutar med cynism. Cynismen kan då ha utvecklats för att skydda 

och isolera deras inre jag från all kontakt med publiken. Den cyniska rollspelaren drar i 

motsats till den ärliga rollspelaren medvetet en gräns mellan roll och identitet och identifierar 

sig inte med sin roll. På arbetet anser den cyniske rollspelaren att det han eller hon gör inte 

utförs av honom eller henne som person utan endast i egenskap av sin yrkesroll eller under 

“tjänstemannaansvar” (Berg 2010 s. 27). 
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4.2 Emotioner och emotionellt arbete 

Människor är sociala och därför är uppkomsten av emotioner av stor betydelse för att vi ska 

kunna känna in vår omgivning och avläsa statusen på våra mellanmänskliga relationer. Som 

sociala varelser hamnar vi människor i livssituationer där positiva eller negativa emotioner 

väcks vilka vi genom vår socialisationsprocess lära oss styra och hantera. Samtidigt är det 

viktigt att vi har tillgång till våra känslor och inte tappar förståelsen för vad de signalerar. 

 Scheff framhåller i sin bok "Microsociology" (1994 s. 4) upprätthållandet av sociala band 

som det avgörande mänskliga motivet. Han ser på begreppen skam och stolthet som 

människans överordnade sociala emotioner och utifrån dem kan vi utläsa temperaturen i våra 

relationer. Skam är den moraliska känslan som signalerar för oss vad som är rätt och vad som 

är fel i en situation och uppstår när de sociala banden till andra hotas. Stolthet är den emotion 

som signalerar och stärker sociala band. Positiva känslor tillsammans med andra som 

exempelvis glädje, bekräftelse, tillit och empati väcker stolthet och en individ känner stolthet 

då han eller hon är bekräftad av andra individer eller grupper och då dess sociala band till 

andra är starka. Både skam och stolthet uppstår i och med att vi föreställer oss hur andra 

bedömer oss. Om vi föreställer oss att andra bedömer oss negativt leder detta till känslor av 

skam medan om vi föreställer oss att andra bedömer oss positiv leder det till känslor av 

stolthet (Scheff 1994). Tillsammans utgör alltså skam och stolthet ett sofistikerat signalsystem 

som ger oss information om statusen på våra sociala band. När vi kommunicerar med 

varandra meddelar vi den andre våra tankar men vi värderar även den vi kommunicerar med 

och ger personen i fråga en viss status. När vi på detta vis legitimerar den vi talar med som en 

värdig deltagare i relationen oss emellan sker detta i både känsla och handling. Godkännande 

och acceptans kan inte stanna vid en känsla utan måste uttryckas för att inte skapa förvirring 

och känslor av skam hos den andre. Hur du uppträder mot den du samtalar med har betydelse 

för att personen i fråga inte ska känna sig avvisad och uppleva sina sociala band hotade. Vi 

kan aldrig ta statusen på våra sociala band för given utan de behöver ständigt testas och 

förnyas. I interaktion med andra blir banden uppbyggda, skyddade, reparerade eller skadade. 

Att upprätthålla säkra sociala band är ett ständigt pågående arbete (Scheff 1994).  

Även Hochschild (2012) ser på relationer som ett kontinuerligt arbete med emotioner. 

Människor har privata relationer med sina närmsta samtidigt som många arbetar yrkesmässigt 
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med människor och det kräver på olika sätt att känslor hanteras. De emotioner som uppstår på 

olika livsplan -privat som professionellt hanteras på olika sätt och ofta drar man en gräns 

mellan privatliv och arbetsliv för att kunna skydda sig själv och för att kunna utföra sitt arbete 

på ett professionellt sätt. Hochschild (2012 s. 56) beskriver hur vi arbetar med våra känslor i 

det hon kallar vårt privata känslosystem som består av emotionellt arbete, känsloregler och 

socialt utbyte av emotioner. Emotionellt arbete utför vi alla privat i umgänget med familj och 

vänner men i det postindustriella samhället har emotionellt arbete även flyttat ut i den 

offentliga sfären. När emotionellt arbete blir emotionellt lönearbete definierar Hochschild det 

på följande sätt: "This labour requires one to induce or supress feeling in order to sustain the 

outward countenance that produces the proper state of mind in others” (Hochschild 2012 s. 7). 

Med andra ord, den enskilde skall kunna framställa ett emotionellt tillstånd hos andra 

(tacksamhet, trygghet, rädsla osv.). 

Känsloregler berättar för oss hur vi ska känna under olika omständigheter och kan se olika ut 

i olika kulturella sammanhang. Känslor leder till handling och därför är känsloregler i en 

kultur ett kraftfullt instrument för att styra beteenden. Vi agerar utifrån frågan "vad känner jag 

och vad borde jag känna?" Ofta är vi omedvetna om känsloreglerna men våra känslor bedöms 

av oss själva och uppvisandet av våra känslor bedöms av andra. Brott mot känsloreglerna 

leder till sanktioner och känslor av skuld. Känsloreglerna guidar vårt privata känsloarbete så 

att vi så att säga känner på rätt sätt. Vi försöker känna (och lyckas också för det mesta) så som 

vi förväntas känna. Vi kan uppamma en önskvärd känsla liksom vi kan blockera icke 

önskvärda och då ägnar vi oss åt djupagerande. (Hochschild 2012 s. 43) Glädje eller sorg 

uttrycks spontant utan att personen ifråga behöver verka glad eller ledsen för att den riktiga 

känslan är framkallad. Hochschild (2012) jämför med en skådespelare som agerar på scenen 

som om den vore sin rollperson. Ytagerande är de känsloyttringar vi visar upp som inte har 

någon direkt beröringspunkt med vad vi verkligen känner. Våra känsloregler talar om för oss 

vilka känslouttryck vi bör uppvisa i den aktuella situationen men vi har inte arbetat upp 

känslan ifråga inom oss utan visar bara de yttre tecknen på den. I själva verket är varken 

djupagerande eller ytagerande uttryck för spontana känslor. Bäraren av känslouttrycken har 

antingen lärt sig att skapa en inre gestalt av känslan eller att forma den yttre framställningen 

av den (Hochschild 2012 s. 35-36). 
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Hochschild (2012 s. 187-189) nämner tre olika förhållningssätt till emotionellt arbete som vart 

och ett medför vissa bestämda risker. I det första förhållningssättet identifierar sig individen 

allt för mycket med sitt arbete och risken är att det blir omöjligt för henne eller honom att 

utveckla de avpersonaliseringsstrategier som kan vara nödvändiga för att skydda sig själv. 

 Utbrändhet eller allvarlig stress kan bli konsekvenserna. I det andra förhållningssättet gör 

individen en tydlig åtskillnad mellan sin privata identitet och arbetsrollen. Risken för 

utbrändhet är mindre med detta förhållningssätt men det finns en risk för att hon eller han 

anklagar sig själv för att spela en roll och för att inte vara helt ärlig. Med det tredje 

förhållningssättet håller individen sitt jag helt skilt från den roll hon eller han spelar i arbetet 

utan att ha några betänkligheter kring det. Här finns risk för att bli alienerad från rolltagande 

över huvud taget och att utveckla cynism, med en syn att allt vi gör bara är ett spel för 

gallerierna. Ju mer inflytande en individ har över sin arbetssituation och över sitt agerande i 

emotionellt arbete desto mindre är risken för allvarlig stress och utbränning eller att helt 

fjärma sig från sitt arbete och känna sig dålig för det (Hochschild 2012). 

Det finns kostnader som betalas av den som utför ett offentligt emotionellt lönearbete vilka är 

att vi i längden kan komma att förlora kontakt med våra känslor eller förståelsen för vad de 

signalerar (Hochschild 2012 s. 85). Liksom Scheff (1994) så anser Hochschild (2012) att 

emotioner har en viktig signalfunktion för oss människor. Där Hochschild (2012) beskriver 

känslorna som bärare av information om oss själva i förhållande till vår omvärld menar Scheff 

(1994) att de ger oss information om statusen på våra mellanmänskliga relationer. Känslor av 

skam signalerar enligt Scheff (1994) hotade sociala band och vi får då möjlighet att korrigera 

och förbättra dem. Hochschild (2012) menar att vi använder känslor för att utläsa vad vi har 

önskat eller förväntat oss, och hur vi har uppfattat världen.  

4.3 Sociala relationer, socialt stöd och responsivitet  

I interaktion med andra skapar människor sin självbild och utvecklar sin identitet. Hos det lilla 

barnet väcks gradvis en medvetenhet om sig själv som person, först i det nära samspelet med 

sin vårdnadshavare och sen genom låtsaslekar. Genom hela livet är bekräftelse från andra 

betydelsefullt. Som Härenstam & Bejerot (2010) beskriver är sociala relationer av stor 

betydelse för att individer ska kunna förstå och hantera sin omgivning men de är också viktiga 

för organisationer och för hela samhället. En förutsättning för att en social relation ska komma 

till stånd är att den sociala världen är just social, dvs. att individen upplever den som 
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intersubjektiv och delar den med medmänniskor (Johansson 2007 s. 46). “Sociala relationer är 

en förutsättning för mening i arbetet och för att utveckla identitet” (Härenstam & Bejerot 

2010 s. 7). Av stor betydelse för varje människas liv är att kunna utföra ett arbete i social 

gemenskap och att där kunna får bekräftelse och uppskattning. Det är viktigt att individen 

med hjälp av respons från chef, kollegor och klienter får veta när den gör någonting bra och 

rätt eller om den gör någonting mindre bra eller fel. Relationer är en betydande faktor i 

förhållande till position i arbetslivet och karriärmöjligheter. Sociala relationer har också 

inverkan på människors hälsa och påverkar bland annat hur man klarar stress, står emot 

infektioner och hur kärl och hjärta fungerar. Genom sociala relationer skapar människan tillit 

till andra och med det också möjlighet att uppnå gemensamma mål i arbetet (Härenstam & 

Bejerot 2010).   

Oavsett om en individ är anställd inom en organisation eller saknar arbete finns behov av att 

tillhöra ett socialt sammanhang (Aronsson m.fl. 2012 s. 174). Mellanmänskliga kontakter 

uppfyller behovet av vänskap och motverkar känslor av ensamhet, men innebär också att man 

kan ha möjlighet att utnyttja socialt stöd för att lättare och bättre kunna utföra sina uppgifter 

(Aronsson m.fl.2012). Ett brett socialt nätverk eller en vid vänskapskrets spelar en viktig roll 

för hälsan. Enligt Härenstam & Bejerot (2010) är brist på socialt stöd en riskfaktor för både 

mental och fysisk ohälsa som högt blodtyck och fetma och den som upplever sig ha 

otillräckligt stöd från andra människor lider tre gånger så stor risk att drabbas av ohälsa. I 

sociala relationer och i interaktioner mellan människor uppstår socialt stöd som teoretiskt 

delas in i dess struktur och funktion (Härenstam & Bejerot 2010 s. 45). 

Strukturen är formad av de sociala nätverk en person tillhör som t.ex. familjen, vännerna, 

arbetskamraterna och andra viktiga personer. I den situation där en person trivs i sina nätverk 

skapas en känsla av samhörighet och hon eller han upplever sig vara behövd. Denna 

samhörighet ger vad som i teorin kallas social integration (Härenstam & Bejerot 2010 s. 45). 

Social integration ökar känslan av kontroll vilket bidrar till stärkt självkänsla. Socialt 

integrerade individer har visat sig ha bättre hälsa, är mindre deprimerade och mindre känsliga 

för infektioner. 

Det sociala stödets funktion uppstår ur strukturen och hänger därför ihop med denna. När 

människor träffas interagerar de med varandra och ur interaktionen uppstår en dynamik som 

innebär en process av givande och tagande mellan individer. Härenstam & Bejerot (2010) 

definierar funktionen av socialt stöd som den hjälp, det stöd och den bekräftelse en individ 

upplever att den får från sina nätverk. Det sociala stödet kan vara i form av: emotionellt stöd 
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(innefattar bekräftelse och värdering av individen), instrumentellt stöd (innefattar konkret och 

praktisk hjälp) och informativt stöd (där man får vägledning). I visa situationer kan även 

emotionellt och informativ stöd betraktas som instrumentellt på så sätt att de leder till ökade 

möjligheter att klara arbetet (Härenstam & Bejerot 2010 s. 58).  

Socialt stöd uppstår inom olika livsområden varav arbetet är ett viktigt sådant område och ett 

viktigt ställe för personlig utveckling och identifikation. På arbetsplatsen finns ofta människor 

som har kännedom om arbetets uppgifter och vad dessa innebär. Vid arbetsrelaterade problem 

kan de ge instrumentellt, informativt och emotionellt stöd som är anpassat till det aktuella 

problemet och därför är denna typ av stöd mest effektivt (Härenstam & Bejerot 2010 s. 46). 

På arbetsplatsen är två olika källor till stöd dels chefen som representerar organisationen och 

vars uppgift är att genomföra organisationens stödstruktur, och dels arbetskollegor som ofta 

står för vänskap och emotionellt stöd. Socialt stöd från chef och arbetskollegor har stor 

betydelse när en individ ska utföra sina arbetsuppgifter och brist på instrumentellt socialt stöd 

från chefer och arbetskollegor ger en ökad risk för att individen drabbas av depression.  

Tillgång till socialt stöd är av stor betydelse för att de positiva hälsoeffekterna ska uppstå, 

men Härenstam & Bejerot (2010) hävdar att det inte räcker utan individens förmåga att 

uppleva det sociala stödet som just ett stöd är avgörande. De menar att kognitiva scheman, 

vilka är “kognitiva strukturer i hjärnan som vi använder för att förenkla vår komplexa 

omvärld genom att organisera vad vi upplever”(Härenstam & Bejerot 2010 s. 46), 

förutbestämmer på vilket sätt vi tolkar och upplever tillgängligt socialt stöd. Positiva 

erfarenheter från tidigare relationer bidrar till att skapa positiva förväntningar om andras vilja 

och förmåga att ge socialt stöd. En individ med sådana positiva erfarenheter tolkar och 

upplever socialt stöd som något positivt medan de kognitiva schemana hos den som inte har 

haft positiva erfarenheter kan leda till att individen ser på erbjudande om socialt stöd med 

misstänksamhet och är skeptisk mot andras vilja att ge socialt stöd. (Härenstam & Bejerot 

2010 s. 46).  

 

Asplund (1987 s. 10,11) definierar sitt begrepp social responsivitet som då två eller flera 

personer har sin uppmärksamhet riktad mot varandra och den enes handlande är ett direkt 

gensvar på den andra partens beteende. I en sådan gemenskap sker ett ömsesidigt 

rollövertagande som innebär att den ene har förmågan att sätta sig in i den andres situation 

och vice versa. Den ena parten kan då föregripa en handling hos den andra eller fullborda en 

handling som den andra parten påbörjat. På så vis innebär den sociala responsiviteten ett 
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växelspel människor emellan som leder till att vi kan se världen utifrån den andres perspektiv. 

Social responsivitet är spontan och då det inte finns utrymme för någon spontanitet finns inte 

heller någon social responsivitet (Asplund 1987). 

Motsatsen till social responsivitet blir logiskt nog asocial responslöshet. Alla människor 

pendlar mellan att vara socialt responsiva och asocialt responslösa. Genom vår 

socialisationsprocess disciplineras vår responsivitet som är medfödd (Asplund 1987 s. 81).  

Då vi möts som de individer vi är ingår vi i vad Asplund kallar konkret socialitet. I kontrast 

till den konkreta socialiteten står abstrakt socialitet. Samhället har under de senaste 

århundradena genomgått en kraftfull förändring från det konkreta mot det abstrakta och 

Asplund talar om ett rent, tomt och abstrakt samhälle. När individerna betraktas som 

existerande i detta element, fristående från den konkreta omgivningen, framträder de som 

abstrakta samhällsvarelser och deltar i abstrakt socialitet. Detta står i kontrast till den 

konkreta målinriktade processen i den konkreta socialiteten, som fortsätter tills målet är 

uppnått. I den konkreta socialiteten finns känslorna i den sociala process individen är 

inbegripen i snarare än inom individen själv, de uppstår i interaktion med andra och förnyas 

ständigt. Interaktionen mellan abstrakta samhällsvarelser däremot genererar inga känslor. Vi 

är alla både konkreta och abstrakta samhällsvarelser men när det abstrakta tar överhanden 

finns risk för känslobortfall och utbränning. Då vi går in i vår yrkesroll och skiljer ut den från 

resten av vår personlighet så riskerar vi att hamna i abstrakt socialitet. ”Inom den konkreta 

socialitetens ram finns det inga roller. Så snart jag uppfattar mig som rollinnehavare har jag 

gått från att uppfatta mig som konkret person till att uppfatta mig som abstrakt 

samhällsvarelse.” (Asplund 1987 s. 175) Social responsivitet hör inte hemma i den abstrakta 

socialiteten eftersom i det abstrakta spelar du din roll och aktar på att inte göra fel medan 

social responsivitet är spontan.  

4.4 Byråkrati 

Byråkrati är en av de mest mångtydiga termerna inom organisationssociologi. Ordet myntades 

i Frankrike i mitten av 1700-talet och ursprungsbetydelsen var tjänstemannastyre där byråkrati 

ses som en styrelseform (Johansson 2007 s. 27). 

Varje myndighet har som ett “eget inre liv” som kan påverka organisationens 

handlingsutrymme. Myndighetsorganisationen är en hierarki, där varje grupp har olika 

uppgifter och funktioner (Johansson 2007 s. 17, 18). Varje människas vardagsliv är mer eller 
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mindre påverkat av offentliga insatser och åtgärder. Medborgarna möter det allmänna i form 

av offentliganställda tjänstemän som arbetar inom den offentliga sektorn som skola, polis, 

välfärdsavdelningar, lägre domstolar, kontor för juridiska tjänster och andra myndigheter. 

Michael Lipsky (1982) definierar offentligt anställda tjänstemän som street-level bureaucrats 

eller på svenska gräsrotsbyråkrater. De offentliga servicebyråer som anställer ett betydande 

antal gräsrotsbyråkrater i proportion till deras sammanlagda arbetskraft kallar Lipsky street-

level bureaucracies eller gräsrotsbyråkratier (Lipsky 1982 s. 3). Johannson (2007) beskriver 

gräsrotsbyråkrater som de offentliganställda tjänstemän vars dagliga arbete innefattar direkt 

kontakt med medborgarna och ett stort handlingsutrymme när det gäller utförande av sina 

arbetsuppgifter. Alla klientrelaterade organisationer är inte gräsrotsbyråkratier och alla som i 

sitt dagliga arbete har kontakt med människor kan inte betraktas som gräsrotsbyråkrater. För 

att vara gräsrotsbyråkrat enligt Johansson (2007) och Lipsky (1982) behöver man ha ett visst 

handlingsutrymme för att kunna tillämpa de regler som antingen är angivna i lag eller i 

riktlinjer. Därför innebär gräsrotsbyråkraternas arbete också förmågan och möjligheten att 

göra en egen bedömning utifrån varje klients kapacitet och kompetens, ta ställning till och vid 

behov ifrågasätta och omdefiniera dennes krav (Johansson 2007 s. 42). 

På gräsrotsbyråkraterna ställs krav från två helt olika håll: å ena sidan från klienten som ser 

situationen ur sin egen synvinkel och vill ha den service han eller hon anser att de egna 

individuella omständigheterna kräver, å andra sidan från organisationen som kräver att 

klienterna inte ska behandlas som individer eftersom ingen organisation kan ta hand om en 

“hel människa" (Johansson 2007 s. 50). Organisationen bestämmer ramarna för 

gräsrotsbyråkratens handlande. Alltså behöver gräsrotsbyråkrater utföra ett 

förvandlingsnummer i sitt arbete: ”människan måste anpassas till organisationen. Eller [...] 

individen måste förvandlas till klient” (Johansson 2007 s. 43). Deras arbete innebär att i 

kontakten med klienterna utföra individuella tillämpningar av generella regler och direktiv. 

I Lipskys teori inom professionsteorierna är autonomi, legitimitet och kunskap grundläggande 

faktorer. Ju mer legitimitet en profession har, dvs. ju mer tilltro allmänheten har till 

professionen, desto större autonomi får den. Med andra ord är handlingsfriheten hos den 

enskilde medarbetaren, gräsrotsbyråkraten, som arbetar inom myndighetsorganisationen 

relativt stor. 
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5. Presentation av materialet 

Här följer en sammanställning av det empiriska materialet. Vi presenterar resultatet från 

intervjuerna under fyra huvudrubriker som är: socialsekreterare som redskap, balans mellan 

skrivande och möten, "alla känslor man kan ha på en skala mellan glädje och ilska" och ta de 

små glimtarna med kollegor på fikarasten. Under varje rubrik finns sedan ett antal 

underrubriker. Vi presenterar även debattartiklarna som kommer att ligga till grund för en 

textanalys. 

Bakgrund för informanterna 

De fem socialsekreterarna vi intervjuat är kvinnor och har alla socionomexamen.  

Ip. 1 är 41 år och har arbetat som socialsekreterare i fyra år. Arbetsplats 1. 

Ip. 2 är 39 år och har arbetat som socialsekreterare i nio år. Arbetsplats 2. 

Ip. 3 är 38 år och har arbetat som socialsekreterare fyra år. Arbetsplats 2. 

Ip. 4 är 48 år och har arbetat som socialsekreterare i nio år. Arbetsplats 3. 

Ip. 5 är 49 år och har arbetat som socialsekreterare i 24 år. Arbetsplats 3. 

Ip. 1, Ip. 2, Ip. 3 och Ip. 4 har studerat till socionom senare i livet. Ip 1, Ip. 3, Ip. 4 och Ip. 5 

hade arbete som socialsekreterare parallellt med sista terminen av utbildningen.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.1. Socialsekreterare som redskap 

Det som framträdde i alla intervjuer i lite skiftande grad var hur informanterna identifierade 

sig med sin yrkesroll och beskrev egenskaper hos sig själva som intresse för människor 

empati, lyssnande, fingertoppskänsla, hjälpsamhet och vilja att förändra och påverka. 

 
Du måste känna. Och det är det jag menar med fingertoppskänslan, du 
måste känna på [...] du måste hela tiden håva in klienten, bemöta klienten, 
bekräfta klienten. [...] Jag tror att jag är... alltid har haft den. Men jag tror att 
man utvecklar den ju mer, när man jobbar så utvecklar man den nog tror jag  
(Ip. 2) 
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Man har även en fostrande roll som en informant kallar att vara "myndighetsförälder" (Ip5). 

Flera nämner att det finns en maktaspekt. Socialsekreterare representerar en myndighet och 

har på så sätt makt att påverka människors liv. Detta verkar de mycket medvetna om och den 

medvetenheten framhåller de som viktig. 

Till yrkesrollen hör också att de ser sig själva som ett redskap: 

Vi använder oss själva som redskap i att bemöta människor, i att samtala med 
människor, att skapa förändring och så vidare (Ip. 2)  

 

Med detta följer att de måste må bra själva för att kunna vara ett användbart redskap i arbetet 

med utsatta människor. Ip. 1 och Ip. 2 säger med emfas upprepade gånger att de inte är rädda, 

Ip. 1 i samband med att hon berättade om en hotfull situation. Det verkar viktigt för dem att 

framhålla det för oss. I yrkesrollen ska tydlighet med vad myndigheten står för och hur 

socialsekreteraren tänker balanseras med att man inte får framstå som avskräckande eller kall. 

Det upplevs inte som bra att gråta inför klienten även om man känner med den utan det är 

viktigt att behärska sig. Samtidigt bör socialsekreterare visa medmänsklighet och flera av dem 

berättar att de gör det genom att med ord tala om att de blir berörda av det klienten berättar. 

Många av deras klienter har inte tagit kontakt självmant med socialtjänsten utan befinner sig 

där på grund av någon anmälan och då är de ofta rädda. Ip. 5 berättar hur hon motarbetar detta 

genom sitt bemötande: 

 
Jag tänker väl att jag ska va’ så lite skrämmande som möjligt, för de flesta 
är ju rädda när de får kontakt med socialtjänsten [...] att avdramatisera då så 
mycket som möjligt, och vara tydlig med vad vi håller på med och varför. 

 

Det är också viktigt för socialsekreterarna att kunna hålla en viss distans när de bemöter 

klienter med tragiska historier vilket Ip. 2 framhåller: ”det är väldigt viktigt att ha distans till 

det, annars är man inte professionell”.  

 

Socialsekreterarna vet att de har makt att påverka och hjälpa människor till ett bättre liv. Ip. 2 

uttrycker stolthet kring yrkesrollen på detta sätt: 

Jag sitter inte här för att jag tycker det är trevligt med ett par koppar kaffe på 
morgonen och träffa lite kollegor. Jag sitter här för att jag är utbildad, jag 
har tre och halvt år på högskolan eller universitet […] Jag sitter här av en 
anledning och det är för att värna om barnets intresse. 
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Dock påverkas de i sin yrkesstolthet av hur media lyfter fram socialtjänsten. Ip. 1 och Ip. 4 

nämner att deras arbetsinsats inte lyfts fram på ett positivt sätt. Media ger många gånger en 

mörk bild av socialtjänsten och Ip. 4 berättar inte alltid för de hon möter att hon arbetar som 

socialsekreterare utan säger istället att hon arbetar på kommunen. De hade önskat att även det 

som yrkesgruppen gör för att hjälpa människor skulle föras fram:  

 
Man hjälpte till för att göra livet bättre för många men det kommer sällan 
fram och det hade man önskat (Ip. 4) 
 

Ip. 1 framhåller att hon är en sådan person som gör lite mer än vad andra gör inom yrket, 

“tänjer nog lite på gränserna och gör lite mer än jag vill, eller bör". Eftersom hon är en "sådan 

person" så är det så hon måste känna att hon får lov att arbeta. Ip.3 beskriver varför hon valde 

detta yrket: 

Det är väl mest, man har alltid viljat vara med och kunna påverka. Det är 
nog den inre driften.  

Trots att det verkar vara egenskaper som de tycker att de alltid haft med sig så är det 

flera som säger att de inte ville arbeta med barn och unga och Ip. 1 berättar: 

Och när jag började min socionomutbildning så sa jag, -jag ska aldrig 
jobba med barn och unga, nej det är ingenting för mig. 

Synen på yrkesrollen och yrkesidentiteten gör att det är lätt att gå in i arbetet med en ansats, 

om än omedveten, att rädda världen. Ip. 1 menar att det är viktigt att komma till "den punkten 

man kan tänka -jag kan inte rädda världen". Samtidigt framhåller hon att  

Blir man cynisk och tänker att varje missbrukare har gjort sju 
behandlingar och kommer aldrig ut ur det, då ska man inte jobba med 
det. 

Arbetet innebär alltså en balansgång mellan idealism och cynism. Erfarenhet kan leda till en 

realistisk syn på vad arbetet innebär men också till cynism vilket inte är bra. Att bli berörd hör 

till yrket och "den dan man slutar att beröras då ska jag nog byta jobb tror jag". 

5.2 Balans mellan skrivande och möten 

Alla våra informanter tycker att en betydande del av arbetstiden går till dokumentation och 

skrivande och alla förstår att det är viktigt, men inställningen till den administrativa delen av 
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arbetet skiljer sig mycket åt. Ip. 1 har ett sätt att dokumentera som rekommenderas av 

organisationen, som hjälper henne och går snabbare än det sätt hon använde tidigare. "Det tar 

lite tid att vänja sig men det funkar". Hon blir nu inte (som tidigare) överhopad av 

journalanteckningar utan hinner med och stressar inte. Ip. 5 upplever tidsbrist och att de har 

för många olika arbetsuppgifter och för mycket administration: 

Alldeles för mycket administration tar jättemycket tid. Krånglande 
datasystem tar jättemycket tid. Så det som skapar relation det är nästan den 
minsta tiden som man lägger ner och jag skulle vilja vända på det. 

 
Hon har arbetat länge inom yrket och menar att det har varit annorlunda förut och blivit sämre 

med åren. Det är mycket mer omfattande administration nu och krångligare datasystem. Ip. 

1däremot jämför med ett sätt att administrera som hon använde sig av då hon började arbeta 

och tycker att det nya hjälper henne mycket. Hennes inställning är också att man ska skriva 

det absolut nödvändigaste och inte "sitta och peta" i utredningarna. På så sätt blir de kärnfulla. 

I intervjuerna hittar vi uttryck för att det finns en obalans mellan skrivandet och mötena med 

klienterna. Medan Ip. 3 hade önskat mer tid för analys i sitt skrivande menar Ip. 4 att hon i 

perioder är "mer sekreterare än social" och önskar mer klientkontakt. 

En annan upplevelse som förs fram är att det hela tiden kommer nya direktiv från 

socialstyrelsen som gör att arbetet blir mer styrt. Ett exempel som Ip. 1 och Ip. 2 tog upp var 

direktivet att inleda en utredning på allt som har med våld att göra, vilket man inte har gjort 

innan. Ip. 3 uttrycker frustration över att socialtjänsten i deras kommun delats upp på olika 

nämnder vilket leder till en byråkratisk situation där uppgifter skjuts över från en avdelning 

till en annan istället för att bara göras. 

 

På arbetsplats 1 och 2 har informanterna ett stort handlingsutrymme med möjlighet att styra 

över sin tid och utföra sina arbetsuppgifter efter eget huvud inom ramen för lagen. Ip. 2 menar 

att hon skulle vara mer stressad och tidspressad ifall hon inte själv haft fullständig kontroll 

över att lägga upp, planera och strukturera sitt arbete. Hon är styrd av lagar, paragrafer och 

föreskrifter men sen kan hon själv prioritera och utföra arbetet på det sätt hon tycker är rätt i 

situationen. Däremot känner hon att hennes handlingsutrymme kan vara snävt eftersom hon är 

ensam inom sitt område i den kommun hon arbetar och därför kan komma i situationer där 

hon är ensam med sina klienter. Då kan det bli svårare att till exempel se spelet mellan 

föräldrarna. Handlingsutrymmet kan också begränsas av klienterna exempelvis när någon 
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vägrar komma till ett möte på en bestämt tid och socialsekreteraren har en handläggningstid 

som är tidsbegränsad. Då uppstår ofta en känsla av frustration.  Informanterna på arbetsplats 3 

uttryckte frustration över ett begränsat handlingsutrymme främst pga. tidspress men också 

pga. brister i ledningen och bristande tillit från chefen. Akuta insatser som kastar om 

planeringen begränsar också handlingsfriheten. 

 
Man planerar sin dag men det är ganska ofta som det inte blir så och det kan 
jag tycka samtidigt är charmigt [...] men sen ibland kan man ju bli frustrerad 
över det också att man inte kan göra det man har planerat (Ip. 4). 

 
Våra informanter uttrycker att de har strategier för att klara perioder av hög arbetsbelastning. 

Alla uttrycker att de behöver prioritera och de har var och en sina system av listor. Det 

framträder en bild av professionella yrkesutövare med väl utvecklade strukturer för att göra de 

här prioriteringarna. Ip. 1, Ip. 2, Ip. 3, och Ip. 4 uttrycker dessutom att de har stöd från chefen 

för att prioritera bort det minst nödvändiga och Ip. 1, Ip. 2 och Ip. 3 tar ibland hjälp av sin 

chef för att diskutera och komma fram till vad som bör prioriteras. De verkar nöjda med det 

arbete de utför trots att de får prioritera bort en del.  Ip. 5 uttrycker däremot att hon sänker 

kvalitén på sitt arbete genom att hon träffar sina klienter färre gånger och prioriterar bort det 

som inte är absolut lagstyrt. I utredningar skalar hon av personkontakter och ringer istället för 

att träffa de människor från vilka hon samlar in uppgifter. På arbetsplats 2 menar 

informanterna att möjligheten att följa en klient genom "hela kedjan" från utredningen till att 

följa upp insatsen upplevs som en möjlighet att "få lite tillbaka". Detta upplevs som unikt för 

en liten kommun och ger möjlighet att gå från att känna att det är tufft till känslan av att 

socialsekreteraren och klienten når varandra. 

          5.3 "Alla känslor man kan ha på en skala mellan glädje och ilska" 

Emotioner som uppkommer i socialarbetarnas vardag har antingen sin grund i arbetet med 

deras klienter eller i organisationen. Den känsla som överlag uttrycks mest är frustration. Här 

märks såväl frustration över klienter som inte vill samarbeta som frustration över tidsbrist och 

brist på stöd. Trots detta uttrycker de flesta av våra informanter att de är nöjda med sin 

arbetssituation och känslor av glädje och gemenskap uttrycks många gånger indirekt. I mötet 

med klienten uppkommer ibland känslor som "kryper in innanför en" (Ip. 2) vilket inte 

upplevs som bra utan måste motarbetas. Ip. 3 beskriver hur de får mycket ångest från 
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klientrena i sitt knä som de ska hantera. Man känner med sina klienter och får ibland kämpa 

för att hålla inne tårarna. Ip. 5 upplever frustration främst i förhållande till organisationen 

medan hennes erfarenhet gör att hon är inställd på att “alla känslor man kan ha på en skala 

från glädje till ilska” kan uppstå i mötet med klienten och att det ingår i yrket att lära sig 

hantera de känslorna. Den ofta negativa bild av deras yrke som visas i massmedia väcker 

frustration men också känslor av skam hos socialsekreterare.  

Strategier för att hantera känslor 

Att må bra i sig själv och i livet utanför arbetet nämns som en förutsättning för att kunna ta 

hand om krävande och jobbiga saker i arbetet. "Det handlar om en balans", att ha sin "fulla 

kraft till att ta hand om allting som händer, först och främst i gruppen och sen i mötet med 

klienterna" (Ip. 2). Hon beskriver vad som är det viktigaste för henne för att hon ska fungera 

bra på arbetet: 

 
Jag har ansvar för mitt först och främst. Prio nummer ett: MIN FAMILJ! Det 
är därför jag funkar på mitt jobb för att jag sätter min familj först. 

 

Socialt stöd hemifrån är således viktigt. Ett sätt att uppnå en balans är att undvika att 

blanda sitt privatliv med yrkesrollen:  

 

I och med att man använder sig själv som ett redskap, om man säger så... man 
får va’ väldigt försiktig... det är viktigt att sätta gränser (Ip. 1).  

 
Det kan innebära att aldrig berätta om egna erfarenheter och att inte bli “vän” med sina 

klienter. Ip. 1 blev efter ett och ett halvt år i yrket sjukskriven för depression och var borta 

från arbetet i fyra månader. Hon framhöll i intervjun hur viktigt det är att hålla distans till 

klienternas tragiska historier för att skydda sig.  

 

Ip. 1 och Ip. 3 talar uttryckligen om vikten av humor på arbetsplatsen: ”vi skojar och skrattar 

och prioriterar att ta raster” (Ip. 1). Även om Ip. 3 tycker att det är hemskt att erkänna att de 

skrattar "åt eländet" så beskriver hon att de inte klarar det utan att skratta på jobbet. Att skratta 

tillsammans med sina kollegor blir ett sätt att hantera det som är svårt eller tokigt.  

Det kan vara bara befriande att göra det. Det kan ju stå för många saker att 
skratta då (Ip. 3).  
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Ip. 2 nämner hur viktigt det är att inte bara prata ärenden utan också träffas på fikarasten och 

"ta de där små glimtarna". Det verkar till stor del vara tillsammans med kollegor som 

socialsekreterarna hanterar de känslor som uppkommer i arbetet. Här finns två olika strategier 

på de olika arbetsplatserna där den ena är att använda fikarasterna till att prata om och ibland 

skratta åt vad som hänt under arbetsdagen (arbetsplats 1 och 2) och den andra är att medvetet 

undvika att tala om arbetsrelaterade saker på rasten (arbetsplats 3).  

 
I kafferummet försöker vi att vi inte ska prata arbete, vi måste vara lediga 
nå’n gång. Det är svårt att hålla på men vi försöker hålla efter varandra  
(Ip. 5).  

 

Ip. 2 och Ip.3 berättar att de pendlar till arbetet och ser det som en fördel. Under resan hem 

kan de behandla eller "mala" det som hänt under arbetsdagen. 

 

Stress och stresshantering 

Våra informanter har olika upplevelser av stress i arbetet men alla har känt stress och hanterar 

det på olika sätt. Stress beskrivs uppstå vid tidspress och för att arbetet innebär en mängd 

olika uppgifter som ska klaras av parallellt, men också för att socialsekreteraren kan "få" 

klienternas stress. Ip. 2 berättar att det händer att hon blir stressad så att hon blir ledsen och 

gråter. Då har hon fått den hjälp av sin chef hon behövt för att prioritera och reda upp 

situationen vilket hon sett som avgörande för att hantera det stressiga läget. Hennes kollega 

(Ip.3) menar att ett bra sätt att inte bli så stressad är att ha med i beräkningen att inte allting 

blir gjort. Ip. 5 som inte upplever stöd från chefen menar att alla på hennes avdelning lever 

under långvarig stress och att det leder till en rad fysiska stressrelaterade symptom: 

... däremot gör det sig ju påmint i att du har ont i magen, och vaknar på 
nätterna och ja, jag har ont i nacken [...] Så det är ju vissa hälsoproblem om 
man lever under långvarig stress. 
 

          5.4 Ta de små glimtarna med kollegor på fikarasten 

Som framgått ovan så är det avgörande för socialsekreterarna att känna och ge varandra 

socialt stöd. På det sättet hanterar de svårigheter, stress och känslor som uppkommer i arbetet. 

När känslor ”kryper under skinnet på en [...] då måste man få hjälp utav kollegor, utav 

handledning, utav chefer för att... ta bort och lägg det på bordet istället!” (Ip. 2) 
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På frågan hur Ip. 4 ser generellt på den arbetssituation socialsekreterare har säger hon: 
 
om jag ser generellt så är det en tuff arbetssituation där jag tycker att det 
skulle finnas mer stöd [...] både till oss som jobbar och till klienter, och mer 
folk som jobbar. 

 

Stöd från chef och handledning 

Stöd av chefen upplevs som något mycket värdefullt av våra informanter. Medan Ip. 1, Ip. 2 

och Ip. 3 uttryckte stor tillfredsställelse med stödet från deras chef och använde uttryck som 

att de var lyckligt lottade (som fått en så bra chef) att chefen är "fantastisk" (Ip. 2) och att de 

är "väldigt väldigt glada över att ha en sån chef" (Ip.3), uttryckte Ip 4 och Ip.5 att de saknade 

stöd från chefen och att det var ett problem för dem. De beskrev känslor av otillräcklighet och 

att de inte blev sedda. De som upplevde ett starkt stöd från chefen verkade påtagligt mycket 

mer nöjda med sin arbetssituation. Ip. 2 och Ip. 3 hade tidigare erfarenhet av att arbeta utan att 

känna stöd från chef vilket fick dem att betona vikten av en stöttande chef än mer. Ip. 4 som 

upplevde ett otillräckligt stöd från chefen på sin nuvarande arbetsplats uttryckte även 

erfarenheter av bristande stöd från sin tidigare arbetsplats: 

… där jag började min bana som socialsekreterare så kunde jag känna 
när jag gick och frågade den chefen ofta så -jamen, du har jobbat i 
många år, du har ju erfarenhet och du har ju egna barn [...] du har ju 
läst nu i tre och ett halvt år, det borde du kunna ungefär. 

 

Detta bemötande från chefen gjorde att informanten inte mer vände sig till denna för stöd 

utan istället gjorde som hon trodde var rätt. Dock fick hon hjälp av sina kollegor. På sin 

nuvarande arbetsplats söker hon sällan hjälp av sin avdelningschef och hon förklarar varför: 

 
så vet man att de sitter med mycket själva också så man kan inte 
fråga om allting heller [...] jag vill inte störa henne nu, jag vet att 
hon har mycket (Ip. 4).  

 

Ip. 1 berättade att hon under en period när hon råkade ut för en depression erbjöds hjälp- och 

stödsamtal. Hon var sjukskriven under en fyramånaders period. Under och efter den perioden 

fick hon mycket stöd och hjälp av sin dåvarande chef. Hon fick hjälp med att på ett bättre sätt 

kunna strukturera sitt arbete och med att bena ut vad hennes ansvar på arbetet var. Med hjälp 

av detta stöd från chefen blev det också mer tydligt för henne vad som var arbete och vad som 
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var privatliv. Hennes positiva relation med den chef hon hade då följdes av en positiv relation 

med den chef hon nu har. 

Alla informanter utom Ip. 4 hade regelbunden handledning men på arbetsplats 3 fanns ingen 

individuell handledning utan bara ärendehandledning i grupp. På den arbetsplatsen efterlyste 

socialsekreterarna bättre stöd, inte bara vid akuta fall utan förebyggande för att kunna hantera 

den dagliga stressen. 

Stöd från kollegor och samarbete 

Alla informanter uttryckte att de hade ett gott stöd i sina kollegor. De hjälper och stöttar 

varandra genom att dela information, prata och skämta.  

 
Men mycket att vi ska stötta varandra och hjälpa varandra. Det är jätteviktigt 
för vi är väldigt utsatta i vår yrkesroll (Ip. 2).  

 

En skillnad vi kan se mellan de olika arbetsplatserna är att på arbetsplats 3 upplevs en brist på 

tid som gör att de drar sig för att ta stöd från kollegor. Det finns heller ingen tid för att stötta 

mindre erfarna kollegor som kanske skulle behöva stödet allra mest. 

 

... och det är också en källa till förtret hela tiden att man känner att man inte 
räcker till, för det förstår man ju att man behöver som ny. Jag tycker inte att 
nån av oss har tid att göra det i den omfattning det behövs (Ip. 5). 

 

På arbetsplats 1 och 2 är det självklart att ta sig den tiden och det uppmuntras också av 
cheferna. En informant berättar om hur det var för henne då hon var ny på arbetsplatsen: 
 

Jag kunde gå och fråga nån som har jobbat lite längre -hur ska jag göra med 
detta, eller -hur gör man det här, hur skriver man det…? (Ip. 3) 

 

I de fall erfarna kollegor inte kunde svara på hennes frågor erbjöd de sig att fråga chefen. Vid 

tillfällen då inte heller chefen kan ge svar på frågorna utarbetar arbetsgruppen tillsammans 

med chefen riktlinjer och i det arbetet är alla delaktiga.   

 

Stöd och introduktion för nyanställda 
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Alla våra informanter tycker det är viktigt att få tillräckligt stöd när man kommer som ny till 

en arbetsplats, i synnerhet för att de tillhör en yrkesgrupp som arbetar med människor som har 

olika problem och behöver hjälp. Socialsekreterare har en bred utbildning som ger dem 

kompetens att utföra sitt arbete inom socialtjänsten men det kan också finnas problem med att 

utbildningen är så bred och generell vilket en informant beskriver: 

 
men tyvärr är det väl så att, att socionomutbildningen är så bred  
så att den riktiga utbildningen börjar när man har ta’tt sin examen (Ip. 1).  

 

Därför behöver de en bra introduktion när de börjar på en arbetsplats.  

 

Resursbrist 

På arbetsplats 3 uttrycker informanterna brist på resurser. Där finns ett stort behov av fler 

medarbetare, mer närvarande chefer och regelbunden individuell handledning. 

Socialsekreterarna på den här arbetsplatsen uttrycker stress för att de har för mycket att göra 

och de upplever att tiden inte räcker till. Stress uttrycks även av de andra socialsekreterarna 

men en avgörande skillnad är att de hade möjligheten, och även förväntades, att ta sig tid till 

att få stöd från chefer och kollegor och att de hade regelbunden individuell handledning. Ip. 5 

som upplevde brist uttycker det såhär:  

 
Vi har alldeles för mycket olika arbetsuppgifter och för många ärenden per 
skalle här, så vi hinner inte fördjupa oss och skapa de relationer som kan 
behövas.  

 

I hennes arbetsgrupp är de inte fulltaliga och hon säger att de har en enorm arbetsbörda. Det 

har kommit ett antal tillfälliga konsulter för att avlasta dem. När en konsult är klar med en 

utredning går ärendet över till ordinarie personal som får ansvara för att insatsen görs. Hon 

menar att nya ärenden bara läggs på och läggs på och hennes upplevelse är att det till slut inte 

går. Ledningen är inte rädd om den personal som arbetat länge och hon tycker inte de får den 

uppskattning som de förtjänar. Hon och många andra ser sig om efter andra arbeten och 

avdelningen har många personalavhopp.  

 
Jag vet inte om alla som jobbar här är beredda att ta ett annat jobb men jag 
vet att många är det. Och många ser sig om efter andra jobb (Ip. 5). 
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Även på chefsnivå hyrs konsulter in och hon menar att “det är bräckligt uppåt”. Överbelastade 

chefer leder också till att socialsekreterare drar sig för att efterfråga stöd. 

 
Hon har jätte-jättemycket att göra men jag tycker ändå att... hon försöker 
ändå att lyssna och... sen i och med att vederbörande har väldigt mycket att 
göra så går man ju inte dit om det inte verkligen behövs (Ip. 4). 

 

Brist på tid och dålig arbetsledning leder till frustration och känslor av otillräcklighet. 

Socialsekreterarna upplever sig tyngda av administrativa uppgifter och skulle önska 

administrativt stöd. Trots att den önskan har framförts upprepade gånger, det har diskuterats 

och de har blivit lovade nya administrativa tjänster blir det aldrig verklighet. Att 

arbetsbelastningen har ökat bekräftades på samtliga arbetsplatser där vi utförde intervjuer. 

Under vårterminen 2012 jämfört med våren 2014 har vi en över 
åttiprocentig ökning av inkomna ärenden gällande barn och unga så det är ju 
nästan en dubblering vilket ju vem som helst då förstår att det blir jätte- 
jättemycket mer att göra (Ip. 4). 

På arbetsplats 3 där de upplevde mest tidspress och minst stöd beskrev en informant att det 

var nödvändigt att prioritera bort det som inte är precis lagstyrt. 

Jag sänker kvalitén [...] det blir att man får kanske träffa folk färre gånger 
[...] i den ultimata världen ska man ju träffa de här personerna som har fyllt i 
de här blanketterna i ett personligt möte [...] sånt kan man ju göra avkall på i 
en tidsbrist utan då får man ta det här dokumentet och göra det bästa av det 
(Ip. 5). 

 

         5.5 Presentation av debattartiklar 

Här presenterar vi debattartikeln “Socialsekreterares villkor har försämrats allvarligt” som är 

publicerad i Dagens Nyheter 2014-10-11 och tre repliker på den artikeln. Forskaren Pia Tham 

beskriver i artikeln hur svår situationen är inom den sociala barn- och ungdomsvården och 

hon kräver en åtgärdsplan för socialtjänstens utredningsarbete. 

Socialsekreterares villkor har försämrats allvarligt 

Pia Tham genomförde en enkätundersökning bland 349 socialsekreterare i Stockholms län. 

Det är uppföljningen av en studie som genomfördes vintern 2002/2003 i samma stadsdelar 

och kommuner. Samma enkät som användes i studien 2002/2003 besvarades av de som i dag 



35 

 

arbetar som socialsekreterare i samma områden och studien visar att arbetsvillkoren för 

socialsekreterare som utreder barn och ungdomar är mycket svårare idag än för tio år sedan. 

Resultatet visar en stor ökning av arbetsbelastningen. Tham skriver att många som arbetar 

som socialsekreterare “är oerfarna och saknar specialistutbildning”. En tredjedel av de 

socialsekreterare som utreder barn och unga är mellan 20 och 30 år varav var femte har 

arbetat kortare än ett år och mer än en tredjedel i högst 3 år. Många hade planer på att söka 

nytt arbete och/eller byta yrke. Introduktionen till yrket beskrivs som rörig. Socialsekreterare 

som utreder barn och ungas situation har den svåraste arbetsuppgiften inom socialtjänsten och 

de beslut som fattas kan få stora konsekvenser för klienterna. Tham skriver vidare att de 

socialsekreterare som utför dessa arbetsuppgifter borde vara rutinerade och yrkeserfarna och 

inte som det ofta är, nyexaminerade, unga och utan specialutbildning inom området. Många 

socialsekreterare upplever att arbetet blivit mer akutstyrt vilket betyder att de ofta är tvungna 

att ändra sin planering av arbetsdagen på grund av akuta situationer i klientarbetet. Enligt 

Tham har tiden för att träffa klienter minskat betydligt och många skulle vilja ägna betydligt 

mycket mer tid till att träffa klienter. Nästan varannan socialsekreterare uppger att de ofta 

måste arbeta övertid, mer än var tredje uppger att arbetet ganska mycket påverkar deras 

privatliv på ett negativt sätt och en dryg tredjedel uppger att man känner sig väldigt pressad. 

Replik 1- Hela det sociala arbetet behöver ses över 

Marcus Herz och Philip Lalander vid Malmö högskola håller med Pia Tham om att det är en 

svår arbetssituation för de socialsekreterare som arbetar med att utreda barn och unga. De vill 

dock poängtera att denna bild gäller för socialt arbete generellt och inte bara för de som 

arbetar med barn och unga. Herz och Lalander ta upp exempel från Norrköping där de 

träffade socialsekreterare som arbetade med människor med missbruksproblematik. De 

beskriver sin arbetssituation som ohållbar där tiden till att möta de människor som behöver 

deras hjälp och stöd inte längre finns. I stället är det omfattande manualer som ska fyllas i när 

arbetet dokumenteras.  

Herz och Lalander hävdar att problemen inte beror på, som Tham skriver, att socialsekreterare 

saknar tillräcklig utbildning (de har en lång högskoleutbildning och många har också 

kompletterande utbildningar) och inte heller på att de är nyexaminerade. Istället menar de att 

problemet har att göra med hur arbetet organiseras och att socialsekreterare behöver bättre 

villkor generellt, högre lön, högre delegation och bättre möjligheter att utföra sitt arbete för 

alla de människor som dagligen besöker och behöver socialtjänsten. Herz och Lalander menar 
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också att socialpolitiken behöver förändras för att skapa bättre förutsättningar för det sociala 

arbetet och för oss alla. 

 

Replik 2- Det krävs bred uppslutning kring nationell handlingsplan 

Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och landsting, 

skriver att SKL;s kartläggningar bekräftar Pia Thams bild av socialsekreterarnas 

arbetssituation, men även arbetsledarnas. Tillsammans med representanter för socialchefer, 

socialsekreterare och berörda fackförbund ska SKL’s engagemang leda till en gemensam 

handlingsplan för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården. De som ska introducera 

nya socialsekreterare är ofta själva nya och oerfarna i sina roller. Kommunernas stöd räcker 

inte alltid. Det är svårt att rekrytera socialsekreterare och arbetsledare när det är få sökande 

och de inte alltid har rätt kompetens. Bemanningsföretag används allt oftare för att lösa 

situationen. SKL visar också på att kommunernas utredningsarbete är besvärligt och 

tidskrävande. Kraven på dokumentation av Barns behov i centrum (BBIC) är alltför 

omfattande. Brister i dataprogrammet gör att handläggningen inte blir effektiv. I repliken tas 

även några av de problem som SKL och socialchefsnätverket identifierat upp vilka är:  

• Ökad detaljreglering och kontroll från staten utan tillräcklig finansiering och med 

otillräckligt kunskapsstöd. Nya bestämmelser leder också till mer dokumentation och 

mer tillsyn vilket inte skapar något mervärde för de barn och familjer socialtjänsten är 

till för;  

• Brist på familjehem. Kommunerna har lämnats ensamma med att försöka uppfylla 

kraven på att kunna erbjuda insatsen. Dessutom har nya grupper tillkommit, till 

exempel utförsäkrade, bostadslösa, och ensamkommande barn och de behöver mer 

eller mindre varaktiga stödinsatser;  

• Socionomutbildningen är en generalistutbildning och den skulle behöva kompletteras 

med nationellt enhetliga introduktions-, specialist- och arbetsledarutbildningar.  

Hans Karlsson menar att bilden är komplex och det krävs krafttag från olika håll – från lokal 

och statlig nivå. Det är ett långsiktigt arbete och kräver en bred uppslutning kring 

framtagandet av en nationell handlingsplan inom den sociala barn- och ungdomsvården. 
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Replik 3- Inför ett nationellt mått för antalet ärenden i socialtjänsten 

I repliken skriver Veronica Karlsson andre vice ordförande och Kristina Folkesson 

socialpolitisk strateg i fackförbundet Vision att landets socialtjänster befinner sig i en 

nedåtgående spiral.  Den pressade arbetssituationen påverkar medarbetarnas förutsättningar 

att göra ett professionellt arbete. Vision delar Pia Thams uppfattning att det behövs en 

åtgärdsplan för socialtjänsten.  När Visions företrädare träffar medarbetare inom 

socialtjänsten runt om i landet förmedlas samma bild som Tham presenterade om att 

arbetsvillkoren för socialsekreterare kraftigt har försämrats, att arbetsbelastningen har ökat, 

många är oerfarna och introduktionen till yrket är kaotisk. Visions medlemmar vittnar om en 

orimligt tung arbetsbörda med ökat ansvar och där fler barn och vuxna behöver stöd. De 

nämner också dåligt fungerande IT-system, chefer som inte hinner leda och det faktum att 

introduktionen av nyutexaminerade brister. Konsekvensen av socialsekreterares svårare 

arbetssituation blir omfattande personalomsättning där duktiga medarbetare slutar innan de 

hinner bli erfarna. Det leder i sin tur till att medborgarna inte självklart får det stöd och den 

kontinuitet de behöver. Barns behov riskerar att inte hinnas med och rättsäkerheten utmanas. 

Vision publicerade ”Socialchefsrapport 2014” där allvaret i situationen understryks. Värst är 

situationen inom den sociala barn- och ungdomsvården, där mer än var tredje socialchef anser 

att rekryteringen är mycket svår. Sverige ska ha en välfärd i världsklass. Det ska gälla också 

för de som behöver stöd från socialtjänsten. En lösning skulle vara en hanterbar ärendemängd 

för socialsekreterare och biståndshandläggare. För att nå dit efterlyser Vision ett 

regeringsinitiativ där Socialstyrelsen får i uppdrag att utforma riktlinjer för ett nationellt mått 

på antal ärenden per handläggare. De föreslår att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska 

föra in arbetsbelastning som en faktor i sin granskning av verksamheten. En rimlig 

arbetsbelastning, men också ett bra administrativt stöd i en innovativ organisation med chefer 

som har tid att leda har en avgörande betydelse för ett professionellt och rättssäkert socialt 

arbete.  

6. Socialpsykologisk analys och tolkning  

I detta kapitel redogör vi för tolkning och analys av materialet utifrån socialpsykologiskt 

relevanta teorier och begrepp samt tidigare forskning som vi presenterat i tidigare kapitel. Här 
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använder vi oss av material från de kvalitativa intervjuerna och en serie debattartiklar från DN 

debatt. Analysen utförs utifrån fyra olika teman. 

6.1 Yrkesroll och yrkesidentitet 

Flera av informanterna har inte från början tänkt sig att bli socionomer och framförallt inte 

tänkt sig att arbeta med barn och unga. Samtidigt presenterar de sig som sådana som vill 

hjälpa, som vill vara med och påverka och som är intresserade av människor, egenskaper som 

kan anses typiska i ett socialt yrke som socialsekreteraren har: ”Det är väl mest, man har alltid 

viljat vara med och kunna påverka. Det är nog den inre driften” (Ip 3). 

Det framkom i vår undersökning att socialsekreterarna skapar en yrkesidentitet i samspel med 

sin omgivning. Flera av dem har gått från en roll där de identifierar sig som någon som inte 

ska arbeta med barn och unga till en roll där de utför sitt arbete med barn och unga på ett 

professionellt sätt. I interaktion med chef, kollegor och klienter har de under resans gång 

utvecklat en ny identitet som leder fram till en grundmurad yrkesroll och en yrkesstolthet. 

Tveksamheterna kring rollen gjorde kanske att de till en början och spelade rollen på ett 

cyniskt sätt. När deras roll som socialsekreterare inom barn- och ungdomsavdelningen 

bekräftas av kollegor och klienter blir de likt Goffmans (2000) hotellägare mindre cyniskt 

inställda till rollen och de identifierar sig med de egenskaper som tillskrivs dem i egenskap av 

socialsekreterare. När de skapat sig en identitet som socialsekreterare har de införlivat de 

egenskaper de anser att de alltid haft och som gjort att de valt yrket, med rollförväntningar 

som uttrycks från klienter, kollegor och chef. Rollförväntningar kommer dels från klienterna 

och dels från organisationens sida. När socialsekreterarna själva har en yrkesidentitet som 

inkännande, lyhörd och bekräftande kan den bilden komma att krocka med de förväntningar 

som en del klienter för med sig om socialsekreterare som skrämmande myndighetsutövare 

med makt över deras liv. De bemödar sig då om att inte framstå som skrämmande, att visa på 

den hjälpsamma sidan av sitt yrkeskunnande, för att få den roll som tillskrivs dem från 

klientens sida att stämma bättre överens med den yrkesroll de själva ser att de har. 

I socialsekreterarnas yrkesroll ingår att se sig själva som ett redskap i arbetet med klienten: 

”vi använder oss själva som redskap i att bemöta människor, i att samtala med människor, att 

skapa förändring och så vidare” (Ip. 2). Att de ser sig själva som redskapet de har att arbeta 

med bidrar kanske till att de känner sig som en integrerad del av arbetet. Ett arbetsredskap är 
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ju något som man arbetar med högst konkret och detta skulle kunna hjälpa socialsekreterarna 

att ha och behålla en konkret socialitet i förhållande till sina klienter (Asplund 1987). Detta 

förutsätter att de kan skapa en relation till sina klienter, något som sågs som värdefullt och 

eftersträvansvärt av alla våra informanter och som de ofta önskade mer tid för. Våra 

informanter gav uttryck för den balansakt det innebär att å ena sidan ha en realistisk syn på 

arbetet och å andra sidan inte bli cynisk. Goffman (2000) menar att cynism är ett sätt att 

skydda sitt jag från all kontakt med publiken - i det här fallet klienterna. Den som blivit 

cynisk drar en gräns mellan roll och identitet och identifierar sig inte med sin roll. I en 

arbetssituation anser den cyniske rollspelaren att det han eller hon gör inte utförs av honom 

eller henne som person utan endast i egenskap av sin yrkesroll eller under 

“tjänstemannaansvar” (Berg 2010 s. 27). En sådan cynisk person riskerar enligt Asplund 

(1987) att hamna i abstrakt socialitet eftersom det är vad som händer när vi går in i vår 

yrkesroll och skiljer ut den från resten av vår personlighet. De socialsekreterare vi har 

intervjuat är medvetna om risken och vill inte bli cyniska i sitt arbete. Samtidigt menar de att 

de behöver vara försiktiga och sätta gränser genom att t.ex. inte bli “vän” med sina klienter 

och hålla en distans till klienternas tragiska historier. De behöver andra sätt att skydda sitt inre 

jag än genom ett cyniskt rolltagande och som vi kan se i intervjumaterialet är socialt stöd från 

kollegor, chef och familj viktigt i det arbetet. 

Socialsekreterarna visar en stolthet över sitt yrkeskunnande och i citatet nedan uttrycks 

yrkesstolthet. 

Jag sitter inte här för att jag tycker det är trevligt med ett par koppar kaffe på 
morgonen och träffa lite kollegor. Jag sitter här för att jag är utbildad […] 
Jag sitter här av en anledning och det är för att värna om barnets intresse. 
(Ip.2) 
 

Den här stoltheten bygger på en stark känsla av att uträtta ett viktigt arbete på ett 

professionellt sätt men är också beroende av hur andra ser på deras yrke och av bekräftelse 

från chefer och kollegor. Socialsekreterarna påverkas av hur media lyfter fram deras arbete. 

Ofta handlar det om problem och en socialtjänst i kris. Flera av informanterna uttryckte att de 

tycker det är synd att inte det positiva de gör för att hjälpa människor förs fram. Ip. 2 som 

uttrycker svagt stöd från sin chef berättar att hon ibland döljer och ogärna berättar för andra 

att hon arbetar inom socialtjänsten. Här finns en rädsla för vad andra ska tycka om hennes 

arbete och hon kan inte känna yrkesstolthet i dessa situationer. Motsatsen till stolthet är skam 
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av olika grad och att känna skam inför andra över det arbete man utför signalerar hotade 

sociala band. En förväntan eller föreställning om att de hon möter inte uppskattar eller förstår 

vad hon utför i sitt arbete gör att hon inte kan bygga upp säkra sociala band kring sin 

yrkesroll. Eftersom hon inte kan få bekräftelse för sin yrkesroll och hon upplever en bristande 

tilltro till yrket väcks inte känslor av stolthet kring yrkesrollen i möten med andra (Sheff 

1994). Möjligen är därför en hotad yrkesstolthet också ett hot mot yrkesidentiteten. Med ett 

starkare stöd och mer bekräftelse från chefen och med mer tid för att ta och ge stöd kollegor 

emellan skulle hon kanske känt en mer grundmurad yrkesstolthet och sluppit dölja vilket yrke 

hon har. 

Pia Tham skriver i debattartikeln “Socialsekreterares villkor har försämrats allvarligt” att 

arbetsbelastningen för socialsekreterare som utreder barn och ungdomar har ökat mycket de 

senast tio åren och det uttrycks även av en av våra informanter som säger: 

under vårterminen 2012 jämfört med våren 2014 har vi en över åttiprocentig 
ökning av inkomna ärenden gällande barn och unga så det är ju nästan en 
dubblering vilket ju vem som helst då förstår att det blir jätte- jättemycket 
mer att göra. 

 
Tidigare har Tham (2007) undersökt vilka faktorer som påverkar socialarbetares intentioner 

att lämna sitt arbete och hur stark påverkan från de olika faktorerna är. I hennes kvantitativa 

studie inom socialtjänstens barn och ungdomsvård visar resultatet att nästan hälften av 

respondenterna hade arbetat inom socialtjänsten mindre än fem år. I sin debattartikel skriver 

Tham att många som arbetar som socialsekreterare är oerfarna och saknar 

specialistutbildning. Många är unga med ingen eller lite erfarenhet av yrket och många har 

planer på att söka nytt arbete och/eller byta yrke. Introduktionen till yrket beskrivs som rörig. 

På arbetsplats 3 där stödet från chefer upplevdes som bristfälligt säger Ip. 5 såhär: ”Jag vet 

inte om alla som jobbar här är beredda att ta ett annat jobb men jag vet att många är det. Och 

många ser sig om efter andra jobb”. 

Angående introduktion till nyanställda finns ingen tid avsatt för att hjälpa dem tillrätta: 

... och det är också en källa till förtret hela tiden att man känner att man 
inte räcker till, för det förstår man ju att man behöver som ny. Jag tycker 
inte att nån av oss har tid att göra det i den omfattning det behövs (Ip. 5). 
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Om en socialsekreterare känner att hon eller han inte räcker till kan upplevelsen bli att 

yrkesrollen är i fara. Den sociala identiteten kan då vara hotad. Rollförväntningar från 

nyanställda socialsekreterare på den som är erfaren socialsekreterare, på deras yrkesroll, har i 

det här fallet inte uppfyllts. Detta kan försvåra deras arbetssituation ännu mer (Angelöw & 

Jonsson 2000). 

Många socialsekreterare upplever att arbetet blivit mer akutstyrt och att de därför ofta är 

tvungna att ändra sin planering av arbetsdagen på grund av akuta situationer i klientarbetet. 

Denna upplevelse bekräftas av en informant: 

Man planerar sin dag men det är ganska ofta som det inte blir så och det kan 
jag tycka samtidigt är charmigt [...] men sen ibland kan man ju bli frustrerad 
över det också att man inte kan göra det man har planerat (Ip. 4). 

 
Tiden för att träffa klienter har minskat betydligt och många vill ägna betydligt mer tid till att 

möta sina klienter. När tiden för att träffa klienter minskar blir arbetet med att skapa relationer 

lidande: 

Vi har alldeles för mycket olika arbetsuppgifter här och för många ärenden 
per skalle [...] Så det som skapar relation där är nästan den minsta tiden som 
man lägger ner, och jag skulle vilja vända på det och det har varit annat 
förut och blivit sämre med åren (Ip. 5). 

 

6.2 Emotioner och emotionellt arbete 

Genom att bemöta sina klienter inom en konkret socialitet uppkommer känslor i mötet med 

klienten. De finns i den sociala process individen är inbegripen i snarare än inom individen 

själv, uppstår i interaktion med andra och förnyas ständigt (Asplund 1987). Våra informanter 

beskriver många olika känslor som uppkommer i mötet med klienten. De ser dessa känslor 

som en självklar del av arbetet och något de ska hantera. Eftersom de möter människor med 

hjälpbehov som ofta befinner sig i en svår situation hör det till deras arbete att ta emot och 

bemöta känslor som ledsenhet och frustration, men de upplever också glädje och stolthet då 

det gått bra för en klient. Så länge de kan tillåta egna känslor att uppstå ur interaktionen 

kommer de att vara förmögna till att behålla en konkret socialitet och de kommer att vara 

skyddade från känslobortfall (Asplund 1987). Informanterna, även de som uttryckte en svår 

arbetssituation med mycket stress, tillät känslor att uppstå i klientkontakten och därför sker 
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mötena inom den konkreta socialiteten. Om de däremot, som beskrivits ovan, skilt ut sin 

yrkesroll från sin person och därmed går in i en abstrakt socialitet skulle det ha medfört en 

risk för känslobortfall eftersom interaktionen mellan abstrakta samhällsvarelser inte genererar 

känslor. Känslobortfall är en del i utbränning men så länge socialsekreterarna tar emot och ger 

upphov till känslor hotar inte utbränning. Däremot blir det nödvändigt att hitta strategier för 

att hantera känslor av olika slag och här visar vårt material att det är i interaktion med kollegor 

och med chefen som detta till stor del sker. Hochschild menar att det är då man identifierar sig 

alltför mycket med sin yrkesroll som risken för utbränning uppstår. Enligt henne blir det då 

omöjligt avpersonifiera den inför vilken man utför emotionellt arbete och man blir därför 

sårbar. Våra informanter är mycket klara över att de behöver vara försiktiga och de drar en 

klar gräns mellan sitt privata liv och yrkesrollen genom att t.ex. aldrig “bli vän” eller dela 

egna erfarenheter med sina klienter. De bemödar sig om att inte gråta inför klienten även om 

de känner med den och anser att det är viktigt att behärska sig vilket också skulle kunna vara 

uttryck för ett sätt att skydda sitt jag och upprätta en gräns. Man skulle kunna tycka att 

Hochschilds och Asplunds sätt att se på utbränning står i motsatsförhållande till varandra men 

när det gäller socialsekreterarna förhåller de sig till både risken för känslostopp och risken för 

att identifiera sig alltför mycket med sin yrkesroll. De vill bygga upp nära relationer till sina 

klienter där känslor uppkommer och måste hanteras. De berörs av klienternas berättelser och 

berättar gärna det för dem med ord samtidigt som de inte vill visa starka känslor genom att 

exempelvis gråta och anser det nödvändigt att hålla distansen till tragiska berättelser. 

Socialsekreterare utför emotionellt arbete enligt Hochschilds (2013) definition. Det vill säga 

de använder sina egna känslor i sitt lönearbete. De uppammar sådana känslor som enligt 

känsloreglerna är lämpliga för yrkesrollen och undertrycker mindre passande, för att framkalla 

lämpliga känslor hos klienten. Till socialsekreterarnas känsloregler hör att känna empati och 

visa lugn och behärskning samtidigt som de ska motarbeta obehärskade känslor av ilska och 

sorg. De förväntar sig att bli berörda av klienternas känsloyttringar och menar att det är bra: 

"den dan man slutar att beröras då ska jag nog byta jobb tror jag" (Ip. 1). Sin medkänsla med 

klienterna visar de genom att med ord tala om att de blir berörda av det hon eller han berättar. 

På så vis kan man säga att de visar känslor av empati, att de känner med klienten, på ett 

behärskat sätt. I och med att socialsekreterarna anser att de inte bör gråta inför klienten 

undertrycker de känsloyttringar som hotar att krocka med förväntningar om lugn och 

behärskning samtidigt som de medvetet arbetar för att inte framstå som känslolösa, 
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skrämmande eller kalla. Eftersom socialsekreterarna verkligen uttrycker hur de känner med 

sina klienter ägnar de sig åt djupagerande enligt Hochschilds vokabulär. De känslor de enligt 

känsloreglerna förväntas visa behöver inte klistras på eller vara låtsade som i ytagerande utan 

den rätta känslan är uppammad och kommer till uttryck som en äkta känsla hos 

socialsekreteraren. 

Från vårt material framgår att socialsekreterare kan pendla mellan känslor av skam som är 

förknippade med känslor av underlägsenhet och otillräcklighet, och stolthet som är 

förknippade med medvetenheten om att de har en hög utbildning, hög kompetens och att deras 

arbete bidrar till en bättre livssituation för många barn och ungdomar. Socialsekreterare som 

känner underlägsenhet beskriver att de påverkas av den negativa bild av deras yrkesgrupp som 

förs fram i media. Som nämnts ovan beskriver Ip. 4 hur hon när hon träffar nya människor 

ofta undviker att berätta att hon arbetar som socialsekreterare och istället väljer att säga att 

hon arbetar på kommunen. Informanterna på arbetsplats 3 beskriver känslor av otillräcklighet 

och situationer där de inte, på grund av brist på tid, hinner erbjuda den hjälp de skulle önska 

de kunde ge klienter eller stötta mindre erfarna kollegor i behov av stöd. Eftersom skam 

uppstår då de sociala banden till andra hotas (Scheff 1994) och är kopplat till misslyckanden 

med att uppfylla omgivningens förväntningar är det inte förvånande att några av våra 

informanter upplever dessa känslor i de situationer de beskriver. Socialsekreterarnas relation 

med kollegorna är av stor betydelse när det gäller hantering av olika känslor som uppkommer 

i arbetet. De ger varandra hjälp och stöd som leder till positiva känslor av t. ex. bekräftelse, 

tillit och empati som i sin tur leder till känslor av stolthet (Scheff 1994). Att socialsekreterare 

känner stolthet för sitt yrke är mycket viktigt för att de ska se sitt arbete som meningsfullt och 

värt att utföra. Med hänsyn till att känslor av skam och stolthet utgör ett signalsystem som ger 

socialsekreterarna information om statusen på deras sociala band (Scheff 1994) är det utifrån 

dessa känslor de handlar för att säkerställa säkra sociala band i interaktion med andra. Detta 

går hand i hand med att sociala band inte är något fast och stabilt utan något som ständigt 

behöver testas och förnyas (Scheff 1994). För att socialsekreterare ska kunna upprätthålla 

säkra sociala band, oavsett om det är i förhållande till kollegor, chef eller klienter måste de 

ständigt arbeta på dem. En förutsättning för detta är att det finns tid och utrymme för att 

bygga klientrelationer såväl som för att hinna “ta de där små glimtarna” (Ip. 2) med kollegor 

på fikarasten och ge nyanställda välbehövligt stöd. Säkra sociala band på arbetet kan påverka 

socialsekreterarnas upplevelse av sin arbetssituation såväl som kvalitén på tjänsterna de utför. 
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Enligt Jones (2001) är en anständig kvalitet på offentliga tjänster en förutsättning för och 

leder till en anständig nation. Den säger något om vilka vi är och hur vi tar hand om varandra. 

Med hänsyn till hur betydelsefullt det arbete socialsekreterare utför är, är det mycket viktigt 

att känslan som kommer att dominera deras upplevelse av arbetet och deras arbetsrelationer är 

stolthet. 

6.3 Sociala relationer, socialt stöd och responsivitet 

 
I och med att socialsekreterare ser på sig själva som redskap i sitt arbete med klienterna är de 

också mycket medvetna om att de själva måste må bra för att kunna arbeta på ett 

professionellt sätt. Det som framgått i vår studie och som bekräftas av Härenstam & Bejerot 

(2010) är att socialt stöd är viktigt för att må bra. Här handlar det om stöd på arbetsplatsen 

från chef och kollegor och från handledning men även socialt stöd hemifrån vilket 

framkommer då Ip. 2 beskriver att hon, för att kunna utföra sitt arbete på ett professionellt 

sätt, är mycket noga med att sätta sin familj i första rummet. En individ som upplever 

tillräckligt socialt stöd har bättre förutsättningar att klara av stress (Härenstam & Bejerot 

2010). I vår undersökning framkommer att stöd från chefen är viktigt för att hantera stress. 

Detta stämmer överens med studien av Nissly m.fl. (2005) som visar på att socialt stöd från 

källor på arbetet har effekter på stress i förhållande till intention att byta arbete. En upplevd 

brist av stöd från chefen, som vi stött på på arbetsplats 3 där vi har utfört våra intervjuer, 

gjorde det svårare att hantera stressiga situationer jämfört med hur det var för de som hade 

stöd och som förväntades att ta sig tid till att utnyttja stöd från chefer och kollegor. 

Med hjälp av sociala relationer bygger individen sin yrkesidentitet och skapar mening i 

arbetet. Det är betydelsefullt att kunna utföra ett arbete i social gemenskap och att där kunna 

får bekräftelse och uppskattning likväl som återkoppling om något utförs mindre bra 

(Härenstam & Bejerot 2010). Ip. 5 upplevde att hon inte fick den bekräftelse och uppskattning 

som hon förtjänade efter många år i yrket. Hon kom på så vis att sakna vad Härenstam och 

Bejerot (2010) kallar social integration på arbetet eftersom hon inte trivs med arbetet och 

saknar känslan av samhörighet och av att vara behövd. Samma informant har problem med 

hälsan och upplever stress och brist på kontroll vilket också skulle kunna härröra från 

avsaknad av social integration. 
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De som av brist på stöd och andra resurser tvingas till ett kompenserande och 

kvalitetsreducerande beteende lider enligt Melin och Astvik (2013) oftare av stressrelaterade 

problem, sömnproblem och trötthet än båda de andra grupperna i deras studie (självstöttande 

och gör sig hörd/söker stöd). Detta skulle också kunna förklara de hälsoproblem som ovan 

nämnda socialsekreterare lider av eftersom hon ser sig tvingad till ett kvalitetsreducerande 

beteende. Denna grupp i Melin och Astviks (2013) studie riskerar även sin hälsa eftersom de 

oftare arbetar trots sjukdom. 

Socialsekreterare med en negativ erfarenhet från tidigare relationer med chefer kan skapa 

negativa förväntningar om socialt stöd och enligt Härenstam & Bejerot (2010) kan det leda till 

att de blir skeptiska till andras vilja att ge socialt stöd. Ip. 4 som har upplevt ett dåligt stöd 

från chefen på en tidigare arbetsplats beskriver att hon sällan söker stöd eller hjälp från sin 

nuvarande chef. Själv förklarar hon det med att hon vet att hennes chef är mycket upptagen 

och har så mycket att göra att hon inte vill störa men enligt teorin om kognitiva scheman 

(Härenstam & Bejerot 2010) kan det också bero på att hennes kognitiva scheman är präglade 

av en negativ erfarenhet från relationen med sin före detta chef vilket leder till 

misstänksamhet vid möjligheten att få socialt stöd. Ip.1 beskriver ett gott stöd från och en 

positiv relation till sin tidigare chef hon haft under en längre sjukskrivningsperiod. Hon 

beskriver också den positiva relation hon har till sin nuvarande chef och hur hon kan vända 

sig till chefen med vilket arbetsrelaterat problem som helst. Hon tvekar inte att söka och ta 

emot socialt stöd vilket då enligt samma teori skulle kunna bero på att hennes kognitiva 

scheman är präglade av positiva erfarenheter kring socialt stöd (Härenstam & Bejerot 2010). 

Efter sjukskrivningsperioden kunde Ip.1 gå tillbaka till arbetet med en vilja att arbeta och med 

stärkt självkänsla för att hon fått nödvändigt och adekvat stöd från sin chef. Detta adekvata 

stöd innefattar vad Härenstam & Bejerot (2010) kallar emotionellt, instrumentellt och 

informativt stöd i form av individuell bekräftelse (där hon uppskattas som individ med alla 

sina kompetenser), sjukskrivning (som konkret och praktisk hjälp) och konstruktiv vägledning 

tillbaka till arbetet. 

Aronsson m. fl. (2012) skriver att mellanmänskliga kontakter ger möjligheter att utnyttja 

socialt stöd för att lättare och bättre kunna utföra sitt arbete. För alla våra informanter är det 

stöd de får från sina kollegor mycket viktigt och de står många gånger för vänskap och 

emotionellt stöd. I och med att socialsekreterarna ofta känner sig utsatta i sin yrkesroll 

försöker de stötta varandra dagligen. Stödet omfattar situationer där de delar information, ger 
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varandra tips, pratar, skämtar och skrattar och prioriterar raster där de inte bara pratar ärenden. 

Flera informanter uttrycker att skratt och skämt på arbetet är befriande. 

Två källor till stöd på arbetsplatsen är som vi kunnat se ovan den från chef och den från 

kollegor. Enligt Härenstam & Bejerot (2010) leder brist på instrumentellt socialt stöd från 

dessa till en ökad risk för individen att drabbas av depression. Ett tillräckligt instrumentellt 

stöd i sin tur skulle i så fall fungera förebyggande mot psykisk ohälsa. Ip. 1 som efter ett och 

ett halvt år i yrket blev sjukskriven för depression och var borta från arbetet i fyra månader 

fick under och efter sjukskrivningsperioden mycket stöd och hjälp av sin dåvarande chef. Hon 

fick instrumentellt stöd som ledde till möjligheten att komma tillbaka till och klara av sitt 

arbete. Här var alltså instrumentellt stöd avgörande för att kunna återgå till arbetet men frågan 

är om tillräckligt stöd hade kunnat förhindra att Ip. 1 drabbades av en depression. Vi kan inte 

svara på detta utifrån det empiriska materialet eftersom vi inte vet i vilken utsträckning Ip. 1 

sökte och fick ett adekvat instrumentellt stöd före sjukskrivningsperioden. Enligt Melin och 

Astvik (2013) kompenserar socialsekreterare som inte jobbat så länge ofta obalans i arbetet 

med att korta ner raster eller ta med arbetet hem och reducera kvalitén, till skillnad från de 

mer erfarna inom yrket som oftare gör sig hörda och söker stöd. Socialt stöd minskar risken 

för stressrelaterade symptom (Melin och Astvik 2013). Om Ip. 1 som var ganska ny inom 

yrket inte lyckades göra sig hörd och söka det stöd hon behövde i sin arbetssituation kan, som 

Härenstam & Bejerot (2010) menar, brist på instrumentellt socialt stöd ha ökat risken för 

henne att drabbas av depression.  

Tham hävdar i sin debattartikel att nästan varannan socialsekreterare uppger att de ofta måste 

arbeta övertid, mer än var tredje uppger att arbetet ganska mycket påverkar deras privatliv på 

ett negativt sätt och en dryg tredjedel att man känner sig väldigt pressad. Att situationen är 

pressad framgår framförallt på en av arbetsplatserna där vi utförde intervjuer och där 

uttrycktes också fysiska stressrelaterade symptom som påverkade livet för informanten. 

... däremot gör det sig ju påminnt i att du har ont i magen, och vaknar på 
nätterna och ja, jag har ont i nacken [...] Så det är ju vissa hälsoproblem 
om man lever under långvarig stress (Ip. 5).  

Som det visar sig i studien av Nissly, Mor Barak & Levin (2005) är arbetsrelaterad stress 

relaterad till intentionen att byta arbete. Stöd från källor på jobbet i sin tur minskar stress och 

intentionen att byta arbete. Sociala relationer i arbetslivet gör att individen bättre klarar stress 

och minskar risken för stressrelaterade hälsoproblem som exempelvis hjärt- och 
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kärlsjukdomar (Härenstam & Bejerot 2010). Genom att konstatera att det ofta är relationella 

problem inom organisationen som brist på stöd, en otillräcklig relation till sin närmaste chef 

eller dålig sammanhållning som orsakar missnöje och i förlängningen uppsägningar inom 

socialtjänsten framhåller även Pia Tham (2007) i sin vetenskapliga artikel att sociala 

relationer är betydelsefulla. De som ville lämna sitt arbete fick mer sällan beröm för ett väl 

utfört arbete och upplevde i mindre utsträckning att ledningen brydde sig om deras hälsa och 

välmående än de som ville vara kvar i sitt arbete. Detta stämmer väl överens med vårt resultat 

att de som uttryckte negativ stress och hälsoproblem även var de som upplevde ett bristande 

stöd från sin chef och en vilja att byta arbete. 

Hans Karlsson skriver i sin replik på Thams debattartikel “Det krävs bred uppslutning kring 

nationell handlingsplan” att SKL:s kartläggningar bekräftar Pia Thams bild av 

socialsekreterarnas arbetssituation, men även arbetsledarnas. Tillsammans med representanter 

för socialchefer, socialsekreterare och berörda fackförbund leder SKL arbetet som ska leda till 

en gemensam handlingsplan för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården. De som ska 

introducera nya socialsekreterare är ofta själva nya och oerfarna och kommunernas stöd är 

inte tillräckligt. Det är svårt att rekrytera personalen inom socialtjänst när det är få sökande 

och de inte alltid har rätt kompetens. En försvårande omständighet kan vara att 

socialsekreterare inte gärna rekommenderar sitt arbete som en karriär vilket framgår i studien 

av Chris Jones (2001). 

Bemanningsföretag används allt oftare för att lösa situationen och det bekräftar Ip. 5: ”... och 

så hyrs de in och så får de väl inte vet jag, tre månader i starten kanske och sen förlängs det”. 

I repliken tas problemet upp med att socionomutbildningen är en generalistutbildning och att 

den skulle behöva kompletteras med nationellt enhetliga introduktions-, specialist- och 

arbetsledarutbildningar. Ip. 4 uttrycker denna brist på introduktionsutbildning: 

när man kom ny så hade jag önskat mer introduktion, kanske lite mer 
manualer, alltså lite mer riktmärken hur man kan göra och tänka än vad jag 
fick då. 

Veronica Karlsson och Kristina Folkesson från fackförbundet Vision skriver i sin replik 

“Inför ett nationellt mått för antalet ärenden i socialtjänsten” att Vision har identifierat ett 

antal problem. Bland dem finns problem med chefer som inte hinner leda och det faktum att 

introduktionen av nyutexaminerade brister. Som tidigare nämnts upplevde informanterna på 

arbetsplats 1 och 2 ett gott stöd från närvarande chefer. På arbetsplats 3 upplevs att chefen gör 

så gott det går under svåra omständigheter: 
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hon har jätte-jättemycket att göra men jag tycker ändå att... hon försöker 
ändå att lyssna och... sen i och med att vederbörande har väldigt mycket 
att göra så går man ju inte dit om det inte verkligen behövs (Ip. 4). 

Konsekvensen av socialsekreterares svårare arbetssituation blir omfattande 

personalomsättning där duktiga medarbetare slutar innan de hinner bli erfarna. En lösning 

skulle vara en hanterbar ärendemängd för socialsekreterare och biståndshandläggare. För att 

nå dit efterlyser Vision ett regeringsinitiativ där Socialstyrelsen får i uppdrag att utforma 

riktlinjer för ett nationellt mått på antal ärenden per handläggare. Som nämnts tidigare är stöd 

från chef och arbetskollegor av stor betydelse för viljan att stanna kvar på sitt jobb (Tham 

2007). Att dessa källor till stöd är mycket viktiga framkommer också i vår undersökning. Som 

Härenstam & Bejerot (2010) menar är sociala relationer en förutsättning för att känna mening 

i arbetet och för utvecklandet av identitet. För att socialsekreterare ska bli kvar i sitt arbete är 

det viktigt att de känner det meningsfullt. Därför är det nödvändigt för organisationen att se 

till att det finns tid för chefer att leda och stötta sina anställda och för socialsekreterare att ge 

stöd till kollegor i allmänhet och till nyanställda i synnerhet. Att bygga upp en social relation 

till sina klienter torde vara viktigt för att känna mening i arbetet och även till detta krävs mer 

tid eftersom det som vi har sett är just klientkontakten som blir lidande vid tidsbrist. 

6.4	  Byråkrati	  

För att offentliganställda ska kunna betraktas som gräsrotsbyråkrater (Lypski 1982) måste 

deras vardagliga arbete innebära att de träffar klienter ansikte mot ansikte och som Johansson 

(2007) har förklarat måste de även ha ett stort handlingsutrymme när det gäller utförande av 

sina arbetsuppgifter. Vidare ska de ha förmågan och möjligheten att göra en egen bedömning 

utifrån varje klients kapacitet och kompetens, ta ställning till och vid behov ifrågasätta och 

omdefiniera dennes krav. Socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten med 

myndighetsutövning kan enligt denna definition kallas gräsrotsbyråkrater. Deras vardagliga 

arbete innefattar planering, möten med klienterna, journalanteckningar, beslutsfattande och 

behandling av akuta ärenden. Ip. 1, Ip. 2 och Ip. 3 beskrev ett stort handlingsutrymme och 

möjlighet att styra över sin arbetstid och utföra sina arbetsuppgifter på det sätt de själva anser 

är rätt och lämpligt inom ramen för lagen. Ip. 4 och Ip. 5 beskrev sitt handlingsutrymme som 

mer begränsat och beskrev hur dessa begränsningar kommer antingen från organisationens 

eller också från klienternas håll. Tidspress, brister i ledningen och bristande tillit från chefen 

är några orsaker som leder till att socialsekreterare upplever ett begränsad handlingsutrymme. 
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Handlingsutrymmet kan också bli begränsat då klienten, av olika skäl, vägrar komma till ett 

möte på en bestämt tid. Situationer där akuta insatser uppkommer gör att planeringen kastas 

om och begränsar också handlingsutrymmet. I intervjumaterialet framträder bilden av att ett 

stort handlingsutrymme leder till att socialsekreterarna upplever mindre stress, mindre 

frustration och mer tillit till chefen och ledningen i organisationen. Detta stämmer väl överens 

med Hochschilds (2012) tankar att ju mer inflytande en individ har över sin arbetssituation 

och över sitt agerande i emotionellt arbete desto mindre är risken för allvarlig stress och 

utbränning eller att helt fjärma sig från sitt arbete och känna sig dålig för det. 

Det byråkratiska arbetet som dokumentation och skrivande tar en betydlig del av arbetstiden i 

anspråk och uppfattningen hos flera av våra informanter är att det tar allt för stor plats. Alla 

informanter är medvetna om att den administrativa delen är viktig. Utförliga journaler behövs 

för att socialsekreterarna ska kunna följa utvecklingen för klienten men också för att klienten 

senare i livet ska kunna gå tillbaks och se vad som hände i just den livssituationen. Ändå 

önskar flera av dem att en större andel av tiden gick till att möta klienterna och att de inte 

skulle behöva vara, som Ip. 4 uttryckte det, “mer sekreterare än social”. Byråkrati och 

pappersarbete för socialarbetare har enligt Jones (2001) ökat med 60 % i jämförelse med 

situationen för 20-30 år sedan. Därmed blir det allt mindre tid till direkt arbete med klienterna 

och kontakten med dem är därför mer flyktig, reglerad och styrd. Detta bekräftades av 

informanterna på arbetsplats 3 medan socialsekreterarna på arbetsplats 1 och 2 upplevde att de 

hade tillräcklig tid för att möta och bygga upp kvalitetsmässiga relationer till klienterna. Ett 

större handlingsutrymme och en stor tillit från chefen med stöd för att göra prioriteringar på 

arbetsplats 1 och 2 kan vara en förklaring till varför de inte upplevde samma problem med att 

få tiden att räcka till både dokumentation och direkt klientarbete. 

Eftersom gräsrotsbyråkrater alltid måste förhålla sig till lagar och regler samtidigt som 

organisationen kräver att de inte ser till varje individ som just individ behöver enligt 

Johansson (2007) människan anpassas till organisationen eller individen förvandlas till klient. 

Detta kan vi se att socialsekreterarna i studien arbetar aktivt med genom att tex. aldrig “bli 

vän” eller dela egna erfarenheter med sina klienter. De visar sig vänliga och kan med ord tala 

om för klienten att de berörs men anser inte att de ska visa allt för mycket egna känslor och 

aldrig gråta. De är försiktiga och sätter gränser. Samtidigt finns viljan att bygga relationer 

med sina klienter och det ses som ett problem om den administrativa sidan tar överhanden. 

Här finns en balansakt där socialsekreterarna å ena sidan sätter gränser, för sin egen skull och 
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för organisationens, och å andra sidan förväntas vara både hjälpsamma och empatiska och 

också själva har en vilja att utveckla relationer till sina klienter. Caroline Leeson (2010) 

menar att för att uppnå och bibehålla framgångsrika och meningsfulla relationer i praktiken 

behöver socialsekreterare engagera sig på en känslomässig och på en professionell nivå. Här 

finns också en avvägning av var deras lojalitet ligger eftersom de måste ta hänsyn till 

organisationen likväl som till klienten och dess behov och önskningar. Som vi sett ovan hade 

våra informanter olika upplevelser av hur mycket byråkrati inkräktade på arbetet med att 

skapa relationer och över hur mycket lagar och föreskrifter begränsade deras 

handlingsutrymme. På arbetsplats 3 där handlingsutrymmet upplevs som mer snävt på grund 

av tidsbrist och bristande tillit och stöd från chefen kan man lätt föreställa sig att det är svårare 

för socialsekreterarna att få utrymme till att använda sin egen intuition och spontanitet. I en 

miljö där erfarenhet och fritt handlande efter den erfarenheten inte uppmuntras kanske 

regelverket tar överhanden och det läggs ett lock över viljan att improvisera. Asplund (1987) 

beskriver social responsivitet som ett växelspel människor emellan som leder till att vi kan se 

världen utifrån den andres perspektiv. Eftersom socialsekreterare arbetar med människor i 

behov av hjälp är social responsivitet i mötet med klienten ytterligt viktigt för att klienten ska 

känna sig hörd och socialsekreteraren ska kunna sätta sig in i klientens problem. När det inte 

finns utrymme för någon spontanitet finns inte heller någon social responsivitet (Asplund 

1987). Om då spontanitet byts mot försiktighet så är risken stor att socialsekreterarna förlorar 

en del av den sociala responsiviteten i mötet med klienten och att den istället ersätts med 

asocial responslöshet. Man beter sig då på ett ängsligt sätt efter de lagar och regler som finns 

och aktar sig för att göra fel vilket gör risken för att hamna i en abstrakt socialitet stor. Social 

responsivitet hör inte hemma i den abstrakta socialiteten eftersom i det abstrakta spelar du din 

roll och aktar på att inte göra fel medan social responsivitet är spontan (Asplund 1987). 

Marcus Herz och Philip Lalander håller med Tham i sin replik “Hela det sociala arbetet 

behöver ses över” i beskrivningen av socialsekreterares som arbetar med att utreda barn och 

unga svåra arbetssituationen men de tycker också att denna bild gäller för socialt arbete 

generellt. Socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning inom olika områden 

beskriver sin arbetssituation som ohållbar där tiden till klientkontakt inte längre finns i den 

utsträckning det behövs. I stället är det omfattande dokument som ska upprättas. Ip. 5 

uttrycker sig så: “Alldeles för mycket administration tar jättemycket tid” och Ip. 4 säger att 

hon i perioder är “mer sekreterare än social.” Chris Jones (2001) skriver att negativ stress och 

frustration oftast inte uppkommer i arbetet med klienten utan har sitt ursprung i 
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organisationen. Det har blivit en ökning av byråkrati och pappersarbete och det finns allt 

mindre tid till direkt arbete med klienter. 

Herz och Lalander menar att problemet inte är att socialsekreterare saknar tillräcklig 

utbildning som ibland hävdas. Socialsekreterare har en lång högskoleutbildning och det 

bekräftar Ip. 2: 

               
Jag sitter här för att jag är utbildad, jag har tre och halvt år på högskolan 
eller universitet [...] Jag sitter här av en anledning och det är för att värna om 
barnets intresse. 

Problemet enligt Herz och Lalander har att göra med hur arbetet organiseras och att 

socialsekreterare behöver bättre villkor generellt. Likadant tycker Chris Jones (2001) i sin 

artikel där han beskriver socialarbetare som imponerande kunniga och skickliga. Han menar 

att deras problem när de ska leverera en effektiv service till klienterna ligger inte i brist på 

kunskap utan beror på praxis, procedurer och budgetar. 

Fackförbundet Vision delar Pia Thams uppfattning att det behövs en åtgärdsplan för 

socialtjänsten vilket uttrycks av Veronica Karlsson och Kristina Folkesson i repliken “Inför 

ett nationellt mått för antalet ärenden i socialtjänsten”. Den pressade arbetssituationen 

påverkar medarbetarnas förutsättningar att göra ett professionellt arbete. Ip. 5 upplevde 

tidsbrist och berättar att hon för att hinna med tvingas prioritera bort sådant som inte är precis 

lagstyrt. 

Jag sänker kvalitén [...] det blir att man får kanske träffa folk färre gånger 
[...] i den ultimata världen ska man ju träffa de här personerna som har fyllt 
i de här blanketterna i ett personligt möte [...] sånt kan man ju göra avkall 
på i en tidsbrist utan då får man ta det här dokumentet och göra det bästa 
av det. 

Ett problem som nämns i repliken är också dåligt fungerande IT-system vilket enligt en 

informant går ut över kontakten med klienter: “Krånglande datasystem tar jättemycket tid. Så 

det som skapar relation det är nästan den minsta tiden som man lägger ner och jag skulle vilja 

vända på det” (Ip. 5).    

 



52 

 

7. Slutsatser	  	  

Att arbeta som socialsekreterare inom kommunernas socialtjänst innebär att man träffar 

individer och familjer som befinner sig i svåra livssituationer och behöver olika typ av stöd. 

Socialsekreterare kan uppleva sitt arbete både psykisk krävande och väldig engagerande 

eftersom de använder sig själv som ett redskap vid bemötande. Med hänsyn till att de bemöter 

människor med olika typer av problem och att de hanterar andra människors känslor förutom 

sina egna är det enligt Hochschild (2012) emotionellt arbete de utför. För att kunna utföra sitt 

arbete professionellt och på bästa sätt är det av stor betydelse att socialsekreterare mår bra i 

sig själva och i sitt privatliv liksom att de få ett bra stöd från chefer och kollegor. 

Socialsekreterares yrkesutövande bygger på identitet och erfarenhet och deras yrkesidentitet 

byggs i interaktion med chef, kollegor och klienter (Goffman 1972).    

Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen för socialsekreterares arbetssituation och 

att reflektera kring deras upplevelse av sitt arbete inom socialtjänsten. Undersökningens fokus 

ligger på socialsekreterare på socialtjänstens barn- och ungdomsavdelning. Med 

hermeneutiken som tolkande perspektiv och kvalitativa intervjuer som metod har avsikten 

varit att skapa en mening utifrån socialsekreterares egna berättelser om upplevelsen av sin 

arbetssituation, vilka faktorer som påverkar deras uppfattning av arbetet och vilken roll det 

stöd socialsekreterare får från chef och kollegor. Utifrån vår undersökning kan vi se att några 

av de socialsekreterare vi intervjuat upplever sin arbetssituation som hanterbar men inte i 

längden hållbar medan andra upplever den som tillfredställande och hållbar. De 

socialsekreterare som upplever sin arbetssituation som nätt och jämnt hanterbar beskriver en 

stor arbetsbelastning, mycket byråkratiskt arbete, krånglande datasystem, en negativ bild av 

deras yrke i media och brist på stöd från sin chef vilket gör att de känner sig otillräckliga och 

inte sedda. De socialsekreterare som upplever sin arbetssituation som mer hållbar har ett stort 

handlingsutrymme med frihet att utveckla sitt eget sätt att göra journal anteckningar och ett 

bra stöd från sin chef som gör att de känner sig tillräckliga och sedda. Studien visar att alla 

informanterna har ett gott stöd från sina kollegor och de var alla var tydliga med att detta stöd 

betyder mycket för dem och deras arbete. Vårt intresse har också varit riktat mot vilka känslor 

som uppkommer i socialsekreterares arbete och hur de hanterar de känslorna. Resultatet visar 

att arbetet präglas av känslor som ledsenhet och frustration såväl som glädje och stolthet. 

Tillgång till socialt stöd från kollegor och chef är avgörande för att hantera de känslor som 
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uppkommer likaväl som socialsekreterarnas förmåga att efterfråga och ta emot socialt stöd 

(Härenstam & Bejerot 2010).                                                                                                                                                           

Intervjusvaren från en av de tre arbetsplatserna där vi utförde intervjuer bekräftar den bild 

som framträder i Thams debattartikel och de tre repliker vi har analyserat. Det vill säga bilden 

av en svår situation med hög arbetsbelastningen där de skulle behöva behöver mycket mer 

stöd från organisationens sida, bättre introduktion för nyanställda och oerfarna 

socialsekreterare, mer tid med klienterna, mer resurser och mindre byråkrati.      

Slutledningen av denna studie är att socialsekreterare som känner ett gott socialt stöd på 

arbetsplatsen mår bra i sitt jobb och känner yrkesstolthet medan de som inte upplever 

tillräckligt socialt stöd upplever mer negativ stress uttrycker hälsoproblem och vill lämna sitt 

arbete. 

8. Reflektioner	  

Vår socialpsykologiska analys leder till slutsatsen att socialt stöd är avgörande för hur 

socialsekreterare upplever sin arbetssituation. Därav drar vi slutsatsen att ett tillräckligt stöd 

för socialsekreterare skulle kunna lösa en del av socialtjänstens problem med att anställa och 

behålla utbildad personal liksom problem med stress, ohälsa och sjukfrånvaro. Genom att 

satsa på att ge socialsekreterare en rimlig arbetsbelastning och anställa mer personal i takt 

med den ökande ärendemängden skulle de få tid för att stötta varandra vilket tillsammans med 

en närvarande och stöttande chef framstår som det avgjort viktigaste för en positiv upplevelse 

av sin arbetssituation. Här vill vi betona att vi under arbetet med studien också har sett goda 

exempel på arbetsplatser där tid för socialsekreterare att stötta varandra har varit högt 

prioriterat, där chefen varit stöttande och där det också avspeglar sig i att socialsekreterarna 

beskriver sin arbetssituation som mycket positiv. På grund av studiens storlek kan den inte ses 

som representativ för socialsekreterare och deras arbetssituation i allmänhet. Den 

hermeneutiska ansatsen och kvalitativa intervjumetoden pekar också i en riktning där det 

istället är våra informanters unika upplevelser av sin arbetssituation som står i fokus.  

Vi hade problem att få tag i informanter till intervjuundersökningen. Enhetscheferna var svåra 

att komma i kontakt med och de som avböjde medverkan gjorde det med hänvisning till att 
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socialsekreterarna hade för mycket att göra. Detta gav sin tydliga bild av en yrkesgrupp med 

en mycket hög arbetsbelastning. Möjligen har vi fått tillträde för intervjuer på arbetsplatser 

som inte varit representativa för socialtjänsten i stort eftersom så många tackat nej till 

medverkan. Det kan vara så att de intervjusvar som vi eventuellt skulle ha fått på någon av de 

arbetsplatser som tackade nej hade vittnat om större arbetsbelastning och tidspress och att de 

som hade tid att ta emot oss hade en mer rimlig arbetsbelastning, om det kan vi bara 

spekulera. Vi är mycket tacksamma för att vi fått ta våra informanters tid i anspråk för 

intervjuer.  

För att vidga kunskapsområdet kring socialsekreterares arbetssituation skulle det vara 

intressant att undersöka hur deras chefer upplever sin arbetssituation och hur de ser på det 

stöd de ger till sina medarbetare. Vi tror att även de tillhör en arbetsgrupp som är hårt 

belastade vilket givetvis har betydelse för det stöd de kan ge sina anställda.  
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