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Abstract 

Forskning visar att socialsekreterare inom barn och ungdomsvården är ett av de mest 

krävande yrkena inom socialt arbete och trycket blir inte lättare av att orosanmälningarna på 

barn ökat de senaste åren. Den här studien fokuserar på fem socialsekreterare på barn och 

familj och deras upplevelser av arbetsbelastningen och dess påverkan på arbetets kvalité. 

Semistrukturerade intervjuer användes som grund för den tematiska analysen, där två 

huvudteman identifierats: upplevelser av arbetsbelastning och arbetsbelastningens påverkan 

på arbetets kvalité. Socialsekreterarna upplevde en hög eller otillfredsställande hög 

arbetsbelastning vilket påverkade framförallt att dokumentation och uppföljning av insatser 

inte hanns med i den utsträckning som behövs för att uppfylla de lagstadgade krav som finns. 

Uppleveslen av att vilja göra mer för sina klienter men att tiden inte räcker till noterades från 

samtliga i studien.   
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Inledning 

Socialtjänsten i Sverige har under en längre tid varit utsatt för hög arbetsbelastning. 

Socialdepartementet (SOU 2005:81) hade redan 2005 en nationell handlingsplan för barn och 

ungdomsvården utifrån den oro kring ett ökat tryck på barn och ungdomsvården som fanns då. 

Tio år senare 2015 larmade Akademikerförbundet SSR om en ohållbar situation för 

socialsekreterare på framförallt enheter för barn och familj. I Nationell handlingsplan för den 

sociala barn- och ungdomsvården (Akademikerförbundet SSR, 2015) uttrycks en oro kring 

utvecklingen av den sociala barn och ungdomsvården. Barn och unga kan inte garanteras en 

hög kvalité av service och skydd från socialtjänsten till följd av bl.a. den höga 

arbetsbelastningen och den höga personalomsättningen. Novus och Akademikerförbundet 

SSR (2015) gjorde en undersökning för att kartlägga socialsekreterare och deras 

arbetssituation. Studien, som genomfördes 2014, visade att 86 procent av socialsekreterarna i 

undersökningen upplevde att de hade för hög eller hög arbetsbelastning vilket var en ökning 

på 9 procentenheter från 2012 års undersökning. 

 

Socialsekreterarna utför ett viktigt arbete under stor press i form av både arbetsbelastning men 

också vetskapen om att minsta misstag kan få förödande konsekvenser för barnen eller 

familjen. Socialsekreteraren ställs inför komplexa situationer och behöver inkräkta i 

människors privata liv och hemmiljöer i sin yrkesutövning. Forskning har visat att stress, 

utbrändhet och psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos socialsekreterare. Det kan 

upplevas som en otacksam roll utifrån de förutsättningar som beskrivs här. Att arbeta som 

socialsekreterare på barn och familj benämns i tidigare forskning som ett krävande och svårt 

arbete.  Det är en stor press som ligger på socialsekreterarna och som Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO, 2015) beskriver att de är den sista maskan i skyddsnätet för barnen i vårt 

samhälle.  

 

IVO har i flera av sina tillsyns- och granskningsrapporter kring den sociala barn och 

ungdomsvården konstaterat att det finns brister i handläggningen av ärenden. I rapporten 

Skyddsnätet som inte får brista (IVO, 2015) konstateras att den höga personalomsättningen 

och arbetsbelastningen är en stor bidragande faktor till att kvalitén brister i den svenska 

barnavården. Ytterligare en aspekt de lyfter fram är den ansträngda ekonomiska situationen i 

kommunerna, där det finns begränsade resurser för att utföra ett kvalificerat och gott jobb för 

barn och unga i vårt samhälle. IVO (2014) presenterar brister i kvalité i handläggning av 
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barnavårdsärenden där sju punkter lyfts fram bl.a. undermålig dokumentation, att 

förhandsbedömningar inte sker inom lagstadgad tid på 14 dagar och att skyddsbedömningar 

saknas eller motiveras knapphändigt.  

 

Den bild av socialtjänsten och barnavården som presenterats här är ingen rolig läsning. 

Antalet orosanmälningar gällande barn som kommer in till socialtjänsten har enligt 

områdeschefen på barn och familj (personlig kommunikation, 17 april 2017) ökat de senaste 

åren och trycket på socialsekreterarna på barn och familj blir större och större. Det 

socialtjänstkontor där jag valt att göra min studie hade förra året så många ärenden att de 

gjorde en Lex-Sarah
1
 anmälan på sig själva. Svårigheter med rekrytering och att behålla 

personal är utbrett både i Sverige och internationellt inom barnavården. En hög 

arbetsbelastning och ett psykiskt påfrestande arbete för socialsekreterarna där de har ansvaret 

för de allra minsta och sårbaraste i vårt samhälle. Ett otacksamt uppdrag kan det verka med de 

förutsättningar som finns.  

 

Men en fråga som är aktuell att ställa sig är vad socialsekreterarna själva egentligen tänker om 

sin arbetssituation? Det finns ytterst få svenska vetenskapliga studier som behandlar 

socialsekreterares arbetssituation gällande arbetsbelastning och i synnerhet där 

socialsekreterare på enheten barn och familj specifikt studeras. De vetenskapliga studier jag 

har hittat i min systematiska litteratursökning visar att arbetsbelastningen är hög inom 

socialtjänsten men att det saknas kvalitativa undersökningar om huruvida arbetsbelastningen 

påverkar arbetet som utförs och vilka områden som påverkas. Det finns därför ett behov av 

mer kunskap gällande socialsekreterarnas egna upplevelser kring arbetsbelastning och dess 

påverkan på arbetet.  

Syfte och frågeställning 

Studien ämnar lyfta fram socialsekreterarnas egna upplevelser av den arbetsbelastning som 

finns inom socialtjänsten på enheten barn och familj och vilken påverkan den har på kvalitén 

på arbetet socialsekreterarna utför. Syftet med studien är således att undersöka och beskriva 

arbetsbelastningen och dess påverkan på det sociala arbetet utifrån socialsekreterares 

perspektiv. Detta leder oss till studiens frågeställning: Hur upplever socialsekreterarna 

arbetsbelastningen och dess påverkan på arbetets kvalité? 

                                                 
1
 Benämner de bestämmelser som berör skyldigheter att rapportera missförhållanden på arbetsplatsen till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 



 

 

3 
 

Tidigare forskning 

För att ta reda på kunskapsläget för mitt forskningsområde gjorde jag sökningar i databaserna 

Scopus och ProQuest Social Sciences samt bibliotekets databas Primo.
2
 Sökningarna 

resulterade i många träffar gällande socialt arbete och socialsekreterare relaterat till hög 

arbetsbelastning. Jag gjorde sedan urval utifrån relevans till min studie där jag vill fokusera på 

socialsekreterare inom barn och ungdomsvården.
3
 En avgränsning jag valt att göra i min 

sökning var att inte ta med studier äldre än 10 år vilket gör att sökningen innefattade studier 

publicerade från 2007 och framåt. Denna avgränsning gjordes för att få med relevant och 

aktuell litteratur utifrån att förutsättningarna inom socialtjänsten har förändrats markant de 

senaste 10 åren då den nationella implementeringen av Barns behov i centrum (BBIC) 

startades 2006 vilket har lett till stora förändringar i arbetssättet i barnavårdsutredningar. 

 

Merparten av tidigare forskning som jag fann i min sökning är internationell och är 

huvudsakligen från USA och England. Sökningen resulterade i ett fåtal svenska eller nordiska 

studier. De svenska/nordiska studier jag hittade i min sökning utforskar socialsekreterares 

arbetsförhållanden var sammanlagt åtta stycken. 

 

De internationella studierna som jag valt ut som relevanta för kunskapsläget i min studie 

behandlar till största delen socialsekreterares arbetssituation och arbetsbelastning kopplat till 

stress; Travis, Lizano och Mor Barak, (2016), utbrändhet; McFadden, Campbell och Taylor, 

(2015); Yürür och Sarikaya, (2012), personalomsättning; Burns, (2011) och Shim (2010) och 

välmående på jobbet (job-satisfaction); Shier och Graham, (2010); Stalker, Mandell, Frensch, 

Harvey och Wright, (2010).  

 

Några undantag från ovan nämnda forskningsområden är studien av Yamatani, Engel och 

Spjeldnes (2009) där studien syftar till att finna en rätt mängd antal ärenden per 

socialsekreterare och Stevens (2008) tar i sin studie upp hanteringen av arbetsbelastning hos 

socialarbetare.  

 

                                                 
2
 Valet av databaser gjordes utifrån att jag tidigare har erfarenhet av sökning i databasen ProQuest Social 

Sciences och på så vis få mer träffsäkerhet i min inledande sökning samt att Scopus och ProQuest Social 

Sciences rekommenderades av universitetet och är stora databaser för vetenskapliga artiklar inom socialt arbete. 

 
3
 Snöbollsurval har även använts där jag funnit relevanta studier i referenslistor från de studier jag funnit i min 

inledande sökning eller annan relevant litteratur. 
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Ett genomgående tema som bekräftas i merparten av de studier jag hittat är att socialarbetare 

är en utsatt grupp med svåra och krävande arbetsuppgifter (Astvik och Melin, 2012; 

Blomberg et al, 2015; McFadden et al., 2015; Tham, 2007; Tham och Meagher, 2009; Travis 

et al., 2016; Yürür och Sarikaya, 2012) och att det är en hög personalomsättning, svårigheter 

med nyrekrytering och att behålla erfaren personal inom socialtjänsten detta framförallt inom 

barn och ungdomsvården (Astvik och Melin, 2012; Burns, 2011; McFadden et al. 2015; Shim, 

2010; Tham, 2007; Tham och Meagher, 2009).  

 

Ytterligare ett återkommande tema i studierna är den höga arbetsbelastningen som finns inom 

socialtjänsten barn och ungdomsvården och dess påverkan på socialsekreterarna. Den höga 

arbetsbelastningen inom socialtjänsten och barn och ungdomsvården är enligt forskningen en 

stark bidragande orsak till stress och utbrändhet (Astvik och Melin, 2012; Blomberg et al., 

2015; McFadden et al., 2015; Tham och Meagher, 2009; Yürür och Sarikaya, 2012). De 

svenska studierna av Tham (2007) och Tham och Meagher (2009) beskriver att 

arbetsbelastningen och de tunga arbetsuppgifterna inte är avgörande faktorer för om 

socialsekreterare vill lämna sitt arbete eller inte.     

 

En viktig aspekt i mitt urval av artiklar som kommer att användas mer ingående i min studie 

läggs på relevans för min frågeställning samt vilken kontext studien är gjord inom. Tham 

(2008, s.22) lyfter fram vikten av att vara medveten om olika studiers relevans beroende på 

vilket land studien är gjord och i vilken samhällskontext den är gjord. Sveriges välfärdssystem 

och socialsekreterarnas arbetsuppgifter ser annorlunda ut i jämförelse med t.ex. USA och 

England. Utifrån det har jag valt att i första hand fokusera på svenska studier snarare än 

internationella. Olikheter mellan länder är något Blomberg et al. (2015) presenterar i sin 

studie där de jämför stress hos socialarbetare i de Nordiska länderna. De menar att jobbstress 

och dess konsekvenser skiljer sig inom länder med liknande välfärdssystem vilket leder till 

slutsatsen att olikheter står att finna i den nationella kontexten.  

 

Studierna är varierande i form av vilka metoder som använts för datainsamling. Flera av 

studierna har använt sig av frågeformulär för att få en vidare uppfattning av 

socialsekreterarnas situation (Astvik och Melin, 2012; Blomberg et al. 2015; Perlinski et al., 

2012; Shim, 2010; Tham, 2007; Tham och Meagher, 2009; Yürür och Sarikaya, 2012). 
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Burns (2011) gjorde en kvalitativ studie om socialsekreterares uppsägningar genom 

semistrukturerade intervjuer. Yamatani et al. (2009) har använt sig av mixed-method där både 

intervjuer och observationer har använts för att etablera en standard för ärendemängd hos 

socialsekreterare på barn och ungdomsvården. Pösö och Forsman (2013) och  

Travis et al. (2016) har gjort longitudinella studier med självrapporterade material från 

socialsekreterare kring deras arbetssituation relaterat till stress och utbrändhet. McFadden et 

al. (2015) och Stalker et al., (2007) har gjort forskningsöversikter kring resiliens
4
 och 

utbrändhet respektive om varför socialsekreterare är nöjda med jobbet. Stevens (2008) har 

gjort en översikt kring hantering av arbetsbelastning i socialtjänsten där en koppling mellan 

hög arbetsbelastning, stress, utbrändhet och personalomsättning identifierats. 

Arbetsbelastningen har även en negativ inverkan på utförandet av arbetet och utfall men i 

vilken utsträckning den påverkar är oklart. 

 

Studierna presenterade ovan har olika angreppsmetoder för datainsamling där merparten 

använt sig av enkäter. Sedan är det blandat med intervjuer, forskningsöversikter och mixed-

methods.  

 

Eftersom min sökning genererade ytterst få svenska studier och än färre studier gällande 

arbetsbelastningens påverkan på socialsekreterares arbete behöver jag presentera några studier 

och rapporter gjorda av svenska myndigheter och aktörer för att få en bättre bild av 

kunskapsläget kring mitt forskningsområde. Skillnaden på nedan nämnd forskning och de 

vetenskapliga artiklarna är att de inte är peer-reviewed
5
. Akademikerförbundet SSR och 

Vision är dessutom båda intresseorganisationer, men jag utgår trots allt ifrån att deras 

undersökning kan bidra med viktig kunskap för min studie. Novus och Akademikerförbundet 

SSR (2015) har gjort en undersökning om socialsekreterare och deras upplevelse om 

arbetsbelastning vilket visade att 86 procent upplever att det är hög eller för hög 

arbetsbelastning. Vision (2017) har gjort en rapport om vilka insatser som behövs för att 

minska arbetsbelastningen för socialtjänsterna. Rapporten bygger på inspektioner gjorda av 

Arbetsmiljöverket och rapporten presenterar 17 identifierade faktorer som påverkar 

arbetsbelastningen. Några av de faktorer som identifierades är tidspress och deadlines, inflöde 

av ärende och ärendemängd, bemanning och personalomsättning samt administration, 

dokumentation och IT-stöd.  

                                                 
4
 Förmåga att återhämta sig och hantera eller övervinna motgångar 

5
 Peer-reviewed betyder att artikeln är granskad och godkänd av andra jämlikar/forskare.  
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Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (2014) lyfter fram resultat av inspektioner gjorda 

under 2013 och 2014 av hanteringen av barnavårds ärenden. Tham och Vision (2014) har 

gjort en kunskapsöversikt över arbetsvillkoren för socialsekreterare i socialtjänsten där bl.a. 

statliga utredningar, tillsynsrapporter från IVO och Socialstyrelsen och vetenskapliga artiklar 

presenteras. Det som framkommer i den här studien är att arbetssituationen för 

socialsekreterare är svår på många håll i Sverige. Det som beskrivs i stort sett i alla texter 

gällande socialsekreterare är hög arbetsbelastning, stress och svårigheter i att utföra sitt arbete 

på det vis man önskar.  

 

Kunskapsläget för mitt område är inte så väl utforskat. De studier jag funnit belyser mestadels 

arbetsbelastningen kopplat till stress och utbrändhet. Jag fann inga direkta studier som 

behandlar arbetsbelastningens påverkan på det direkta arbetet som utförs. 

Teoretiska perspektiv 

Studien ämnar att genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer försöka ta reda på hur 

socialsekreterare upplever sin arbetsbelastning och dess påverkan på deras arbete. För att 

uppnå målet med min studie krävs en teori som ligger nära det empiriska materialet och inte 

blir större än det inhämtade empiriska materialet, Alvesson och Sköldberg (2008, s.125) kallar 

detta ett empirinära förhållningssätt. Huvudfokus i studien är att fånga upp 

intervjupersonernas upplevelser kring i första hand arbetsbelastning. För att på bästa sätt göra 

detta behöver jag själv som intervjuare förhålla mig så neutral som möjligt och låta mina egna 

förutfattade meningar stå åt sidan för att intervjupersonernas upplevelser ska förbli i fokus. 

Studien är således ute efter att lyfta fram socialsekreterarnas egna upplevelser av sin livsvärld. 

Den teori som jag valt att använda mig av är fenomenologi utifrån att den stämmer bäst 

överens med vad jag vill få ut av min studie.  

Fenomenologi 

Termen fenomenologi i kvalitativa studier pekar på att det finns intresse om att förstå sociala 

fenomen och omvärlden utifrån individens perspektiv och få en beskrivning av hur de 

upplever världen. Antagandet är att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att 

den är. Fenomenologin har länge varit en ledande filosofi inom kvalitativ forskning (Kvale 

och Brinkmann, 2014, s.44). Viktigt inom fenomenologin är att ens egna förutfattade 

meningar sätts inom parentes i förståelsen av den världen (Bryman, 2011 s.33).  



 

 

7 
 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s.46-47) är ämnet för en fenomenologisk kvalitativ 

forskningsintervju intervjupersonens livsvärld. Livsvärlden är intervjupersonens primära 

upplevelse dvs. den omedelbara upplevelse som är oberoende av eller före förklaringar. Det 

fenomenologiska perspektivet söker också att beskriva intervjupersonens upplevelser och 

finna en mening hos centrala teman i intervjupersonens livsvärld, forskningsintervjun ska 

försöka fånga in fakta men också söka hitta meningen vilket är svårare. Vidare beskriver 

författarna att intervjuaren söker att få en så detaljerad beskrivning som möjligt av 

intervjupersonens upplevelser. Det deskriptiva syftar till att fånga in så många olika sidor av 

ett fenomen som möjligt snarare än att fast kategorisera de olika synerna på fenomenet. 

 

Analysen av det empiriska materialet vilket är de upplevelser som intervjupersonerna 

förmedlat kommer att presenteras deskriptivt för att på bästa sätt måla upp en beskrivande 

bild av hur socialsekreterarna upplever sin situation. Fenomenologin är här en bra teori för att 

uppnå detta mål genom teorins fokus på beskrivning av upplevelser hos en individ. Kvale och 

Brinkann (2014, s.47) beskriver att en viktig del i ett fenomenologiskt perspektiv i kvalitativa 

forskningsintervjuer är att få fram flera olika sidor av ett fenomen och inte för att slå fast 

någonting utan för att få en mer nyanserad bild av verkligheten.  

 

Inom fenomenologi och framförallt hermeneutik ingår en tolkning av resultatet där en slags 

underliggande mening ska försöka hittas (Bryman, 2011, s.32-33). Jag har valt att delvis 

frångå detta tolkande och istället inta en a-teoretisk hållning där mina intervjuer och resultat 

presenteras deskriptivt och kopplas till tidigare forskning. Braun och Clarke (2006) beskriver 

att en semantisk ansats i den tematiska analysen betyder att forskaren inte letar ut meningen 

bakom de svar som intervjupersonen ger utan ett mer deskriptivt angreppssätt där resultaten 

sedan kopplas till tidigare forskning.   

 

Varför jag valt att göra en semantisk ansats i analysen är för att syftet med min studie är att 

förmedla och lyfta fram socialsekreterarnas upplevelser av deras arbetsbelastning och dess 

påverkan på arbetats kvalité snarare än att försöka förstå bakomliggande orsaker och samband 

vilket kan leda till att fokus hamnar på min tolkning snarare än intervjupersonernas 

upplevelser. Kvale och Brinkmann (2014, s.46) lyfter fram livsvärlden som primära 

upplevelser oberoende av eller före förklaringar. Intervjupersonernas upplevelser har jag 
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försökt att i så stor utsträckning som möjligt behålla otolkade och kopplar dem istället till 

tidigare forskning. 

Studiens kontext 

Min studie utfördes på socialtjänsten på enheten barn och familj i en kommun i Sverige. 

Enheten arbetar med utredningar av barn samt uppföljning av insatser. Inom enheten finns ett 

mottagande team som arbetar enbart med förhandsbedömningar på inkomna anmälningar. 

Socialsekreterare som arbetar med utredningar är ca 20 stycken och mottagande teamet består 

av tre socialsekreterare. Det finns fyra enhetschefer som är närmsta chefer över 

socialsekreterarna.   

 

Barnavårdsutredningar utgår från Barns behov i centrum (BBIC) som är ett arbetssätt 

utformat av Socialstyrelsen för att den svenska socialtjänsten ska ha en enhetlig struktur i 

förfarandet av handläggning, genomförande och uppföljning av ärenden. BBIC grundar sig i 

FN:s Barnkonvention och Socialtjänstlagen och syftar till att bl.a. stärka barns delaktighet och 

inflytande och bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet. Att använda BBIC är inte lagstadgat 

men är utformat utifrån de lagar och riktlinjer som finns gällande handläggning och 

ärendehanteringar (Socialstyrelsen, 2015). 

Metod 

Vetenskapsteoretisk positionering 

En semitrukturerad livsvärlds intervju är inspirerad av fenomenologin där de menar att 

fenomenologer är intresserade av att kartlägga människors upplevelser av livsvärldsfenomen 

(Kvale och Brinkmann, 2014, s.31). Det här arbetets syfte är just att beskriva hur 

socialsekreterare upplever deras arbetsbelastning och dess påverkan på arbetets kvalité. Fokus 

i studien läggs på just intervjupersonernas upplevelser och uppfattning av deras situation 

vilket kräver en fenomenologisk ansats.   

Tillvägagångssätt 

Empirin som ligger till grund för den här studien är kvalitativa forskningsintervjuer. Fem 

socialsekreterare på enheten barn och familj intervjuades enskilt av mig. Fyra av 

intervjupersonerna arbetar med utredningar och den femte arbetar med förhandsbedömningar. 

Valet att ta med fyra från utredning och en från mottagandefunktionen gjordes för att se om 
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arbetsbelastningen upplevdes olika beroende på vilka arbetsuppgifter man hade. Urvalet av 

intervjupersoner gjordes enligt ett målinriktat urval. Bryman (2011, s.434) beskriver det som 

en vanlig urvalsmetod inom den kvalitativa forskningsintervjun. Ett målinriktat urval 

beskriver Bryman som att forskaren väljer intervjupersoner som är relevanta för 

problemformuleringen. Jag har i den här studien valt intervjupersoner utifrån att de som själv 

arbetar som socialsekreterare inom barn och familj ansågs bäst kunna besvara 

frågeställningen.  

 

Jag har sedan genomfört semistrukturerade intervjuer
6
 som har spelats in i sin helhet och 

transkriberats i sin helhet vilket legat till grund för den tematiska analysen.   

De semistrukturerade intervjuerna 

Semistrukturerade forskningsintervjuer valdes utifrån det faktum att det finns möjlighet för 

mer uttömmande svar än från enkäter och möjligheten att ställa uppföljningsfrågor. Jag ansåg 

att kvalitativa forskningsintervjuer skulle ha större möjlighet att belysa socialsekreterarnas 

upplevelser än en enkätundersökning. Valet av just semistrukturerade forskningsintervjuer 

framför en strukturerad eller ostrukturerad intervju var för att undgå en alltför styrd intervju 

vilket kan vara en fara i en strukturerad intervju. En ostrukturerad intervju riskerar att vara 

alltför öppen att det kan bli svårt att fokusera intervjun på den aktuella frågeställningen. Med 

en semistrukturerad intervju finns möjligheten till öppna frågor för uttömliga svar men 

samtidigt en struktur att falla tillbaka på för att hålla sig inom det som är relevant för 

frågeställningen.   

 

I semistrukturerade intervjuer beskriver Bryman (2011, s.206) att intervjuaren har en 

intervjuguide som fokuserar på några i förhand utvalda ämnen som ska beröras. Det ger också 

möjlighet för den som blir intervjuad att svara fritt och för intervjuaren att ställa följdfrågor 

för att få ett mer uttömligt svar. Kvale och Brinkmann (2014, s.31) beskriver en 

semistrukturerad intervju med en fenomenologisk metod på liknande vis att det handlar om att 

förstå individens upplevelser och få dennes perspektiv på ett fenomen i deras levnadsvärld.  

 

Bryman (2011, s.436) talar om en teoretisk mättnad vilket innebär att forskaren valt ut ett 

antal respondenter och känner sig nöjd med det insamlade materialet och anser att den kan ge 

ett bra resultat. Den här studien med begränsande ramar för både tid och resurser, men jag har 

                                                 
6
 I intervjuerna användes en intervjuguide se Bilaga 2 
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efter fem intervjuer gjort bedömningen att det var tillräckligt för att uppnå en teoretisk 

mättnad. Jag började då känna igen svaren från de tidigare intervjupersonerna. 

Tematisk analys 

Tematisk analys är en vanligt förekommande analysmetod inom kvalitativa studier. Den 

tematiska analysen är inte teoribunden och den är flexibel och kan användas inom nästan alla 

teorier för analys. Det finns enligt Braun och Clarke (2006) två olika inriktningar på tematiska 

analyser, den induktiva och den teoretiska. Den teoretiska vilket är det angreppssätt som den 

här studiens forskare har anammat. Det betyder att forskningsfrågan styr kodningen i 

analysen, resultatet ämnar beskriva specifika delar vilka är det som är relevant för 

forskningsfrågan.  

 

De transkriberade intervjuerna som ligger till grund för analysen har lästs igenom för att söka 

efter huvudteman. Ett tema enligt Braun och Clarke (2006) är någonting som beskriver något 

viktigt för forskningsfrågan samt är del av något slags mönster i analysmaterialet. Vidare 

beskriver Braun och Clarke olika sätt att angripa analysen i form av en rik eller detaljerad 

redovisning av analysmaterialet. Här har jag valt en mer detaljerad redovisning där endast 

teman relevanta för forskningsfrågan har redovisats och de teman jag identifierat och 

analyserat har gjorts genom en semantisk ansats.  

 

Bryman (2011, s.528-529) beskriver ett tillvägagångssätt som kallas framework, där 

huvudtemat och underkategorier sätts in i matriser för att ordna och syntetisera datan. 

Forskaren förde här in sina huvudteman och underkategorier i matriser. Framework användes 

för att på ett strukturerat sätt hitta mönster mellan intervjupersonernas svar. Matriserna gjorde 

det insamlade materialet mer hanterbar och överskådlig. 

 

Under analysens gång har teman och underkategorier lagts till och plockats bort. De 

huvudteman och underkategorier som slutligen identifierats som relevanta för frågeställningen 

har sedan redovisats i resultatdelen och har kopplats till tidigare forskning.  

Tillförlitlighet 

För att räkna tillförlitligheten i en kvalitativ studie beskriver Bryman (2011, s.354-355) fyra 

delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. Trovärdigheten vilket är en motsvarighet till intern validitet syftar till att bedöma 

hur trovärdigt resultatet är i studien. Trovärdigheten kan fastställas genom att respondenterna 
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får läsa resultatet och validera att forskaren uppfattat dem rätt, en så kallad respondent 

validering. För att säkerställa trovärdigheten kommer intervjupersonerna att få läsa studien för 

att säkerställa att jag har uppfattat dem rätt och att mitt resultat är i enighet med vad de 

faktiskt upplever. Om intervjupersonerna hittar något som jag missuppfattat i vad de sagt 

finns möjlighet att korrigera, däremot mina tolkningar och slutsatser i studien är något jag står 

för men jag kommer då att notera att intervjupersonen inte håller med om min slutsats. 

 

Överförbarheten kan enligt Bryman (2011, s.352-354) länkas till extern validitet vilket menas 

hur studien kan generaliseras och överföras till andra kontexter men en problematik med detta 

är att kvalitativa studier ofta har ett begränsat urval. Generalisering av den här studiens 

resultat är pga. det begränsade urvalet inte möjlig. Resultatet av studien kan däremot tillföra 

kunskap genom jämförelser med liknande studier för att få en större inblick i hur 

socialsekreterare upplever sin arbetssituation, där flera studier som påvisar samma sak skulle 

kunna leda till att en mer allmän generalisering skulle kunna göras av resultaten. Kvale och 

Brinkmann (2014, s.311) lyfter fram att vissa kvalitativa studier har ett värde i sig och att 

frågan inte handlar om att generalisera i allmänhet utan om resultatet kan överföras till andra 

relevanta situationer. Här anser jag att min studie har ett värde i form av att den är relevant för 

andra socialsekreterare med liknande uppdrag.  

 

Pålitlighet syftar till att se om studien är pålitlig och att studien ska granskas genom att se om 

tillvägagångssättet av studien är väl beskrivet (Bryman, 2011, s.355). Den här studien har 

genomgångar av tillvägagångssätt för litteratursökning, metodval samt beskrivning av hur 

urval, intervjuer och den tematiska analysen gått till. Studien bedöms då ha reliabilitet. 

Möjligheten till att styrka och konfirmera syftar till att säkerställa studiens objektivitet. 

Forskaren behöver i så stor utsträckning som möjligt säkerställa att dennes egna tankar och 

åsikter inte påverkar studiens resultat. Det ska också gå att utläsa från studien och göras en 

bedömning om forskaren har medvetet påverkat resultatet med egna personliga värderingar 

(Bryman, 2011, s.355). Jag kommer i de etiska övervägandena klargöra förutsättningarna för 

studien gällande att jag själv arbetar på enheten jag utförde min studie på. En diskussion kring 

för- och nackdelar presenteras vilket kan anses tillföra möjligheten att bedöma huruvida jag 

har påverkat studiens resultat. 

Etiska överväganden 

Inom forskning där kvalitativa intervjuer ingår som insamlingsmetod ställs forskaren inför ett 

etiskt dilemma. Syftet med samhällsvetenskaplig forskning är att den bör tjäna både 
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vetenskapliga och mänskliga intressen. Det finns en spänning mellan viljan att samla in 

kunskap samt en etisk omsorg om den intervjuade och det uppstår etiska frågor under alla 

forskningsstadier. Inom forskningen brukar fyra områden av etiska riktlinjer diskuteras: 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale och 

Brinkmann, 2014, s.98, 105-112).  

 

Ett informerat samtycke inhämtades dels när intervjupersonerna tillfrågades att delta och 

genom att ett följebrev (Bilaga 1) skickades ut till samtliga utvalda intervjupersoner. 

Konfirmation på informerat samtycke till deltagande i studie gjordes även vid intervjutillfället 

innan intervjun startades och även efteråt.  

 

Konfidentialiteten har säkerställts i den mån det går i form av att intervjumaterialet endast 

hanterats av mig själv samt att transkriberingarna av intervjuerna är avidentifierade. I 

resultatredovisningen används fiktiva namn för intervjupersonerna. Information om vilka som 

kommer att ta del av resultatet gavs innan intervjuerna, där bl.a. chefer och ledning önskar ta 

del av det färdigställda arbetet. En problematik med konfidentialiteten på en mindre 

arbetsplats är att genom svar och citat finns möjlighet att intervjupersonerna identifieras av 

kollegor. Jag valde därför att informera redan i rekrytering av intervjupersoner att risker finns 

att de kan identifieras av kollegor eller chefer utifrån hur de svarar eller liknande. En chans till 

att avidentifiera ytterligare finns när intervjupersonerna får möjlighet att läsa igenom 

materialet innan det publiceras. 

 

En bedömning behöver göras om risken att intervjupersonerna lider skada av sitt deltagande 

och de vetenskapliga fördelarna för intervjupersonens deltagande. Kvale och Brinkmann 

(2014, s.110) talar om ett utilitaristiskt perspektiv vilket innebär att den potentiella 

vetenskapliga vinningen ska överskrida risken att intervjupersonen lider skada av sitt 

deltagande. Forskaren behöver därför överväga vilka risker och konsekvenser som kan uppstå 

för intervjupersonen men också för den grupp de presenterar. Redan i planeringsstadiet av 

min studie övervägde jag vilka konsekvenser min studie kunde få för arbetsplatsen och de 

deltagande intervjupersonerna. Jag var tydlig innan intervjuerna i det informerade samtycket 

vilka som kommer ta del av studien och frivilligheten i deltagandet. Vinsten med studien är 

att belysa den tuffa arbetssituationen och ge intervjupersonerna en chans att få beskriva sin 

upplevelse av sin arbetssituation vilket kan leda till förbättringar inom organisationen. 
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Forskarens roll är i den här studien ytterst relevant utifrån att jag själv arbetar som 

socialsekreterare inom samma enhet varpå intervjupersonerna är mina kollegor till vardags. 

Detta gör att jag har en god insikt i hur situationen är på arbetsplatsen men det kan också 

påverka i form av att jag identifierar mig med intervjupersonen och inte ställer kritiska 

motfrågor för att jag själv känner likadant. Det var därför viktigt att vara medveten om mina 

förkunskaper och förutfattade meningar när jag gjorde studien. Kvale och Brinkmann (2014, 

s.111) lyfter fram vikten av att söka vetenskaplig kvalité där transparens är en viktig del och 

det publicerade resultatet ska vara så korrekt och representativt som möjligt.  

 

Jag nämnde i tidigare stycket att jag arbetar på enheten jag gjort studien på vilket för med sig 

både för- och nackdelar i min studie. De fördelar som finns är att jag har en god kunskap om 

ämnet jag forskar om vilket är en viktig del hos intervjuaren enligt Kvale och Brinkmann 

(2014, s.208). Tillgängligheten att hitta intervjupersoner och boka in tider för intervjuer 

underlättades betydligt för mig eftersom jag kunde prata direkt med chefer för att få deras 

godkännande att genomföra studien och välja ut mina intervjupersoner på ett bra sätt för att få 

min frågeställning besvarad. Det underlättade mycket ur en tidsaspekt där jag inte behövde 

spendera mycket tid på att försöka hitta en organisation villig att ställa upp samt att 

intervjupersonerna har en relation till mig och en tillit vilket gör att de har lättare att öppna 

upp och prata fritt i intervjun. Nackdelar vilket jag tidigare också nämnt är att det är lätt att bli 

”hemmablind” där jag identifierar mig med intervjupersonens upplevelse och på så vis kan 

missa att ställa följdfrågor som är mer kritiska till deras upplevelser. Jag har dock försökt att 

ha ett kritiskt förhållningssätt och inte låta min ”hemblindhet” göra att jag nöjer mig med 

svaren eftersom de överensstämmer med vad jag själv upplever utan ställa frågor om varför 

de upplever det på det sättet.    

Resultat och analys 

Den tematiska analysen som gjorts på de transkriberade intervjuerna har gjorts utifrån två 

relevanta huvudteman med underkategorier; Upplevelse av arbetsbelastning och 

arbetsbelastningens påverkan på arbetets kvalité, där olika underkategorier identifierades 

under analysens gång. 
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Upplevelse av arbetsbelastning 

Inom temat upplevelsen av arbetsbelastningen har fyra underkategorier identifierats genom 

analysen: Upplevelse av arbetsbelastning, tidskrävande arbetsuppgifter, ärendemängd och 

arbetsbelastning inom gruppen, orsak till ökad ärendeinströmning.  

 

Arbetsbelastningen upplevs av samtliga fem intervjupersoner som hög eller otillfredsställande 

hög men också som ojämn. Elsa beskriver t.ex. sin situation på följande vis: 

 

Min upplevelse är att det är en väldig färskvara. Just nu tycker jag inte att jag har så hög 

arbetsbelastning men det är ju för att jag för två veckor sedan arbetade bort 16 utredningar så 

att just nu när jag tittar på min lista är den så kort. Men jag vet ju att den fylls på och att de jag 

har där tar tid också. Så arbetsbelastningen pendlar ganska mycket men den är generellt sett 

hög. Det kan ju handla om att man har få ärenden som tar mycket tid eller många ärenden som 

tar mindre tid. 

 

Elsa beskriver vidare att hon känner att de 15 ärenden hon har kvar känns hanterbart jämfört 

med de 31 ärenden hon satt med för två veckor sedan. Moa berättar att det den höga 

arbetsbelastningen går perioder men när det är en lugnare period finns vetskapen om att 

ärendehögen kommer att fyllas på vilket skapar en stress även under de perioder då 

arbetsbelastningen är lägre. Att arbetsbelastningen går i perioder gör att årterhämtning är 

viktig. Vision (2017) lyfter fram att efter en period med hög arbetsbelastning är det viktigt att 

få återhämta sig i form av vila och mindre ärendemängd.   

 

Talet om hög arbetsbelastning stödjer tidigare forskning om att socialsekreterare på barn och 

familj upplever sig ha en hög eller otillfredsställande hög arbetsbelastning. (Tham och 

Meagher, 2009; Novus och Akademikerförbundet SSR, 2015). Studien av Blomberg et al. 

(2015) visar på att 36 procent av svenska socialarbetare i deras studie upplevde hög 

arbetsbelastning jämfört med Novus och akademikerförbundet SSR (2015) resultat av att 86 

procent av socialarbetarna som upplevde en hög eller för hög arbetsbelastning. Varpå den här 

studiens resultat stödjer den senare upplevelsen av att socialarbetarna upplever sig ha en hög 

arbetsbelastning. Jämförelsen kan tas med en viss aktsamhet då studierna utförts med olika 

frågeformulär och utfallet för hög arbetsbelastning är i Novus och Akademikerförbundet SSR 

(2015) benämnt som hög eller för hög men i Blomberg et al. (2015) benämns det enbart med 

”heavy workload”. Detta kan ge svar på varför det skiljer sig mycket mellan resultaten. Novus 
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och Akademikerförbundet SSR fick ett resultat på 42 % som ansåg sig ha en för hög 

arbetsbelastning vilket är närmare det resultat Blomberg et al. fick i sin studie. 

Tidskrävande arbetsuppgifter 

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för intervjupersonerna beskrivs i det stora hela likvärdigt. 

Moa svarar på frågan vilken arbetsuppgift som tar mest tid: 

 

Jaa, svårt, alltså man lägger ganska mycket tid på att skriva eller kanske på det administrativa i 

allmänhet. Jag lägger mycket tid på att ringa och boka tider, man ska liksom höra av sig, ringa 

till BUP och säga nu ska vi skicka ett konsultationsdokument och så ska man ringa förskolan 

och sen ska man ringa föräldrarna och så ska man lämna en tid. Det känns som att man lägger 

mycket tid på att rodda i olika saker. 

 

Vidare beskriver Moa att allt roddande ofta skapar nya uppgifter där t.ex. ett telefonsamtal till 

skolan resulterar i att man behöver ringa till båda föräldrarna och informera vilket gör att en 

avklarad uppgift skapar två nya uppgifter i ”att göra” listan. Det målas upp en enad bild av att 

dokumentationen och det administrativa tar mest tid. Resultatet att dokumentation tar upp 

mycket tid kom inte som någon överraskning utifrån det ökade kravet på dokumentation som 

växt fram inom socialtjänsten, vilket bl.a. Vision (2017) lyfter i sin rapport.    

 

Klientträffar eller möten med samverkanspartners är också en huvudsaklig arbetsuppgift men 

också något som socialsekreterarna önskar att de hade mer av. Detta är i linje med Yamatani 

et al. (2009) svar från socialsekreterare i sin studie där det mest tidskrävande identifierades 

som dokumentation och att klienttid är det som de helst av allt skulle vilja lägga mer tid på. 

Resor lyfts också fram som en tidskrävande del i arbetet av Klara. Detta genom att kommunen 

i sig saknar resurser i form av kontaktfamiljer, familjehem eller behandlingshem vilket då 

kräver att barn och unga behöver placeras externt, vilket medför mycket resor vilket är 

tidskrävande.  

 

Lotta berättar att allt de gör behöver journalföras vilket är tidskrävande i sig och utifrån vad 

Moa beskrev tidigare att en uppgift skapar två nya saker i att göra listan betyder att de ska 

dokumenteras också. Lauri (2016) har fått liknande svar i sin studie där det beskrivs att 

dokumentationen aldrig tar slut eftersom allt arbete som utförs behöver dokumenteras. En 

upplevelse beskrivs i den studien att ju mer du arbetar desto mer tid tar det i form av 

dokumentation. Alla de huvudsakliga arbetsuppgifter som lyfts upp i intervjuerna utmynnar i 
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dokumentation. Klientträffar, samverkansträffar, telefonsamtal och utredningen i sig leder alla 

till dokumentation i en eller annan form. 

 

I det stora hela upptar dokumentation och det administrativa arbetet merparten av en 

socialsekreterares tid. Allt som utförs ska journalföras och det ökade kravet på dokumentation 

inom socialtjänsten gör att än mer tid läggs på kontoret och inte på att träffa klienter, vilket 

socialsekreterarna själv önskade att tiden gick till. 

Fördelning av arbetsbelastning inom gruppen 

Intervjuerna visade även på att arbetsbelastningen är ojämnt fördelad inom arbetsgruppen för 

de som arbetade med utredningar men att det inte upplevdes vara ett problem. Lotta är en av 

de som arbetat längst på arbetsplatsen och hon beskriver det såhär: 

 

Jag: Upplever du att ni har lika arbetsbelastning i hela gruppen? 

Lotta: Nej det kan vi ju inte ha, tänker jag. Det är omöjligt för många är ju nya och de kan ju 

inte ha lika arbetsbelastning som de som jobbat längre. Så jag tänker att vi har olika 

arbetsbelastning.  

 

Klara, Elsa och Moa har en liknande uppfattning av situationen på arbetsplatsen där de med 

mer erfarenhet får dra ett tyngre lass än de med mindre erfarenhet. Elsa upplever att hon har 

en högre arbetsbelastning nu än när hon var ny vilket hon tänker beror på att hon är mer 

erfaren och får mer ansvarskrävande och komplexare ärenden. Detta resultat är inte enigt med 

den studie gjord av Blomberg et al. (2015) där de med mindre erfarenhet upplever sig ha en 

högre arbetsbelastning än de med mer erfarenhet. Viktigt att ha i åtanke enligt Tham och 

Vision (2014) är att arbetsbelastningen och hur den upplevs skiljer sig mellan individer i 

samma arbetsgrupp. Det är därför nästan omöjligt att bedöma arbetsbelastningen utan att fråga 

socialsekreterarna själva.  

 

Moa lyfter fram ännu en aspekt där hon upplever att hon med tiden får fler ärenden själv utan 

medhandläggare vilket är en belastning i sig. Hon lyfter fram den stress som kan finnas när 

hon är borta från jobbet och hur sårbart det är därför att ingen annan kan gå in i ärendet och 

det som behöver göras läggs på hög tills man kommer tillbaka. Uppgifter som sparas och 

samlas på hög medan man är t.ex. sjuk eller på tjänsteresa skapar en högre belastning. Astvik 

och Melin (2012) presenterar i sin studie att socialsekreterare väljer att arbeta trots sjukdom 

pga. tidspress, otillräckliga resurser att utföra ett bra arbete och att det inte finns någon annan 
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som kan utföra deras arbete när de är borta. Astvik och Melin säger att detta beteende är i sig 

en riskfaktor för en sämre hälsa och framtida sjukskrivning.  

 

Lisa som arbetar med förhandsbedömningar på mottagandeteamet upplever inte att de har en 

ojämn arbetsbelastning inom deras grupp. Det är tre personer som arbetar på 

mottagandeteamet och Lisa berättar att de alla tre har ganska lång erfarenhet. När Lisa får 

frågan om arbetsbelastningen är lika mellan dem i teamet säger hon ”Ja det tycker jag. Det ser 

vi till så att den är.” Inom teamet har alla en likvärdig erfarenhet vilket leder till att de kan se 

till att ingen drar ett tyngre lass än den andre och de hjälper till att avlasta varandra.  

 

Lotta och Klara belyste att nyrekryteringar har en dubbelroll i sig. Det är positivt med nya 

kollegor och ny personal och den avlastning som det innebär. Det negativa de berättar om är 

att det läggs ett större ansvar på dem som erfarna att stötta och undervisa de nya vilket tar tid 

från deras ordinarie arbetsuppgifter. Lauri (2016) presenterar ett liknande resultat i sin studie 

där de socialarbetare som ska introducera nya känner att det inte finns tid men också att det 

känns lönlöst då de nya ändå inte kommer arbeta kvar länge. 

Ärendemängd 

Ärendemängd är något som påverkar arbetsbelastningen vilket även Tham och Vision (2014) 

påpekar. De intervjuade i den här studien hade mellan 15-30 ärenden. Ärendenas form 

varierar mellan att vara aktiva utredningar och uppföljningar av insatser eller placeringar. I de 

totala antal ärenden hade intervjupersonerna mellan 8-12 aktiva utredningar och Moa hade 8 

aktiva utredningar och 5 utredningar var avslutade men inte färdigskrivna.  

 

Att fastställa en hanterbar ärendemängd upplevdes svårt och näst intill omöjligt av 

intervjupersonerna. Det framkommer att ärenden varierar i tyngd där vissa ärenden tar lite tid 

och andra som är mer komplexa tar mera tid. Detta är i enighet om vad Vision (2017) kommit 

fram till gällande ärendemängd att det är svårt att fastställa en hanterbar mängd pga. att 

ärendena kräver så olika mycket. De förslag som framkom i intervjuerna var att en 

socialsekreterare skulle kunna ha mellan 20-25 ärenden varav 10-12 är aktiva utredningar. 

Beräknat i detta är att 20 ärenden kan vara för många beroende på hur komplexa och 

tidskrävande de är. Klara säger att ett maximalt antal aktiva utredningar är 15: 

 

Jag tror inte man kan hantera mer. Jag tror inte man kan lägga på fler än så inte om man ska ha 

både öppenvårds ärenden och kvar ärenden. Jag vet att konsulter tar runt 15 när de kommer 
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men då sysslar de bara med det. Jag tror inte att det är möjligt att ha fler. Optimalt är väl 10-12 

och mer än 15 kan man fan omöjligt hålla reda på. Jag kan inte se det. 

 

Moa uppskattar att varje socialsekreterare ska ha 10 ärenden men med enbart fokus på 

utredning och inget annat. Tankarna kring att bara göra utredningar och ha mer fokus på det 

togs även upp av Lotta där inget antal ärenden nämndes men att det skulle underlätta att få 

hålla på med bara utredningar och lägga tiden på det och inte allt annat runt omkring. 

 

Intervjupersonernas ärendemängd varierade mellan 15-30 ärenden vilket kan jämföras med 

studien av Yamatani et al (2009) där det maximala antalet ärenden för att bibehålla en hög 

kvalité var 17 ärenden. De tillfrågade i Yamatani et als. studie sade själva att 15 ärenden var 

ett önskat max antal för att kvalitén ska behållas. Intervjupersonerna i den här studien 

varierade mellan 10-20 ärenden som den ultimata eller maximala ärendemängden. Med ett 

max antal på 20 ärenden så inkluderar det uppföljningsärenden och där ett maximalt antal 

utredningar uppskattades vara 15 stycken och att mer än så kan man omöjligt klara av. 

Intervjupersonen som uppskattade 10 ärenden menar att det då bara ska fokuseras på 

utredningar och inget annat. Viktigt att väga in i jämförelsen av resultat här är vad Tham 

(2008, s.22) nämner om aspekten av vilken kontext arbetet utförs i och Yamatani et al (2009) 

gjorde sin studie i USA där de har ett annat sätt att arbeta. 

 

Uppskattningen av hur många ärenden som är realistiskt att ha varierar utifrån flera olika 

aspekter. Den här studien lyfter fram komplexiteten i ärendet som den faktor som spelar störst 

roll samt om det är utredning eller uppföljningar. Utredningar innebär att du utreder barnets 

och familjens situation för att se vilka behov som finns och uppföljning är när utredningen är 

klar och en insats har startats för att täcka de behov som identifierats i utredningen och det ska 

följas upp hur det går. Ytterligare aspekter som lyfts fram är stöd från kollegor och chefer, 

tillgång till öppenvårdsinsatser och administrativt- och datastöd. Tham och Vision (2014) 

lyfter även de fram dessa aspekter kring orsak till arbetsbelastning och beräkning av 

ärendemängd per socialsekreterare. Dessa resultat kan därför vara viktiga att beakta i framtida 

diskussioner kring ett fastställande av en norm för maximal ärendemängd. Resultatet visar att 

för närvarande har socialsekreterarna för många ärenden samt en beaktning av vilken typ av 

ärende det en aktiv utredning eller uppföljning. Komplexiteten av ett ärende är också viktig att 

ta hänsyn till men finns begränsningar till detta då ett mindre tungt ärende kan eskalera och 

bli mycket mer tidskrävande efter att det fördelats till handläggare. Organisationskontexten 
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har också en betydelse för fastställande av ärendemängd i form av vilka arbetsuppgifter som 

ingår där t.ex. min studie har gjorts finns ett mottagande team vilket innebär att 

socialsekreterarna på utredning inte gör förhandsbedömningar bortsett från de anmälningar 

som sker i pågående ärende. 

Orsaker till ökad arbetsbelastning 

Orsakerna till varför arbetsbelastningen är så hög upplevdes olika. Klara, Lisa och Lotta 

beskriver den samhällsförändring som har skett som en av huvudorsakerna till ökade 

anmälningar. Människor mår sämre ute i samhället vilket påverkar barnen i fler familjer. 

Stevens (2008) påpekar att ändrade familjekonstellationer ökar trycket på barnavården inom 

socialtjänsten. Moa, Elsa och Lisa lyfter fram en ökad anmälningsbenägenhet som en 

huvudorsak till den ökade inströmningen av ärenden. Ärendemängden ökade märkbart enligt 

Klara och Lisa 2014 då det blev lag på att inleda utredning då barn bevittnat eller utsatts för 

våld.  

 

Moa och Elsa beskriver att öppenvården och de insatser som finns tillgängliga för familjer är 

en orsak till en ökad arbetsbelastning. De säger att när en utredning är klar och en insats är 

beviljad är det allt som oftast långa kötider innan insatsen blir verkställd, detta i sin tur skapar 

extra arbete för socialsekreterare i ärendet i form av fortsatt motivationsarbete och att hålla 

kontakt med familjen. Det leder också till att ärendena ligger kvar längre hos handläggarna. 

Moa berättar att det öser in ärenden och att de inte kan skicka vidare till insatserna, viket 

skapar frustration hos både klienter och de professionella. Krångliga datasystem lyfts också 

fram tillsammans med köerna till öppenvården, vilket även lyfts fram i Tham och Visions 

(2014) rapport. Vision (2017) har även de identifierat datasystemen som en bidragande faktor 

till alltför hög arbetsbelastning.  

 

Några fler aspekter som återkom i intervjuerna var de åtgärder som ledningen hade gjort för 

att minska arbetsbelastningen vilket har varit rekrytering av fler socialsekreterare, inhyrning 

av konsulter, och anställning av administratör (socialassistent). Samtliga intervjupersoner 

upplever att ledningen har gjort vad de kan för att stötta dem i deras arbete. De lösningar som 

upplevts som mest positivt av intervjupersonerna är socialassistenten och rekryteringen av fler 

socialsekreterare. Vision (2017) lyfter fram socialassistent som en fördelaktig lösning till att 

avlasta socialsekreterarna när rekryteringen av socialsekreterare är svår. Flera arbetsplatser 

anlitar enligt Vision konsulter för att stärka upp arbetsgrupperna. Klara beskriver i intervjun 

att det är lite dubbelt med konsulter då det är en tillfällig lösning som kostar mycket pengar, 
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men att hon förstår att det ibland kan vara nödvändigt för att det inte finns tillräckligt med 

socialsekreterare för att hinna med det arbete som finns.  

Arbetsbelastningens påverkan på arbetets kvalité 

Nästa huvudtema är hur arbetsbelastningen påverkar kvalitén på arbetet. Här har fyra 

underkategorier mejslats fram i analysarbetet: Områden som påverkas, nöjd med ditt arbete, 

påverkar det arbetet och rättssäkerheten.  

Områden som påverkas 

Dokumentationen var det område som påverkades mest negativt av arbetsbelastningen. En 

bild av att journalanteckningar blir liggandes och inte införda i Viva
7
 samt att utredningar och 

förhandsbedömningar inte är klara i tid i skriftlig form. Detta stämmer överens med den bild 

som Vision (2017) och Lindquist (2010) lyfter fram i sina rapporter. De som arbetar med 

utredningar nämnde även att uppföljningar är något som inte hinns med eller bortprioriteras, 

vilket även presenteras i Yamatani et al. (2009). En upplevelse som förmedlades var att de 

stökiga ärendena prioriterar sig själva och får mycket tid vilket leder till att de ärenden som 

fungerar hyfsat eller bra bortprioriteras och får inte den uppmärksamhet de borde få. Känslan 

av att inte räcka till och att man inte hinner med allt samt känslan av att man kunde gjort mer 

var vanligt återkommande i den här studien bland intervjupersonerna. De här upplevelserna 

överensstämmer med tidigare forskning i bl.a. Yürür och Sarikaya (2012); Tham och Meagher 

(2009); Vision (2017); Novus och Akademikerförbundet SSR (2015). Moa beskriver det på 

följande vis:  

 

Jag kan uppleva att det kan bli väldigt splittrat när man har så många ärenden och att man 

hinner liksom bara göra lite här och där och jag skulle behöva boka in ett barnsamtal men 

hinner inte den här veckan utan få göra det nästa vecka och så får man skjuta på det. Och att 

det är ett par ärenden som alltid prioriterar sig själva då det händer mycket akuta grejer i de 

ärendena och då är det lättare att vissa ärenden bara får glida med och så är det bara en vecka 

kvar på utredningstiden och så tänker man, jag får ha ett barnsamtal och vara nöjd fast jag 

egentligen vill ha 5 barnsamtal. (….) Men att man liksom, ja det känns som att man vill göra 

mer i varje ärende men man gör bara det man hinner.   

 

Vad som inte hinns med bortsett från dokumentation och uppföljningar upplevs olika bland 

intervjupersonerna men det som nämns är bl.a. för få klientträffar, för lite reflektion, 

                                                 
7
 Viva är det datasystem som används för all dokumentation 
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utvärderingar och analys kring ärendena, begränsad klienttid och att barnsamtal hastas 

igenom. Elsa berättar också att hon upplever att det inte finns tid alltid till att förbereda sig 

inför träffar vilket kan leda till att det blir fel fokus i utredningen. Upplevelsen att inte hinna 

med att reflektera, utvärdera och analysera i ärenden pga. hög arbetsbelastning är något som 

återfinns i Lindquist (2010).   

 

En intressant aspekt i detta är upplevelsen av att dokumentationen är det område som inte 

hinns med och att det samtidigt är det område som det läggs mest tid på. Novus och 

Akademikerförbundet SSR (2015) studie påvisar att 82 procent av de deltagande upplever att 

klienttiden minskat pga. den administrativa ökningen. Lauri (2016) får beskrivningar i sin 

studie som också påpekar att det administrativa har tagit över och ersatt det ”riktiga” sociala 

arbetet. Stevens (2008) är inne på samma linje där ökad dokumentation minskar tiden till 

klientarbete.   

Påverkan på kvalité 

Huruvida arbetsbelastningen påverkar kvalitén på socialsekreterarnas arbete gentemot 

klienterna upplevdes olika av intervjupersonerna. Klara, Moa och Elsa är eniga om att 

arbetsbelastningen påverkar deras arbete negativt men osäkra på hur mycket det påverkar 

kvalitén på arbetet, vilket är identiskt med Stevens (2008) resultat. Tham och Meagher (2009) 

presenterar i sin studie att hög arbetsbelastning, tidspress och svåra arbetsuppgifter påverkar 

stress som i sin tur påverkar kvalitén på det utförda arbetet. Lindquist (2010) presenterar 

upplevelser om tveksamheter kring kvalitén på det arbete man utförde pga. tidsbrist. Novus 

och Akademikerförbundet SSR (2015) har liknande resultat i sin studie där 76 procent av 

socialsekreterarna upplever att arbetsbelastningen medför svårigheter att utföra ett bra jobb. 

Lotta och Lisa tror och hoppas att deras kvalité på arbetet inte påverkas så mycket av 

arbetsbelastningen men de berättar också att de önskar att de kunde göra mer i ärenden. De 

menar att kvalitén på arbetet är bra men att allt kan förbättras men att det är svårt pga. att det 

inte finns tillräckligt med tid att göra det lilla extra i varje ärende. 

Nöjd med sitt utförda arbete eller inte 

Upplevelsen om hur nöjda intervjupersonerna är med det arbete de släpper ifrån sig var olika. 

Klara och Moa var inte nöjda med det arbete de släpper ifrån sig. Lotta och Lisa upplevde att 

de är fullt nöjda med det arbete de gör. Elsa säger att det är från dag till dag men att hon är 

generellt sett nöjd men att i vissa ärenden är det ”skämsmössan” på. Vad som är värt att 

notera är att alla skulle vilja göra mer. Tham och Meagher (2009) beskriver i sin studie att 
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socialarbetare var mer benägna att utvärdera kvalitén på sitt arbete som lågt i jämförelse med 

andra människobehandlande yrkesgrupper. För att kunna bli nöjd eller mer nöjd lyfts några 

faktorer fram: färre ärenden, mer tid för att inte känna att man är otillräcklig, mer 

klientkontakt med framförallt barnen. Tidsbristen och att man inte hinner med är den största 

orsaken till att intervjupersonerna inte är nöjda. De ärenden som stökar och kräver mycket tid 

visade sig vara de ärenden som alla var mest nöjda med. Vision (2017) är inne på samma linje 

där bortprioriteringar av de lugnare fallen skapar skuldkänslor hos medarbetarna, vilket är 

något Elsa var inne på när hon talar om att i vissa ärenden kommer ”skämsmössan” på.  

Rättssäkerheten 

Upplevelsen om huruvida arbetsbelastningen påverkar rättssäkerheten går isär mellan 

intervjupersonerna. Klara och Lotta upplever att det arbete de utför är fullt ut rättssäkert i de 

ärenden som de handlägger men att enheten barn och familj ligger efter tidsmässigt med 

utredningar som inte blivit fördelade.  Detta gjorde att dessa inte blev klara inom den 4 

månaders period som är lagstadgad, vilket ledde till att Socialförvaltningen gjorde en Lex-

Sarah anmälan på sig själva under fjolåret. Moa upplever även hon att arbetet hon utför är 

rättssäkert enligt lagstiftning men hon önskar att hon kunde göra mer. Upplevelsen av att 

arbetet som utförs är rättssäkert och gott nog för att uppfylla kraven från lagstiftning är oenig 

men upplevelsen av att det finns mer att göra i princip i alla ärenden men att det inte finns tid 

till det är enig.  

 

Det framkommer att dokumentationen förskjuts pga. tidsbrist. Förskjutningen av 

dokumentationen beskrivs av Elsa som en kvalitetsbrist i form av att när dokumentationen 

görs flera veckor efter träffarna eller utredningstiden finns risken att man missar viktiga delar 

och att det inhämtade materialet inte bearbetas på ett bra sätt. Lisa däremot ser inte de 

oskrivna journalerna som en negativ påverkar på kvalitén i arbetet. Lisa menar att kvalitén 

ligger i klientkontakt och att få ut ett beslut i tid och vill klienten ha den skrivna produkten i 

tid så kan det ordnas. Viktigt att notera är att Elsa arbetar med utredningar vilket är mer 

omfattande i form av att skriva ikapp jämfört med Lisa som arbetar med 

förhandsbedömningar vilket brukar innefatta mellan en och två träffar att dokumentera. 

 

I det stora hela är resultatet i linje med vad Tham och Vision (2014) presenterar i sin studie 

kring de tuffa arbetsförhållandena vilket på vissa håll leder till brister som beskrivs som så 

allvarliga att rättssäkerheten riskeras. De olika uppfattningarna om arbetsbelastningen 

påverkan på rättssäkerhet och kvalitén på arbetet skiljer sig mellan intervjupersonerna, vilket 
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är i enighet med vad Novus och Akademikerförbundet SSR (2015) presenterar i sin studie där 

socialsekreterare fick frågan om hur kvalitén och rättsäkerheten upprätthålls och 49 procent 

anser att de inte klarar av att hålla det, 36 procent anser att de lever upp till den standard som 

förväntas lagmässigt och 16 procent svarade att de inte vet. Det visar att upplevelserna är 

individuella i form av kvalité och rättssäkerhet vilket de olika svaren från mina intervjuer 

påvisar där samma situation kan upplevas som rättssäker av en person och inte av en annan 

precis som i Elsa och Lisas fall. 

 

Moa lyfter fram att arbetet är rättssäkert men att arbetet inte utförs fulländat utan precis lagom 

för att räknas som rättssäkert, vilket i framtiden kan leda till att ärenden kommer tillbaka eller 

skapar problem i framtiden för klienten. Det Moa beskriver är i enlighet med Visions (2017) 

rapport där de beskriver uttrycket ”good enough” där det finns olika tolkningar om vad som är 

tillräckligt bra vilket kan bli problematiskt. 

Diskussion 

Socialsekreterarnas upplevelser har i den här studien fångats upp gällande arbetsbelastning 

och hur den påverkar kvalitén på det utförda arbetet. En samstämmig bild av att 

socialsekreterarna upplever sig ha en hög eller otillfredsställande hög arbetsbelastning kan 

konstateras utifrån det som framkommit i resultatdelen, vilket även stöds av tidigare 

forskning. Hur arbetsbelastningen påverkar kvalitén resulterade i olika upplevelser allt ifrån 

att det påverkar negativt till att det inte påverkar nämnvärt. Resultatet tyder på att den största 

påverkan arbetsbelastningen har är att det skapar en tidspress för socialsekreterarna vilket 

leder till att vissa arbetsuppgifter försummas. Dokumentationen och uppföljning av insatser är 

i första hand det som bortprioriteras, vilket även IVO (2014) identifierat som brister i kvalitén 

inom utredningar i barnavårdsärenden. En känsla av att inte räcka till och en önskan om att 

kunna göra mer för klienten fanns hos samtliga intervjupersoner. Yürür och Sarikaya (2012) 

menar att känslan av att inte räcka till kan leda till en negativ syn på sitt jobb och sin relation 

till arbetssituationen. Med en negativ inställning till sitt arbete kommer troligtvis även 

kvalitén på det arbete som utförs att minska men kan även leda till utbrändhet eller 

sjukskrivning i kombination med en hög arbetsbelastning. Utbrändheten i sin tur leder till 

personalomsättning som i sin tur leder till mindre kontinuitet i arbetet och arbetsgruppen blir 

mindre sammansvetsad. Med en mindre sammansvetsad personalgrupp försvinner troligen 

den goda gemenskapen vilket är det som oftast gör att socialsekreterarna trivs bra på arbetet. 
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En intressant aspekt i resultatet är att dokumentation är det mest tidskrävande samtidigt som 

det är den arbetsuppgift som upplevs påverkas mest negativt av arbetsbelastningen. Det 

upplevs också att klientkontakt är det som efterfrågas att få lägga mer tid på i arbetet och mer 

tid i varje ärende. Det här scenariot som beskrivs av socialsekreterarna är inte lätt att lösa. 

Skulle prioriteringen att lägga mer tid på klientträffar infrias betyder det i sin tur mindre tid 

till dokumentation och mer dokumentation skapas i form av träffen. Det kan kopplas till de 

upplevelser Lauri (2016) presenterar att en upplevelse av att ju mer jag gör desto mer jobb får 

jag att dokumentera och känslan av att dokumentationen tar över det verkliga sociala arbetet. 

Med det ökade trycket av anmälningar som kommer in och ökade krav på dokumentation som 

beskrivs i Vision (2017) verkar det som en omöjlig uppgift att lyckas få mer tid till klienter 

utan att dokumentationen blir än mer bristfällig. Tham och Vision (2014) diskuterar i sin 

studie vilka åtgärder som krävs för att åtgärda den ansträngda arbetssituationen. Studien lyfter 

fram satsningar i form av kompetensutveckling och vidareutbildning som det som prövats för 

att bättra arbetssituationen för socialsekreterarna. Detta förslag anser de inte är en lösning 

utan de har identifierat avlastning i form av personalförstärkning som en lösning för att skapa 

mer utrymme för klientarbete och reflektion. Lösningen ser enkel ut på pappret men som IVO 

(2015) lyfter fram som en problematik och faktor till bristande kvalité är den utsatta 

ekonomiska verkligheten i kommunerna runt om i landet. I intervjuerna framkom även att en 

avlastning de upplever sig ha varit bra är den socialassistent som anställts för att sköta 

administrativa sysslor som inte behöver utföras av socialsekreterare eller chefer. 

Arbetsuppgifterna för socialassistenten kan vara allt från att boka resor till att arkivera mappar 

som annars kan bli mycket tidskrävande för en socialsekreterare som nu får mer tid över till 

annat. Rapporten Hur får vi balans mellan krav och resurser (Vision, 2017) lyfter upp just 

socialassistent som en fördelaktig lösning för att avlasta socialsekreterare. 

 

Resultatet visar att i de ärenden där det stökar och där socialsekreterarna ägnar mer tid hittar 

vi också de ärenden där socialsekreterarna är mest nöjda. De ärenden som socialsekreterarna 

känner att de inte gör det de ska för, är de ärenden som prioriteras bort till följd av de ärenden 

som stökar och hamnar överst i prioriteringslistan. Det här visade sig skapa skuldkänslor och 

en känsla av att inte räcka till hos socialsekreterarna. Den lösning som lyftes fram som 

tänkbar och som upplevdes mest effektiv är en minskad ärendemängd. Resultatet visar att 

socialsekreterarna hade mellan 15-30 ärenden där Elsa upplevde att hennes 15 ärenden nu 

kändes hanterbart. Om önskan om mer klienttid ska infrias krävs en minskad ärendemängd. 

Antalet ärenden är direkt kopplat till arbetsbelastning, men viktigt att beakta är att fokus inte 
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kan läggas på exakt antal pga. ärendens olikheter i form av komplexitet och hur tidskrävande 

de är. En minskad ärendemängd skulle leda till mindre dokumentation, vilket Stevens (2008) 

bekräftar i sin studie, mer tid för klientträffar i synnerhet barn samt att upplevelsen av att inte 

räcka till troligen skulle minska. Det här är faktorer som identifierades som huvudsakliga för 

att intervjupersonerna skulle bli nöjda med arbetet de presterar. 

 

Värt att notera är att i arbetet med förhandsbedömningar upplevs bara dokumentationen vara 

ett problem att hinna med tidsmässigt. Detta kan bero på att det är ett annat upplägg där du 

inte följer ärenden en längre tid och att du bara har en träff innan du gör en bedömning att 

inleda utredning eller inte. Förhandsbedömningen ska utföras inom 14 dagar från att anmälan 

har inkommit till socialtjänsten. Det leder oss till ytterligare en aspekt kring arbetsbelastning 

där organisationer arbetar på olika sätt i form av arbetsfördelning. Lisa i det här fallet arbetar 

bara med förhandsbedömningar och hennes upplevelser skiljer sig lite från de övriga gällande 

arbetsuppgifter och vad som inte hinns med pga. tidsbrist utifrån att arbetsuppgiften är 

annorlunda jämfört med de som gör utredningar. Tham och Vision (2014) lyfter fram att 

upplevelserna av arbetsbelastning är individuella och skiljer sig mellan olika personer inom 

samma arbetsgrupp. Det är viktigt att ha med sig att arbetsbelastning upplevs olika dels 

individuellt perspektiv men också utifrån kontext av hur organisationen är utformad i form av 

arbetsuppgifter. 

 

En intressant del i resultatet är de olika upplevelserna om hur dokumentationen som blir 

liggandes är en brist på kvalité eller inte. Lisa upplever att kvalitén ligger i träffar med 

klienter och att beslut meddelas i tid och att dokumentationen blir liggandes påverkar inte 

kvalitén gentemot klient. Elsa däremot lyfter fram den släpande dokumentationen som en 

kvalitets brist i forma v att utredningen inte blir fullt ut genomarbetad och viktiga aspekter i 

utredningen kan falla bort när beslut ges pga. ett ogenomarbetat material. För att se det ur 

Elsas perspektiv finner vi stöd i IVO (2014) där det lagmässigt måste finnas dokumenterat 

underlag för att ett beslut ska fattas och utredningen kan avslutas. För att argumentera Elsas 

upplevelse ytterligare lyfter vi in rättssäkerhetsaspekten. Om dokumentationen släpar riskerar 

det att bli sårbart om handläggaren senare blir sjuk eller borta en längre tid då ingen vet vad 

som har hänt och risken ökar för att saker faller mellan stolarna och att barn far illa. Vision 

(2017) lyfter fram att sårbarheten vid frånvaro minskar om man har en medhandläggare 

genom att fler är insatta i ärendet och handläggning av ärendet och kontakt med klienten blir 

mindre sårbar. Ökad rättssäkerhet kopplat till dokumentation är en orsak till varför BBIC 
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implementerades (Socialstyrelsen, 2015). Är då Lisas upplevelse ”fel”? Om vi sätter in arbetet 

i den kontext som intervjupersonerna i den här studien gett oss på socialtjänsten och den 

tidspress och att det är näst intill omöjligt att hinna med det man ska. Vad kan tänkas vara 

viktigast att prioritera gällande kvalité? Dokumentation eller de barn och föräldrar som 

behöver hjälp? Naturligt för de flesta inom människobehandlande yrken går klienten först och 

pappersarbetet får vänta. Det skapas ett dilemma av att välja bort ett rättssäkert perspektiv för 

att snarare fokusera på klientkontakten och behålla en hög kvalité där. Värt att notera är att 

Elsa inte förespråkar att fokusera mer på dokumentation och mindre på klienter utan att 

helheten behöver vara rättssäker och av hög kvalité. 

 

Ett intressant resultat som framkom var den stress som infann sig vid frånvaro från arbetet. 

Moa beskrev att hon känner en stress av att vara borta från arbetet för att hon vet att det arbete 

som måste göras ligger kvar och väntar på henne. Jag ser här en fara i form av den stress som 

uppkommer vid frånvaro från arbetet. Vid sjukdom vore det ultimata att få vara hemma och 

fokusera på att kurera sig, men istället infinner sig en stress över allt arbete som ligger ogjort 

därför att ingen annan kan göra det. Astvik och Melin (2012) presenterar i sin studie att 

socialsekreterare som arbetar när de är sjuka för att inte arbetsuppgifterna ska hopa sig 

eftersom ingen gör arbetet åt dem riskerar att få framtida negativ påverkan på hälsan och 

framtida sjukskrivning. Vision (2017) lyfter fram just vikten av att ha medhandläggare för att 

underlätta arbetsbelastningen samt att sårbarheten vid frånvaro är mindre påtaglig för ärendet. 

Jag kan i det här fallet se att en medhandläggare skulle minska stressen vid frånvaro hos 

socialsekreteraren då vetskapen om att det finns någon annan som hanterar ärendet när man är 

borta. Valet att arbeta trots att man är sjuk för att inte hamna efter kan tyckas gynnsamt på 

kort sikt men i ett långsiktigt perspektiv kan det leda till en längre sjukskrivning eller en 

försämrad hälsa vilket inte är hållbart i längden för varken individen eller organisationen.  

 

De slutsatser jag kan dra av resultatet av min studie är att socialsekreterarna upplever sig ha 

en hög arbetsbelastning och att dokumentation och uppföljningar är det som påverkas mest av 

arbetsbelastningen. Den höga arbetsbelastningen skapar en tidspress vilket gör att 

socialsekreterarna inte hinner med att göra allt de önskar göra i sina ärenden. Ett intressant 

resultat är att dokumentationen är det område som påverkas mest av den höga 

arbetsbelastningen men paradoxalt nog är det också den som har en stor del i att skapa den 

höga arbetsbelastningen.  
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Studiens begränsningar och framtida forskning 

De begränsningar min studie har är i första hand det begränsade urvalet och att det är en 

fallstudie vilket gör att en generalisering av resultaten inte är möjlig. Dock kan framhållas 

olika viktiga erfarenheter av arbetsbelastningens påverkan både för hur det påverkar 

socialsekreteraren själv och deras bild av hur det påverkar klientarbetet. Ett större antal 

intervjuer hade möjligen bidragit till en större variation av utsagor vilket hade kunnat beskriva 

situationen än mer ingående, vilket kunnat ge en större tyngd för resultatet. Nu fanns inte 

möjligheten att utföra så många intervjuer på den korta tidsram som fanns och hade urvalet 

blivit större hade en annan metod varit nödvändig och då hade viktiga kvalitativa aspekter i 

studien gått förlorade. De semistrukturerade intervjuerna medförde möjligheten till en större 

nyanserad beskrivning från socialsekreterarna i jämförelse med vad en enkätundersökning 

kunnat ge. 

 

Det som enbart lyftes fram kort i intervjuerna var att det fanns en undran hos 

socialsekreterarna huruvida klienterna känner av att socialsekreterarna inte hinner med deras 

ärende. Förslag på framtida forskning skulle vara dels ytterligare studier för att belysa 

socialsekreterarna tuffa arbetssituation men också undersöka om klienterna upplever att de 

inte får en god service från socialtjänsten.  
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Bilaga 1 – Följebrev för intervjuer 

 

Tack för att du deltar i intervju gällande arbetsbelastningen på 

socialtjänsten – Team barn och familj. 

 

Min studie syftar till att beskriva socialsekreterares upplevelser av hur arbetsbelastningen 

påverkar kvalitén på det utförda arbetet. Mitt intresse för detta grundas i min önskan att barn i 

samhället ska få en så bra och effektiv service som möjligt. Med min studie hoppas jag att 

arbetssituationen för socialsekreterare kan förbättras genom den information som 

framkommer ur studien och det i sin tur leder till ett bättre resultat för klienten. Intervjun 

kommer att ta ca 1-1,5 timmar. 

 

Studien och intervjuerna är konfidentiella och era namn eller den kommun ni arbetar i 

kommer inte att nämnas i den färdiga uppsatsen. Intervjuerna kommer inte att lyssnas på av 

någon annan än mig och materialet kommer att vara inlåst och oåtkomligt för andra. Ni 

kommer att få ta del av studien och de citat jag kommer att använda mig av innan jag lämnar 

in den för att se att jag uppfattat er rätt. Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst ta 

tillbaka ert deltagande i studien om ni så önskar både före, under och efter att intervjun gjorts.   

 

Finns det någonting ni undrar över är ni mer än välkomna att höra av er till mig. Tack igen för 

ditt deltagande. 

 

Med vänlig hälsning 

Simon Nilsson 

Socionomstudent, Mittuniversitetet 

Email: sini1401@student.miun.se 

Telefon: 070 913 4803  

mailto:sini1401@student.miun.se
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

När tog du examen från socionomlinjen? 

Hur länge har du arbetat inom socialt arbete? 

Hur länge har du varit på barn och familj? 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Hur upplever du att arbetsbelastningen är på ditt arbete? 

Har arbetsbelastningen ökat för dig sedan du började arbeta? Om ja, varför och på vilket sätt? 

Vad upplever du att arbetsbelastningen beror på? 

 

 Påverkar arbetsbelastningen kvalitén på ditt arbete? Vilka områden påverkas? 

Är du nöjd med det arbete du utför för dina klienter? 

Vad skulle du göra annorlunda för att bli nöjd/mer nöjd med det arbete du utför? 

Anser du att du och dina kollegor kan leva upp till de krav på kvalité och rättssäkerhet som 

lagen kräver? 

  

Upplever du att arbetsbelastningen ser likadan ut inom arbetsgruppen? 

a) Kan du påverka din egen arbetsbelastning? 

b) Vem/vilka kan reglera arbetsfördelningen? 

Vilka faktorer upplever du hjälper dig att hantera den höga arbetsbelastningen? 

Vad kan organisationen göra för att minska arbetsbelastningen? 

Hur trivs du på ditt arbete? 

 

 

 


