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ABSTRACT 
 
Authors: Jessica Christerdotter och Josephine Tegnér  
Title: The working conditions for social workers in the field of economical aid when the 
number of clients increases- a qualitative study [Translated title]    
Supervisor: Tabitha Wright-Nielsen 
Assessor: Gunilla Lindén 
 
 
The purpose of this study was to examine how social workers, in the social services 
department of economical aid, are affected by the increasing number of clients. More 
specifically we focused on how the social workers job situation as a whole, how the feelings 
of their work and the ability to reach the goals of the organizations was affected by the 
changing circumstances. To examine this we used a qualitative method and interviewed nine 
social workers in five different municipalities in the south of Sweden that had seen an 
increasing number of clients during the last year. The analysis was based on a theory about 
Human Service Organizations and also on the theoretical Human Resource-perspective on 
how to view organizations. The result shows that most of the departments was given 
increasing resources in the form of new staff but also that the social workers in one office 
were being overused by its organization. The result of this is that all of the social workers that 
participated in this study feel negative stress in their work situation. Despite this, they all 
reported to enjoy their work. When it comes to the ability to reach the organizations goals the 
social workers reported to achieve this but at the same time concerns about the future were 
mentioned. The ambiguousness of the goals was confirmed as a potential problem.  Due to the 
increasing number of clients the social workers in most of the municipalities have had to 
spend less time on meeting the clients. It is this work that the social workers finds most 
meaningful. 
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1. INLEDNING 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

”Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som 

vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de 

behöver.”                                          (2 kap. 2 § SoL)  

 

Det är Socialtjänstens uppgift att se till att Socialtjänstlagen (SoL) verkställs inom landets 

kommuner.  Socialtjänsten är en Human Serviceorganisation som befinner sig i ett samhälle 

som ständigt förändras. Omgivningen har betydelse då den påverkar vilka resurser som 

organisationen får tillgång till samt fastställer bredden av vilka typer av mänskliga problem 

och behov som ska mötas (Hasenfeld, 1983). Ekonomi, demografi, politik och kultur är 

faktorer som påverkar alla organisationer i samhället. En sådan förändring i samhället sker 

just nu på den ekonomiska fronten då Sverige år 2009 befinner sig i en lågkonjunktur 

(Sydsvenska dagbladet, 2009). Den drastiskt ökande arbetslösheten har blivit en realitet 

(ibid.). Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån har arbetslösheten under större delen av 

2009 varit högre än vad det varit under de senaste fyra åren (Statistiska Centralbyrån, 2009).  

   På den politiska fronten har det även skett lagändringar gällande sjukförsäkringssystemet, 

vilket kan leda till att ca 20 000 personer kan komma att stå utan ersättning från 

Försäkringskassan i början av 2010 (Försäkringskassan, 2009a; Sydsvenska dagbladet, 2008). 

De som utförsäkras från Försäkringskassan ska då, enligt en ny lagändring, istället vända sig 

till Arbetsförmedlingen och få ersättning via arbetslöshetsförsäkringen (Försäkringskassan, 

2009b). 

   Vi tänker oss att det kan ta tid med övergången från Försäkringskassan till 

Arbetsförmedlingen för de utförsäkrade. Detta innebär att vissa kan bli tvungna att söka 

ekonomsikt bistånd från Socialtjänsten i väntan på beslut från A-kassan eller nytt beslut från 

Försäkringskassan. Vidare tänker vi oss att med den ökade arbetslösheten, som tidigare 

nämnts, är Arbetsförmedlingen redan hårt belastad vilket kan leda till att tiden för 

processen/övergången dras ut ytterligare. Det finns även de som kan komma att behöva söka 

försörjningsstöd från Socialtjänsten i väntan på nytt beslut om ersättning från 

Försäkringskassan eller beslut från Arbetsförmedlingen. Andra kan komma att få avslag från 

både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och därför kommer att behöva hjälp från 

Socialtjänsten. Omständigheterna kan komma att påverka samarbetet mellan myndigheterna, 
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ett samarbete som enligt Hasenfeld (1983) behövs för att komplettera och säkerställa servicen 

till medborgarna.   

   Utifrån ovannämnda rådande omständigheter har vi blivit intresserade av att undersöka 

situationen för socialsekreterare som är verksamma inom Socialtjänstens avdelning för 

ekonomiskt bistånd. Detta då det är de som kommer att arbeta närmst med de nya 

socialbidragssökarna och samarbeta med andra berörda myndigheter. Utifrån detta tänker vi 

oss att de är i en unik situation, då de kommer att påverkas av en förändring som sker i ett 

annat socialförsäkringssystem. 

   Att uppnå organisationens (enheter för ekonomiskt bistånd) mål när omständigheterna i 

samhället ändras och klientantalet ökar framstår för oss problematiskt. Vi kommer att 

fokusera på socialsekreterarnas upplevelser av sin arbetssituation, hur deras mående i arbetet 

påverkas samt hur denna påverkar möjligheten att uppnå organisationen mål. 

 

1.2  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

1.2.1 SYFTE 

Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur socialsekreterare, på Socialtjänstens avdelning för 

ekonomiskt bistånd, hanterar ökat antal klienter samt hur detta påverkar deras arbetssituation 

och mående. 

 

1.2.2  FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Hur har socialsekreterarna behövt anpassa sitt arbete för att hantera en ökning av 

klienter?  

• Hur påverkar denna ökning av klienter socialsekreterarnas mående samt deras tankar 

kring och upplevelser av sitt arbete?  

• Hur upplever socialsekreterarna möjligheten att utföra ett arbete som uppfyller de krav 

som ställs på dem från arbetsplatsen, lagen samt från dem själva påverkas?  

 

1.3 VALDA BEGREPP 

I arbetet kommer vissa begrepp att användas regelbundet. Ett av dessa är ordet 

arbetssituation. Ordet är ett samlingsbegrepp i vilket vi inkluderar hela situationen kring 

individen på arbetsplatsen, det vill säga den psykosociala aspekten av arbetet men även det 

mer konkreta arbetet såsom arbetsuppgifter och arbetssätt. När vi ställt frågor om våra 
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intervjupersoners arbetssituation så innefattar det helheten av deras arbete och därför har det 

varit upp till dem att svara utifrån den helhet de befinner sig i på arbetet.    

  Ett annat begrepp som vi använt är ordet mående i vilket vi innefattar alla de frågor som vi 

ställt om hur de mår. Ordet har vi använt i text men ej i samtal med våra intervjupersoner. Det 

är därmed vi som samlar deras uttryckta känslor om hur de mår i ett begrepp. 

   Ordet Kvalité använder vi i samband med beskrivning av arbetsmetoder som de har på de 

olika arbetsplatserna. Kvalité har i våra intervjuer främst blivit benämningen på arbetet i 

mötet med klienterna, det så kallade förändringsarbetet. Hög kvalité innebär därmed att det 

finns utrymme för socialsekreterarna att arbeta i mer direkt kontakt med sina klienter snarare 

än med administrativt arbete. Fokus ligger på att ”frigöra och utveckla enskildas och 

gruppers egna resurser” (1 kap 1 § SoL) och handlar inte bara om ekonomiska frågor utan 

även om andra frågor om klienternas livssituation.  Detta är en benämning som använts av 

flertalet av våra intervjupersoner i form av att behålla befintlig kvalité i arbetet. 

 

1.4 FORTSATT FRAMSTÄLLNING 

I vårt fortsatta arbete kommer vi först att presentera vilken Metod som vi har använt oss av 

samt hur arbetet har genomförts. Även olika tankar som väckts under processen med arbetet 

kommer att tas upp samt aspekter såsom tillförlitlighet, etiska överväganden och samarbetet 

oss emellan kommer att diskuteras. Under rubriken Historik kommer vi att presentera 

Socialtjänsten, hur denna fungerar som Human Serviceorganisation samt även en beskrivning 

av avdelningen för ekonomiskt bistånd. Därefter kommer vi att presentera den Tidigare 

forskning som är relevant för analysering av vår empiri. Som femte kapitel i vårt arbete 

presenteras Teorin som utgörs av en organisationsteori samt ett organisationsteoretiskt 

perspektiv. Efter detta kommer vi att presentera vår Analys där insamlad empiri kommer att 

analyseras utifrån teori och tidigare forskning vilka presenterats i de tidigare nämnda kapitlen. 

Slutligen kommer en sammanfattande diskussion kring resultatet av vår undersökning.      

 

2. METOD 

2.1 VAL AV METOD 

Vi har valt att undersöka hur socialsekreterare inom avdelningen för ekonomiskt bistånd 

upplever sin arbetssituation i en tid av stigande klientantal. Vi fann det lämpligt att använda 

oss av en kvalitativ metod för vår undersökning. Kvalitativ metod är ett sätt att samla in 
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”deskriptiv data” genom att se till människors eget skrivna eller talade ord samt genom att 

observera deras beteenden. Vidare innebär det att man väljer att se människor som helheter i 

sammanhang och att söka förståelse, snarare än förklaringar, som tolkas utifrån deras egna 

referensramar (Levin, 2008).  

   Anledningen till att vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod är att vi intresserar oss 

för socialsekreterarnas upplevelser vilket kan vara svårt att till fullo få ut i en kvantitativ 

undersökning. Vi var intresserade av att höra hur de beskriver sin arbetssituation och hur 

denna har förändrats under det senaste året. Vi vill även försöka förstå hur detta påverkar deras 

upplevelser kring sitt arbete.   

   Vidare har vi valt att göra semistrukturerade intervjuer för att på bästa sätt få fram svar på 

våra frågor. Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer får intervjupersonerna 

möjlighet att själva ta upp det de tycker är relevant för ämnet samtidigt som vi kan göra viss 

jämförelse av svaren som de ger oss då vi försökt ställa likvärdiga frågor dem emellan. Vi får 

även möjlighet att fördjupa svaren vi får genom att förtydliga och utveckla både svar och 

frågor (May, 2001). Det är dock viktigt att ha i åtanke att vi som intervjuare påverkar 

personerna som vi intervjuar. Aspekter såsom ålder, kön, etnisk tillhörighet och uttryckssätt 

påverkar intervjupersonerna på ett direkt sätt och påverkar därmed även svaren och 

informationen man får fram genom sina frågor. May (2001) betonar vikten av att smälta in 

som intervjuare så att de intervjuade ska känna sig trygga med att uttrycka sina verkliga tankar 

och åsikter (ibid.). Det kan tänkas att vi som socionomstudenter påverkar intervjupersonens 

svar på så vis att de vill ge ett positivt intryck av sitt arbete eftersom vi eventuellt har en 

framtid inom deras yrke. Vi upplevde dock att socialsekreterarna som vi intervjuade var 

genuina och ärliga i sina svar.   

   Vi har haft tre dubbelintervjuer vilket innebär att vi intervjuade två socialsekreterare 

samtidigt. May (2001) uttrycker att det är viktigt att gruppen inte blir för stor i en så kallad 

gruppintervju, eftersom en för stor grupp inte skulle ge utrymme för alla deltagare att komma 

till tals. Vi fann att en av personerna tenderade att bli förespråkare för båda deltagarna och att 

båda gav samstämmiga svar. De två socialsekreterarna var inte anonyma inför varandra varför 

arbetsplatsens normer kan ha påverkat svaren som vi fick.    

   Det hade varit intressant att göra denna undersökning kvantitativt med enkätundersökning 

som metod för att se hur den allmänna upplevelsen är bland socialsekreterare. Då hela 

samhället befinner sig i en ekonomisk krissituation så hade detta varit möjligt då de flesta 

kommuner har krav på att spara in på sina utgifter varför många befinner sig i samma/liknande 

situation (Sydsvenska dagbladet, 2009). Vi har dock valt bort denna metod då flertalet faktorer 
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skulle göra det svårt för oss att utföra den på ett tillräckligt tillfredsställande vis. Först och 

främst finns det en tidsbegränsning som för oss inte lämpar sig för en kvantitativ undersökning 

eftersom insamlandet av material riskerar ta för stor del av tiden för arbetets utförande. För det 

andra arbetar socialkontor på olika sätt och kan ha vidtagit olika åtgärder för att hantera det 

ökande klientantalet. Detta kan innebära att socialsekreterare på olika kontor har samma 

upplevelser men av helt olika anledningar eller att de har reagerat olika på liknande 

situationer. Då vi vill få fram dessa skillnader och kunna jämföra dem med varandra anser vi 

det inte lämpligare att använda en kvantitativ metod än en kvalitativ. Även om frågor kring 

arbetssätt skulle kunna ställas i en enkät så hade materialet, för oss, blivit väldigt stort och 

svårt att hantera. Ett alternativ hade varit att göra en kombinerad undersökning där man delade 

ut enkäter men även intervjuade någon representant från varje verksamhet som kunde belysa 

dessa frågor. Vi övervägde detta men upplevde att det skulle vara för tidskrävande för oss. 

Dessutom hade enkäterna inte kunnat vara helt anonyma eftersom det då hade varit svårt att 

koppla dem samman med intervjun gällande just arbetssättet på deras arbetsplats.  

 

2.2 URVAL OCH GENOMFÖRANDE 

Utifrån de rådande omständigheter, som närmare beskrivs i vår problemformulering, har vi 

blivit intresserade av att undersöka situationen för socialsekreterare som är verksamma inom 

Socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd. Detta då det är de som kommer att arbeta 

med ett ökat antal socialbidragssökare och samarbeta med andra berörda myndigheter. Vi 

tänker oss att det är i avdelningen för ekonomiskt bistånd inom Socialtjänsten som den ökade 

klientantalet kommer att göra sig mest tydlig. Vi har därför valt att göra denna avgränsning 

trots att vi kan se att andra avdelningar också kan komma att påverkas. Att undersöka hela 

Socialtjänstens verksamhet hade för oss varit ohanterbart då vi har begränsad tid för denna 

undersökning. I en samhällssituation där människor förlorar sina arbeten och de ekonomiska 

förutsättningarna förändras tänker vi oss att hela familjer påverkas och dynamiken inom 

familjer kan ändras. Därmed tänker vi oss att situationen även kan påverka andra avdelningar 

inom Socialtjänstens, eftersom ändrade förhållanden även ger utrymme för ny problematik 

som inte är ekonomiska.      

  Enligt Tim May (2001) finns det tre villkor för att en intervju ska bli lyckad: tillgänglighet, 

kognition och motivation. För att få tillgång till den information vi behövde valde vi att 

intervjua nio socialsekreterare i fem skånska kommuner. I fyra av våra fem kommuner 

intervjuade vi två socialsekreterare på samma arbetsplats då vi ansåg att det kunde ge en bild 
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över hur olika socialsekreterare upplevde just samma arbetsplats. Ursprungligen hade vi avsett 

att intervju dem separat men på grund av önskemål och tidsbrist, både vår egen och 

intervjupersonernas, blev det tre dubbelintervjuer. Vi ansåg även att detta kunde ge 

intervjupersonerna möjlighet att föra resonemang och diskussioner med varandra. I en 

kommun intervjuade vi dock två socialsekreterare separat. I en av kommunerna fanns dock 

bara en socialsekreterare tillgänglig och vi ansåg att få inblick i ytterligare en kommun var 

viktigare än att tvunget hålla fast vid en eventuell diskussion mellan intervjupersonerna. Det vi 

upplevde som negativt med dubbelintervjuer var att en person oftast tog ledningen i samtalet 

och svarade för dem båda. Vi försökte då att tänka på att ställa samma fråga till den andra 

intervjupersonen som då hade en tendens att svara ganska likvärdigt med dem första.    

   De kommuner som meddelade att de ville delta i vår undersökning har alla upplevt ett 

ökande klientantal under det senaste året. Storleksmässigt är de deltagande kommunerna 

medelstora eller relativt små. Detta innebär att vår undersökning inte kan ge någon översiktlig 

bild av hur socialsekreterare rent generellt upplever sin arbetssituation, utan den kan endast ge 

en bild av hur de nio socialsekreterarna från dessa mindre eller medelstora kommuner 

upplever sin arbetssituation.  

   Mays (2001) andra villkor är kognition och syftar till att det är viktigt att intervjupersonen 

förstår vad som förväntas av dem. För att möta detta tog vi först kontakt med elva kommuner 

via e-post där vi presenterade vår undersökning, oss själva, hantering av intervjumaterial och 

frivillighet att medverka. Därefter, några dagar senare, kontaktade vi samma kommuner via 

telefon för att se om de mottagit informationen och om någon visat intresse för att delta i 

undersökningen. Då inte tillräckligt många visade sig ha möjlighet eller intresse för att 

medverka valde vi att kontakta även resterande kommuner i Skåne på samma sätt som de 

första kommunerna. I det första skedet när vi kontaktade socialtkontor var vi mer specifika i 

vilka vi ville intervjua. Vi hade då tänkt oss att intervjua två socialsekreterare och en chef på 

samma arbetsplats vilket vi senare valde att inte göra eftersom det inte var nödvändigt för vår 

undersökning. Under arbetets gång har vi gjort vissa omformuleringar i problemformulering, 

frågeställningar samt intervjuguide så att vi uteslöt vi intervjuer med chefer. Vi hann dock 

genomföra intervjuer med två socialsekreterare från en kommun innan vi valde att göra ovan 

nämnda förändringar. Detta innebär att de frågor vi ställt till dessa två socialsekreterare till 

viss del skiljer sig från frågorna till socialsekreterarna i resterande kommuner. Vår tanke om 

att även intervjua chefer såg vi vara en anledning till varför vi fick lågt gensvar på våra första 

förfrågningar då detta skulle kräva mer resurser från arbetsplatsen. Efter dessa ändringar i 

genomförandeplanen fick vi slutligen kontakt med nio intresserade socialsekreterare i fem 
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olika kommuner. Socialsekreterarna som vi intervjuade bestod av sju kvinnor och två män 

med varierande erfarenhet av arbete inom socialt arbete (6 månader till 20 år). Två av de 

deltagande socialsekreterarna arbetade på mottagningsavdelningar och hade därigenom inga 

fasta klienter. Intervjuerna utfördes mellan v 47-50. Fyra intervjupersoner (två arbetsplatser) 

fick ta del av våra intervjufrågor före intervjutillfället då de efterfrågat detta. Skillnaden 

märkte vi främst i en intervju som gick dubbelt så fort att genomföra än de övriga intervjuerna. 

De var även mer direkta i sina svar än övriga intervjupersoner varit vilket var anledningen till 

att intervjun gick så fort som den gjorde. Hade dessa intervjupersoner inte fått intervjufrågorna 

i förväg så hade vi kanske fått ta del av deras tankesätt på ett annat sätt och fåt höra mer hur de 

resonerade. Detta hade kunnat resultera i mer användbart material för vår undersökning. I den 

andra kommunen märktes ingen större skillnad jämfört med de som inte fått frågorna i förväg.   

   Det tredje villkoret är motivation och syftar till att intervjupersonen ska känna att deras 

deltagande och svar är betydelsefulla vilket i sin tur skulle underlättar samarbetet under 

intervjun (May, 2001). Detta förmedlade vi både i informationsbrevet samt i telefon. Även 

efter intervjuerna tackade vi för deras medverkan och erbjöd oss att skicka arbetet till dem när 

det slutförts. Tack ges även i förordet till detta arbete. 

   Vi valde att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem. Detta för att vi under 

intervjun ska kunna fokusera på intervjupersonerna och samtalet istället för att lägga mycket 

energi på att anteckna vad som sägs. Negativt med att spela in intervjun är att många 

människor kan bli hämmade av bandspelaren. Ofta glöms dock denna bort när intervjun pågått 

en stund. Inspelningen har också fördelen av att den intervjuades ord inte blir ihågkomna fel i 

efterhand och blir ersatta av något liknande men med fel betydelse. Att transkribera en intervju 

är en tidskrävande process men som sedan underlättar analysen av materialet då kodning och 

kategorisering kan göras under smidigare förhållanden än om transkribering ej görs (May, 

2001). Precis som May (2001) skriver ovan så upplevde vi att transkriberingen underlättade 

arbetet med vår analys på så vis att vi hade möjlighet att koda våra intervjuer utifrån de teman 

vi valt. Transkriberingen var tidskrävande och resulterade i många sidor text vilket hade varit 

väldigt rörigt att gå igenom i arbetet med vår analys, där även teori och tidigare forskning 

skulle användas, om kodning ej gjorts. 

 

2.3 FÖRFÖRSTÅELSE 

Vi har båda arbetat en kortare tid inom ekonomiskt bistånd och har liknande upplevelser när 

det gäller arbetet där. Det är därför oundvikligt för oss att inte ha viss förförståelse och 
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förväntningar kring vilka resultatet vår undersökning skulle kunna komma att generera. Vi har 

därför suttit ner och samtalat om våra upplevelser från arbetet, vad vi tror att undersökningen 

kommer att ge för resultat samt vad som händer om resultatet skulle gå mot vår förförståelse. 

Vi talade även om att det var första gången vi arbetade inom ekonomiskt bistånd, vilket 

påverkat våra upplevelser, samt varför dessa inte kan vara generellt gällande för dem som 

arbetar inom ekonomiskt bistånd och som har gjort detta en längre tid. Vi hade bilden av att 

arbetet skulle vara mer administrativt, att antalet möten med klienterna skulle vara färre samt 

att stressnivån skulle vara mer konstant och påtaglig än vad det visade sig vara i vår 

undersökning. Kommunen som vi arbetade i var större, hade högre klientantal per 

socialsekreterare samt ett annat arbetssätt än vad de deltagande kommunerna hade. Mycket av 

vår förförståelse stämde därför inte med intervjupersonernas arbetssituation. När vi tolkar vår 

empiri så kommer vi att göra detta med vetskap om att vi har egna erfarenheter.  

   Vi kommer att arbeta mycket med frågor av andra ordningen, vilket innebär att vi kommer 

att ställa frågor om det vi undrar över istället för att anta att vi förstår vad intervjupersonerna 

menar (May, 2001). Därmed upplever vi det som att vi har gjort vad vi kunnat för att 

minimera att vår undersökning påverkas av omedveten förförståelse. Erfarenheten har vi dock 

och vi ska försöka att använda den till att skapa frågor som ger svar på det vi undrar över. 

Efter våra intervjuer diskuterade vi vad som framkommit och mycket var annorlunda från vår 

förförståelse. I slutänden blev det så naturligt för oss, att det var olika i de olika kommunerna, 

att vår förförståelse blekande bort. Sen kan förförståelsen ändå givetvis ha påverkat 

tolkningen av intervjupersonernas svar. Där vi arbetat innan kallades det första mötet med en 

ny klient för nybesök, vilket gjorde att vi ställde frågan som ”hur många nybesök har ni?”. 

Detta är ett typiskt sätt som visar hur förförståelsen ändå slank med trots våra försök att 

minska det från att ske. 

 

2.4 ETISKT PERSPEKTIV 

Socialsekreterarna som vi har intervjuat fick information om uppsatsens ämne, hantering av 

intervjumaterial samt att medverkan var frivillig redan i informationsbrevet som vi skickade 

ut i sökandet efter intervjupersoner. De fick även information om att deras svar kommer att 

behandlas och presenteras anonymt.  

   Då vi talat med socialsekreterare om deras arbetssituation behövde vi inte tänka på klienters 

utsatta position. Dock kan socialsekreterarna hamna i en utsatt position då vi talar med dem 

kring deras arbetssituation. Deras chefer vet att socialsekreterarna deltagit i vår undersökning, 
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varför det finns en risk för att de kan utröna vilka svar som kommer från socialsekreterarna i 

deras kommun. På grund av detta kommer vi att hålla våra intervjupersoner anonyma och vi 

kommer inte heller att uppge vilken kommun de är verksamma i. Dock var tre av våra 

intervjuer dubbelintervjuer där båda socialsekreterare intervjuades tillsammans. Detta innebär 

att de inte är anonyma inför varandra vilket kan ha påverkat deras svar i intervjusituationen. 

Detta kan ha resulterat i att någon känt sig hindrade från att uttala sig helt öppet vilket är en 

nackdel för denna typ av intervju.  

   Allt material bandinspelningar, transkriberade intervjuer kommer att förstöras efter att 

arbetet examinerats, vilket intervjupersonerna informerats om. 

 

2.5 TILLFÖRLITLIGHET 

Forskningen är valid när slutsatserna är sanna, det vill säga om mäter vi vad vi avsett att mäta. 

Forskningen är reliabel när resultaten är upprepbara (May, 2001). Forskare har ifrågasatt 

huruvida dessa två begrepp är applicerbara på en kvalitativ undersökning då validitet handlar 

om mätning och reliabilitet om upprepbarhet vilket inte är vad som är i fokus för en kvalitativ 

undersökning (Bryman, 2002). Kvalitativa undersökningar innebär, som tidigare nämnt, att 

man väljer att se individer i sitt sammanhang och söka förståelse snarare än förklaringar 

utifrån deras egna referensramar (Levin, 2008). Resultaten kan därmed inte nödvändigtvis 

vara upprepbara eller mätbara som kraven på validitet och reliabilitet begär (Bryman, 2002). 

   Negativt med det kvalitativa sättet att utföra en undersökning är att tillförlitligheten kan 

ifrågasättas då objektivitet kan vara svårt att uppnå. Den så kallade intervjuareffekten kan göra 

sig gällande vilket innebär att vad människor säger att de gör och vad de verkligen gör inte 

alltid är samma sak (Denscombe, 2000). Intervjuareffekten skulle kunna göra sig synlig i våra 

intervjuer i form av en tendens mot politisk korrekthet. Detta tänker vi kan bero på att 

Socialtjänsten lätt blir kritiserad för sin verksamhet och bedömningsregler. Det faktum att vi 

intervjuade två socialsekreterare samtidigt kan ha förstärkt en sådan tendens eftersom de inte 

är anonyma inför varandra. Vi har dock inte ställt frågor om deras syn på klienter och 

inställningen till dessa vilket vi ser kan vara väldigt känsligt utan mer kring dem själva och 

deras arbetssituation. Vi ser dock intervjuareffekten som ett reellt och möjligt problem i vår 

metod.   

   Den tidigare forskning som vi har använt oss av bygger främst på kvantitativa 

undersökningar vilket vi kan se kompletterar vår kvalitativa undersökning och ge den en bredd 

som inte hade kunnat ges på annat sätt. Den tidigare forskning som vi hittat innehåller både 
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motstridig och liknande resultat som vår undersökning, vilket ger en bra grund för jämförelse 

och diskussion. 

 

2.6 SAMARBETET 

Samarbetet mellan oss har varit väldigt positivt och välfungerande. Vi har kompletterat 

varandra i arbetet. Vi har redan från början haft liknande tankar om vad vi ville undersöka och 

hur vi skulle gå tillväga för att utföra detta. Kanske kan det vara en nackdel att vi varit så 

överens. Hade motsättningar funnits hade kanske varje resonemang bearbetats lite mer i form 

av ifrågasättande diskussioner. Kanske hade det bara skapat svårigheter i arbetet och gjort det 

svårt att nå fram till ett slut. Vi känner oss dock nöjda med våra prestationer och kommer att 

avsluta detta samarbete som fortsatt goda vänner. Rent konkret har vi delat upp arbetet och 

arbetat var för sig för att sedan gå igenom varandras stycken. Därefter har vi träffats för att 

diskutera och komplettera den text som utformats. Vi har träffats regelbundet och även haft 

mycket kontakt via e-post och telefon. Trots att vi arbetar olika fort har det i slutändan blivit 

en jämn fördelning i vad som presenteras i arbetet. Även om en person har lagt grunden i olika 

textdelar så har den bearbetas både av den andra enskilt och sedan gemensamt. Vi känner att 

detta arbete är vårt arbete som vi gemensamt har presterat.   

  

3. BAKGRUND 

3.1 SOCIALTJÄNSTEN 

”Socialtjänsten ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

- ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande  

i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar 

för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas 

och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas  

         självbestämmande och integritet.” 

(SoL 1 kap 1 §) 

 

Socialt arbete beskrivs ofta som ett organisationsbundet arbete där de anställda är beroende av 

sin organisation för att kunna utföra sitt arbete. Organisationen bidrar med makt och resurser 

som är nödvändiga för arbetets utförande. Ofta är organisationerna mer eller mindre 

byråkratiska, vilket innebär att de styrs och kontrolleras av andra än dem själva och där lagar 



 15

sätter ramarna för arbetets innehåll och former. Inom Socialtjänsten är det ofta (formellt) 

lokala politiker som bestämmer reglerna för arbetet och även (till viss del) hur det ska utföras 

(Bergmark & Lundström, 2008a).   

    Socialtjänsten är en viktig del i det svenska välfärdssamhället och syftar till att erbjuda 

hjälp till dem som är mest utsatta i vårt samhälle. Ambitionen med den svenska 

välfärdsmodellen är att alla ska kunna få hjälp och stöd för att uppnå ett liv med 

grundläggande krav på trygghet och individuellt handlingsutrymme (Bergmark & Lundström, 

2008b). Organisationen befinner sig dock i ett ständigt föränderligt samhälle där 

konjunktursvängningar skapar strukturella utmaningar och påverkar var och hur 

välfärdssamhället behöver rikta sina insatser (Minas, 2008a).  

   Socialtjänsten är en kommunal förvaltning som har ansvaret för att det praktiska och 

politiska arbetet utifrån Socialtjänstlagen utförs (Bergmark & Lundström, 2008b). 

Socialtjänstens arbete utgår från Socialtjänstlagen, vilken är en ramlag, vari de grundläggande 

värderingarna och principerna för Socialtjänstens arbete står skriven. Därefter är det 

kommunernas uppgift att anpassa insatser och tillvägagångssätt utifrån de lokala 

förutsättningar som råder. Det är sedan staten som ansvarar för granskning (utöver tillsyn) av 

verksamheten. Socialtjänsten ligger därmed i en skärningspunkt mellan nationell politik, 

kommunal politik, kommunal administration samt moraliska och ideologiska föreställningar 

(Minas, 2008b).  

 

3.1.1 SOCIALTJÄNSTEN SOM HUMAN SERVICEORGANISATION 

Socialtjänsten passar in i kriterierna som Hasenfeld (1983) använder för att beskriva human 

service organisationer. Socialtjänsten är en människovårdande organisation där det fattas 

beslut om vem/vilka som har rätt till hjälp samt erbjuder dessa personer denna hjälp (själv 

eller via andra) (Bergmark & Lundström, 2008a). Ibland kan kontakt med organisationen 

påtvingas individer och för vissa kan maktförlusten även skapa ökat beroende av 

organisationen för individen (Hasenfeld, 1983). Det kan även i arbetet ingå att försöka ändra 

människors tankemönster och beteenden. Socialtjänstlagen är en ramlag, som tidigare nämnt, 

vari grundläggande värderingar och principer för Socialtjänstens arbete regleras. 

Socialtjänsten ansvarar för det praktiska arbetet utifrån Socialtjänstlagen inom kommunerna 

(Bergmark & Lundström, 2008b). Det finns därmed ett övergripande mål (Socialtjänstlagen) 

samt anpassade riktlinjer/mål (delmål) från kommunen, vilket är ett av Hasenfelds (1983) 

kännetecknen för Human Serviceorganisationer. Organisationen är beroende av sin 

omgivning, politiker som ger dem makt och resurser samt övriga samhället som beslutar om 
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vilka sociala problem som ska berättigas insatser. Det är därmed inte givet hur arbetet ska 

utföras eller hur resultat ska värderas då omständigheterna för arbetet ständigt kan förändras. 

Varje kommun har ansvar för att anpassa insatser och tillvägagångssätt utifrån lokala 

förutsättningar då Socialtjänstlagen ska implementeras. Något som dock fortsätter att vara 

viktigt är att samhället ser Socialtjänsten och dess uppgift som legitimt (Bergmark & 

Lundström, 2008a). Organisationens legitimitet och existens bygger på att människor ska få 

det stöd och den hjälp som de behöver för att uppnå kravet på grundläggande trygghet och 

individuellt handlingsutrymme (Johansson, 2003).  

 

3.2 EKONOMISKT BISTÅND   

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 

 annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom 

biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det 

stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.    

 (SoL 4 kap 1 §) 

 

Inom Socialtjänstens individ- och familjeomsorg ligger ansvaret för ekonomiskt bistånd och 

det är kommunernas uppgift att administrera och finansiera verksamheten. Ekonomiskt 

bistånd är det yttersta skyddsnätet för individer som inte klarar sin försörjning genom arbete 

eller när det allmänna socialförsäkringssystemet blir otillräckligt. I många kommuner består 

arbetet med ekonomiskt bistånd i att aktivt få bidragstagare att bli självförsörjande (Minas, 

2008b). Ekonomiskt bistånd är ett individuellt behovsprövat bistånd som skiljer sig åt från det 

generella försäkringssystemet på så vis att individerna i fråga måste ha bedömts som 

behövande. Främst förutsätts det att individen ska försörja sig genom arbete eller genom de 

förmåner som han/hon har rätt till från det generella socialförsäkringssystemet. Flera studier 

har visat att utvecklingen kring försörjningsstödet påverkas av hur det generella 

socialförsäkringssystemet är utformat. Socialförsäkringssystemet kan därmed på många sätt 

vara avgörande för hur människors försörjning ser ut, inklusive dem som är beroende av 

försörjningsstöd, eftersom de av någon anledning inte innefattas av det generella 

socialförsäkringssystemet (Minas, 2008a).    

   Arbete med ekonomiskt bistånd har förändrats efter 1990 talet då antalet bidragsberoende 

personer ökade kraftigt till följd av tidens massarbetslöshet. Problemet med långvarit 
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bidragsberoende påverkade arbetssätt och metoder (Minas, 2008b). Exempelvis är 

uppdelningen mellan olika enheter, personalresurser, interna regler och rutiner faktorer som 

påverkar bemötandet som klienterna får. Detta handlar i grunden om ifall organisationen har 

en specialiserad eller integrerande utformning. Den första kan finnas i många olika varianter 

som exempelvis inom ekonomiskt bistånd där arbetet kan utföras i särskilda enheter som 

ekonomigrupper eller försörjningssektioner som sedan kan vara specialiserade utifrån typer av 

klientgrupper eller ärendetyp (Minas, 2008a). 

   Ekonomiskt bistånd var ursprungligen tänkt som en tillfällig lösning för människor med 

försörjningssvårigheter men det har visat sig att många är i behov av biståndet under långa 

perioder eller upprepade gånger i livet. Det finns dessutom även många som måste 

komplettera egen inkomst med försörjningsstödet för att klara sin försörjning (Minas, 2008b). 

 

4. TIDIGARE FORSKNING 

4.1 INLEDNING 

I texten som följer introducerar vi den forskning som vi valt att använda i analysen av vår 

empiri vilken presenteras längre fram i arbetet. I denna del kommer resultaten från fyra 

genomförda studier att presenteras. Samtliga studier rör socialsekreterares psykosociala 

arbetssituation. Avslutningsvis presenteras även ett avsnitt som förklarar lite mer om målet för 

Human Serviceorganisationerna.  

 

4.2 PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ 

Psykosocial arbetsmiljö kallas det förhållande som råder mellan den sociala arbetsmiljön och 

individen. En persons hälsa och personliga utveckling är beroende av faktorer så som arbetets 

meningsfullhet, organisering och graden av egeninflytande och kontroll över arbetet. Vid 

obalans uppkommer stress. Ordet ”stress” definieras på många olika sätt men kan förklaras 

som en känsla av att vara under press (Jönsson, Tranquist & Petersson, 2003). Detta innebär 

att det finns för mycket att göra och begränsade möjligheter att hinna med allt. Vanliga 

stressfaktorer är till exempel obesvarade förväntningar, hög arbetsbelastning samt outnyttjad 

kompetens (ibid.). 

   Känslan av för lite kontroll i kombination med för höga krav har en negativ effekt på 

individen. Då för hög arbetsbelastning och arbetspress överstiger vad individen klarar av 

uppstår en obalans mellan de krav som miljön ställer och de resurser som individen besitter. 
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Hur psykologiskt pressande ett arbete är beror på hur denna balans ser ut. Låg kontroll och 

höga krav resulterar alltså i att det finns risk för psykiska och fysiska stressreaktioner medan 

hög kontroll och låga krav resulterar i lägre stressnivå. Det har även visat sig att socialt stöd 

har en mycket positiv verkan på hur människor mår i sitt arbete även om de utsätts för höga 

krav. Socialt stöd tillgodoser behovet om gemenskap och grupptillhörighet. Det sociala stödet 

inger även en känsla av att ha lite mer kontroll över arbetsbelastningen och trycket från olika 

stressfaktorer lättar. Emotionellt stöd ges från omgivningen genom att personen visas 

förståelse och medkänsla över uppkommande problem. (ibid.) 

   Jönsson, Tranquist och Petersson (2003) har forskat kring den upplevda psykosociala 

arbetsmiljön inom Human Serviceorganisationer i Skåne. Undersökningens målgrupp är tolv 

yrkesgrupper (bl.a. från sjukvård, Socialtjänst, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, vård och 

omsorg, skola och polis). Undersökningen har innefattat gruppintervjuer om den psykosociala 

arbetsmiljön med dessa, en enkät som fylldes i av 8000 personer från de tolv yrkesgrupperna 

samt intervjuer med chefer inom grupperna. 

  Undersökningen visade att då det gällde arbetsmiljön så fanns det överlag mycket 

besvikelse, uppgivenhet och otillfredsställelse bland yrkesgrupperna. Precis som många andra 

studier från 1990-talet visar även denna att den psykosociala arbetsmiljön inte är tillräkligt 

bra. Under 1990-talet blev besparingskraven hårdare och det ledde till att andelen anställda 

minskades inom den offentliga verksamheten. Detta medförde även ökat antal uppgifter per 

anställd och detta i sin tur ledde till en ökad stressnivå. Inte heller efter att det ekonomiska 

läget vänt uppåt anställde arbetsgivarna så många som krävs för att uppnå samma antal 

anställda som innan lågkonjunkturen. Detta resulterar i att stressen kvarstår för de anställda.  

   I en enkätundersökning med knappt 600 deltagare undersöktes Human Servicearbetarnas 

syn på sin psykosociala arbetsmiljö (Jönsson, Tranquist & Petersson, 2003). 20 % av 

socialsekreterarna svarar att anledningarna till varför de väljer att stanna kvar på sitt jobb är 

att de trivs sina kollegor. Runt 50 % av socialsekreterarna tycker att de får ett mycket bra stöd 

från sina kollegor och ca 40 % av socialsekreterarna anser att de ganska ofta får detta stöd 

från kollegorna. I det stora hela är ca 65 % av socialsekreterarna ganska nöjda med sin 

arbetssituation medan ca 15 % är mycket nöjda och 20 % är ganska eller mycket missnöjda. 

På frågan om de har för mycket att göra på jobbet svarar över 60 % av socialsekreterarna att 

de alltid eller ganska ofta har för mycket att göra (ibid.).  

   Knappt 50 % av socialsekreterarna tycker att de jobbar tillräckligt mycket med både 

klientarbete och annat arbete. Knappt 40 % anser dock att delen annat arbete är för stor. 

Knappt 50 % av de tillfrågade socialsekreterarna tycker att de har alltför begränsad eller något 
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begränsad tid till varje enskild klient medan ca 50 % anser att den tid de har till varje klient är 

precis lagom (ibid.). 

   På frågan om det finns klart definierade mål för socialsekreterarnas arbete svarar ca 35 % att 

målen är klart definierade, ca 45 % att de i viss mån är definierade, 15 % svarar att de inte är 

särskilt väl definierade medan ca 5 % svarar att de inte är definierade alls. På frågan om 

socialsekreterarna anser sig ha någon möjlighet till att uppnå dessa mål svarar endast ca 5 % 

att de i mycket stor utsträckning kan uppnås, ca 60 % svarar att de i ganska stor utsträckning 

kan uppnås och ca 30 % svarar att de i ganska liten utsträckning kan uppnås (ibid.). 

 

4.3 SOCIALSEKRETERARES ARBETSMILJÖ 

Under 1990-talet ställdes besparingskrav kommunala verksamheter samtidigt som arbetet 

skulle bli mer effektivt. Kommunalanställda mådde psykiskt dåligt. Tyvärr har antalet 

anställda som mår dåligt ökat sedan dess. Detta beror på organisatoriska eller sociala faktorer. 

Den vanligaste orsaken är stress och för stor arbetsbörda (Björling & Hägglund, 2004). 

   Att vara utsatt för mental stress under en längre tid kan resultera i att kreativitet, empati och 

social färdighet minskar. En situation av för liten kontroll och hög stress medför en känsla av 

uppgivenhet. Ett sätt att hantera denna situation har visat sig vara att sluta sig från sin 

omgivning, som beskrivs ovan, samt att inte prova nya metoder utan fortsätta med gamla 

invanda vanor och lösningsstrategier (ibid.). 

   1980 - 1983 gjordes en arbetsmiljöundersökning i Västernorrland. Resultatet av denna 

visade att socialsekreterare redan på den tiden arbetade under ansträngda förhållanden. Sedan 

dess har arbetsvillkoren för socialsekreterarna inte förändrats särskilt mycket. 

Socialsekreterarna uppgav även att de inte ansåg sig ha möjlighet att påverka sin situation 

samt att deras arbetsbelastning var mycket hög. En senare och mer omfattande undersökning 

från 1997 visade att socialsekreterarna hade fått en ännu högre arbetsbelastning och att graden 

negativ stress hade ökat (ibid.). 

   Björling och Hägglund (2004) har genomfört an enkätundersökning om den psykosociala 

arbetsmiljön som 82 socialsekreterare inom hela Socialtjänsten från Sundsvalls kommun 

deltog i. Undersökningen visar att majoriteten av socialsekreterarna känner att de har för lite 

kontroll över sitt arbete. Känslan av kontroll över sitt arbete påverkar välbefinnandet på 

jobbet till hög grad. Särskilt de socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd känner 

att de har mycket låg grad av kontroll över sitt arbete. Vidare tänker de att stor arbetsbörda 

och snabba beslut är orsaken till detta resultat. Genom stora delar av undersökningen visar 
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resultaten att de som arbetar med myndighetsutövning mår sämre i sitt arbete än övriga 

socialsekreterare. 

   Av alla deltagande socialsekreterare är det bara 18 % som uppger att de har en negativ 

känsla inför att gå till arbetet och 50 % svarar att de har en positiv känsla inför att gå till 

jobbet. 93 % av de tillfrågade svarar att deras jobb är något eller mycket psykiskt påfrestande. 

På frågan om ifall socialsekreterarna någon gång under det senaste året funderat på att byta 

jobb så svarar 70 % att de har haft sådana funderingar. Av dessa 70 % är det 85 % som arbetar 

med ekonomiskt bistånd (ibid.). 

   Björling och Hägglund (2004) kommer alltså fram till att graden av kontroll samt 

möjligheten att uppfylla ställda krav båda är låga. Deras resultat visar även att 

socialsekreterarna än nöjda med stödet från kollegor men inte med stödet från ledningen. 

Majoriteten av socialsekreterarna i deras undersökning anser att arbetsgemenskapen med 

kollegor är god samt att majoriteten känner att betydelsen av arbetsgemenskapen är mycket 

stor för välbefinnandet. Socialsekreterarna är nöjda med sin arbetsmiljö gällande stödet från 

kollegor. 

 

4.4 KLIENTKONTAKT OCH ARBETSMILJÖ  

Klientkontakt benämns ofta vara en huvudfaktor för anställdas motivation inom human 

serviceorganisationer Sandra Jönsson (2005b). har valt att studera om erfarenhet, inklusive 

arbetsbelastning, tillfredställelse i arbetet, meningsfullhet, organisationens mål, kontroll, 

socialt stöd och ledarskapsstil påverkar och skiljer sig åt mellan socialarbetare med mycket 

(2/3 av arbetsdagen), mellan (1/2 av arbetsdagen) eller lite (bara tillfällig kontakt max 1/3 av 

arbetsdagen) direkt klientkontakt. Mötet med klienterna kan vara emotionellt krävande då 

socialarbetaren blir personligen blir involverad i klientens liv. Då socialsekreterare ibland 

måste fatta beslut mot klienters vilja kan relationer präglas av både öppna och dolda 

konflikter. Arbetets utförande och resultat påverkas av relationen med klienten och både stress 

och tillfredställelse i arbetet kan kopplas samman med klientarbete. De känslomässiga och 

relationella aspekterna av arbetet uppges vara mer problematiska och stressbildande än de mer 

konkreta arbetsuppgifterna; ju mer tid en socialarbetare och klient ses, desto mer personlig 

blir relationen (ibid.). 

   Det ligger i arbetets natur att vara potentiellt stressigt och klientrelationer, arbetsbelastning, 

relationer med kollegorna är potentiella stressfaktorer. Andra aspekter som visat sig påverka 
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arbetsklimatet är brist på kontroll, lågt socialt stöd och svårigheter att förutse resultatet av sitt 

arbete (ibid.). 

   Teorier om människobehandlande organisationer beskriver ofta relationen mellan 

socialarbetare och klient som meningsfull och givande. Resultatet i undersökningen indikerar 

att socialarbetare med mycket direkt klientkontakt upplever sig ha hög arbetsbelastning, 

mindre meningsfullhet samt var minst tillfredställda med sitt arbete. De med minst 

direktkontakt med klienter upplever sig ha lägre arbetsbelastning och fann mer tillfredställelse 

i sitt arbete. Liknande resultat visade sig när det gällde stress. Detta kan dock inte endast 

förklaras utifrån mängden klientkontakt utan har även att göra med andra faktorer. 

Exempelvis kan bristande resurser spela en viktig roll i målet att hjälpa och stödja klienter. 

Detta i sin tur kan leda till att arbetsuppgifterna upplevs som mer besvärliga och mer 

frustrerande. Många socialarbetare har valt sitt yrke utifrån en önskan om att hjälpa andra 

människor, vilket kan leda till överinvolvering som i sin tur kan leda till stress. Om 

organisationen inte bidrar med klart angivna begränsningar rörande hur arbetsbördan ska 

begränsas kan det vara svårt för socialarbetaren att bedöma när ett tillräckligt gott arbete är 

gjort (ibid.). 

  Högt ärendeantal kan i sin tur leda till att arbetsbelastningen upplevs som hög. Relationen 

med klienter kan vara krävande på flera sätt. Flertalet ytliga relationer kan vara utmattande då 

fokus hela tiden måste skifta från den ena klienten till den andra medan djupare och längre 

relationer är mer känslomässigt krävande. Dock upplever de socialarbetare med mycket 

klientkontakt högre arbetsbelastning vilket indikerar att emotionella och relationella aspekter 

av arbetet är mer problematiska än praktiska uppgifter. Hög arbetsbelastning bidrar till en 

krävande arbetsmiljö vilket under vissa omständigheter leder att socialarbetaren upplever 

stress. Jönssons (2005b) studie visar att socialarbetare med mycket eller mellan mängd direkt 

kontakt med klienter upplever lägre tillfredsställelse och meningsfullhet än de med lite direkt 

klientkontakt. Detta tyder på att personliga relationer med klienterna inte i sig är en tillräcklig 

källa för meningsfullhet och tillfredsställelse (ibid.). 

 

4.5 MÅL 

En organisation kan definieras som ”en planmässigt inrättad social enhet som syftar till att 

uppnå ett eller flera mål” (Thylefors, 2007). Det finns alltså ett mål/syfte för varje Human 

Serviceorganisation. Skälet till att bedriva en organisation med inriktning på ekonomiskt 

bistånd är alltså att det finns ett behov av detta i välfärdssektorn. Här finns ett så kallat 
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övergripande mål. Det övergripande målet är det som står skrivet i lagen. Mål som står 

skrivna i Socialtjänstlagen är vagt beskrivna och därigenom tolkningsbara.  

   Mål kan beskrivas utifrån en hierarkisk målmodell. Högst upp står syftet/uppdraget med 

verksamheten. Detta ska verksamheten rätta sig efter. Nästa steg i ordningen kan kallas 

visionen. Detta visar på vilket tillstånd verksamheten i framtiden vill nå. Visionen är alltså 

vägledande (ibid.). 

   Ett bra mål motiverar medarbetare och leder till effektiva insatser. Forskning har visat att 

det i mer komplexa organisationer (så som Human Serviceorganisationer) är mer 

framgångsrikt med lite mer oklara och vida mål (ibid.). Detta till skillnad från de tydliga mål 

som fungerar bäst i okomplicerade organisationer. Därtill kommer vikten av att sätta upp både 

långsiktiga och kortsiktiga mål. Genom kortsiktiga mål frammanas den ”rätta” energin. 

Kortsiktiga mål syftar till att uppnå det större målet (visionen) som steg på vägen (ibid.). 

 

4.6 SAMMANFATTNING  

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår tidigare forskning se att stress inte är något ovanligt för 

socialsekreterare. Den psykosociala arbetsmiljö som socialsekreteraren befinner sig upplevs 

ofta vara bristfällig. Den stora arbetsbördan och de höga krav som ställs är en av faktorerna 

som resulterar i stress (Jönsson, Tranquist & Petersson, 2003). Det framgår att 

socialsekreterarens arbetssituation har präglats av stress och stor arbetsbörda redan för tjugo - 

trettio år sedan. Att under lång tid befinna sig under mental stress kan resultera i att bl.a. 

empati och social färdighet minskar. Socialsekreterare känner dock att de inte kan påverka sin 

situation. Många upplever att arbetet är något eller mycket psykiskt påfrestande och många 

har funderat på att byta yrke (Björling & Hägglund, 2004). Det är inte bara den höga 

arbetsbelastningen som är krävande. Socialarbetare arbetar känslomässigt med klienterna då 

de blir involverade i deras liv. Även detta kan vara en stressfaktor. Resultatet i en av 

undersökarna visar att ju mer klientkontakt socialsekreteraren har desto högre 

arbetsbelastning upplever sig socialsekreterarna har. Det är även vanligt att socialsekreterare 

väljer just detta yrke för att de vill hjälpa människor. Detta i sin tur kan leda till 

överinvolvering (Jönsson 2005b). Socialsekreterarna upplever att graden av kontroll samt 

möjligheten att uppfylla ställda krav båda är låga. Resultatet visar även att socialsekreterarna 

än nöjda med stödet från kollegor men inte med stödet från ledningen (Björling & Hägglund, 

2004). Dock kan det fastställas att faktorer som socialt stöd underlättar för socialsekreterarna 

och tenderar ge en känsla av kontroll trots hög arbetsbelastning (Jönsson, Tranquist & 
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Petersson, 2003). Resultatet visar att majoriteten av socialsekreterarna känner att de har för 

lite kontroll över sitt arbete men trots detta svarar 50 % svarar av dem att de har en positiv 

känsla inför att gå till jobbet (Björling & Hägglund, 2004).  

   När det gäller frågor kring mål framgår det att en stor majoritet anser att de inte är helt 

tydligt formulerade. Nästan alla (90 %) upplever inte att de till fullo kan uppnå 

organisationens mål (Jönsson, Tranquist & Petersson, 2003). De mål som Human 

Serviceorganisationer har att följa är väldigt övergripande vilket leder till att de går att tolka 

på ett mer öppet vis. Organisationen har dock ett uppdrag som den rättar sig efter. Den har 

även en vision som fungerar som ett vägledande delmål för att uppnå uppdraget. Human 

Serviceorganisationer, och andra mer komplexa organisationer, har visat sig få bättre resultat 

av att ha vida och något oklara mål (Thylefors, 2007). 

 

5. TEORI 

5.1 INLEDNING 

Vår insamlade empiri kommer att analyseras utifrån en organisationsteori med fokus på 

Human Serviceorganisationer. Genom denna teori förklaras skillnaden mellan denna typ av 

organisation och andra byråkratier. Teorin beskriver Human Serviceorganisationens relation 

till sin omgivning, samhället, klienterna och hur organisationens mål är utformade. Dock 

berör teorin inte i särskilt stor utsträckning relationen mellan organisationen själv och dess 

anställda. Därför har vi valt att utöver denna teori använda oss av det organisationsteoretiska 

Human Resource – perspektivet. Detta perspektiv går djupare in på vikten av en 

välfungerande relation mellan organisationen och dess anställda än vad själva teorin om 

Human Serviceorganisationer gör. Human Resource – perspektivet utgör därför ett utmärkt 

komplement till teorin om Human Service Organisationer. Nedan följer en redogörelse för 

teorin och det teoretiska perspektivet. 

 

5.2 HUMAN SERVICEORGANISATIONER 

1983 skrev Yeheskel Hasenfeld boken ”Human service organizations” där han presenterar en 

teori om hur dessa organisationer skiljer sig åt från andra byråkratier. Human 

Serviceorganisationer är benämningen på så kallade människovårdande organisationer och det 

som i grunden skiljer dem åt från andra organisationer är att ”råmaterialet” för organisationen 

är människor. Human Serviceorganisationer bearbetar och söker få till förändringar hos sina 
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”mänskliga råvaror”. Relationerna mellan samhällsinvånarna och välfärdsstaten går via 

Human Serviceorganisationerna som ska ta emot och svara på invånarnas krav och behov. 

Organisationen kan fastställa klienternas (innevånarnas) behov samt vilka metoder som kan 

användas för att förändra dem så att önskat resultat ska uppnås. Kontakter med organisationen 

kan i vissa fall påtvingas individer. Relationen mellan anställda och klienter har stor betydelse 

för huruvida organisationen uppnår positiva eller negativa resultat. Tillit blir därmed en viktig 

faktor i relationerna då de anställda ska ”lägga sig i” och få tillträde till klienternas liv. 

Klienternas tillit representerar enligt Hasenfeld en tro på kvaliteten i organisationens service 

(Hasenfeld, 1983).  

   Arbetsvillkoren för anställda inom Human Serviceorganisationer kännetecknas av moraliska 

frågor med fokus på klientens innersta. Relationerna blir därmed känsliga och avgörande för 

enskilda insatser och för hur hela organisationen ska lyckas (Johansson, 2003). Varje insats 

från organisationen måste vara moraliskt försvarbar eftersom varje beslut och handling sker i 

relation till en klient och kan få stora moralisk konsekvenser (Hasenfeld, 1983). Dessutom 

finns det begränsningar i vad som kan göras mot klienten eftersom denna är en aktiv part i 

sammanhanget varför organisationen måste utveckla acceptabla metoder för att få klienten att 

samarbeta (ibid.). 

   Human Serviceorganisationer existerar inte isolerade utan befinner sig i en omgivning där 

det finns olika (moraliska) system. De utsätts för både kulturella och sociala påtryckningar för 

att anpassa sig. Detta främst med syftet att öka organisationens legitimitet i förhållande till sin 

omgivning (Minas, 2008a). Dessutom ändras dessa grupper och deras krav över tid vilket ger 

utrymme för nya grupper och nya åsikter att bildas vilket i sin tur påverkar Human 

Serviceorganisationens arbete och uppgift. Hasenfeld (1983) delar in omgivningen kring 

Human Serviceorganisationerna i två kategorier. Den första kallar han för general 

environment vilken är den givna situation som påverkar organisationen. Detta är faktorer så 

som ekonomi, demografi, politik, kultur och tillgänglighet till teknik som påverkar alla 

organisationer i området, inte bara Human Serviceorganisationerna. Den andra typen av 

omgivning kallar han för task environment vilken är den omgivning som organisationen 

utbyter resurser med och som det upprätthålls specifika samarbetsmetoder och interaktion 

med för att komplettera servicen till medborgarna. Omgivningen har betydelse då den 

påverkar vilka resurser, inte bara ekonomiska, som organisationen får tillgång till samt 

fastställer bredden av vilka typer av mänskliga problem och behov som ska mötas. Lagarna 

som organisationen ska följa fattas i den generella omgivningen (Hasenfeld, 1983).  
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   Kritik mot Human Serviceorganisationer gäller ofta diskrepansen mellan organisationens 

ursprungliga mål och det faktiska arbetet som utförs. Organisationen står under ständig press 

mot att anpassa sina mål för att tillfredställa värderingarna hos olika intressegrupper i 

samhället. Detta kan leda till att organisationen pressas att sträva mot flera och ibland 

motstridiga mål. Målen riskerar på så vis att bli så abstrakta att de blir självklarheter 

(truismer) som ingen kommer att ifrågasätta utan att de egentligen berättar något om arbetet 

som de utför. De politiska målen för en Human Serviceorganisation är ofta övergripande och 

vagt formulerade eftersom de måste tilltala många olika intressegrupper för att få legitimitet 

för sin verksamhet. Det är utifrån dessa övergripliga mål som organisationen granskas (ibid.).  

   De vaga och övergripande målen innebär att organisationen måste tolka dem för hur de ska 

kunna tillämpas i praktiken. Resultatet av tolkningen blir ofta ett mål vars resultat är svåra att 

mäta. Detta i sin tur kan leda till att anställda inom organisationen har svårt att bedöma när de 

har utfört ett tillräckligt och komplett arbete (Jönsson, 2005a).  

 

5.3 HUMAN RESOURCE -PERSPEKTIVET 

Detta organisationsteoretiska perspektiv inriktar sig på hur de egenskaper som kännetecknar 

organisationer och människor skapar relationer dem emellan. Perspektivet grundar sig således 

på tankar som sätter individ och organisation i fokus. Det understryker att organisationer finns 

till för att uppfylla människors behov. Organisationen och människorna är i behov av 

varandra på så sätt att människor exempelvis behöver lön, medan organisationen behöver 

exempelvis kunskap och färdigheter. En annan tanke är att organisation och individ kräver en 

välfungerande samverkan för att inte någon av parterna ska bli lidande. En obalans i denna 

relation kan bland annat leda till att personalen överutnyttjas. Då samverkan mellan både 

organisation och individ är god så kommer istället båda att tjäna på det. En välbalanserad 

relation ger de anställda ett meningsfullt och tillfredställande jobb och organisationen lyckas 

uppnå sina mål med hjälp av personalens kunskap och energi (Bolman & Deal, 2005). 

 

6. PRESENTATION OCH ANALYS AV EMPIRI 

6.1 INLEDNING 

I texten som följer kommer vi att analysera vår empiri utifrån den tidigare forskning och teori 

som vi presenterat tidigare i arbetet. Analysen som följer är indelad i tre delar: 

Arbetssituation, Mål samt Måendet. I avsnittet om arbetssituationen analyseras upplevelser 



 26

kring det ökade antalet klienter, prioriteringar vid ökat antal klienter samt samarbete med 

andra parter. I avsnittet om mål analyseras empiri rörande upplevelser kring organisationens, 

arbetsplatsens och socialsekreterarnas egen måluppfyllelse Det tredje och sista avsnittet om 

måendet tar upp socialt stöd, meningen med arbetet samt stress i arbetet. Avslutningsvis 

sammanfattas analysen och följs av en diskussion. 

 

6.2 ARBETSSITUATION 

6.2.1 ÖKAT KLIENTANTAL 

Vår undersökning har visat att antalet ärenden, mål och förutsättningar för klientarbetet 

påverkat huruvida Socialsekreterarna anser att de har ett rimligt antal klienter eller inte. Antal 

ärende bland våra intervjupersoner har varierat mellan 15 ärenden till ca 60 ärenden per 

socialsekreterare. Samtliga socialsekreterare har haft en ökning i klientantalet under det 

senaste året. Exempelvis berättar en socialsekreterare att de nu har ungefär 50-55 ärenden per 

socialsekreterare men att de för ett år sedan hade ca 42 ärenden var. En annan kommun talar 

om en fördubbling av antalet klienter under det senaste året.  

   Jönsson (2005a) uppger att högt ärendeantal kan leda till att arbetsbelastningen upplevs som 

hög. Då organisationens mål är övergripande och måste tolkas för att användas i praktiken kan 

det vara svårt att mäta resultaten utifrån målen (Jönsson, 2005a). Något som dock är lätt att 

mäta är antalet klienter. Men vad antalet inte berättar är vilket arbetssätt som finns på 

arbetsplatsen eller vilken typ av problematik och behov klienterna har. Att ha många ärenden 

är därmed inte lika med hög arbetsbelastning eftersom det finns olika tunga ärenden och olika 

metoder för att arbeta med klienter. En jämförelse av arbetsbelastning endast utifrån antalet 

klienter ger därmed en sned bild över den reella arbetsbelastningen. Vi har därmed använt oss 

av ärendeantal för att få en bild av hur stor ökningen varit under det senaste året och inte för 

att se hur stor arbetsbelastningen blivit.  

   Intervjupersonerna i de olika kommunerna berättar att de klienter som ökar mest är unga 

som inte får jobb, varslade personer som väntar på besked från A-kassa samt personer som 

inte får ersättning från Försäkringskassan till följd av hårdare regler (Försäkringskassan, 

2009a).   

   Hasenfeld (1983) kallar en del av Human Serviceorganisationens omgivning för general 

environment. Denna omgivning är den givna situation som organisationen befinner sig i och 

innefattar faktorer så som ekonomi, demografi och politik. Vi tänker oss att den ekonomiska 

krisen som Sverige under en tid befunnit sig i, och fortfarande befinner sig i, påverkar 



 27

Socialtjänsten. Detta tydliggörs då majoriteten av socialsekreterarna uppgav sig kunna se 

kopplingen mellan ökat antal klienter och den ekonomiska krisen. Den kommun som inte såg 

denna koppling uppgav att det var ändrade regler från Försäkringskassan som skapade 

klientökningen. Flertalet kommuner talar dessutom om att färre lämnar bidragsberoendet än 

tidigare. En socialsekreterare beskriver situationen: ”[…] gruppen som kommer härifrån just 

nu har minskat. Det är inte sån rörelse på det […] Jag vet att det har varit betydligt bättre 

här innan. Att det har varit mer rörelse i klientstocken, att man har varit inne här en kort 

period och sedan har man försvunnit igen.” Detta gäller dock inte alla kommuner då de i en 

kommun talar om att det är ungefär lika många som lämnar bidragsberoendet som tidigare. 

Det framgår även från fyra socialsekreterare att kötiden ökar men att de inte får mer att göra. 

De hinner istället inte träffa klienterna lika ofta. De som har som mål att träffa sina klienter 

var fjärde vecka får exempelvis nöja sig med att träffa dem var sjätte vecka istället. 

   Vad gäller kontinuiteten i mötena med klienterna har det framgått att socialsekreterarna har 

olika syn på hur ofta de vill träffa sina klienter samt hur många ärenden de anser vara rimligt 

att ha per socialsekreterare. Antalet klienter verkar inte vara avgörande för hur ofta de träffar 

sina klienter. Detta är istället påverkat av den enskilda kommunens mål. Exempelvis träffar en 

socialsekreterare med 45 ärenden sina klienter två gånger i månaden medan två 

socialsekreterare med 25 ärenden vardera träffar sina klienter en gång i månaden.   

   Flera socialsekreterare berättar att, om de ska göra det arbete de gör idag, så har de ett 

rimligt antal klienter. De vill dock träffa klienterna oftare så måste de ha färre klienter. Utifrån 

vad Jönsson (2005a) skriver om att organisationen har övergripande och något otydliga mål 

tänker vi oss kan vara en anledning till att många av de intervjuade socialsekreterarnas 

osäkerhet över vad som skulle vara ett rimligt antal klienter. Skillnaderna i de olika 

kommunerna, såsom arbetssätt eller övergripande problematik hos klienterna, påverkar även 

vad som kan upplevas vara rimligt. Innebörden av ordet rimligt kan variera för olika personer. 

Exempelvis kan det vara rimligt med 40 klienter vars som är arbetslösa utan någon 

problematik utöver det medan 15 klienter är rimligt för den som arbetar med klienter vars 

problematik även innefattar exempelvis missbruk eller psykisk sjukdom.  

  Målen för en Human Serviceorganisation ofta är övergripande och vagt formulerade 

eftersom de måste tilltala många olika intressegrupper för att få legitimitet för sin verksamhet 

(Hasenfeld, 1983). De vaga och övergripande målen innebär att organisationen måste tolka 

dem för hur de ska kunna tillämpas i praktiken. Resultatet av tolkningen blir ofta ett mål vars 

resultat är svåra att mäta. Detta i sin tur kan leda till att anställda inom organisationen har 

svårt att bedöma när de har utfört ett tillräckligt och komplett arbete. Om organisationen inte 



 28

bidrar med klart angivna riktlinjer rörande hur arbetsbördan ska begränsas kan det vara svårt 

för socialarbetaren att bedöma när tillräckligt arbete har blivit gjort (Jönsson, 2005b). Målen 

är då så otydliga så blir det svårt för socialsekreteraren att veta vad han/hon verkligen ska 

hinna med. Vi tänker oss att det därför är svårt för dem att avgöra hur många klienter som är 

rimliga att ha per socialsekreterare. Detta framkommer när en socialsekreterare uppger att hon 

skulle kunna ha fler klienter samtidigt som hon säger att detta inte skulle gå med den kvalitet 

som de håller idag. Något som också kan påverka bedömningen av rimligt antal klienter är 

klienternas olika personligheter och problematik. Vi tänker oss att en klient kan kräva/behöva 

mer stöd än vad det finns utrymme för och ta upp all extrautrymme i arbetet.      

 

6.2.2 ÖKAT KLIENTANTAL TILL FÖLJD AV UTFÖRSÄKRINGAR 

Det har framkommit under intervjuerna att en eventuell framtida ökning kommer att ske då 

större antal människor kommer att utförsäkras från Försäkringskassan. Några av de 

intervjuade socialsekreterarna (från tre kommuner) känner ingen oro inför detta. De menar att 

Socialtjänsten inte kommer att beröras särskilt mycket av detta då de utförsäkrade kommer att 

hamna hos Arbetsförmedlingen istället.  I andra kommuner låter det helt annorlunda. Där 

berättas det att utförsäkringar redan har skett samt att det kommer att bli fler i januari 2010.I 

en kommun ska en ny tjänst tillsättas för att klara ökningen vilket medför att de inte är särskilt 

oroliga inför ökningen. 

   En socialsekreterare berättar om hur oförberedd Socialtjänsten i hennes kommun synes vara, 

eftersom de inte vet hur många som kommer att utförsäkras till årsskiftet. Hon är orolig att det 

”ska bli katastrof”. Hon berättar att de utförsäkrade ska få ersättning från Arbetsförmedlingen 

(aktivitetsstöd). Dock beräknas denna ersättning utifrån individens A-kassanivå och inte på 

den sjukpenning som de erhållit fram tills utförsäkringen. Detta innebär att samtliga måste få 

beräknat hur hög A-kassa de skulle vara berättigade till om de haft rätt till denna ersättning. 

Först därefter kan aktivitetsstödet beräknas. Vad socialsekreteraren ser som ytterst 

problematiskt är att kön till A-kassan redan är flera månader lång. Detta menar hon skulle 

innebära att många personer tvingas söka ersättning från Socialtjänsten i väntan på beslut. 

Denna situation kan kopplas till Hasenfelds (1983) teori om Human Serviceorganisationer och 

dess omgivnings påverkan på organisationen. Den omgivning som Socialtjänsten befinner sig 

i påverkar inte bara Socialtjänsten utan även deras samarbetspartners. I detta fall är det 

politiska beslut som påverkar då reglerna för Försäkringskassan ändras. Det är då inte bara 

Socialtjänsten som påverkas utan även Arbetsförmedling. Socialsekreteraren, som ovan 

berättar om förändringen i försäkringssystemet, menar dessutom att om det skulle bli en 
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väldig ökning av klienter till följd av detta, så skulle de ändå ha samma resurser på 

Socialtjänsten som de har i dagens läge.  

   Det är som synes olika tankar i kommunerna kring vad som väntar när Försäkringskassans 

regler ändras till årsskiftet. Kommunerna har undersökt och förberett olika mycket, vissa har 

genom sitt samarbete med försäkringskassan tagit reda på hur många nya klienter de kan 

förvänta sig. I någon kommun förväntar man sig att många utförsäkrade kommer att hamna 

hos Socialtjänsten och att många behöver söka bistånd i väntan på utredning hos 

Arbetsförmedlingen. Även om ökningen delvis kan kopplas till lokala skillnader när det gäller 

befolkningens problematik i generell mening så framgår det som att alla kommuner inte har 

undersökt detta särskilt noggrant. Det kan tänkas vara så att socialsekreterarna får en tvetydlig 

bild kring situationen eftersom media rapporterar en sak och kommunen säger något annat. 

Det kan även tänkas hänga på hur gott samarbetet är mellan Socialtjänsten, Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen i de olika kommunerna. Frågan är om socialsekreterarna över huvud 

taget kan förutse vad som väntar.     

 

6.2.3 PRIORITERINGAR OCH ÅTGÄRDER 

Flera av våra intervjupersoner uppger att de inte behöver prioritera annorlunda bland sina 

arbetsuppgifter som följd av det ökade antalet klienter.  

   Human Serviceorganisationer befinner sig i ett ständigt föränderligt samhälle varifrån 

organisationen utsätts för påtryckningar, av varierande slag, för att anpassa sig. Detta påverkar 

organisationens arbete och uppgift (Minas, 2008a; Hasenfeld, 1983). Vid kraftig ökning av 

arbetsbördan tänker vi oss att omprioriteringar krävs för att anpassa organisationen till 

samhällets krav så att organisationen ska hinna med det grundläggande arbetet.   

   En socialsekreterare berättar att något som får prioriteras bort är utbildning. Vidare uppger 

hon att hon vill ha mer tid till sina klienter för samtal, men det hinns inte med då det finns så 

mycket administrativt arbete som måste göras. Något som övriga socialsekreterare håller med 

om. Detta är dock inget direkt resultat av det ökande antalet klienter utan är ett generellt 

påstående. Detta mönster är något som vi ser genomgående i samtliga kommuner. En annan 

socialsekreterare berättar att saker prioriterar sig själv. Första prioritet är alltid att få ut 

pengarna i tid, den administrativa delen av jobbet. Ju fler klienter en socialsekreterare får, ju 

mer ligger fokus på det administrativa arbetet berättar hon vidare. Hinner hon med mer av 

förändringsarbete så ”får man vara glad” säger hon.  

   I fyra av våra fem kommuner har nya tjänster tillsatts till följd av den ökning av klienter 

som redan har skett. På dessa olika arbetsplatser berättas det om hur krävande 
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arbetssituationen var innan den nya tjänsten tillsattes. Vi uppfattar det som att tid för de 

arbetsuppgifter som socialsekreterarna ser som mest meningsfulla minskar vid ökat antal 

klienter per socialsekreterare. Enligt det organisationsteoretiska Human Resource – 

perspektivet kan det bli en obalans i relationen mellan de anställda och organisationen vilket 

kan bland annat leda till att personalen överutnyttjas. Då samverkan mellan både organisation 

och individ är god så kommer istället båda att tjäna på det. Organisationen behöver 

personalens energi och kunskap för att uppnå sitt mål och de anställda behöver ett 

meningsfullt och tillfredsställande arbete (Bolman & Deal, 2005). Utifrån detta kan tolkas att 

organisationen förlorar på att inte prioritera utbildning, då kunskap är en faktor till 

måluppfyllelse. Tidsbrist för en av socialsekreterarna innebär även att det blir svårt att finna 

motivation, tid och energi till att tänka fram metoder och idéer om sådant som skulle 

underlätta mer för organisationen än vad det gör idag. I en annan kommun tar de upp att de 

måste gå på så många möten, vilka de ibland måste prioriterat bort då det är klienterna som 

ska vara i fokus. En socialsekreterare berättar att ökad arbetsbörda minskar deras motivation 

och energi för förändringsarbete inom organisationen. Samtidigt är dessa förändringar något 

som behövs för att förbättra organisationens arbete. Utifrån Human Resource – perspektivet 

(Bolman & Deal, 2005) skulle organisationen kunna tolkas motarbeta sig själv. 

 

6.2.4 STÖD FRÅN LEDNINGEN 

Socialsekreterarna som vi intervjuat uppger alla att det är viktigt att få stöd från 

arbetsledningen. Detta är något som de alla uppger sig ha på olika sätt. Forskning visar att 

ledarskapsstil och stödet från ledningen har stor betydelse för hur anställda upplever sin 

arbetssituation. Socialt stöd är av stor vikt för att förebygga stress och för att undvika 

utbrändhet (Jönsson, 2005b). Huruvida socialsekreterarna får gehör från ledningen eller inte 

har varierat mellan de olika kommunerna och när det gällde möjlighet till extra resurser 

uppgavs kommunens ekonomi vara avgörande. I tre kommuner berättar socialsekreterarna att 

de fått tillsatt extratjänster till följd av ökat antal klienter. En av dessa socialsekreterare har 

även själv bett om avlastning för en kortare period för att hinna ikapp med sitt arbete, vilket 

han fått. I två av kommunerna har extra resurser i form av ny personal inte ges eftersom de 

redan fått detta. De skulle istället behöva sänka kvalitén på arbetet om klientantalet fortsätter 

att öka. I en kommun uppges det att förfrågningar om extraresurser måste upp på 

kommunalpolitisk nivå. Dock kan den beslutsprocessen ta så lång tid att situationen helt kan 

ha förändrats så att behovet inte längre finns. 
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   Precis som Hasenfeld (1983) skriver i teorin om Human Serviceorganisationer så befinner 

sig organisationen i en omgivning som hela tiden påverkar organisationen. En del av denna 

omgivning kallar Hasenfeld (1983) för general environment, vilket är den givna situation som 

organisationen befinner sig i. Faktorer som ekonomi och politik är en del av general 

environment och påverkar organisationen, då exempelvis lagarna som organisationen ska följa 

fattas i denna del av omgivningen. Detta ser vi ett tydigt mönster av i vår undersökning då 

socialsekreterarnas arbetssituation hela tiden påverkas av vilka resurser (inte bara 

ekonomiska) de har tillgång till samt vilka beslut politikerna tar. Trots att socialsekreterarna 

inte alltid känner att de får de resurser de behöver, så anser de sig få stöd från sin 

arbetsledning. Att få stöd från sin arbetsledning innebär således inte enbart att få tillsatt de 

resurser socialsekreterarna känner att de behöver för att minska arbetsbelastningen utan även 

att de möts av förståelse och blir lyssnade på.  

   Utifrån Human Resource – perspektivet sätts individen och organisationen i fokus. De 

behöver varandra för att organisationen ska kunna uppnå sina mål och för att individen (den 

anställda) ska få ut mening och tillfredsställelse genom sitt arbete (Bolman & Deal, 2005). I 

vår undersökning framgår det att tillgången till stöd och hjälp från ledningen inte alltid är 

självklar när det gäller förfrågan efter ekonomiska resurser. De intervjuade lyfter dock fram 

att de känner stöd från sina chefer eftersom de lyssnar på dem, förstår dem och låter dem vara 

delaktiga i planeringsarbetet. Att alla våra intervjupersoner upplever sig få stöd från ledningen 

skulle kunna tolkas som att en del av de anställdas behov uppfylls. Dock uppstår det en 

bristfällig samverkan mellan den anställda och organisationen då organisationen inte kan 

bemöta den anställdas behov av större resurser för att underlätta arbetsbördan. 

   Frågan är om socialsekreterarna kan bli nöjda. De flesta väljer sina yrken eftersom de har en 

önskan om att hjälpa människor (Jönsson, 2005b). Kan det vara så att det alltid finns fler 

människor som behöver hjälp varför socialsekreterarna aldrig kan bli helt tillfredsställda. 

Kanske är det en vanesak. En socialsekreterare som arbetat 20 år uppger att det är ledningens 

uppgift att ändra så att det blir bättre. Detta bekräftas av bland annat en socialsekreterare som 

säger: ”[…] det måste man ju lägga över på chefen […] det är ingenting som vi handläggare 

får ta på oss, för det är inte vårt ansvar. Vi gör ju det vi klarar av och hinner med”. 

 

6.2.5 SAMARBETE MED ANDRA 

Vår undersökning visar att förändringar inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan 

påverka arbetssituationen för socialsekreterarna som vi intervjuat.  
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   Hasenfeld (1983) beskriver i teorin om Human Serviceorganisationer hur varje organisation 

befinner sig i en omgivning. En del av denna omgivning kallar han för task environment. Det 

är i denna omgivning vi finner Socialtjänstens samarbetspartners så som Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan. Dessa samarbeten är viktiga för att upprätthålla servicen till 

medborgarna (Hasenfeld, 1983).  

   Majoriteten av socialsekreterarna uppger att de märkt att Arbetsförmedlingen har mer att 

göra. Dock uppger två av socialsekreterarna att ökningen inte påverkat samarbetet alls medan 

socialsekreterarna i en annan kommun uppger att samarbetet försämrats avsevärt. I de två 

kommunerna där samarbetet fortfarande går bra uppger socialsekreterarna att de har 

regelbundna träffar med både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan varje månad. 

Viktigt för ett gott samarbete visade sig även ha att göra med om de tre myndigheterna ligger i 

samma kommun. I våra intervjuer förekom kommuner av båda situationer (myndigheterna i 

samma och skilda kommuner) samt även där en centralisering av Försäkringskassan var på 

gång att genomföras. En socialsekreterare, i en kommun där samarbetet med 

Försäkringskassan varit gott innan centralisering, beskriver situationen som följande: ”De har 

haft omorganiseringar och omprioriterar så att vi har ju försvunnit ur deras nätverk så att 

säga”. Ända sättet för dem att få kontakt med Försäkringskassan är numera via telefon. De 

kommer då inte i kontakt med någon de känner utan det blir olika handläggare varje gång. I 

en kommun, där en eventuellt kommande centrealisering av Arbetsförmedlingen ska ske, 

berättar socialsekreterarna att de inte vet hur detta kommer att påverka samarbetet. Vidare 

berättar de att samarbetet underlättas av att de vet vilka handläggarna är. Detta visar tydligt 

hur den omgivning Hasenfeld (1983) kallar task environment påverkar Human 

Serviceorganisationer i arbetet. Det framgår att socialsekreterare vi intervjuat är ganska 

beroende av detta samarbete för att deras arbete ska fungera bättre. Med ett väl fungerande 

samarbete underlättas deras arbete och då samarbetet är bristfälligt försvårar det arbetets gång. 

Vad ovan nämnda socialsekreterare berättar visar på hur förändringar i andra myndigheter, 

som Socialtjänsten samarbetar med, kan påverka arbetssituationen för socialsekreterarna. 

Vidare tänker vi att socialsekreterarnas möjligheter att planera sitt arbetet kan påverkas. 

   Enligt Jönsson (2005b) ligger i arbetets natur att vara potentiellt stressigt och 

klientrelationer arbetsbelastning, relationer med kollegorna är potentiella stressfaktorer. Vi 

tänker oss att även försvårat samarbete med externa samarbetspartners skulle kunna upplevas 

som ytterligare en stressfaktor i en redan ansträngd arbetssituation.  
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6.3 MÅL  

6.3.1 ÖVERGRIPANDE MÅL  

Socialsekreterarna som vi talat med uppger sig ha bra bild över organisationens övergripande 

mål (Socialtjänstlagen). Ingela Thylefors (2007) skriver att Human service organisationer som 

sociala enheter som syftar till att uppnå ett eller flera mål. Johansson (2003) menar att behovet 

måste finnas för att organisationen ska överleva.  

   Socialsekreterarna i vår undersökning uppger att de övergripande målen uppfylls men 

kommer med kommentarer som: ”än så länge”, ”själva basen uppfylls”, ”tror att det uppfylls” 

och ”nja, inte helt” (citaten syftar till Socialtjänstlagen som helhet, exempelvis syftar ett av 

citaten på den problematiska boendesituationen i kommunen). På en arbetsplats berättar 

socialsekreterarna att Socialtjänstlagens krav, i dagsläget, uppfylls men om arbetsbelastningen 

skulle öka så ”finns det en risk att det kommer att brista”. Vart den gränsen går uppger de sig 

dock inte veta. Jönsson, Tranquist och Peterssons (2003) studie visar att majoriteten av 

socialsekreterarna (65 %) som deltog i deras undersökning anser att målen i stor eller ganska 

stor utsträckning uppnås. En knapp tredjedel uppgav att målen uppnås i en ganska liten 

utsträckning  

   En av socialsekreterare i vår undersökning har erfarenhet av att ha arbetat med ekonomiskt 

bistånd i flera kommuner av varierande storlek och med olika arbetsmetoder. Hon uppger att 

på platser med högt klientantal, som i vissa storstäder, upprätthålls Socialtjänstlagen bara till 

viss del. ”Det regelmässiga upprätthålls men arbetet med själva människan blir bristfällig 

eftersom det inte finns utrymme att träffa sina klienter.” Det står i Socialtjänstlagen att arbetet 

ska inriktas på att ”… frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser…” (SoL 1 

kap 1 §). På sin nuvarande arbetsplats upplever hon dock att Socialtjänstlagens mål uppfylls.  

   De kommuner som ställt upp på våra intervjuer har haft likartade omständigheter gällande 

arbetsmetod och klientantal. Socialsekreterarens erfarenheter från andra socialkontor ger oss 

inblick i hur det kan se ut på andra ställen. På socialkontor med lägre ärendeantal verkar det, 

utifrån socialsekreterarnas uttalanden, finnas mer utrymme för förändringsarbete (eller 

kvalitativt arbete som vissa uttryckt). Då antalet klienter ökar riskeras det att bli brister i 

kvalitetskraven. De kommunala skillnaderna blir härmed tydliga eftersom vissa kommuner 

alltid har högt ärendeantal oavsett ökning eller ej medan ökningen av ärenden i mindre 

kommuner ökar mer drastiskt varför det blir tydligare med kvalitetsbrister. När bristerna och 

förändringarna bli så drastiska och tydliga kan det vara svårt för organisationen att inte 

genomföra förändringar som säkerställer servicen till kommuninvånarna. Någon reglering 
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måste ske och det kan vara att sänka kraven på kvalitet eller exempelvis anställa mer personal. 

Därmed kan det påstås att Socialtjänstlagen som helhet uppnås, mer eller mindre, i olika 

kommuner då där finns olika mycket utrymme för förändringsarbete. 

 

6.3.2 KOMMUNALA MÅL  

Alla socialsekreterare uttryckte, i ett första skede av intervjuerna, att arbetsplatsens riktlinjer 

kunde följas. På en arbetsplats uttryckte socialsekreterarna dock att det kommunalt var stadgat 

att klienter skulle få tid för ett första besök inom en arbetsvecka från att de kontaktat 

socialkontoret, detta var dock inte möjligt i den rådande situationen där klienter kunde få 

vänta upp till tre veckor för att träffa en socialsekreterare. Här kan en viss dubbelhet göra sig 

tydlig, för trots att en aspekt av de kommunala riktlinjerna inte kunde upprätthållas så 

uttryckte socialsekreterarna ändå att riktlinjerna följdes. Även i Jönsson, Tranquist och 

Peterssons (2003) studie visar att ca 60 % av socialsekreterare anser att arbetsplatsens mål till 

viss del är väl definierade. 

   Ingela Thylefors (2007) skriver att det i komplicerade organisationer, exempelvis en Human 

Serviceorganisation, kan ge framgång med vida och oklara mål. Det som dock blir viktigt är 

att sätta både långsiktiga och kortsiktiga mål. De kortsiktiga målen har till syfte att sätta 

energin i arbetet och vara ett steg på vägen mot det långsiktiga målet, vilket är visionen för 

organisationen (Thylefors, 2007). Även om socialsekreterarna säger sig ha bra uppfattning 

över organisationens övergripande mål och arbetsplatsens riktlinjer så kan det vara svårt att 

separera dessa från varandra. Socialtjänstlagens krav ska fyllas men kommunala behov 

reglerar vilka riktlinjer som är stadgade på den specifika arbetsplatsen (Minas, 2008b). 

Socialsekreterarnas kunskap och kännedom om båda dessa (Socialtjänstlagen och de 

kommunala riktlinjerna) kan medföra att de vid våra frågor har svårt att separera dessa åt. Vid 

en direkt fråga om de upplever att Socialtjänstlagens krav uppnås blir det ett jakande svar och 

vid mer öppna frågor där mer utvecklade svar krävs visas motsatsen.  

   En annan faktor kan vara att de främst arbetar utifrån riktlinjerna som finns, vilka är mer 

specifika än Socialtjänstlagen, och när dessa inte uppnås så innebär det inte nödvändigtvis att 

Socialtjänstlagen inte uppnås. Det står inte i Socialtjänstlagen att klienter ska få träffa en 

socialsekreterare inom fem arbetsdagar utan det står i arbetsplatsens riktlinjer.  

   Socialtjänstens uppgift är ju att se till att det praktiska arbetet utifrån Socialtjänstlagen 

säkerställs inom kommunerna (Bergmark & Lundström, 2008b). Varför det viktigaste 

tillsynes borde vara att Socialtjänstlagen uppnås, eller åtminstone inte bryts. Hasenfeld (1983) 

menar att kritik som riktas mot Human Serviceorganisationer är att det ofta är en stor 
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diskrepans mellan organisationens övergripande mål och det arbete som verkligen utförs. 

Organisationen står under ständig press mot att anpassa sina mål för att tillfredställa 

värderingarna hos olika intressegrupper i samhället. Detta kan leda till att organisationen 

pressas att sträva mot flera och ibland motstridiga mål. Målen riskerar på så vis att bli så 

abstrakta att de blir truismer som ingen kommer att ifrågasätta utan att de egentligen berättar 

något om arbetet som de utför (Hasenfeld, 1983). Två socialsekreterare som beskriver 

organisationens mål säger som följande: ”Målet med organisationen är att klienterna ska bli 

självförsörjande, få ett drägligare liv (boende exempelvis), arbeta med barnets bästa i fokus.”  

”Det främsta målet är att så fort som möjligt få ut klienterna i självförsörjning samt att stärka 

personens hela livssituation”. Begrepp som barnens bästa, drägligare liv och stärka individens 

hela livssituation är begrepp som många inte går emot. De är allmänna och självklara. Dock är 

det upp till kommunernas olika riktlinjer att fastställa vad som ingår i dessa begrepp varför de 

med största sannolikhet är lättare att kritisera. Organisationen kan anklagas för att vara för 

tillåtande och att de inte gör tillräckligt till att utöva maktövergrepp mot sina klienter. Här har 

vi alltså ytterligare ett exempel på hur svårt det är att avgöra till hur stor del organisationens 

mål som uppnås. Detta då målen ser olika ut i olika kommuner. Alla kommuner har som mål 

att uppnå Socialtjänstlagen men vägen dit ser olika ut. Det är även utifrån de officiella målen 

som organisationen granskas (Hasenfeld, 1983). 

   När det gäller användningen och betydelsen av riktlinjerna uppger majoriteten att de har 

stöd av arbetsplatsens riktlinjer och målformulering. En socialsekreterare uppger att hon är 

”väldigt tacksam för att riktlinjerna finns. Utan riktlinjer skulle det gissas för mycket om hur 

olika fall skulle behandlas.” Av tidigare erfarenhet uppger hon att det är viktigt med 

målformuleringar, dock har det inte arbetats fram några i kommunen där hon arbetar nu. En 

tydlig värdegrund, vision och målformulering att arbeta efter är något hon uppger sig sakna 

väldigt mycket. Thylefors (2007) talar om organisationer som en hierarkisk målmodell var 

syftet/uppdraget står högst upp i verksamheten. Nästa steg är visionen vilken är vägledande 

inför det tillstånd som organisationen önskar för framtiden. Jönsson (2005a,b) lyfter fram 

vikten av bra mål från organisationen, vilka tydligt anger begränsningar kring arbetet eftersom 

det kan vara svårt för socialarbetaren att bedöma när tillräckligt är gjort. Detta är en följd av 

att organisationens övergripande mål är vaga och måste tolkas för att kunna tillämpas i 

praktiken. Mål är viktiga eftersom de motiverar och leder till effektiva insatser (Thylefors, 

2007). När det inte finns någon målformulering så finns det därmed inte heller något tydligt 

delmål för de anställda att följa. Målet blir då att uppfylla den brett formulerade 

Socialtjänstlagen utifrån riktlinjerna på arbetsplatsen. Detta borde, utifrån Jönssons (2005b) 
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resonemang, leda till att det blir ännu mer svårbedömt socialsekreterare i denna situation att 

veta när de gjort tillräckligt i sitt arbete.        

   På en arbetsplats har socialsekreterarna medverkat i utformningen av målformuleringen. I 

denna ingår det bland annat att de är villiga att arbeta övertid för att hinna med att betala ut 

ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd i tid. Målformuleringen anser de vara tydlig och 

stödjande. De ser det dessutom som väldigt positivt att ha medverkat vid framtagningen av 

denna. Att de själva har varit med och medverkat i utformningen av målformuleringen tänker 

vi kan vara en viktig faktor för hur tydlig de anställda uppfattar den. Att de sedan även har 

varit med att utformat att de ska arbeta övertid kan tyda på att känner att arbetet de utför är av 

betydelse och att de har ett engagemang. Övertidsarbetet kan även vara ett resultat av någon 

form av förhandling med ledningen. Det kan vara som Bolman och Deal (2005) påstår att en 

välbalanserad relation mellan anställda och organisation ger de anställda ett meningsfullt och 

tillfredställande jobb och organisationen lyckas uppnå sina mål med hjälp av personalens 

kunskap och energi. 

 

6.3.3 INDIVIDUELLA MÅL 

När det gäller intervjupersonernas egna krav och mål på sitt arbete uppger samtliga att de 

uppnår dessa. En intervjuperson säger dock att ”när arbetsbördan blir för stor så blir det 

svårt”. En annan socialsekreterare påpekar dock att det är viktigt att komma ihåg att som 

socialsekreterare får man inte ta hela ansvaret utan måste komma ihåg att klienterna har 

ansvaret att hjälpa sig själva. På två arbetsplatser sa socialsekreterarna, med glimten i ögonen, 

att ”Målet är att vi ska bli arbetslösa och att alla andra ska få arbete”. Vidare fortsätter 

socialsekreterarna på en arbetsplats meningen med att de inte tror att detta är möjligt eftersom 

de (Socialtjänsten) är det yttersta skyddsnätet och för att det alltid kommer att finnas 

människor som behöver hjälp.  

   En socialsekreterare uppger att en del av hennes mål är att se det positiva i varje ärende 

eftersom det kan finnas mycket negativt i arbetet. Detta är viktigt för att hon inte ”ska gå 

under och för att inte klienterna ska knäckas fullständigt”. Flera av socialsekreterarna berättar 

att det är kvalitén i deras arbetssätt som är viktigt, det vill säga att kunna fokusera på 

individen och jobbar med förändringsarbete. De berättar att det finns en önskan om en så god 

kvalité i arbetet som möjligt. Detta innebär att arbetet inte bara handlar om klientens 

ekonomiska situation utan att de även arbetar för klientens framtid, sociala situation och flera 

områden som är viktiga för klienten. 
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   Precis som Johansson (2003) skriver så arbetar de anställda inom Human 

Serviceorganisationer med moraliska frågor vars fokus ligger på klientens innersta. Hasenfeld 

(1983) menar att varje insats från organisationen måste vara moraliskt försvarbar eftersom 

varje beslut och handling sker i relation till en klient och kan få stora moralisk konsekvenser. 

Det arbete som socialsekreterarna vill lägga mer tid på och som de ser som egna mål med 

arbetet är således viktigt även för att organisationens mål ska kunna uppfyllas. Således 

uppfattar vi det som att denna typ av måluppfyllelse (organisationens mål som inriktas på 

moraliska frågor) är viktig för organisationens framgång. Detta framgår även tydligt utifrån 

Human Resource – perspektivet där det kan utläsas att känslan av mening i arbetet är 

nödvändig för att socialsekreterarna ska kunna ha en välfungerande samverkan med 

organisationen. Denna samverkan är i sin tur nödvändig för att organisationen ska kunna 

uppnå sina mål (Bolman & Deal, 2005). Vi kan se att flera av de individuella mål som 

socialsekreterarna lägger vikt vid är samma som det de ser som meningsfullt i sitt arbete. Vi 

har även kunnat utläsa att ju större klientantal socialsekreterarna får desto mindre tid har de att 

tillägna sina individuella mål, tillika det de finner mest meningsfullt i sitt arbete. Därigenom 

ser vi att då möjlighet till uppfyllelse av de individuella målen begränsas så försvårar 

organisationen sin egen måluppfyllelse. 

  

6.4 MÅENDE 

6.4.1 SOCIALT STÖD 

Två socialsekreterare från en av våra deltagande kommuner, som sedan länge haft hög 

arbetsbelastning, känner att de har en känsla av kontroll trots sin arbetssituation. Dock bör 

tilläggas att endast intervjupersonerna från tre av de fem kommunerna tillfrågades huruvida 

de känner kontroll över sin arbetssituation eller ej. Samtliga (tre socialsekreterare) menar att 

de känner att de har kontroll.  Björling och Hägglunds (2004) undersökning visar att hälften 

av socialsekreterarna har en positiv känsla inför att gå till arbetet. Nästan alla tillfrågade 

svarar dock att deras arbete är något eller mycket psykiskt påfrestande. 70 % att de tillfrågade 

har under det senaste året funderat på att byta arbete. En stor majoritet av dessa arbetar med 

ekonomiskt bistånd. Studien visar även att socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt 

bistånd känner att de har mycket låg grad av kontroll över sitt arbete. Författarna menar att 

stor arbetsbörda och snabba beslut kan vara orsaken till detta. Vidare kommer de fram till att 

både graden av kontroll samt möjligheten att uppfylla ställda krav är låga. Känslan av kontroll 

över sitt arbete påverkar välbefinnandet på jobbet till hög grad. Jönsson, Tranquist och 
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Petersson (2003) menar att känslan av för lite kontroll i kombination med för höga krav från 

arbetsplatsen kan ha en negativ effekt på individen. 

   Majoriteten av socialsekreterarna i Björling och Hägglunds (2004) undersökning uppger att 

arbetsgemenskapen med deras kollegor är god samt att betydelsen av denna är mycket viktig 

för välbefinnandet. Genomgående för alla socialsekreterare i vår undersökning är att kollegor 

och gemenskapen dem emellan är en viktig faktor för att må bra. Genom kollegorna får de 

bland annat stöd i hantering av ärenden, möjligheten att diskutera och chansen att få skratta 

ihop i deras relativt tunga arbetssituation. Detta stöd uppger våra intervjupersoner vara en 

faktor som underlättar deras arbete. Jönsson, Tranquist och Petersson (2003) skrivit att socialt 

stöd har en mycket positiv verkan på hur människor mår i sitt arbete även om de utsätts för 

höga krav. De kommer även fram till att en stor majoritet finner att de får stort eller ganska 

stort stöd av sina kollegor. Socialt stöd tillgodoser behovet om gemenskap och 

grupptillhörighet. Det sociala stödet inger även en känsla av att ha något mer kontroll över 

arbetsbelastningen och trycket från olika stressfaktorer lättar. Detta är något vi kan se i vår 

undersökning. Åtta av våra nio intervjuade socialsekreterarna är stressade, men de vi frågat 

känner att de har en känsla av kontroll. Jönssons, Tranquist och Peterssons (2003) 

resonemang kring socialt stöd och gemenskap förefaller gälla för de socialsekreterare vi talat 

med då alla berättar att denna faktor är viktig. Även vi kan dra slutsatsen som kan dras är att 

det sociala stödet är en bidragande faktor för en känsla av kontroll och därmed en större 

förmåga att kunna hantera hög stressnivå. Trots denna stress har de flesta av 

socialsekreterarna (alla intervjupersoner har inte fått frågan) en positiv känsla då de går till 

jobbet och det framgår rent allmänt i alla intervjuer att socialsekreterarna har en positiv känsla 

om sina jobb. 

   Sett ur Human Resorce – perspektivet ska samverkan mellan organisationen och den 

anställda vara välfungerande. Den anställde har bland annat ett behov av att känna mening i 

sitt arbete (Bolman & Deal, 2005). Vi tänker oss att den mening de finner i sitt arbete är 

tillräcklig för att de ska arbeta kvar och trivas, men att de skulle kunna få mer belöning från 

organisationen i form av mer arbete med klienten. Således kan vi se att samarbetet mellan 

organisationen och de anställda inte är helt välfungerande, men tillräckligt fungerande för att 

organisationens mål ska uppnås.  

 

6.4.2 MENINGSFULLHET 

Det framgår i intervjuerna att socialsekreterarna finner mening i sitt arbete när de finns där för 

att stödja individen samt att det är detta de vill lägga mer tid och energi på. Samtliga 
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socialsekreterare framhåller vikten av att få arbeta mer direkt med sina klienter. Human 

Resource – perspektivet visar på att personalen har ett behov av att finna mening i sitt arbete 

(Bolman & Deal, 2005). Human Serviceorganisationer bearbetar och söker få till förändringar 

hos sina ”mänskliga råvaror”. Relationen mellan anställda och klienter har stor betydelse för 

huruvida organisationen uppnår positiva eller negativa resultat (Hasenfeld, 1983). Jönsson, 

Tranquist och Peterssons (2003) studie visar att nästan hälften av socialsekreterarna tycker att 

de arbetar tillräckligt mycket med både klientarbete och annat arbete samt att nästan lika 

många tycker att delen ”annat arbete” än direkt klientarbete är för stor. Även i vår 

undersökning känner flera att det inte är rimligt att de ska ha så många administrativa 

uppgifter. De flesta vill ha mer tid till klienten och de som redan känner sig nöjda med detta 

träffar sin klient varje, var annan eller var fjärde vecka. I en av de mindre kommunerna träffar 

socialsekreterarna sina klienter en gång i månaden och känner sig nöjda med det. I en annan 

mindre kommun träffar socialsekreteraren, även hon, klienterna en gång i månaden, men hon 

önskar att hon fick träffa dem oftare. Skillnaden mellan dessa kommuner är att hon som är 

missnöjd har nästan dubbelt så många klienter än de socialsekreterare som är nöjda. Hon har 

mindre tid för att ge ”det lilla extra” till varje klient än vad de har i den andra kommunen. 

Jönssons, Tranquists och Peterssons (2003) studie visar att hälften av socialsekreterarna 

tycker att de har för lite tid till varje klient och lika många tycker att de har lagom mycket tid 

till varje klient. En av socialsekreterarna, i vår undersökning, berättar att det är att få prata 

med människor och att få lyssna på dem som är det roliga, inte den stora mängden 

administrativt arbetet. Detta mönster är genomgående i alla våra intervjuer. Betydelsen av att 

få träffa klienterna ofta är genomgående viktig för socialsekreterarna. Detta att kunna arbeta 

med varje klient och genomföra någon form av förändringsarbete är vad de kallar för kvalité i 

sitt arbete. Två av socialsekreterarna har tidigare erfarenheter från arbete i större kommuner 

där arbetsbelastning och antalet ärenden per tjänst är högre. Där hann de inte med själva mötet 

med klienten utan det var mycket mer ett administrativt jobb. ”[…] som socialsekreterare så 

hade man inte tid att gå på djupet, utan det var att man gjorde grundutredningen och sedan 

så hade man assistenter som tog över det löpande arbetet. Så det kunde gå månader innan 

man träffade sin klient igen” berättar en socialsekreterare som nu arbetar i en mindre 

kommun. Den beskrivna arbetssituationen ställs i relation till den kommun och det arbete han 

har nu, där han uppger sig kunna gå på djupet med varje klient. Vad som även framgår i vår 

undersökning är att de socialsekreterare som känner att de får träffa sina klienter tillräckligt 

ofta upplever att de har en lagom mängd arbetsbörda. Detta trots att de har mycket att göra 

och att nya klienter står i kö för att få träffa dem. Vi kan utläsa att följden av ökat klientantal 
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är att socialsekreterarna inte hinner spendera lika mycket tid och energi vid den del av arbetet 

som de finner mening i (mötet med klienten).  

   Intressant att tillägga är även det resultat som Sandra Jönsson (2005b) kommer fram till i sin 

avhandling. Hennes resultat visar att desto mer direkt klientkontakt socialsekreterarna har i 

sitt arbete, ju större arbetsbörda upplever de att de har. Socialsekreterare med mer direkt 

klientkontakt fann även minst meningsfullhet i sitt arbete jämfört med dem som hade liten 

direkt klientkontakt. Våra intervjupersoner uppger sig istället finna mening i sitt arbete genom 

mötet med klienten. Jönsson (2005b) uppger att arbetet med klienter kan bidra både till stress 

och tillfredsställelse. Dock uppger hon att även andra faktorer spelar roll. Bristande 

meningsfullhet kan därmed inte endast kopplas till arbetet med klienterna utan även till 

faktorer såsom resurser. Vi kan dock inte göra en jämförelse liknande Jönssons (2005b) 

eftersom samtliga av våra intervjupersoner representerar relativt små kommuner med liknande 

omständigheter i sina arbetssituationer. Jönssons (2005b) undersökningsgrupp är större och 

ser mer varierande ut än vår. Ett exempel på detta är att våra intervjupersoner träffar sina 

klienter en till fyra gånger i månaden. Vårt resultat visar att de finner mening genom det 

direkta mötet med klienten, men vi kan inte säga om de finner mer eller mindre mening i sitt 

arbete än de som har än högre eller mindre grad av direkt klientkontakt. Vi har inte fått 

tillfälle att göra en sådan jämförelse. Dock ger våra intervjupersoner oss uppfattningen att de 

finner mening i sitt arbete trots perioder av hög stress och arbetsbelastning. Utifrån Human 

Resource – perspektivet kan vi få en uppfattning om hur välfungerande samarbetet mellan 

organisationen och dens anställda är (Bolman & Deal, 2005). Analyseringen av empirin pekar 

mot att de anställdas behov till viss del är uppfyllda. Det har framkommit i våra intervjuer att 

samtliga finner någon form av mening i arbetet. Vad som gör jobbet givande för 

socialsekreterarna är själva arbetssättet, att ha fokus på individen och att vara där för klienten. 

Förändringsarbetet lyfts fram som en faktor som ger meningsfullhet. Förändringsarbetet, 

säger två socialsekreterare, är viktigt just för att det faktiskt finns en chans för klienten att bli 

självförsörjande, det vill säga det bästa sättet att nå det övergripande målet. 

 

6.4.3 STRESS 

När det gäller socialsekreterarnas tillfredsställelse i arbetet verkar det finnas en obalans 

mellan vad organisationen kan erbjuda och socialsekreterarnas behov. Detta framträder 

genom att av de nio tillfrågade socialsekreterarna är det bara en som svarar att det aldrig 

förekommer negativ stress i arbetet.  
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   Inom Human Resource – perspektivet läggs det vikt vid att balansen i samverkan mellan 

organisationen och personalen ska vara god. Är den inte det resulterar detta i att någon part 

kan bli lidande. Ett tecken på bra balansen är då personalen känner mening och 

tillfredställelse i sitt arbete (Bolman & Deal, 2005). En persons hälsa och personliga 

utveckling är i förhållande till arbetet beroende av faktorer så som meningsfullhet, 

organisering och graden av egeninflytande och kontroll över arbetet. Vid obalans kan bland 

annat stress uppkomma. En vanlig stressfaktor för socialsekreterare är hög arbetsbelastning 

(Jönsson, Tranquist & Petersson, 2003).  

  En av socialsekreterarna uppger att hon känner en inre stress under de perioder som innebär 

hög arbetsbörda. Denna stress är dock ej konstant pågående. Detta är ett mönster som gjorde 

sig gällande för majoriteten av de övriga intervjuerna. En annan socialsekreterare berättar 

dock att vetskapen om att deras jobb aldrig kommer att ta slut skapar en konstant stress hos 

henne. I en tredje kommun berättas det att de varit under hård press under så lång tid att detta 

tillstånd normaliserats. Den höga arbetsbördan innebär ofta stress i vardagen berättar de. 

Jönsson (2005b) uppger att om organisationen inte bidrar med klart angivna 

standardbegränsningar rörande hur arbetsbördan ska begränsas kan det vara svårt för 

socialarbetaren att bedöma när de gjort ett tillräckligt bra arbete. 

   Human Resource – perspektivet betonar att en obalans mellan organisation och individ kan 

medföra lidande för en av parterna. En sådan obalans kan vara att personalen överutnyttjas 

(Bolman & Deal, 2005). På en arbetsplats uttrycker socialsekreterarna följande: ”Alltså vi har 

gått på knäna rätt så länge nu så nu är det ett helt normalt tillstånd för oss […] det värsta är 

nog att när man är inne i det här så… arbetet normaliseras när man har mycket att göra […]. 

Det är sällan man slutar den tiden man ska”. Att stress har blivit norm på arbetsplatsen 

tänker vi talar för en stor obalans mellan organisation och individ då de anställda ständigt 

verkar överutnyttjas. Vi tänker oss att processen (av överutnyttjande) måste ha gått väldigt 

långt när det har blivit ett normaltillstånd för de anställda på arbetsplatsen. Frågan är om det 

går att må bra på en arbetsplats där det är på det här sättet. Socialsekreterarna uppger att de 

trivs på sitt arbete och belyser vikten av god relation till kollegorna. Det verkar därmed som 

att bristen av balans mellan organisation och anställd kan vägas upp av andra faktorer. Frågan 

är hur länge detta kan vara? Detta kan vi inte svara på men vi tänker oss att det föränderliga 

samhället som organisationen befinner sig i kan påverka de övriga faktorerna på arbetsplatsen 

också. Exempelvis kan en nyckelperson på arbetsplatsen försvinna och tydliggöra obalansen 

som råder. Att överutnyttjande kan ske på detta vis kan enligt Jönsson (2005a) även ha att 

göra med att socialsekreterarna har svårt att bedöma när de gjort ett tillräckligt gott arbete då 
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organisationens mål är svårbedömda. Björling och Hägglund (2004) har undersökt 

socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö. De kommer i sin undersökning fram till att om 

socialsekreterare utsattes för mental stress under en längre tid kunde detta resultera i att deras 

empati minskar. Tillsammans med hög stress kan känslan av för liten kontroll medför en 

känsla av uppgivenhet. Johansson (2003) uppger att relationen mellan socialsekreterare är 

känsliga och i stor utsträckning baseras av moraliska frågor. Relationen med klienterna är 

därmed viktig för hur arbetet utförs och vad resultatet blir (Hasenfeld, 1983). Om 

socialsekreterarna riskerar att få minskad empati och sociala färdigheter gentemot sina 

klienter som Björling och Hägglund (2004) redogör för så kan detta i längden påverka 

organisationens förmåga att uppnå sitt syfte enligt Socialtjänstlagen där det står att individens 

egna möjligheter ska stärkas (4 kap 1 § SoL). Obalansen mellan organisation och anställd 

verkar därmed förstärkas och eskalera om den inte hanteras (Bolman & Deal, 2005). 

Socialsekreterarna vi intervjuat har lyft fram vikten av att lyssna på klienterna och visa att de 

är där för dem. De uppger även att de känner empati för dem. Om deras sociala färdighet 

minskar eller ej kan vi dock inte dra några slutsatser om då våra frågor inte haft den 

riktningen.  

  

6.5 SAMMANFATTNING  

Syftet med vårt arbete var att ta reda på hur socialsekreterare, på Socialtjänstens avdelning för 

ekonomiskt bistånd, hanterar ökande klientantal samt hur detta påverkar deras arbetssituation 

och mående. 

   Analysen visar att tid för de arbetsuppgifter som socialsekreterarna ser som mest 

meningsfulla minskar vid ökat antal klienter per socialsekreterare. Ett tecken på att de 

överutnyttjas är den periodvist negativa stressen som åtta av våra nio intervjuade 

socialsekreterare upplever. Detta kan leda till att deras tillfredsställelse i arbetet minskar samt 

att risk för minskad motivation och energi finns. För hög arbetsbörda per socialsekreterare 

uppfattas därmed kunna leda till att organisationen försvårar för sig själv i sin egen 

måluppfyllelse. Våra resultat visar dock att trots ovan beskrivna situation så uppnås 

organisationens grundläggande mål och socialsekreterarna finner viss mening med sitt arbete. 

Analysen visar att en faktor som kan inge en känsla av kontroll över arbetet är socialt stöd. 

Detta stöd lyfts fram som mycket viktigt för deltagande socialsekreterare. 

   Analysen visar även att organisationen hade kunnat få sitt behov mer tillgodosett ifall de 

anställda kunnat lägga ner mer tid på förändringsarbete med varje klient. Detta 
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förändringsarbete skulle även kunna leda till att klienten snabbare kan komma ut i 

självförsörjning. Att minska tiden för denna form av arbete försvårar därigenom för 

organisationen att uppnå sitt mål (att få ut klienterna i självförsörjning). Det framgår även att 

de arbetsuppgifter som socialarbetarna vill lägga mer tid på i sitt arbete är just detta 

förändringsarbete och inte fullt så mycket tid på det administrativa arbetet. 

   Vidare har undersökningen visat att de deltagande socialsekreterarna har olika syn på vad 

som är ett rimligt antal klienter. Detta beror på vad målet med arbetet för varje arbetsplats är, 

samt om de arbetar med en specifik grupp av klienter. Om socialsekreteraren däremot 

hänvisar till sina egna mål, så anser majoriteten att ett lägre antal klienter skulle vara rimligt 

så att de hinner jobba mer med varje klient i så kallat förändringsarbete. Då målen i en Human 

Serviceorganisation är övergripande och svåra att mäta tänker vi oss att socialsekreterarna kan 

få svårt att avgöra hur många klienter som är rimligt då detta beror på organisationens krav. 

Analysen visar vidare att det finns svårigheter i att skilja mellan Socialtjänstlagens mål och de 

kommunala riktlinjernas mål. Socialsekreterarna upplever att Socialtjänstlagen uppnås, men 

att det ändå skulle kunna bli bättre. Organisationen klarar att upprätthålla sina grundläggande 

mål (Socialtjänstlagen), om än med mindre tid till förändringsarbete. Detta samtidigt som de 

anställdas behov, att få arbeta med förändringsarbete, blir mindre tillgodosett. Vad gäller 

måluppfyllelse har det dock framkommit att organisationen inte alltid uppnår sina kommunala 

mål. Ett exempel på detta är då riktlinjerna talar för att en ny klient ska få träffa en 

socialsekreterare inom en arbetsvecka men då det i verkligheten kan gå upp mot tre veckor. 

   Analysen visar även på hur socialsekreterarnas arbetssituation påverkas av andra 

myndigheters situation. Vi kan exempelvis se hur ändrade regler och förutsättningar för 

Socialtjänstens samarbetspartner påverkar socialsekreterarna i form av försvårat samarbete 

och ökat klientantal. 

   Resultatet visar att ett sätt för organisationen att hantera ökningen av klienter har varit att 

tillsätta extra tjänster, då arbetsbördan annars blir för hög för socialsekreterarna. 

Undersökningen visar att det är svårt för socialsekreterarna att avgöra om de genomfört ett 

arbete där de lyckas uppfylla ställda krav från arbetsplatsen men att de uppfyller de 

grundläggande kraven i Socialtjänstlagen. Undersökningen visar även att ökningen av klienter 

har inneburit en negativ stress i arbetet för majoriteten av socialsekreterarna.  
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7. SLUTDISKUSSION  

I vår undersökning har majoriteten av kommunerna varit av liknande storlek, haft liknande 

arbetsmetoder och likartad ökningsfrekvens av klienter. En av kommunerna har varit något 

större än de övriga. Det hade varit intressant att studera skillnaderna mellan kommuner av 

varierande storlek och arbetssätt. Vi tänker oss att i kommuner där klientantalet alltid är högt 

och där det administrativa arbetet tar mer utrymme än det direkta arbetet med klienten kan 

ökningen bli uppfattad och hanterad på ett annat sätt. Om frekvensen mellan träffarna med 

klienterna redan är utdragna till gränsen för vad som är acceptabelt så finns det kanske mindre 

möjlighet att ge personalen fler ärenden och istället måste detta lösas på andra sätt. 

Exempelvis blir organisationen kanske tvungen att nyanställa, eftersom det varken går att 

lägga fler ärenden på socialsekreterarna eller dra ner på antalet besök mer. Dessutom kanske 

ökningen inte blir lika dramatisk och på så vis illusionsmässigt mer hanterbar än om ökningen 

är 100%, vilket har skett i en av undersökningskommunerna. Däremot kanske skillnaden 

märks tydligare i måendet hos socialsekreterarna och kanske även i omsättning av personal. 

   Resultatet av vår undersökning visar att många trivs på sitt arbete, men att det skulle vara 

svårt för dem (majoriteten) om klientantalet skulle fortsätta öka. I en kommun hade en 

socialsekreterare ”gått på knäna” och inte klarat av arbetet, först då hade en till blivit 

anställd. I en annan kommun ”går de på knäna” i dagsläget och väntar på att det ska bli 

färdigt med den tjänsten som ska tillsättas. Det känns som att det först måste bli ett markant 

överutnyttjande av personalen innan en förändring blir till stånd. Det hade varit intressant att 

undersöka hur ansvariga inom kommunen tänker på den här situationen när det gäller att 

investera i nya tjänster och dylikt. Upplevs arbetets generellt så viktigt bland socialsekreterare 

att de ”står ut med mer” än vad som egentligen är rimligt? Och har ansvariga inom 

kommunerna en inställning om att det är så det är eller ska vara? Hade detta sett likadant ut 

om det varit ett mansdominerat yrke?  

   Om vi skulle har gjort den här undersökningen med den kunskap vi har idag så hade vi nog 

valt att ta ut tydligare teman i början av undersökningen och då även fått en bättre fokus 

intervjufrågor. Utifrån det material vi fått i dagsläget hade arbetet kunnat bli hur stort och 

brett som helst. Vi hade även valt att intervjua socialsekreterarna enskilt och inte tillsammans 

för att få fram om det fanns skillnader inom samma organisation. Att begränsa oss har varit 

vår största utmaning.   

   När det gäller vår teori och tidigare forskning så är de till stor del överensstämmande med 

vår undersökning. Som tidigare nämnt kände vi dock att vi behövde komplettera vår teori om 
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genomföra en heltäckande analys. För oss har det varit en fördel att vi fann en passande 

teoriinriktning redan innan vi påbörjade insamlandet av empiri. 

   Det som förvånade oss mest i vår undersökning var att vår förförståelse till viss del 

motbevisades. Vi hade inte kunnat föreställa oss att arbete inom ekonomiskt bistånd inte 

automatiskt skulle medföra en negativ stress. Dock visar vår undersökning att en av de nio 

intervjuade socialsekreterarna inte kände någon negativ stress alls. Vi förvånades även över 

hur engagerade några av de intervjuade var i sitt arbete. De hade själva skrivit i sina riktlinjer 

att de skulle jobba över tills de uppnått målet. 

   Något som också blivit tydligt för oss är hur mycket omgivningen påverkar arbetet inom 

Socialtjänsten. När vi ser på samarbetet med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen blir 

det tydligt att arbetet i dessa organisationer kan ha en direkt påverkan på Socialtjänstens 

arbete. Det har även blivit tydligt att det finns ett glapp i systemet mellan dessa tre när det 

gäller bedömning. Flera av våra intervjupersoner bekräftade vad vi redan hade tänkt; det vill 

säga att det finns människor som inte bedöms vara sjuka enligt Försäkringskassans regler och 

anställda läkare men som sedan av Arbetsförmedlingen bedöms vara för sjuka för att bli 

inskrivna där. Detta innebär att många istället hamnar hos Socialtjänsten som på något vis ska 

bedöma om personen är frisk eller sjuk för att veta vilka krav som ska ställas. Det har även 

framkommit att kommunerna inte har samma principer gällande detta. I en kommun berättas 

det att Försäkringskassans beslut följs medan de i en annan kommun väljer att följa klientens 

egen läkares bedömning. Detta är något som vi känner hade varit viktigt att undersöka vidare 

eftersom det är en brist som gäller i hela socialförsäkringssystemet. Dock fanns det inte 

utrymme för detta i vår undersökning.  
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9. BILAGOR 

9.1 INTERVJUGUIDE 

Grundfrågor 

• Hur länge har du jobbat som socialsekreterare? (med vad?) 

• Hur länge har du arbetat här? (samt total erfarenhet av ekonomiskt bistånd, typ av 

anställning) 

• Hur många ärenden har du? 

• Hur många ärenden anses vara rimligt? (enligt organisationen och enligt dig)  

• Kan du beskriva ditt arbete? (Jobbar du med någon specifik grupp av klienter?) 

 

Ökad arbetsbörda 

• Med vilka ord skulle du vilja beskriva din arbetssituation?  

• Vilka faktorer ser du som försvårar ditt arbete och vad ser du som underlättar i ditt 

arbete?  

• Har du märkt av en ökad arbetsbelastning under detta år? (Hur upplever du din 

arbetsbörda?) 

• Vilken klientgrupp har ökat mest? 

• Hur påverkar denna ökning ditt arbete? Hur hanterar du denna ökning? Måste du 

prioritera och hur gör du i så fall det? 

• Erbjuder organisationen någon riktlinje över hur ni ska/bör prioritera bland era 

arbetsuppgifter? 

• Kan du se att den ökade arbetsbelastningen påverkar arbetsmiljön?  

• Har klientökningen påverkat organisationens målsättningar? (Prioriteringar i 

organisationens målsättning, kvalitet/kvantitet) 

 

Mål 

•  Vad är syftet och målet med ditt arbete? 

• Har ni en tydlig målformulering för ditt arbete? Känner du att detta har betydelse för 

ditt arbete? (underlättar det eller önskas det en tydligare formulering, behövs det en 

över huvud taget?) 

• Vad har du för förväntningar på det jobb du utför? (kan du uppnå dina egna krav på 

arbetet du utför/ska utföra?)  
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• Önskar du att du hade tid att göra mer/mindre av något? (Prioritera/prioritera bort).  

• Anser du att arbetsplatsens riktlinjer uppnås?  

• Anser du att socialtjänstlagens krav kan uppnås? (får klienter den hjälp de behöver 

enligt 4 kap 1 § SoL)  

-Om nej- Varför är det svårt att uppnå dessa krav? Vilka krav är det som inte 

uppnås? 

Mående 

• Vad har du för känslor kring din arbetssituation? (stressad, roligt mm) 

• Vad är viktigt för dig för att du ska må bra i ditt arbete? (känner du har kontroll, trivs 

med kollegor mm) 

• Vad är stress för dig? Hälsosam/ icke hälsosam 

• Finns det andra faktorer som påverkar hur du känner kring din arbetssituation? 

(arbetsbörda, krav, prestige, arbetssätt, form av anställning) 

• Hur tänker du kring din arbetssituation framöver? 
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9.2 BREV TILL SOCIALSEKRETERARE 

Hej! 

 

Vi är två studenter på socialhögskolan i Lund som nu påbörjat arbetet med vår C-uppsats. 

Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur Socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd 

hanterar ökat klientantal. Vi har valt att lägga fokus på socialsekreterarnas upplevelser över 

hur detta påverkar deras arbetssituation. Vi skulle vilja intervjua två socialsekreterare som kan 

tänka sig att ställa upp på intervju under veckorna 48-50. 

   Intervjuerna kommer att genomföras av oss båda och planeras tidsmässigt ta ca en timme. 

Du kan själv avbryta intervjun tidigare om du vid något tillfälle inte längre vill medverka. 

Efter överenskommelse kan intervjun komma att spelas in på bandspelare så att vi i efterhand 

kan gå tillbaka och på så vis undvika att vi minns fel när det gäller era svar. Materialet 

kommer att hanteras konfidentiellt och inspelning av intervjun kommer att förstöras när 

arbetet genomförts och avslutats. 

   Intervjuerna kommer att mynna ut i en analys kopplat till relevanta teorier och om intresse 

finns för att läsa det färdiga arbetet så kan detta även skickas till dig via e-post i efterhand. 

 

Vi hoppas att ni är intresserade av att medverka i vår undersökning och ni är välkomna att 

kontakta oss, enligt nedan, för att meddela ert intresse. Vi skulle uppskatta om ni kunde 

kontakta oss så snart ni kan. Meddela då även tid och datum som passar er. 

  

Vi ser fram emot att få samarbeta med er!    

 

Med vänliga hälsningar: 

 

Josephine Tegnér………………………..e-post:  XXX    

 tel: XXX 

Jessica Christerdotter…………….………e-post: XXX  

 tel: XXX 

 


