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For many years, high staff turnover and difficulties in recruiting social workers have been
reported in social services in general but particularly in child welfare. Previous studies have
shown that giving social workers adequate social support is important in getting them to
maintain their job commitment and remain at the workplace. The purpose of our study has
been to investigate in what way internal and external factors contribute to the willingness of
social workers active in child welfare to stay in their work at social services. To collect data,
we conducted qualitative interviews with eight social workers that worked in child welfare for
at least two years. The theoretical starting point that we use to analyze our empirical data is
SOC - sense of coherence. The results of our study indicate that the most common internal
and external factors that contribute to the willingness to stay at their work were colleagues
and the meeting with the client. The colleagues were seen as important and valuable, which
we could identify as an external factor. The meeting with the client we could identify as an
internal factor as the social workers felt that they had an emotional commitment to creating
change within children and their families. At the beginning of our study, we looked at internal
and external factors as two independent variables. Now that we have completed our study, we
would rather say that these variables are in some cases closely related to each other.
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Förord
I vår studie har vi valt att undersöka varför socialsekreterare inom socialtjänstens

verksamhetsområde barn, unga och familj (BUF) vill stanna på sin arbetsplats. Vi har varit

särskilt intresserade av att undersöka varför socialsekreterare inom just detta

verksamhetsområde vill stanna, då det sedan länge lyfts fram att just denna enhet inom

socialtjänsten är den som står inför mest påfrestningar i sitt arbete och som under en längre tid

har omfattats av stor personalomsättning.

Vi vill tacka våra intervjupersoner för den tid de har lagt ner på att delta i vår studie. Det har

varit intressant och givande att få ta del av era berättelser och utan er hade inte denna studie

varit möjlig. Vi vill även rikta ett stort tack till våra kursare som ingått i vår

handledningsgrupp, ni har varit ett viktigt stöd för oss genom hela processen. Slutligen vill vi

även tacka våra familjer för deras tålamod och stöd under denna tid.

Louise Kronqvist och Mia Nordqvist

Campus Helsingborg, 2022.
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1. Inledning

1.1 Problemformulering

Lunds universitet beskriver socionomutbildningen som en bred utbildning som förbereder

studenter för flera olika yrkesområden där de behöver kännedom om människor, deras

levnadsvillkor och samhällets resurser. Utbildningen ger studenten kunskap kring sociala och

personliga svårigheter, varför de uppstår, dess konsekvenser och möjliga lösningar. Som

blivande socionom finns det således ingen självklar väg att gå utan det finns åtskilliga

valmöjligheter för framtidens yrkesliv (Lunds universitet 2022).

Ett av socionomernas fackförbund, Vision, har presenterat en socialchefsrapport för 2022.

Socialchefsrapporten har titeln ”attraktiv och efterfrågad” och handlar om att Visions målbild

är att socialtjänsten ska vara en attraktiv arbetsplats som kan ta tillvara på socionomers,

administratörers, chefers och andra yrkesgruppers fulla kompetens i en gynnsam arbetsmiljö.

Då socialtjänsten ska ge kommunens invånare stöd i svåra livssituationer, exempelvis då ett

barn lever under otrygga hemförhållanden, bör socialtjänsten vara en arbetsplats som ger

medarbetare rätt förutsättningar för att kunna tillgodose de hjälpsökandes rättigheter och

behov. Rapporten visar att andelen chefer inom socialtjänsten som upplever svårigheter med

att bemanna sin verksamhet har ökat de senaste två åren. Cheferna uppger att de kan se ett

samband mellan socialsekreterares arbetssituation och svårigheterna att både rekrytera och

behålla personal. Av rapporten framkommer det att många socialsekreterare inom

socialtjänsten uppger att de trivs med sina arbetsuppgifter och att de upplever sitt arbete som

meningsfullt men att förutsättningarna och resurserna för att kunna göra ett bra arbete är

bristfälliga. Socialsekreterare uppger att de har för hög arbetsbelastning, att de upplever

symtom på stress, att de anställdas kompetens inte används fullt ut och att stödet samt

uppmuntran från de närmaste cheferna är bristfälligt.

Tham och Strömberg (2020) uppmärksammar att socialtjänsten generellt men framför allt

arbetet med barn, unga och familj (BUF), under en längre tid har präglats av hög

personalomsättning och svårigheter att rekrytera ny personal. Författarna lyfter även att en

stor del av socialsekreterare börjar sin karriär inom BUF vars arbetsuppgifter ofta beskrivs
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som de svåraste inom det sociala arbetet. Författarna menar att det därför finns ett uppenbart

behov hos denna arbetsgrupp att få hjälp och stöd från sin arbetsplats. Tham och Strömberg

(2020) lyfter att chefer beskriver socialtjänstarbetet och speciellt arbetet med barn och

ungdomar som ett komplext arbete där de anställda socialsekreterarna behöver ha fördjupade

kunskaper inom lagstiftning, utvecklingspsykologi, människans beteende och kunskaper om

evidensbaserade metoder. Cheferna uttrycker att då det är mycket som socialsekreterare ska

kunna, är det viktigt för arbetets kvalitet att socialsekreterare får rätt stöd och hjälp för att

kunna utföra allt från ärendehantering till dokumentation och bedömningar, som alla kräver

specifik kunskap. Cheferna uppmärksammar en ökad administrativ börda hos

socialsekreterare med mer omfattande dokumentation och poängterar att det är av vikt att de

erbjuder sitt stöd och sin vägledning samt att de är närvarande för att främja socialsekreterares

personliga och professionella utveckling. Resultatet av författarnas studie visar att det finns en

obalans mellan socialsekreterarnas resurser och de krav som organisationen ställer.

Socialsekreterares redan stora ärendemängd ökar ständigt och tenderar att innefatta alltmer

komplexa och svårhanterade ärenden. De krav som ställs på deras administrativa arbete blir

alltmer mångsidigt och således även mer tidskrävande. Att ha en engagerad och kunnig chef

visade sig i artikeln spela en viktig roll för socialsekreterares arbetstillfredsställelse.

Som vi beskrivit är socialtjänstens arbete med barn och ungdomar ett arbete som kan upplevas

som stressigt och påfrestande och en stabil personalstyrka är nödvändig för att kunna bemöta

de krav som ställs på socialsekreterarna (Tham & Strömberg 2020). En god arbetsmiljö kan

skapa förutsättningar för att socialsekreterare både ska trivas och vilja stanna kvar på sin

arbetsplats. En god arbetsmiljö kan innefatta inre faktorer, som Fang och Gerhart (2012,

s.2–3) beskriver kan bestå av en känsla av meningsfullhet eller personliga

utvecklingsmöjligheter, det vill säga när den anställde känner motivation och tillfredsställelse

för sin egen del. En god arbetsmiljö kan också innefatta yttre faktorer, som författarna

beskriver som mängden arbetsbörda, lön, eller något som leder till en belöning. Utifrån detta

avser vi i vår studie att med hjälp av begreppen inre och yttre faktorer fortsätta undersöka vad

som kan bidra till att socialtjänsten blir en attraktiv arbetsplats som kan tillvarata motiverade

socialsekreterare som är redo att möta och tillgodose barn, ungdomar och familjers behov.
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1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med vår studie är att undersöka varför socialsekreterare inom barn, unga och familj

(BUF) stannar kvar på sin arbetsplats inom socialtjänsten trots påfrestande arbetsförhållanden.

Vi undersöker detta genom följande frågeställningar:

- På vilket sätt bidrar inre faktorer till att socialsekreterare inom BUF stannar kvar på

sin arbetsplats?

- På vilket sätt bidrar yttre faktorer till att socialsekreterare inom BUF stannar kvar på

sin arbetsplats?

1.3 Verksamheten

Socialtjänsten är en människobehandlande organisation inom offentlig sektor. En

människobehandlande organisation definieras enligt Bergmark och Lundström (2008, s.36) av

att de på olika sätt ger hjälp till de individer som bedöms ha ett behov av det. De som arbetar

inom socialt arbete är oftast i behov av en organisation för att kunna utföra sitt arbete,

eftersom organisationen kan ge de anställda förutsättningar i form av resurser att kunna utföra

det arbete som förväntas av dem. En organisation som socialtjänstens individ- och

familjeomsorg är i stor utsträckning underordnade ramlagar som socialsekreterarna behöver

förhålla sig till och är starkt beroende av politiker i kommunerna då det är dessa som

bestämmer hur socialtjänstens arbete ska bedrivas (ibid, s.35–36).

Socialtjänsten arbetar på uppdrag av socialnämnden och har olika verksamhetsområden

utifrån individens olika behov. Det som samtliga socialsekreterare inom socialtjänsten har

gemensamt är att alla har en svensk socionomexamen. Inom området barn, unga och familj

arbetar socialsekreterare med barnets bästa i fokus och jobbar för att alla barn och ungdomar

ska växa upp under trygga förhållanden (Socialstyrelsen 2022a). Socialsekreterarna har det

yttersta ansvaret för att barnet eller ungdomen får den hjälp som de är i behov av och detta

utredningsarbete ska vara avslutat inom fyra månader. En socialsekreterare inom BUF utreder

situationen kring barnet eller ungdomen genom att socialsekreteraren genomför samtal med

familjemedlemmar och andra närstående såsom släktingar eller lärare, i syfte att kartlägga

barnets livssituation. Utöver detta följer de upp eventuella insatser som barnet eller familjen
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har och det kan vara många kontakter som behöver tas och många beslut som ska hanteras

samtidigt. När socialsekreterarna på BUF utreder barnets eller ungdomens situation, beror

detta på att det inkommit en ansökan om stöd eller en anmälan om oro för att barnet eller

ungdomen far illa eller misstänks fara illa. I förarbeten till socialtjänstlagen framgår det att ett

barn far illa ifall det är utsatt för bland annat psykisk eller fysisk försummelse, sexuella

övergrepp eller fysiskt eller psykiskt våld. Det framgår även att barnet kan fara illa till följd av

bland annat eget beteende i form av missbruk, självdestruktivt beteende eller kriminalitet

(Socialstyrelsen 2022b). Socialsekreterarnas utredning syftar till att säkerhetsställa barnets

eller ungdomens rätt till att skyddas från våld, övergrepp och försummelse (Socialstyrelsen

2021) genom att finna vad som är det bästa för det enskilda barnet i enlighet med

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 1 kap 2 § där det heter att Vid åtgärder som rör barn ska

barnets bästa särskilt beaktas.

1.4 Arbetsfördelning

Vår uppsats har vi i stor utsträckning arbetat fram tillsammans. Vi delade från början upp den

tidigare forskning vi hittat för att läsa och det material vi fann intressant arbetade vi sedan

med gemensamt för att båda skulle kunna ta del av den redan existerande forskningen. Vi

formulerade inledningsvis frågor till vår intervjuguide på varsitt håll för att sedan sammanföra

dem till ett gemensamt utkast. På grund av sjukdom utförde den ena forskaren fler intervjuer

men då utförde den andra forskaren fler transkriberingar för att fördela arbetet så jämnt som

möjligt. Vi har skrivit vår uppsats i ett gemensamt dokument där vi båda har kunnat vara

aktiva samtidigt och har tillsammans utformat de olika avsnitten vi skrivit. De kapitel den ena

forskaren påbörjat att skriva, har den andra forskaren hjälpt till att kommentera, diskutera

samt avsluta och vi är båda således väl insatta i hela vårt arbete. Vi har båda skrivit

kommentarer till varandras texter under studiens framväxt och på det sättet har vi granskat

vårt arbete fortlöpande. Vid några tillfällen har vi arbetat från olika håll och haft kontakt

digitalt men i stor utsträckning har vi träffats fysiskt för att gemensamt bearbeta och

framställa vår studie. Genom att skriva i ett gemensamt dokument har vi också kunnat skriva

ner kommentarer och tankar vi har haft längs vägen, som den andra haft direkt tillgång till och

kunnat arbeta med.
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2. Forskningsläget

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning med relevans för vårt forskningsområde. Vi har

hittat denna tidigare forskning med hjälp av olika kombinerade sökningar på LUBSearch och

Google med sökord som socialt arbete, socialsekreterare och social work. I vår studie har vi

till stor del använt oss av internationell forskning och samtliga av de artiklar vi presenterar i

detta avsnitt är “peer reviewed” vilket innebär att artiklarna är granskade av andra forskare

och ökar därför tillförlitligheten för vårt kunskapsläge. I det engelska språket finns det ingen

direkt översättning av ordet socialsekreterare utan det benämns i stället som social worker,

vilket i det svenska språket betyder socialarbetare. För att göra det tydligt vilken yrkesgrupp

som vår tidigare forskning handlar om har vi valt att endast använda oss av ordet

socialsekreterare.

2.1 New Public Management (NPM)

Politiker och ledning inom offentlig sektor har sedan flera årtionden tillbaka arbetat för att

finna ett sätt att kunna förbättra offentligt finansierade organisationers effektivitet och resultat

utan tillskott av extra resurser. Politiker och ledning hade som mål att de skulle kunna ha

kontroll över verksamhetens kvalitet och effektivitet, utan att själv vara i verksamheten.

Lösningen blev New Public Management (NPM). Övergången till NPM som skedde på

1990-talet, innebar en genomgripande förändring av hur den offentliga sektorn skulle

organiseras och styras. Metoder infördes som historiskt sett associerats med det privata

näringslivet med bland annat upphandlingar och kundval. När verksamheter inom

välfärdssektorn strukturerades om i syfte att höja kvaliteten och sänka kostnaderna innebar det

ökade krav på de anställda (Astvik & Melin 2013).

Fokus på ekonomiska värden samt mål- och resultatstyrning gjorde det svårare för de

anställda att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. Socialsekreterarnas situation blev ansträngd

och ansvaret att manövrera obalansen mellan krav och resurser landade på den enskilde

socialsekreteraren att hantera (Astvik, Welander & Larsson 2020; Astvik & Melin 2013).

Implementeringen av NPM medförde ökad arbetsrelaterad stress, inte minst för de som
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arbetar inom barn- och ungdomsenheter inom socialtjänsten och har visat sig vara en central

orsak till att många socialsekreterare lämnar sitt arbete (Astvik & Melin 2013).

Olsson och Sundh (2019) visar i sin forskning att när implementering av NPM genomfördes i

socialtjänsten, uppmärksammades en situation där verksamhetens budget tenderar att

prioriteras före kvalitet i arbetet. Författarna menar också att budget är en faktor som i stor

utsträckning styr vilka insatser som ges till klienter och de anställda riskerar tillrättavisningar

om de genomför kostsamma insatser till klienter i de fall där andra, mindre kostsamma

insatser skulle kunna användas. Även Tham och Strömberg (2020) lyfter att NPM lett till att

organisationer fått ett delat resultat- och kostnadsansvar och mer fokus på budgetkontroll.

Astvik, Welander och Larsson (2020) belyser att implementeringen av NPM har medfört ökad

kontroll av medarbetare i offentlig sektor bland annat i form av av ett ökat engagemang i

ekonomiska frågor och mer administrativt arbete och därmed mindre tid för klientkontakt.

2.2 Chef och ledning

Astvik och Melin (2013) påtalar att socialsekreterare har gjort försök att lyfta problem med

orimlig arbetsbelastning och utmaningar kring att leva upp till den kvalitet som förväntas av

dem men att missnöjet inte fått någon respons. Socialsekreterare upplever att klagomålen

stannar hos enhetscheferna och inte kommer vidare upp i organisationen. Yankeelov et al.

(2009) visar att relationen mellan socialsekreteraren och dennes chef kan ha stor betydelse för

att socialsekreteraren ska vilja stanna kvar på sin arbetsplats. En viktig upptäckt i deras studie

är att de socialsekreterare som stannade hade en bra relation till sin chef i jämförelse med de

som lämnade. Vidare beskriver de att en stödjande chef i arbetet kunde vara en nyckelfaktor

till om socialsekreteraren skulle vilja stanna kvar eller lämna. Författarna påtalar att chefer har

möjlighet att vägleda socialsekreterare i att hitta en balans mellan krav och resurser, stödja

socialsekreterares kompetens och kunskap, samt stötta dem genom att skapa förutsättningar

för dem att kunna ventilera kring belastning i arbetet.

Aronsson, Astvik och Gustafsson (2010) visar att bli belönad för de insatser som gjorts och en

känsla av att dessa insatser värdesätts, kan spela roll i socialsekreterares föresats att stanna.

Yankeelov et al. (2009) menar även att det skapas större förutsättningar för socialsekreterare
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att vilja stanna, ju tidigare chefen ger dem stöd. Både Weaver et al. (2007) och Hussein et al.

(2014) har kunnat se vikten av att ledningen i ett tidigt skede arbetar för att socialsekreterarna

är tillfredsställda i sitt arbete, då beslutet kring ifall de vill stanna kvar eller lämna kan börja

redan i introduktionen. Hussein et al. (ibid) menar att en bra introduktion, stöttande kollegor

och chef leder till att den anställda i högre utsträckning vill stanna kvar. Även Tham och

Strömberg (2020) lyfter att arbetstillfredsställelse har visat sig hänga ihop med

socialsekreterares avsikt att stanna på sin arbetsplats och att chefer har visat sig ha en

betydande roll i detta. De lyfter även vikten av att chefer får rätt förutsättningar till att kunna

stötta och leda sina socialsekreterare, för att de ska vara tillfredsställda med sitt arbete och

således vilja stanna kvar på sin arbetsplats.

Astvik, Welander och Larsson (2020) uppmärksammar att hög personalomsättning inom

socialtjänsten är ett vanligt förekommande och allvarligt problem. I sin artikel har de

undersökt vilka arbetsförhållanden som kan vara gynnsamma för att lyckas behålla en

varaktig personalstyrka. Författarna uppmärksammar att en hög grad av självständighet och

stöd från kollegor ansågs vara av stor vikt för att socialsekreterare skulle trivas. De

uppmärksammade även att ett öppet klimat, adekvata förutsättningar för att kunna utföra sitt

arbete på ett rättssäkert sätt och en känsla av att kunna ge bra service till klienter var

betydelsefullt. Vidare belyser författarna i sin artikel att en öppenhet inom organisationen

gällande vilka resurser som finns tillgängliga upplevs ha stor betydelse för socialsekreterares

vilja att stanna kvar på sin arbetsplats. Författarna menar att dessa betydelsefulla

förutsättningar däremot går helt emot den NPM-inspirerade implementeringen inom

organisationerna som i stället kräver en ökad kontroll.

2.3 Arbetsbelastning

Socialsekreterares arbete styrs av lagar, regler och tillgängliga resurser. Samtidigt ska de

värna om relationerna med sina klienter och ha tid för reflektion över beslut i takt med att

deras ärendemängd ökar i både kvantitet och i komplexitet. Detta gör att socialsekreterare

behöver förhålla sig till lagstiftning, ledningens riktlinjer, kommunens ekonomiska situation

och klienter samtidigt, vilket sätter socialsekreterare i en svår sits (Olsson & Sundh 2019).

Författarna problematiserar att socialsekreterares arbete är av den karaktär att de aldrig

kommer att ha tillräckligt mycket tid och resurser för sitt arbete då de hjälpsökande är i stort
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behov av deras tjänster, vilket gör att organisationerna ständigt kommer att ha en hög

arbetsbelastning.

I en studie av Barck-Holst et al. (2021) framkommer det att arbetsstress upplevs som

normaliserat bland socialsekreterare, vilket författarna menar tyder på att det kan finnas en så

kallad stresskultur inom socialt arbete. Hög ärendebelastning kan ge negativa konsekvenser i

form av mindre återhämtning i arbetet och mindre klientkontakt, vilket kan påverka

rättssäkerheten i arbetet. Astvik och Melin (2013) visar att det finns en koppling mellan hög

arbetsbelastning och stress inom socialtjänsten. Det framkommer att i de fall då

socialsekreterare upplever arbetsrelaterad stress eller då de inte har adekvata resurser till att

hantera de krav de ställs inför, tvingas de att hitta olika kompensatoriska strategier som i sin

tur får olika konsekvenser. Astvik och Melin (ibid) och Aronsson, Astvik och Gustafsson

(2010) lyfter att vanliga kompensatoriska strategier är att socialsekreterare drar in på raster

och möten eller sänker sin ambitionsnivå i professionella bedömningar i stället för att sätta sin

egen hälsa på spel, vilket ofta leder till olika typer av stressreaktioner. Att göra avkall på sina

professionella bedömningar genom att sänka sin ambitionsnivå kan i sin tur leda till moralisk

stress som ger upphov till andra strategier, i syfte att ursäkta sina tidigare handlingar (Astvik

& Melin 2013). Aronsson, Astvik och Gustafsson (2010) belyser att olika individer hanterar

hög arbetsbelastning på olika sätt och att utrymmet att kunna förhålla sig till den varierar

mellan olika verksamheter och organisationer. När dessa strategier till slut inte längre fyller

någon funktion för det professionella arbetet, finns det en stor risk att socialsekreteraren

lämnar arbetsplatsen. När en arbetskamrat lämnar uppstår en stor kompetensförlust i

organisationen som påverkar kvaliteten i arbetet, då socialsekreteraren försvinner med mycket

kunskap och erfarenhet av både arbetsplatsen och klienterna (Astvik & Melin 2013;

Aronsson, Astvik & Gustafsson 2010).

Även Astvik, Welander och Larsson (2020) belyser att ledningen behöver se över

arbetsmiljöfrågor då de är nära relaterade till kvaliteten på arbetet. Utmaningen för chefer i att

behålla en stadigvarande arbetskraft inom socialtjänsten är att kunna forma hållbara

arbetsförhållanden som förenklar uppdraget med att ge klienter insatser av god kvalitet. Att

erbjuda eftertraktade arbetsförhållanden kan förhindra en för stor personalomsättning och

säkrar därmed klienters kontinuitet.
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2.4 Kollegor och klienter

Tidigare forskning visar att huruvida socialsekreterare vill stanna kvar i sitt arbete kan

påverkas av såväl personliga som organisatoriska faktorer. Stöd från kollegor är någonting

som socialsekreterare upplever som viktigt i sitt arbete (Olssons & Sundh 2019; Astvik &

Melin 2013; Yankeelov et al. 2009; Hussein et al. 2014). I en studie av Olsson och Sundh

(2019) framgår det att relationen till kollegor kunde fungera som ett skydd mot de

påfrestningar som finns i jobbet. Studien visar att en god relation till kollegor kunde skapa en

känsla av lycka, vilket kan påverka socialsekreterares upplevelse av stress och

arbetsbelastning. Relationen till sina kollegor kunde även ge en möjlighet till att reflektera,

vilket kunde hjälpa socialsekreterare i att bearbeta sin arbetsdag och således undvika att ta

tankar kring jobbet med sig hem. Framför allt uppmärksammar studien vikten för

socialsekreterarna att ha ett kollegialt stöd, ett tillåtande klimat, att känna sig bekväm på sin

arbetsplats och att känna sig uppskattad.

Astvik och Melin (2013) lyfter hur en otillfredsställelse hos socialsekreterare i deras arbete

kan leda till att de slutar på sin arbetsplats, vilket i deras studie framkom som en vanlig

strategi. Tidigare forskning har funnit att den faktor som haft stor påverkan för att

socialsekreterare ska känna en tillfredsställelse i arbetet och vara engagerade i yrket som

socialsekreterare, var att känna ett engagemang för det sociala arbetet (Yankeelov et al. 2009).

2.5 Lön

Huruvida lönen hos socialsekreterare som arbetar med barn och unga skulle kunna vara en

påverkande faktor för att vilja stanna, säger tidigare forskning olika om. Yankeelov et al.

(ibid) och Weaver et al. (2007) belyser att vissa studier har lyckats att hitta samband mellan

högre löner och viljan att stanna, samt att faktiskt stanna på sin arbetsplats som

socialsekreterare. Däremot lyfter de även att andra studier inte har lyckats hitta något tydligt

samband mellan dessa komponenter.
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3. Teoretisk utgångspunkt

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för vårt teoretiska perspektiv och begrepp som är av

relevans för vårt syfte och våra frågeställningar och som har bidragit till att skapa förståelse

för studiens empiri. Vi har valt att använda oss av KASAM (känsla av sammanhang) i

analysen av vårt material då vi ansåg att denna teori kunde hjälpa oss att skapa en förståelse

för socialsekreterarnas situation i deras arbete. I våra intervjuer fick vi upplevelsen av att

socialsekreterarna upplevde en god arbetsmiljö trots att vi samtidigt fick uppfattningen av att

de hade mycket att göra och att deras arbete ofta var påfrestande. Vi använde oss av KASAM

och dess centrala komponenter för att försöka förstå varför socialsekreterarna stannar trots de

utmaningar de ställs inför i sitt arbete. Vi använde oss även av teorin för att försöka förstå vad

som gör att socialsekreterarna tar sig genom utmaningarna i arbetet som de beskrev i

intervjuerna, på ett till synes bra sätt.

3.1 KASAM

KASAM myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), en medicinsk sociolog som även var

professor inom ämnet (Antonovsky 2005, s.12). Teorin KASAM utgår från den så kallade

salutogena infallsvinkeln vilket fokuserar på hälsans ursprung (ibid, s.16) och har en

helhetssyn som fokuserar på vad som kan främja och bidra till bibehållande av hälsa, snarare

än ohälsa (ibid, s.38).

När Antonovsky genomförde ett 50-tal intervjuer med människor som alla hade gemensamt

att de hade varit med om svåra trauman och verkade ha hanterat dessa uppseendeväckande

bra, kunde han identifiera tre teman ur resultatet. Det är dessa tre teman som idag är de

centrala delarna för KASAM-teorin. De tre komponenterna som definierar KASAM-teorin är

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I studien Antonovsky genomförde bedömdes

det att intervjupersonerna med en stark känsla av sammanhang hade höga värden på dessa

komponenter, i jämförelse med de som bedömdes ha en svag känsla av sammanhang (ibid,

s.43).

Antonovsky menar att en individ med en stark känsla av begriplighet, förväntar sig att de

saker som kommer att inträffa i dennes liv kommer att vara förutsägbara. Ifall saker skulle ske
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plötsligt, kommer dessa saker åtminstone att gå att förklara eller ordna. Individen upplever en

hanterbarhet då den känner att den har resurser tillgängliga för att kunna hantera de saker som

inträffar eller de situationer som den hamnar i (Antonovsky 2005, s.44–45). Meningsfullheten

berör i vilken grad individen upplever att livet har en känslomässig innebörd. Antonovsky

menar att en individ som upplever meningsfullhet har en känsla av att de utmaningar som den

ställs inför, trots allt kan vara värda engagemang och även värda att investera i känslomässigt

(ibid, s.46). Meningsfullhet betraktar Antonovsky som KASAMs motivationskomponent

(ibid, s.45). Han menar att det finns anledningar att utgå från att komponenterna kan ses som

en helhet då de tycks vara nära sammanflätade och beroende av varandra. Meningsfullheten

lyfter han däremot som den viktigaste komponenten då han inte tror att varken begriplighet

eller hanterbarhet varar särskilt länge utan denna tredje komponent (ibid, s.49–50).

Tillsammans bildar de tre komponenterna känslan av sammanhang, vilket Antonovsky (ibid,

s.46) förklarar som:

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

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

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

(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli

ställer på en finns tillgängliga och (3) dessa krav är utmaningar, värda investeringar

och engagemang.

4. Metod

I detta avsnitt redogör vi för de metodval vi gjort och varför de valda metoderna är relevanta

för vår studie. Nedan beskriver vi vilken insamlingsmetod vi använt oss av och vilket urval vi

riktade vår undersökning mot. Vi redogör för hur vi har gått till väga när vi genomfört våra

intervjuer och ger en kort beskrivning av intervjupersonerna. Efter det redovisar vi hur vi har

gått till väga när vi bearbetat vårt insamlade material, vi redogör för tillförlitligheten i vår

studie, diskuterar vår förförståelse och forskningsetiska överväganden.
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4.1 Val av metod

4.1.1 Kvalitativ metod

Vår studie har till syfte att undersöka varför socialsekreterare inom barn, unga och familj

(BUF) stannar kvar på sin arbetsplats inom socialtjänsten trots påfrestande arbetsförhållanden.

Då studien fokuserar på socialsekreterares känslor och upplevelser är en kvalitativ metod i

form av intervjuer väl lämpad, eftersom intervjupersonerna genom intervjuerna får

möjligheten att berätta hur de resonerar och vad de tänker och känner. Upplevelser går inte att

mäta eller ställa mot varandra i jämförelser, vilket gjort att vi valt bort en kvantitativ metod

där forskare jämför siffror. En kvalitativ studie som fokuserar på individens tolkning och

uppfattning av sin omgivning har snarare ett induktivt synsätt där vikten läggs på en

generering av teorier, än ett deduktivt synsätt där vikten läggs på att en teori ska prövas

(Bryman 2018, s.61). I vår studie menar vi inte att vi fullt ut har använt oss av ett induktivt

synsätt. Vi menar snarare att vi har arbetat mer åt det induktiva än åt det deduktiva hållet, då

vi i vår studie först samlade in vårt empiriska material genom intervjuer, för att sedan utifrån

det som framkommit i intervjuerna söka efter relevanta teorier till vårt empiriska material. Det

var alltså först efter att alla intervjuer var genomförda och transkriberade som vi fann och

valde teorin till vår studie.

4.1.2 Semistrukturerade intervjuer

Vårt syfte med intervjuerna var att få en insikt i vad socialsekreterare uppskattar på sitt arbete

och vad som får dem att vilja stanna kvar, genom att de själva fick berätta. För att hålla

någorlunda samma röda tråd genom samtliga intervjuer valde vi därför att utgå från

semistrukturerade intervjuer. I våra intervjuer sökte vi svar inom några specifika områden och

vi utgick från vår intervjuguide (bilaga 2) för att ställa likadana och relevanta frågor inom valt

område. Vi ville samtidigt ge utrymme för avsteg från vår intervjuguide om

intervjupersonerna skulle ta upp något utanför vårt tilltänkta område, vilket den

semistrukturerade intervjun tillåter. Vi som intervjuare ville också ha möjlighet att kunna

ställa följdfrågor i syfte att få mer utvecklade svar, baserat på vad som berättades under

intervjuerna (Bryman 2018, s.563). Genom den semistrukturerade intervjuformen ansåg vi att
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vi skulle få bäst utrymme för att samla in det material som vi behövde för att besvara våra

frågeställningar.

4.2 Urval

Eftersom vi genom våra forskningsfrågor ville veta varför socialsekreterare som arbetar inom

BUF vill stanna på sin arbetsplats, har vi på ett strategiskt sätt valt ut intervjupersoner som är

relevanta för att kunna få svar på just dessa forskningsfrågor. Vi har således använt oss av ett

målstyrt urval i vår studie (Bryman 2018, s.496). I vårt urval har vi haft som kriterium att

intervjupersonerna skulle ha arbetat inom socialtjänstens verksamhetsområde BUF i minst två

år, för att ha hunnit skapa sig en god uppfattning om vad som upplevs som bra och mindre bra

i deras arbete. Vi använde oss då av en målstyrd urvalsmetod som kallas kriteriestyrt urval,

eftersom socialsekreterarna behövde uppfylla ett kriterium för att kunna väljas ut (ibid, s.497).

Den verksamhet där vi valde att utföra våra intervjuer, valde vi av praktiska skäl såsom närhet

och viss kännedom. Innan vi tog kontakt med socialsekreterarna via mejl hade vi pratat med

cheferna för de olika teamen för att förhöra oss om ifall de tyckte att det var okej att vi

genomförde intervjuerna under socialsekreterarnas arbetstid och att vi genomförde

intervjuerna på plats i ett rum på socialtjänsten. Vi hade som mål att vi skulle intervjua åtta till

tio personer för att skapa förutsättningar för oss att uppnå en viss mättnad i vårt insamlade

material. När vi pratar om mättnad så syftar vi på att det skulle förekomma upprepade

svarsmönster i de flesta intervjuer och vi skulle komma att börja känna igen svaren som dök

upp (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.42). Vi upplevde att de åtta intervjuer vi

genomförde räckte, då vi kunde identifiera återkommande mönster i svaren. Efter att vi mejlat

ut ett informationsbrev (bilaga 1) om vår studie, villkor för deltagande och förfrågan om

deltagande i studien, valde vi ut de åtta första socialsekreterarna som svarade att de ville delta

i vår undersökning.

4.2.1 Intervjupersonerna

Vi har valt att inte presentera varje intervjuperson individuellt då vi anser att vi inte kan

säkerställa deras anonymitet vid en sådan presentation. Till våra intervjupersoner har vi valt
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att använda fiktiva namn för att avidentifiera dem i så stor utsträckning som möjligt. Lisa,

Sara, Ida, Maja, Lukas, Kajsa, Lilly och Erik har arbetat mellan två och åtta och ett halvt år

inom socialtjänstens verksamhetsområde barn, unga och familj.

4.3 Genomförande

Vi har genomfört åtta intervjuer med socialsekreterare som arbetar inom BUF. Intervjuerna

har pågått mellan cirka 20 – 35 minuter. Vi hade bokat in samtliga intervjuer under samma

dag på plats på socialtjänsten och vi hade för avsikt att genomföra alla åtta intervjuer

tillsammans för att säkerställa att vi skulle ställa de ursprungliga frågorna såväl som

eventuella följdfrågor på liknande sätt. Innan genomförandet av intervjuerna gick vi

tillsammans igenom vår intervjuguide för att vara säkra på att de frågor vi tänkt ställa, kunde

ge svar på våra frågeställningar. På grund av sjukdom hos både en av forskarna och några av

intervjupersonerna, fick vi i stunden tänka om kring hur vi skulle genomföra våra intervjuer.

En av oss åkte till socialtjänsten och utförde sju av intervjuerna den tilltänkta dagen. Endast

tre av intervjuerna kunde utföras med både forskare och intervjuperson på plats på

socialtjänsten. De andra fyra intervjuerna utfördes genom telefonintervju. Forskaren som blev

sjuk utförde en intervju i slutet av samma vecka, vilken även utfördes genom telefonintervju

då hon fortfarande var sjuk.

Innan vi påbörjade intervjuerna berättade vi om vårt syfte för studien och vi redogjorde

återigen för intervjupersonernas villkor för deltagande som vi tidigare beskrivit i

informationsbrevet. Då vi före intervjuerna hade mejlat ut information och förfrågan kring

deltagande i vår studie skriftligt, ansåg vi att det var tillräckligt med denna information

muntligt vid denna tidpunkt. Innan intervjuerna påbörjades, inhämtade vi skriftligt samtycke

från intervjupersonerna till att spela in intervjuerna i syfte att transkribera intervjun efteråt. Vi

valde att spela in intervjuerna för att vi skulle kunna vara uppmärksamma på det som sades

och ha möjlighet att följa upp det vi fann intressant. Materialet behövde sedan transkriberas

för att göra det lättare för oss att analysera materialet (Bryman 2018, s.577–578).

Vi som forskare upplevde inte att det blev någon skillnad i svaren beroende på ifall vi utförde

intervjuerna på plats på socialtjänsten eller över telefon. Vi upplevde att intervjupersonerna

tog tid på sig att fundera över frågorna i båda varianterna och vi upplevde inte att det fanns
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några utmärkande kontraster i hur de formulerade sina svar. Däremot kan vi inte med säkerhet

säga att utformandet av intervjuerna inte har haft någon påverkan på intervjupersonernas svar.

I de båda sätten att intervjua på, försökte vi tänka på hur vi formulerade oss och vilka signaler

vi sände ut, för att inte påverka intervjupersonernas resonemang. Vi sände medvetet ut

inlyssnande signaler i form av att vi nickade eller sade jakande ord, i syfte att visa

intervjupersonen att vi aktivt lyssnade på det de berättade, utan att försöka påverka svaren.

Bryman (2018 s.268) skriver att det är av vikt att i en rimlig utsträckning skapa en tillitsfull

relation till intervjupersonen genom ett vänligt bemötande, för att intervjupersonen ska känna

sig bekväm i intervjun och vilja svara på frågorna.

För att vara säkra på att vi kunde utföra intervjuerna ostört (Bryman 2018, s.566), hade vi

bokat ett rum på socialtjänsten där vi kunde sitta med stängd dörr och endast ha fokus på den

vi intervjuade. Då vi redan hade rummet bokat kunde även telefonintervjuerna vi utförde på

plats genomföras där på ett säkert sätt, utan att någon obehörig kunde ta del av det som sades i

intervjuerna. Även vid genomförandet av telefonintervjun som genomfördes hemifrån var vi

noga med att genomföra den på en plats där ingen obehörig kunde ta del av det som

intervjupersonen berättade.

4.4 Bearbetning och analys av empirin

Efter att vi hade utfört samtliga intervjuer började vi transkribera intervjuerna. Då vi

transkriberade intervjuerna försökte vi att utesluta ord så som ”ehm” och ”liksom”, då vi hade

i åtanke att vi ville använda oss av citat från intervjuerna i vårt resultat. Vi har även behövt

strukturera om det som intervjupersonerna sade enligt grammatiska regler, exempelvis genom

att sätta punkt efter meningar. Detta behövdes göras då punkt inte används i tal, vilket behövs

för att kunna föra över det som sägs till skrift (Svensson & Ahrne 2015, s.24). Redan under

transkriberingarna började vi att anteckna gemensamma mönster som vi kunde identifiera i

intervjuerna, det vill säga när intervjupersonerna pratade om samma eller liknande saker.

När vi läste igenom tidigare forskning började vi tillsammans att färgkoda materialet i olika

färger efter olika genomgående teman och begrepp som vi kunde identifiera när vi läste. Vi

menar att det var viktigt att vi utförde denna kodning tillsammans för att få samsyn kring hur

vi skulle tolka det material vi tog del av. Färgerna från kodningen hade vi sedan kvar när vi
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började att analysera vårt insamlade material, för att lättare kunna koppla ihop vår empiri med

tidigare forskning och teoretiska begrepp. Vi skrev ut samtliga transkriberade intervjuer och

läste igenom dessa upprepade gånger både för oss själva och tillsammans, för att bekanta oss

med vårt material, vilket Rennstam och Wästerfors (2015, s.222–223) betonar vikten av.

Under tiden som vi läste igenom vårt material, diskuterade vi gemensamt kring vad vi fann

intressant och färgkodade materialet utifrån de sedan tidigare formulerade kodningarna. Detta

gjorde vi för att lättare kunna söka efter och urskilja olika teman i materialet (Bryman 2018,

s.702). Vi är medvetna om att vår analys av intervjuerna är våra egna tolkningar av

intervjupersonernas utsagor. Vi har med tanke på det försökt hålla oss så objektiva som

möjligt när vi bearbetat materialet. Efter att ha tematiserat materialet började vi att reducera

vårt material och vi valde då ut de delar som vi fann intressanta, som bäst kunde ge olika

nyanser av svar på våra forskningsfrågor och som var relevanta för vår studies syfte

(Rennstam & Wästerfors 2015, s.228). Efter att vi hade tematiserat och reducerat vårt

material, kunde vi identifiera fyra genomgående teman. Dessa teman har vi valt att kalla för:

chef och organisatoriska begränsningar, arbetsbelastning, kollegor som resurs i arbetet och

mötet med klienten.

Efter att ha identifierat dessa centrala teman började vi att analysera vårt empiriska material

med hjälp av vår teori och koppla materialet till tidigare forskning, i syfte att kunna besvara

våra frågeställningar och att uppnå syftet med vår studie.

4.5 Metodens tillförlitlighet
I värdering av tillförlitlighet och kvalitet i kvalitativ forskning brukar fyra olika kriterier

beaktas: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.

Trovärdighet berör huruvida det resultat som framkommer av studien faktiskt stämmer

överens med det som intervjupersonerna har berättat i de intervjuer som vi har genomfört

(Bryman 2018, s.467). Detta har vi försökt säkerställa i våra intervjuer genom att vi efter att

intervjupersonerna har svarat på våra frågor, har ställt följdfrågor och upprepat deras svar.

Detta har vi gjort för att säkerhetsställa att vi har tolkat det som intervjupersonerna sagt rätt

och att våra tolkningar därmed stämmer överens med vad de menar. Vi frågade

intervjupersonerna om de ville ta del av vår uppsats när den var klar, vilket de flesta av dem
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ville och vi kommer att delge dem resultatet när studien är färdigställd. Detta bidrar till att de

kan se att vi använts oss av den information de delgett oss på ett sätt som stämmer överens

med vad de berättar, i analysen.

Överförbarhet är ett kriterium vilket berör huruvida studiens resultat skulle kunna gälla för

den kontext som studeras även vid en senare tid eller även för en annan kontext (Bryman

2018, s.468). I vår studie har vi valt att studera individuella upplevelser hos särskilda

individer. Dessa upplevelser har berört sociala miljöer vilka konstant förändras på olika sätt.

Med hänsyn till detta blir det svårt för oss som forskare att säkerhetsställa att studiens resultat

skulle kunna vara överförbart, det vill säga appliceras på andra kontexter. Däremot har vi i vår

studie klart och ingående beskrivit samtliga steg vi har gjort under undersökningens gång. På

så sätt har vi skapat en möjlighet för andra personer att kunna bedöma huruvida vårt resultat

skulle kunna vara överförbart till andra kontexter (ibid, 2018, s.468).

Pålitlighet är ett kriterium vilket berör vikten av att forskaren i studien gör så att det framförs

på ett klart och tydligt sätt vad det är som forskaren gör i forskningsprocessen och orsakerna

till att dessa saker görs (ibid s.468). Precis som tidigare nämnt, har vi klart och ingående

beskrivit samtliga steg vi har gjort under undersökningens gång och argumenterat för de val vi

har gjort.

Möjlighet att styrka och konfirmera är ett kriterium som belyser vikten av att forskaren är

objektiv genom forskningsprocessen (ibid, s.470). I genomförandet av vår studie har vi i varje

steg behövt vara medvetna om vikten av att vara objektiva och att ha ett öppet synsätt. För att

undvika att vi som forskare skulle riskera att vara subjektiva i genomförandet av intervjuerna,

har vi varit noga med att inte ställa några ledande frågor. När vi genomförde intervjuerna var

vi även noga med att reagera neutralt på det som intervjupersonen berättade. Detta gjorde vi

exempelvis genom att undvika reaktioner som signalerade att vi höll med kring det

intervjupersonen sade eller inte.

4.5.1 Förförståelse
Efter att ha genomfört tre år av socionomprogrammet och även i samband med vår studie

granskat den tidigare forskning som finns kring ämnet, har vi skaffat en viss förförståelse
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kring hur arbetet kan se ut för vår urvalsgrupp. Vi har även via våra egna erfarenheter skaffat

oss en viss förförståelse. En av oss genomförde sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på

en barn- och familjeenhet, där hon senare har arbetat vid sidan av studier. Den andra arbetar

på ett kommunalt HVB-hem, vilka arbetar på uppdrag av socialtjänsten i kommunen. På så

sätt har vi även fått en egen inblick i hur arbetet för urvalsgruppen kan se ut. Bryman (2018,

s.64–65) betonar att trots att forskning förväntas vara värderingsfri och objektiv, är det

omöjligt för forskare att fullkomligt kontrollera sina personliga värderingar. Med hänsyn till

att vi har en viss förförståelse kring ämnet sedan tidigare skulle våra tolkningar kunna riskera

att bli färgade av vad vi sett och vet sedan tidigare, vilket således skulle kunna påverka vår

studies resultat och tillförlitlighet. Då vi varit medvetna om svårigheterna bakom att fullt ut

kontrollera hur våra personliga värderingar skulle påverka studien, har det varit av stor vikt

för oss att i så stor utsträckning som möjligt försöka vara objektiva och gå in med ett öppet

synsätt, i såväl intervjuerna som analysen av vårt material. Däremot har vi inte någon tidigare

kunskap kring vad det är som socialsekreterare tycker är bra med sitt arbete och vad det är för

saker som gör att de vill stanna på sina arbetsplatser, vilket vi bedömer som en styrka i

tillförlitligheten av vår studie.

4.6 Forskningsetiska överväganden
I vår studie har vi gjort en del forskningsetiska överväganden och vi har tagit hjälp av

Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för hur vi ska gå till väga för att utföra etiskt försvarbar

forskning och skydda intervjupersonernas integritet.

Som vi tidigare nämnt (s.18) skickade vi ut ett informationsbrev om vår studie redan i första

kontakten med urvalet. Utöver information kring studiens syfte informerades

intervjupersonerna om frivilligheten att delta, deras rätt att vid vilken tid som helst dra tillbaka

sin medverkan, hur uppgifter de lämnade skulle nyttjas och hur uppgifterna skulle komma att

hanteras av säkerhetsskäl. På så sätt har vi uppfyllt informationskravet (Vetenskapsrådet 2020,

s7). Vidare har vi uppfyllt konfidentialitetskravet (ibid, s.12) genom att personliga uppgifter

om intervjupersonerna endast har synliggjorts för forskarna i studien. De inspelade

intervjuerna har lagrats utan koppling till internet för att undvika spridning av materialet och

har sedan anonymiserats direkt vid transkriberingen. När vår studie är godkänd kommer vi att

radera samtliga inspelade intervjuer och transkriberingar, för att försäkra oss om att ingen
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annan kommer att kunna ta del av intervjupersonernas personliga uppgifter. Genom att ha

informerat intervjupersonerna om villkoren för deltagande och därefter inhämtat samtycke till

deltagande genom en samtyckesblankett (bilaga 1), har vi även uppfyllt samtyckeskravet (ibid,

s.9). För att säkerhetsställa att vi som forskare inte skulle påverka intervjupersonerna i valet

att delta, säkerhetsställde vi redan i urvalet att det inte fanns en beroendeställning mellan

intervjupersonerna och någon av oss forskare. Slutligen har vi uppfyllt nyttjandekravet (ibid,

s.14) genom att vi endast har nyttjat den information som framkommit genom intervjuerna

som empiriskt material i denna studie.

5. Resultat och analys

Syftet med vår undersökning var att undersöka varför socialsekreterare inom barn, unga och

familj (BUF) stannar kvar på sin arbetsplats inom socialtjänsten trots påfrestande

arbetsförhållanden. I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet av vår studie. Vi har

delat in detta avsnitt i ett antal underrubriker kopplade till de kategorier som vi har identifierat

i vårt empiriska material. Utifrån det har vi analyserat intervjupersonernas resonemang med

hjälp av vårt teoretiska utgångsläge KASAM och tidigare forskning. I citaten har vi valt att

utelämna ord och meningar som skulle kunna göra det möjligt att förstå vilken arbetsplats

som socialsekreterarna arbetar på, för att säkerställa socialsekreterarnas anonymitet.

För att underlätta för läsaren presenterar vi återigen de frågeställningar vi haft i vår studie:

- På vilket sätt bidrar inre faktorer till att socialsekreterare inom BUF stannar kvar på

sin arbetsplats?

- På vilket sätt bidrar yttre faktorer till att socialsekreterare inom BUF stannar kvar på

sin arbetsplats?

Inre faktorer har vi i problemformuleringen (s.7) förklarat kan bestå av en känsla av

meningsfullhet eller personliga utvecklingsmöjligheter, det vill säga när den anställde känner

motivation och tillfredsställelse för sin egen del. Yttre faktorer kan beröra mängden

arbetsbörda, lön, eller något som leder till en belöning (Fang & Gerhart 2012, s.2–3).

Teorin vi kommer att använda oss av för att analysera vårt resultat är KASAM (känsla av

sammanhang), vilket består av följande komponenter:
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Begriplighet – Förståelse för situationer och händelser i livet och hur de ter sig vilket gör att

individen upplever de som förutsägbara (Antonovsky 2005, s.44).

Hanterbarhet – Händelser och situationer i livet kan hanteras då individen upplever sig ha

resurser tillgängliga med vilka denne kan hantera situationen (ibid, s.45).

Meningsfullhet – Engagemang för något i livet som betraktas som utmanande men är värt att

engagera sig i och känslomässigt investera i, vilket genererar motivation (ibid, s.45–46).

5.1 Chef och organisatoriska begränsningar

Tidigare forskning (Yankeelov et al. 2009) har visat att relationen mellan socialsekreteraren

och dennes chef kan ha stor betydelse för huruvida socialsekreteraren vill lämna eller stanna

kvar på sin arbetsplats. Socialsekreterarna vi har intervjuat hade olika erfarenheter med sig

från ledningen på tidigare arbetsplatser. Det framkom i våra intervjuer att om det inte finns en

bra ledning på deras arbetsplats finns det en stor risk att socialsekreterarna byter arbetsplats.

En av intervjupersonerna berättade att:

Jag upplever ledningen här som bra, jag lämnade min förra arbetsplats på grund av

ledningen [...] Min närmaste chef var inte lyhörd för våra behov som medarbetare.

Men det problemet har jag inte här, utan här har jag en chef som hör vad jag tycker

och tänker (Lilly).

I våra intervjuer kunde vi se genomgående mönster i svaren kring deras upplevelser av

ledningen på deras nuvarande arbetsplats. I intervjuerna framkom det att socialsekreterarna

upplevde sin chef som stöttande, lyhörd, att chefen ville dem väl och var mån om att de skulle

ha det bra. Sara förklarade att när någon kommer som ny, styr chefen mer över arbetet och har

mer kontroll över att arbetet utförs på ett rättssäkert sätt. Samtidigt lyfte hon att när någon

visar att de har kompetens att utföra det de ska, eller vet hur de ska ta reda på det, är chefen

inte lika styrande i arbetet. Våra intervjupersoner uppgav att deras respektive chef hade tillit

till dem och de berättade att deras chef pushade dem i deras arbete och såg över arbetsmiljön

så att de hade en så rimlig arbetsbörda som möjligt utifrån förutsättningarna de hade, med

hänsyn till de ökade arbetskrav som NPM medfört (Astvik, Welander & Larsson 2020; Astvik

& Melin 2013). En av intervjupersonerna berättade att:
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Jag tycker att chefen är bra och backar upp en. Även om man inte själv är överens om

allt så kanske man utåt sett visar att man är det och det känns betryggande (Lukas).

Vidare uppgav Lukas att han aldrig haft några bekymmer med sin närmaste chef, utan de har

alltid kunnat diskutera och komma fram till lösningar. Majoriteten av socialsekreterarna

tyckte att det var bra att de har haft samma chef en längre tid och att man kunde tappa kultur,

engagemang, relationer och förtroende om man bytte chef ofta. Sara uttryckte att om hon inte

hade en bra chef kunde hon inte genomföra sitt jobb på ett bra sätt. Hon menade att det varken

blev bra för henne eller klienterna.

Våra intervjupersoner berättade att det var viktigt för dem att deras närmaste chef var

tillgänglig för deras behov i största möjliga mån och att chefen kunde stötta dem vid

komplexa ärenden som krävde lite mer av dem. Att chefen upplevdes som en viktig del i att

kunna hantera arbetet skulle utifrån komponenten hanterbarhet i KASAM (Antonovsky 2005,

s.45) kunna förstås som att chefen bidrar med de resurser som socialsekreterarna behöver för

att kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt, eller att själva chefen fungerar som en

resurs i form av att denne blir ett verktyg för att göra socialsekreterarnas arbete hanterbart.

En annan viktig aspekt som lyftes i våra intervjuer var att en del av socialsekreterarna beskrev

att de kände av att de drogs åt olika håll gällande deras bedömningar och vilka insatser deras

beslut resulterade i. De förklarade att det fanns generella regler att förhålla sig till i deras

utredningar men när det kom till beslutsfattande hade de mindre att själv säga till om då de

hade regler som styrde och som de skulle förhålla sig till.

I och med att vi jobbar utifrån lagar så är det ju både begränsat men det är också brett.

Men det är också väldigt strukturerat kring vad man får och inte får göra. Sen blir ju

handlingsutrymmet annorlunda i en större kommun. För att en mindre kommun där

jag jobbade innan, med färre invånare och färre utredare så fick man ju göra mycket

mer (Lilly).

Utifrån det vi har kunnat identifiera i våra intervjuer, verkade socialsekreterarna uppleva en

viss otydlighet kring vad deras bedömningar kunde komma att resultera i. Socialsekreterarnas

förståelse av utfallet av deras arbete skulle kunna förstås genom komponenten begriplighet

(Antonovsky 2018, s.44). Att socialsekreterarna inte alltid vet vad deras bedömningar

kommer att resultera i, skulle kunna förklaras genom att de inte upplever en förutsägbarhet i

detta avseende. Däremot verkar de trots detta ha en förståelse för de situationer då det inte blir
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som de har tänkt sig. Utifrån det vi har kunnat identifiera verkar alltså intervjupersonerna ha

en förståelse för sitt arbete trots att de inte alltid kan förutsäga vad som kommer att ske. Att

inte alltid veta vad som kommer att ske i arbetet lyftes dessutom i vissa avseenden av flera

intervjupersoner som något positivt. En av intervjupersonerna resonerade enligt följande:

[...] Jag gillar det sociala men samtidigt vill jag ha ett jobb där jag kan variera mina

arbetsuppgifter. Jag gillar spänningen att inte alltid veta hur en dag kommer att se ut,

att inte alltid veta vad för typ av människor man möter eller vad ett ärende kan landa i

[...] man lär sig någonting hela tiden, i det här jobbet tänker jag att man aldrig blir

färdiglärd (Kajsa).

Ytterligare en aspekt som intervjupersonerna lyfte var hur de upplevde att ekonomi till viss

del styrde hur deras arbete var utformat i den organisation de arbetade i. Strukturen från NPM

gällande att arbetet ska effektiviseras utan att utöka resurserna (Astvik & Melin 2013) är

något socialsekreterarna i vår studie verkade uppleva. Intervjupersonerna lyfte även att hur

stort handlingsutrymme de hade, berodde på vilken chef de hade. Maja berättade att hon

upplevde sitt handlingsutrymme som begränsat till följd av en känsla kring att de skulle

använda så många interna insatser som möjligt i stället för externa insatser som kostade mer.

Ida förklarade att det fanns en känsla av ekonomisk stress i arbetet. Hon berättade att hon

hade många problematiska ärenden i dagsläget. Hon menade att de insatser hon kunde erbjuda

klienter ofta inte matchade behoven och att det krävdes mycket strid eller stora behov hos

klienterna för att hon skulle få igenom externa insatser eller placeringar som kostade. En av

intervjupersonerna berättade att:

När det kommer till saker som kostar så upplever jag handlingsutrymmet begränsat

[...] Det är väl tyvärr en känsla som ligger, att vi ska göra så mycket som möjligt

internt, att det inte får lov att kosta någonting om man anlitar någon extern (Maja).

Socialsekreterarnas erfarenheter kring effektiviseringen av styrningen med fokus på

ekonomiska värden i deras arbete bekräftas av det som tidigare forskning har kopplat till

NPM och dess påverkan på den offentliga sektorn (Astvik, Welander & Larsson 2020; Astvik

& Melin 2013). En ökad kontroll och högre krav på socialsekreterarna kan bidra till att de

upplever att de inte har tillräckliga resurser till att utföra sitt arbete på ett rättssäkert sätt. När

verksamhetens budget går före kvalitet i arbetet kan känslan av otillräcklighet kan vara en

bidragande faktor till missnöje hos socialsekreterarna (Olsson & Sundh, 2019).
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5.2 Arbetsbelastning

Tidigare forskning pekar på att det inom socialtjänsten finns en koppling mellan hög

arbetsbelastning och stress (Astvik & Melin 2013). En studie av Barck-Holst et al. (2021)

visar att det kan finnas en stresskultur i socialt arbete, vilket socialsekreterare i vår studie

upplevde hade blivit normaliserat. Något som vi kunde identifiera i våra intervjuer var att

majoriteten av socialsekreterarna upplevde att de hade en hög men hanterbar arbetsbelastning

och att det var en hel del parallella saker som hände och skulle hanteras samtidigt i deras

arbete. En viktig aspekt som framkom i våra intervjuer var att arbetsbelastningen inte berodde

på hur många ärenden intervjupersonerna hade, utan vilken typ av ärenden. Flera av

intervjupersonerna betonade även att vilka kollegor de arbetade med i ärenden kunde påverka

hur belastande de upplevde ärendena. En av våra intervjupersoner beskrev vad det var som

upplevdes som belastande i relation till ärenden så här:

Jag kan ha fem ärenden och det kan vara galet i dem och du klarar inte mer. Man kan

ha femtio ärenden och det är fullt hanterbart. [...] Så det är framför allt ärendets

karaktär, hur komplexa ärendena är, som gör att det kan bli jobbigt [...] och vilka

kollegor du har i ärendena gör jättestor skillnad (Sara).

Lukas beskrev att de arbetade med både utredning och att följa upp insatser. Han beskrev att

man ofta kunde vara i olika stadier i utredningarna och att det kunde hända mycket samtidigt i

ärendena, samtidigt som alla insatser skulle följas upp. En av intervjupersonerna resonerade

kring sin höga arbetsbelastning enligt följande:

Alltså detta är ju ett sånt jobb som det räknas att man ska ha ganska hög belastning

(Ida).

Utifrån intervjupersonernas utsagor kan vi se ett genomgående mönster av hög

arbetsbelastning bland de socialsekreterare som vi har intervjuat. Trots att intervjupersonerna

beskrev att de upplevde sig ha en hög arbetsbelastning, framgick det även att den gick att

hantera, vilket skulle kunna förstås genom att arbetsbelastningen är hanterbar då de trots allt

har de resurser de behöver för att kunna möta de krav som ställs på dem (Antonovsky 2005,

s.45). En av de saker som de beskrev som en påverkande faktor gällande hur de upplevde sin

belastning i förhållande till ärenden är kollegor, vilket således skulle kunna betraktas som en

28



resurs med vilken belastningen i ärendena blir hanterbar. Vi kan även se ett tydligt mönster av

att det inte sällan är mycket olika saker som sker samtidigt i ärenden, vilket

intervjupersonerna beskrev att de kunde hantera. Att de upplevde att de kunde hantera

situationen trots att flera saker hände samtidigt skulle kunna förstås genom att de upplever en

begriplighet över situationen. Trots att saker inträffar som de kanske inte har varit förberedda

på, har de en förståelse för vad det är som sker och kan ordna situationen (Antonovsky 2005,

s.44).

Tidigare forskning (Olsson & Sundh 2019) visar att socialt arbete är föränderligt och av den

karaktären att man aldrig kommer uppleva att man har tillräckligt mycket resurser att hantera

alla ärenden på att bra sätt utan stresspåverkan. Aronsson, Astvik och Gustafsson (2010) lyfter

även att olika individer har olika sätt att förhålla sig till hög arbetsbelastning och stress samt

att utrymmet de har till att kunna förhålla sig till det är olika stort i olika förvaltningar. Maja

förklarade att det periodvis var mycket att göra på BUF. Vidare berättade hon att när det är

mycket att göra, hinner hon inte träffa klienter så som hon ska. Arbetet blir inte utfört på ett

tillfredsställande sätt och då blir det sämre kvalitet på arbetet. Flera av intervjupersonerna

resonerade kring att de ibland kunde ha många ärenden och ha kontroll men ibland kunde de

ha få ärenden och ändå känna sig otroligt belastade. En av våra intervjupersoner

problematiserade även känslan av att inte kunna ha full kontroll på sina arbetsdagar:

Det är så beroende på vilka ärenden man har, vilka kollegor man har dem med, vad

man har på sitt bord och graden av kontroll man kan ha på sitt arbete. Jag tycker

personligen det är jobbigt när man inte har kontroll och det stöter man på ganska ofta.

I detta arbete kan det komma telefonsamtal helt plötsligt och det är något man måste

agera i nu, det kan pågå i dagar och då rubbas hela balansen [...] Det kan rubba känsla

av kontroll och känslan av att ha kontroll över sin arbetsbelastning, så det hänger

mycket på vad som händer i ärendena (Ida).

Samtidigt som socialsekreterarna beskrev att det kunde vara belastande och vara mycket att

göra i arbetet, resonerade de även kring att arbetsbelastningen var hanterbar eftersom de i de

fall det blev mycket, hade möjlighet att få avlastning av sina kollegor. Lisa beskrev att det

fanns ett bra system och en bra kultur i hennes arbetsgrupp där de hjälptes åt att ha koll på

varandra, där de täckte upp för varandra och avlastade varandra när de såg att någon hade

mycket att göra. De flesta av intervjupersonerna beskrev en känsla av att deras kollegor kunde

avlasta dem och att de kunde täcka upp för varandra. Några exempel som intervjupersonerna
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gav på hur detta kunde gå till var att de kunde få sätta sig i en fåtölj på kollegans rum och

prata om ett jobbigt ärende och att de visste att mötet som var inplanerat kunde bli av trots att

de var hemma och sjuka, då man visste att någon tog vid arbetet eller hjälpte till att omboka

det. Det framkom även i intervjuerna att när det var många ärenden och mycket som skulle

hanteras samtidigt behövde socialsekreteraren prioritera och strukturera sitt arbete, vilket de

ofta gjorde med hjälp av sina kollegor. Flera av intervjupersonerna uttryckte att de upplevde

sin arbetsbelastning som ”rimlig”, ”okej”, ”bra” eller ”hanterbar”. En av våra intervjupersoner

beskrev kollegornas och chefens påverkan på arbetsbelastningen enligt följande:

Alltså jag har en okej arbetsbelastning. Jag känner att jag hinner med och jag har

möjlighet att säga ifrån. Nu har jag ändå kollegor och chef som också håller koll och

kan gå in och pausa och säga stopp om det skulle vara så att det blir för mycket

(Kajsa).

Ett tydligt mönster vi har kunnat identifiera i våra intervjuer är att såväl chef som kollegor

framstår som medel med vilka socialsekreterarna kan kontrollera sin arbetsbelastning och som

en faktor till att deras arbetsbelastning är hanterbar. Att chef men framför allt kollegor

fungerar som medel för att hantera arbetsbelastningen skulle kunna förstås utifrån att chef och

kollegor är den resurs, eller bidrar med de resurser med vilka socialsekreterare har möjlighet

att möta de krav som ställs på dem i arbetet (Antonovsky 2005, s.45) och på så sätt inte

upplever arbetet lika belastande.

5.3 Kollegor som resurs i arbetet

Tidigare forskning har visat att kollegor kan fungera som ett skydd mot de påfrestningar som

socialsekreterare möter i sitt arbete. Relationen till kollegor kan skapa en känsla av lycka

vilket kan påverka socialsekreterares upplevelse av stress och arbetsbelastning. De kan även

bidra till reflektion och bearbetning av det som socialsekreterare ställs inför i arbetet (Olsson

& Sundh 2019). Även Hussein et al. (2014) påtalar att ett bra kollegialt samarbete bidrar till

att den anställde i högre grad vill stanna kvar på sin arbetsplats. Ett tydligt mönster som vi

kunnat identifiera i socialsekreterarnas berättelser var att de ansåg att bra kollegor i arbetet var

av stort värde. Lisa sammanfattade varför hon stannade kvar på sin arbetsplats genom att hon

trivdes i gruppen, hon trivdes i förvaltningen och hon ville vara där. Kollegorna var något som
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majoriteten av intervjupersonerna i vår studie lyfte som en av de främsta orsakerna till att de

stannade kvar på sin arbetsplats. En av våra intervjupersoner berättade följande om vikten av

sina kollegor i arbetet:

Jag vill framhäva vikten av kollegor i detta jobb, stödet man har i ens nära

sammanhang. Det är det som gör att man märker när någon faller bort. Så man tänker

”Oj! Det blev jättepåtagligt”. När man märker att man har kollegor så blir man genast

så här ”Åh, nämen va! Det blev mycket roligare, det blev mycket bekvämare att

jobba”. Så att man har varandras ryggar liksom (Ida).

Även Sara berättade att det hon värdesatte mest var sina kollegor. Hon förklarade att med ett

sådant jobb behövde det vara kul på jobbet och det var kollegorna som stod för det.

Majoriteten av socialsekreterarna berättade att deras relation till kollegorna påverkade deras

arbete och en av intervjupersonerna beskrev det så här:

Att jag stannar kvar just här tänker jag är teamet. De gör att jag tycker det är kul, för

arbetsuppgifterna hittar man ju mer eller mindre överallt. Jag tänker att jag kan ju byta

kommun och ända ha samma arbetsuppgifter men jag kommer ju inte få med mig

samma kollegor [...] i och med att jag har varit i en annan kommun och i ett annat

team med en helt annan konstellation, så uppskattar jag det jag har här nu. Jag tycker

det är skönt att man får vara sig själv, man blir accepterad för den man är, man gör inte

skillnad i ålder eller hur många års erfarenhet man har, utan alla är likvärdiga så att

säga. Alla är lika duktiga och det finns ingen prestige i gruppen, utan jag känner mig

bekväm och trygg i teamet och på arbetsplatsen, vilket gör själva arbetsuppgifterna

roligare också (Kajsa).

Även Maja uppgav att hon upplevde att kollegorna var omtänksamma och brydde sig om

varandra och att hon inte trodde att det hade kunnat vara bättre. Hon menade att de inte endast

frågade om hur någon mådde bara för att ha någonting att fråga om, utan för att de faktiskt var

intresserade av svaret. Socialsekreterarnas upplevelser av vad kollegorna bidrar till i arbetet

och på arbetsplatsen, stämmer överens med det som tidigare forskning kunnat identifiera som

särskilt viktiga faktorer för att socialsekreterare ska trivas och stanna på sin arbetsplats.

Olsson och Sundh (2019) har i tidigare forskning kunnat identifiera att ha kollegialt stöd, ett

tillåtande klimat, att känna sig bekväm på arbetsplatsen och att känna sig uppskattad som
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viktiga faktorer för att socialsekreterare ska kunna hantera sitt arbete och det som de utsätts

för i det. Erik lyfte även det som tidigare forskning belyser kring kollegialt stöd. Han

berättade att varför han stannade handlade om det som skapades i teamet, där det delades tuffa

upplevelser och glädje då det gick bra men även att de gav och fick stöttning, vilket inte

skulle underskattas. Även Sara berättade att vilka kollegor hon hade med sig i sina ärenden

kunde påverka hur hanterbara ärendena upplevdes. Att socialsekreterarna verkar uppfatta sina

kollegor som ett viktigt redskap för att klara av och stanna i sitt arbete, skulle kunna förstås

genom KASAMs komponent hanterbarhet. Antonovsky (2005, s.45) menar att en individ

upplever hanterbarhet då denne känner att det finns resurser till förfogande med vilka det går

att möta de krav och situationer som den ställs inför. Att resurser står till ens förfogande kan

syfta på att individen själv har kontroll över resurserna men även att någon annan, såsom en

vän eller kollega, kan bidra med resurserna. För att förstå socialsekreterarnas upplevelser av

kollegornas bidrag till att arbetet blir hanterbart, kan det ses som att det är kollegorna i arbetet

som bidrar med de resurser som socialsekreteraren behöver för att kunna klara av sitt arbete

och vilja stanna. Kollegorna gör att arbetet blir roligt och mindre påtagligt vilket blir en resurs

att ta tillvara för att kunna möta det socialsekreteraren ställs inför. Omvänt kan

socialsekreteraren uppleva att arbetet plötsligt blir påtagligt när denna resurs försvinner.

5.4 Mötet med klienten

Något som lyfts i en begränsad utsträckning i tidigare forskning (Yankeelov et al. 2009) är hur

socialsekreterares vilja till att stanna kvar på sin arbetsplats skulle kunna kopplas till att de

känner engagemang för det sociala arbetet. Vi har i våra intervjuer kunnat identifiera ett

mönster av att mötet med klienten många gånger upplevs som en positivt bidragande faktor

till att vilja stanna. Majoriteten av våra intervjupersoner har i intervjuerna uppgett att det

förändringsarbete som de gjorde med sina klienter var av stort värde för dem. Maja berättade

att den främsta anledningen till att hon stannade kvar på sin arbetsplats var följande:

[...] så tänker jag att om jag kanske försöker vara med och gör det bättre här för

familjerna, det är ju en jättestor anledning till att jag stannar inom yrket. För att om jag

bara kan plantera någonting litet positivt hos bara ett barn eller en familj, så ja men det

är värt det [...] Jag trivs här och jag gillar tanken om att vi försöker göra det bättre för

personer som bor här [...] Så jag tänker att på jobbet är jag till för barnen och det
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yttersta skyddet [...] Jag försöker hjälpa och göra det bästa för någon annan, jag tror att

det är därför jag stannar kvar (Maja).

Ett tydligt mönster som vi har lyckats identifiera i våra intervjuer är hur socialsekreterarna

upplevde att de fick mycket ut av de ärenden där de lyckades skapa en förändring för en

familj. Flera av intervjupersonerna har berättat om hur de upplevde att endast ett lyckat ärende

kunde överglänsa flera mindre lyckade. Lilly menade att relationen som skapades till

människorna och där hon hade fått vara med och ändra någonting, det gav så mycket. Den

inre motivation genom arbetet med klienter som beskrivs av socialsekreterarna skulle kunna

förstås genom Antonovskys begrepp meningsfullhet i KASAM. Antonovsky (2005, s.45–46)

har i en studie kunnat se att de som hade en stark känsla av sammanhang ofta pratade mycket

om saker i sitt liv som upplevdes som värdefulla för dem, vilka de var väldigt engagerade i

och som hade en betydelse för dem, i kognitiv och känslomässig mening. I våra intervjuer

pratade flera av socialsekreterarna om hur det var värdefullt för dem att lyckas skapa en

förändring i ett ärende. Bland annat uppgav Lisa att hon ville ge barnen så pass mycket så att

de kunde lyckas någon gång i sitt liv. Hon berättade att det inte behövde vara att det blev bra

just när socialtjänsten var behjälpliga men att någonting av det som hon sagt eller gjort kunde

få dem att må bättre eller skapa en förändring i framtiden. Att socialsekreterarna pratade

mycket om betydelsen för dem att kunna göra skillnad för barnen och familjerna de mötte,

skulle kunna förklaras genom att de upplever en meningsfullhet i sitt arbete genom mötet med

sina klienter. Utifrån deras berättelser kring hur mycket det gav dem som personer att lyckas

skapa en förändring och deras beskrivning av hur måna de var om att någon gång, på något

sätt, kunna göra det bättre för sina klienter, skulle kunna förklaras genom att de är engagerade

i arbetet med klienten och att det har såväl en kognitiv som känslomässig betydelse för dem i

deras arbete.

I studien som Antonovsky genomförde framgick det att mycket av det som hans

intervjupersoner pratade om och ansåg vara värdefullt för dem, även upplevdes som

utmaningar. Dessa utmaningar var däremot värda såväl känslomässiga investeringar som

engagemang (Antonovsky 2005, s.45–46). I våra intervjuer lades det stor vikt på att det som

kunde upplevas som jobbigt och belastande i arbetet var det som skedde i ärendena. Några

exempel som en av våra intervjupersoner gav på vad som kunde upplevas som belastande i

ärendena var då de mötte familjer som inte ville träffa socialtjänsten och som var aggressiva

eller uppträdde som rättshaverister. Erik berättade att det var många dagar där de egentligen
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bara mötte tuffa besked och misslyckanden och att det var en utmaning att stå fast och tro på

klientens förändringspotential men att det även var det som var givande. Lukas berättade att

de arbetade med olika ärenden samtidigt som kunde befinna sig i olika stadier och att det

kunde hända mycket på olika håll i ärendena på samma gång, vilket var frustrerande och tog

mycket energi. Dock menade han även att det samtidigt gav honom mycket tillbaka att få följa

klienterna på deras resor. Även Kajsa pratade om att det fanns många utmaningar i hennes

arbete:

I detta jobbet tänker jag att det alltid är någonting man kommer stöta på som kommer

att utmana en. Och jag vet inte, det är väl det jag tycker är kul (Kajsa).

Att socialsekreterarna upplever sitt arbete som utmanande på olika sätt men ändå givande och

roligt, skulle kunna förstås genom att de upplever meningsfullhet i sitt arbete genom de

klienter de möter. Arbetet med klienterna beskrivs många gånger kunna vara utmanande men

tycks ändå vara så pass värdefullt och värt att känslomässigt investera och engagera sig i. Att

uppleva meningsfullhet i sin tillvaro identifierade Antonovsky som det som bidrog till

motivation hos de människorna han studerade (Antonovsky 2005, s.45–46). En av våra

intervjupersoner förklarade sin motivation i arbetet enligt följande:

[...] Motivationen den skapas i mötena med människorna vi träffar. Att träffa

människor som mår dåligt eller inte har det bra, som inte har de förutsättningarna de

behöver för att lyckas. Det är där man hittar sin inre motivation. Att vara ett stöd för

dem att uppfylla sin potential, som människor (Erik).

När vi frågade Sara vad det var som motiverade henne i hennes arbete, berättade hon att hon

brann otroligt mycket för att se till att klienterna skulle ha rätt till rätt saker, att ha möjlighet

att få rätt saker och ha förutsättningar att lyckas. Även att barn och familjer fick möjlighet att

leva som alla andra. Hon förklarade att det var detta som gjorde att hon mer eller mindre

hoppade upp ur sängen varje morgon och tyckte att det var kul att gå till jobbet. Att

socialsekreterarna har en motivation i sitt arbete genom mötet med klienten, skulle kunna

förklaras genom Antonovskys (ibid, s.49–50) resonemang kring vikten av att känna en

meningsfullhet i sin tillvaro för att vara motiverad. Antonovsky menar att ifall individen är

engagerad i något och upplever sig ha en förståelse för de problem som den möter, kommer

individen att ha en stark motivation till att inte sluta att söka efter de resurser som den behöver
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i sammanhanget. I likhet med det Antonovsky lyfter verkar det vara det som

socialsekreterarna brinner för och har ett stort engagemang för som motiverar dem i deras

arbete och får dem att fortsätta.

Flera av intervjupersonerna uppgav att det var såväl teamet som deras arbete med klienter

som gjorde att de stannade kvar. En av intervjupersonerna betonade att trots att mötet med

klienterna var en stor anledning till att stanna, så var även kollegorna viktiga för att kunna

hålla ut. När vi frågade intervjupersonerna vad de värdesatte mest i sitt arbete, svarade en av

intervjupersonerna följande:

Jag värdesätter både de gånger man lyckas men även mitt team. Jag tror att det ena

finns inte utan det andra. Man behöver både och tänker jag, för att arbetet är så pass

påfrestande. Om du bara värdesätter de tillfällena du lyckas men inte trivs i resten av

organisationen, i teamet, då tror jag att du kommer få svårt att hålla ut i längden. Eller

om man ser det tvärtom, om du inte har någon motivation till klientkontakt eller du

inte känner något värde i mötet med människorna du träffar, då tror jag du också

kommer ha svårt att.. För det är en så pass stor del av ditt arbete (Erik).

Det som intervjupersonen berättade avseende relationen mellan motivation till klientkontakt

och trivsel i teamet, är något som inte har lyfts i större omfattning i våra övriga intervjuer och

inte heller i tidigare forskning. Att enbart känna att det finns ett stort värde i arbetet med

klienterna beskrevs som otillräckligt i längden. Detta skulle kunna förstås genom

Antonovskys (2005, s.49–50) resonemang kring att komponenterna i KASAM

(meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet) med fördel kan ses som en helhet, då de ofta

tycks vara nära sammanflätade och beroende av varandra. Antonovsky menar däremot att

meningsfullheten ofta tycks vara viktigast för att känna en känsla av sammanhang. Han menar

att ifall individen har en stark känsla av förståelse för sin situation och en stark känsla av att

ha de resurser som krävs för att hantera den men inte bryr sig om sammanhanget, kommer

förståelsen och kontrollen över situationen att så småningom förloras. Antonovskys

resonemang kring effekten av meningsfullhet i tillvaron skulle kunna bidra till en förståelse

för Eriks upplevelse av sin arbetssituation genom att socialsekreterare behöver känna ett värde

i arbetet med sina klienter, för att i det långa loppet kunna ha en känsla av att de kan hantera

och ha en förståelse för vad som förväntas av dem i deras arbete och som Erik formulerade

det: ”hålla ut i längden”.
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5.5 Sammanfattning av resultat och analys
Vi har valt att i detta avsnitt sammanfatta vårt resultat och vår analys i syfte att tydliggöra vad

vi har kommit fram till i förhållande till våra frågeställningar.

5.5.1 Inre faktorer

Den förmodligen största upptäckten i vår studie är hur mötet med klienten var en stark inre

faktor till att socialsekreterarna ville stanna kvar på sin arbetsplats och var motiverade i sitt

arbete. Socialsekreterarna hade ett personligt känslomässigt engagemang för att skapa

förändring hos barn och deras familjer, vilket för majoriteten var en av de två saker som de

värdesatte mest i sitt arbete. Det framstod vara mycket givande för socialsekreterarna i vår

studie att kunna göra en förändring för sina klienter och ett enda lyckat ärende kunde

överglänsa flera mindre lyckade. Trots att förändringsarbetet med klienterna upplevdes som

utmanande, upplevdes det vara givande och värt engagemanget. Tidigare forskning (Astvik &

Melin 2013) har kunnat visa hur ett engagemang i det sociala arbetet kan vara viktigt för att

känna en tillfredsställelse i arbetet. Till skillnad från och som ett tillägg till befintlig

forskning, har vi kunnat identifiera hur ett starkt engagemang i arbetet även kan vara en viktig

och avgörande inre faktor för att vilja stanna. Vi betraktar främst mötet med klienten som en

inre faktor då mötet mellan människor kan skapa ett känslomässigt engagemang vilket kan

skapa motivation för socialsekreterarna att vilja fortsätta sitt arbete, samtidigt som vi till viss

del betraktar det som en yttre faktor då det fysiska mötet med klienterna är en av

arbetsuppgifterna som socialsekreterarna värdesätter mest.

5.5.2 Yttre faktorer

Tidigare forskning (Yankeelov et al. 2009; Weaver et al. 2007; Tham & Strömberg 2020) har

visat att relationen till chefen och på vilket sätt chefen stöttar socialsekreteraren i arbetet kan

spela roll för socialsekreterares föresats att stanna kvar på sin arbetsplats. I vår studie har vi

kunnat identifiera chefen som en yttre faktor till att socialsekreterarna stannade kvar på sin

arbetsplats. Socialsekreterarna var nöjda med att ha haft en varaktig ledning och upplevde
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deras chef som stöttande, lyhörd för deras behov, motiverande och mån om att se över deras

arbetsbörda, vilket skapade en bra arbetsmiljö och bra förutsättningar för att de ska kunna

arbeta rättssäkert. Att de hade en bra chef förklarades som en av orsakerna till att de stannade

och lyftes som viktig för att inte lämna. Tidigare forskning har även lyft vikten av att ha

stöttande kollegor i arbetet (Olsson & Sundh 2019; Astvik & Melin 2013; Yankeelov et al.

2009) och att det kan påverka upplevelsen av stress och belastning (Olsson & Sundh 2019).

Att ha bra kollegor i arbetet som socialsekreterare inom BUF kunde vi genom vår studie

identifiera som en stark yttre faktor till att socialsekreterarna stannade kvar på sin arbetsplats.

Socialsekreterarna stöttade, avlastade och brydde sig om varandra och kollegorna kunde

påverka hur hanterbara ärendena upplevdes. Kollegorna gjorde så det blev bekvämt och roligt

att jobba. Kollegorna lyftes som viktiga och värdefulla men även som en av de två främsta

orsakerna till att socialsekreterarna stannade, vilket vi bedömer att tidigare forskning inte har

kunnat lyfta fram i samma utsträckning som vi sett i vår studie. Vi betraktar kollegorna främst

som en yttre faktor då de identifieras som en yttre resurs i arbetet men samtidigt som en inre

då kollegorna i arbetet skapar känslomässiga upplevelser hos socialsekreterarna vilka gör att

de vill stanna.

5.5.3 KASAM

Det framkom i våra intervjuer att det inte sällan var mycket som skedde samtidigt i ärendena

och socialsekreterarna uttryckte att de inte alltid visste vad deras bedömningar skulle komma

att resultera i. Socialsekreterarnas situation i detta avseende menar vi kan förstås genom att de

inte alltid upplever en förutsägbarhet i sitt arbete men att de upplever en begriplighet då de

har en förståelse för vad det är som sker och kan ordna situationen när det inte blir som de har

tänkt sig. I våra intervjuer beskrev socialsekreterarna även att de upplevde sig ha en hög

arbetsbelastning men att den gick att hantera, vilket skulle kunna förstås genom att de trots

allt har de resurser de behöver för att kunna möta de krav som ställs på dem. Vi menar att chef

men framför allt kollegor kan betraktas som de resurser, eller de som bidrar med de resurser

med vilka socialsekreterare har möjlighet att möta de krav som ställs på dem i arbetet, så att

arbetet upplevs mindre belastande och att de därmed vill stanna kvar. Vidare i våra intervjuer

pratade socialsekreterarna om att arbetet med klienten var värdefullt för dem. Vi menar att

socialsekreterarnas berättelser kring hur mycket det gav dem och hur måna de var över att
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lyckas skapa en förändring hos sina klienter, skulle kunna förstås genom att de upplever en

meningsfullhet i sitt arbete, då de är engagerade i arbetet med klienten och att det har såväl en

kognitiv som känslomässig betydelse för dem. Även då arbetet med klienterna många gånger

beskrevs som utmanande, verkar det vara en del av det som motiverar socialsekreterarna i sitt

arbete.

I vår studie lyfte våra intervjupersoner två saker som de betraktade som de främsta orsakerna

till att de stannade, vilka var mötet med deras klienter och stödet från deras kollegor. Vi menar

att dessa två aspekter verkar höra ihop och att den ena inte ger så mycket utan den andra, utan

att båda är av vikt för att socialsekreterarna ska vilja stanna på sin arbetsplats. Även om

kollegorna kan fungera som en yttre resurs med vilken socialsekreterarna kan uppleva sitt

arbete som hanterbart, behöver de känna en meningsfullhet i arbetet med sina klienter, för att i

det långa loppet kunna ha en känsla av att de kan hantera och känna en begriplighet över vad

som förväntas av dem i arbetet och hålla ut i längden.

6. Avslutande diskussion
Genom arbetet med vår studie har några nya tankar och funderingar väckts hos oss. I början

av studien såg vi på inre och yttre faktorer som två oberoende variabler. Efter att vi nu har

genomfört vår studie skulle vi snarare vilja påstå att dessa variabler i vissa fall hänger nära

ihop med varandra. Ett exempel på det är att vi kunde identifiera att kollegans stöd var viktig

som yttre faktor men att det även hade en inre känslomässig betydelse för socialsekreterarna.

Efter våra intervjuer och transkriberingar funderade vi över hur socialsekreterarna i vår studie

tycktes hantera det dagliga arbetet med en gedigen positivitet trots påfrestningar av olika slag.

Detta fick vi en bättre förståelse för när vi applicerade KASAM som synsätt. En känsla av

sammanhang kunde för oss, förklara hur de i stor utsträckning kunde hantera de motgångar

och krav de ställdes inför men samtidigt uppleva att det hade en känsla av ett sammanhang i

det de gjorde.

Något som överraskade oss var att kollegor spelade en så pass stor roll för socialsekreterarnas

föresats att stanna på arbetsplatsen. Detta menar vi att vi har lyckats belysa i större

utsträckning i jämförelse med den tidigare forskning som vi har tagit del av. En annan
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upptäckt som fångat vårt intresse var hur mycket mötet med klienterna betydde för

intervjupersonerna, men också att det framkom att arbetsbelastningen inte nödvändigtvis

behövde påverkas av antalet ärenden som de hade att hantera, utan snarare karaktären av

ärendena. Detta är en upptäckt som har väckt stor nyfikenhet hos oss och som vi gärna skulle

vilja dyka ner djupare i. Utifrån vår studie skulle alltså ett förslag till framtida forskning vara

att undersöka hur ärendets karaktär kan påverka arbetsbelastningen för socialsekreterare inom

BUF. Ett annat förslag till framtida forskning skulle vara att vidare undersöka hur mötet med

klienterna motiverar socialsekreterare i deras arbete.

Avslutningsvis vill vi betona att vår studie inte definitivt svarar på vilka faktorer som påverkar

socialsekreterares föresats att stanna på sin arbetsplats, utan att vår studie ger en fingervisning

om vilka inre och yttre faktorer som skulle kunna spela roll för verksamma socialsekreterares

föresats att stanna kvar på sin arbetsplats inom BUF.
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8. Bilagor
8.1 Bilaga 1

Informationsbrev

Förfrågan om att delta i en studie om varför socialsekreterare stannar kvar på sin
arbetsplats.

Vi är två socionomstudenter som ska genomföra en undersökning vilken ska ligga till grund
för vårt examensarbete inom socionomprogrammet vid Lunds universitet. Syftet med studien
är att ta del av de tankar och resonemang som socialsekreterare som arbetar med utredning
och uppföljning inom barn, unga och familj har avseende att de vill stanna kvar på sin
arbetsplats, trots de påfrestande arbetsförhållanden som finns för yrkesgruppen idag.

Vi planerar att genomföra vår studie med intervjuer utifrån frågor kopplade till våra
frågeställningar. Intervjun med dig kommer att beröra de tankar och upplevelser du har
gällande vad som får dig att trivas på din arbetsplats. Det är av vikt att intervjun kan ske ostört
och vi hittar gemensamt tid och plats för var detta lättast kan utföras. Intervjun kommer att
spelas in och skrivas ut i text efter ditt samtycke.

Informationen du delger oss kommer att behandlas säkert och förvaras på ett sätt där ingen
obehörig kommer att få ta del av den. All information kommer att anonymiseras så att ingen
socialsekreterare eller arbetsplats kan identifieras.

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan någon
förklaring. Vid frågor kring vår undersökning är du välkommen att kontakta oss på mailadress
lo0440kr-s@student.lu.se eller ma5236no-s@student.lu.se. Vi är otroligt tacksamma för den
tid du avsätter för vår intervju.

Vänliga hälsningar,
Louise Kronqvist och Mia Nordqvist
Socionomstudenter termin 6, Socialhögskolan Lunds universitet

Jag samtycker till deltagande i denna undersökning:

____________________________________________________________________
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8.2 Bilaga 2
Intervjuguide

Teman Nyckelord

Bakgrund
År i yrket som socialsekreterare

År på denna/tidigare arbetsplatser

Organisatoriska

faktorer

Hur upplever du ditt handlingsutrymme?

Hur upplever du ledningen?

Hur upplever du din arbetsbelastning?

Samband mellan arbetsbelastning och psykosociala arbetsmiljö?

Stöd från kollegor?

Stöd från chef/ledning?

Utvecklingsmöjlighet?

Klimat (tillåtande?)

Arbetsmiljö

Stöd från arbetsplats (APT/Handledning/Tvärgrupper etc)

Motivation
Varför valde du det här yrket?

Inre (trivsel, samhörighet, kompetens),

Yttre (positiv feedback, lön, utvecklingsmöjlighet)

Egna tankar
Blev det som du hade tänkt dig?

Vad tror du själv är orsaken till att du stannar kvar?

Värdesätter mest?

Något vi missat?
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