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Abstrakt 

 
Socialhandläggarnas arbetsmiljö lyfts fram som mycket krävande och tuff. Nyanställda 

handläggare flyr från yrket. Syftet med studien var att få en djupare förståelse för 

socialhandläggarnas psykosociala arbetsmiljö. Studien ville även belysa vilka aspekter i 

arbetsmiljön som bidrar till att nyanställda handläggare vill stanna kvar samt vilka aspekter 

som bidragit till att erfarna handläggare valt att stanna kvar. En kvalitativ metod användes 

med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys. 

Informanterna var socialhandläggare på barn- och familjeenheten i en mellanstor kommun. I 

resultatet framkom att målgruppen upplevde en mycket hög arbetsbelastning, varierad grad av 

kontroll samt bristfälligt stöd. Introduktionen upplevdes som i det närmaste obefintlig. En 

hanterbar arbetsbelastning och en känsla av kontroll samt ökat stöd var av betydelse för att 

nyanställda handläggare skulle välja att stanna kvar. Positiv respons från klienter samt bra 

arbetsförutsättningar har bidragit till att erfarna handläggare valt att stanna kvar. Slutsatsen 

blev att det behövdes en bättre balans mellan krav, kontroll och stöd för att uppnå en bra 

psykosocial arbetsmiljö och för att socialhandläggarna skulle stanna kvar. 

 

Nyckelord: Socialhandläggare, arbetstillfredsställelse, krav-kontroll-stöd modellen, 

återhämtning, avsaknad av introduktion, psykosocial arbetsmiljö 
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Bakgrund 

 

Många som arbetar inom humant servicearbete upplever en hög arbetsbelastning utan 

tillräckliga resurser för att klara av arbetet på ett tillfredsställande sätt (Härenstam et al. 2004). 

Socialsekreterare tillhör de yrkesgrupper som i störst utsträckning rapporterat in psykosociala 

påfrestningar (Arbetsmiljöverket, 2013).  I arbetsmiljöverkets tillsyn av socialsekreterares 

arbetsmiljö (2007) visade det sig att de största orsakerna till arbetsrelaterade sjukdomsfall var 

sociala/organisatoriska faktorer, där arbetstakten, stress, hot, våld, traumatisk upplevelse 

tillhörde de största orsakerna. Särskilt utsatta är socialsekreterare som arbetar med barns 

välfärd, de rapporterar om en högre arbetsbelastning och tuffare krav (Tham & Meager, 

2009). 

 

Tidigare studier 

Närmare hälften av de socionomer som arbetat mindre än två år på sina nuvarande 

arbetsplatser uppger att de med stor sannolikhet kommer att se sig om efter annat arbete inom 

ett år, (Tham, 2007). En anledning kan vara att arbetet som socialhandläggare har blivit något 

av ett lågstatus yrke och i många fall hade också de som arbetar inom barnenheten minst 

erfarenhet och kände sig mest otillfredsställda med arbetsförhållandena (Tham & Meager, 

2009). Utmaningen av att få många ärenden med stor komplexitet kan leda till att många 

känner att de inte bemästrar arbetsbelastningen (Carpenter, 2015). Författaren menar att en 

gedigen introduktion som löper under en längre tid kan ge socialhandläggare som precis 

påbörjat sin yrkeskarriär en större möjlighet att anpassa sig till yrket. Carpenter (2015) menar 

också att nyutexaminerade socialhandläggare som haft denna möjlighet känner ett bättre 

självförtroende vad gäller arbetet. De känner oftast också arbetsglädje och 

arbetstillfredsställelse i större utsträckning än de som inte har fått någon speciell introduktion 

(ibid). De handläggare som väljer att stanna inom yrket uppnår ofta senare en balans i vad 

gäller utmaningar och det som de upplever som belöningar i arbetet (Barth et al. 2008). Av de 

som har mer än två års erfarenhet och haft möjlighet till en kontinuerlig handledning upplevde 

flertalet en hög arbetstillfredsställelse (ibid).  

 

Det som lyfts fram som det mest positiva med arbetet oavsett hur länge man arbetat är att 

kunna hjälpa och göra skillnad för barnet och familjen som hamnat i svårigheter (Pösö & 

Forsman, 2013). Däremot fanns skillnader som var beroende av hur lång yrkeserfarenhet 

handläggarna hade. Det var aspekter som hur de hanterade sitt personliga engagemang, mötet 
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med klienten som hade svårigheter samt de krav som ställdes från organisationen (ibid). 

Flertalet av de socialhandläggare med en längre yrkeserfarenhet än två år i Pösö och 

Forsmans (2013) studie menade att de lärt sig att lita på sin egen intuition när det gäller att 

prioritera arbetsuppgifterna och därför inte upplevde samma stress kring arbetsrutinerna. 

Handläggarna i studien upplevde också att de tack vare förmågan att prioritera kände de sig 

trygga och säkra i sitt yrkesutövande vilket medförde att de hade lättare att ta till sig de 

positiva aspekterna i sitt arbete. För att de nyanställda socialarbetarna också ska få samma 

positiva känsla i sin yrkesutövning föreslår Pösö och Forsman (2013) i linje med Carpenter 

(2015) att nyanställda ska ges möjligheten att under en längre tid få stöd och uppbackning av 

mer erfarna kollegor och vara väl förberedda innan de behöver ta steget fullt ut för att arbeta 

direkt med klienten. 

 

Aspekter som socialhandläggare framhåller som viktiga för att fortsätta inom socialt arbete 

är ett bra teamarbete, resurser för att kunna utföra ett tillfredsställande arbete samt möjligheter 

till utveckling i arbetet (Pösö & Forsman, 2013). En annan aspekt av vikt menar författarna är 

att ha en ledning som är medveten om de behov och utmaningar som enskilda ärenden 

medför. 

 

Många socionomer känner att de redan arbetar under hög psykisk press med mycket ansvar 

där en stor personalomsättning i personalgruppen ökar oftast känslan av en hög 

arbetsbelastning (Tham & Meager, 2009). Att hela tiden behöva introducera nya medlemmar i 

arbetsgruppen kan göra det svårt vad gäller långsiktig planering av arbetet och 

ansvarsfördelning vilket i slutänden också kan påverka klienterna (ibid). 

 

Astvik & Melin (2012) menar att ansvaret att hantera obalansen mellan krav och resurser har 

hamnat på den enskilde socialhandläggaren och har i sin undersökning identifierat fem olika 

strategier som handläggarna använder sig av för att hantera denna obalans. En av dessa 

kompensatoriska strategier innebär att man arbetar övertid, tar med sig arbetet hem, 

sjuknärvaro samt hoppar över raster för att hantera arbetsbelastningen. Detta menar Astvik 

och Melin (2012) kan leda till stressrelaterade symtom som trötthet och ett minskat 

välbefinnande som i sin tur kan leda till sjukskrivning eller att man helt enkelt lämnar sin 

tjänst. Författarna såg även i sin studie att när den kompensatoriska strategin inte längre var 
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hållbar valde många handläggare att sänka kraven och acceptera en sämre kvalitet. Vilket kan 

leda till en djup otillfredsställelse med moraliska konflikter där man tvingas välja mellan det 

egna välbefinnandet och kvaliteten i arbetet (ibid). Astvik och Melin (2012) fann även att det 

var vanligt bland handläggarna i studien att hantera frustrationen över sin arbetssituation 

genom att dra sig undan och sluta engagera sig i arbetsgruppen. Detta menar författarna inte 

är bra då det sociala stödet i teamet är oerhört viktigt för att över huvudtaget orka med sitt 

jobb. Strategin att tillslut säga upp sig visade sig i den här studien vara vanlig och en hög 

personalomsättning drabbar medarbetarna som får en högre arbetsbelastning då erfarna 

socialarbetare måste ersättas med nya oerfarna socialarbetare. Den femte strategin som Astvik 

och Melin (2012) identifierade men som var mycket ovanligt bland handläggarna i studien 

innebar att individuellt eller kollektivt belysa eller protestera mot arbetssituationen. 

Det har framkommit en viss kritik mot utbildningen i dess nuvarande form där många 

nyutexaminerade socionomer uppgav att de kände att de inte har tillräckliga kunskaper för att 

klara av verkligheten ute på fältet (Tham & Lynch, 2014). De nyutexaminerade socionomerna 

i studien hade förväntningar på mer omfattande stöd och guidning vad gäller en framtida 

introduktion på en arbetsplats för att klara av arbetet.  

 

Återhämtning 

Att återhämta sig är viktigt då individen efter en ansträngning måste komma ner till sin bas 

nivå innan nästa ansträngning annars ackumuleras påfrestningarna och påverkar den totala 

förslitningen av det biologiska systemet (McEwen, 1998). God sömn har en förmåga att 

reparera genom att framkalla positiva känslotillstånd samt försvaga spridningseffekten av 

negativ inverkan (Sonnentag & Binnewies, 2013). Om arbetet under dagen har medfört en 

positiv känsla påverkar det fritiden positivt lika som negativt upplevda känslotillstånd i 

arbetet påverkar fritiden negativt (ibid). Att vara i ett positivt känslotillstånd underlättar att i 

minnet komma ihåg positiva händelser vilket i sin tur bidrar till att stanna kvar i den positiva 

känslan och se på saker i ett positivt perspektiv (ibid). 

 

Psykologisk avskildhet från arbetet dämpar både negativa som positiva känslotillstånd så att 

de inte påverkar känslotillståndet på fritiden (Sonnentag & Binnewies, 2013), skillnaden är 

dock att negativa känslotillstånd påverkar morgonen därpå negativt medan positiva känslor 

inte har samma spridningseffekt till morgonen efter (ibid). 

Att mentalt inte ta med sig arbetet hem, underlättar återhämtning (Sonnentag & Bayer, 2005) 

och bidrar till att skydda anställdas välbefinnande samt arbetsengagemang (Sonnentag, 



 

 

4 
 

Binnewies & Mojza, 2010). Psykologisk avskildhet från arbetet är betydelsefullt vid en hög 

arbetsbelastning för att inte förlänga den arbetsrelaterade stressen och öka dess inverkan på 

det psykologiska systemet (ibid). 

 

Långvarig stress utan möjlighet till tillräcklig återhämtning kan leda till utmattningssyndrom 

(Åsberg et al. 2010). Om påfrestningarna fortsätter utan möjlighet till återhämtning kan det 

leda till psykisk och fysisk trötthet samt en oförmåga till återhämtning trots sömn. Dock kan 

symtomen försvinna med hjälp av återhämtning men det kvarstår en uttalad stresskänslighet 

samt tendens till återfall (ibid). Utbrändhet är en psykologisk reaktion på frustation i arbetet 

med tre centrala dimensioner som känslomässig utmattning, avståndstagande från arbetet samt 

minskad effektivitet (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Anställda som möter arbetsrelaterad 

stress som hög arbetsbelastning och emotionella slitningar lider ofta av känslomässig 

utmattning med ett stort behov av återhämtning (Sonnentag; Kuttler & Fritz, 2010). Att i sitt 

arbete konfronteras med dessa stressfaktorer kräver extra ansträngning att behöva reglera sina 

känslor för att möta arbetskraven vilket kan öka den känslomässiga utmattningen samt 

behovet av återhämtning (ibid). I en studie av Aronsson, Astvik, & Gustafsson (2013) 

undersöktes återhämtning hos personal som arbetar under hög stress. Där visade det sig att 43 

procent av socialsekreterare tillhörde kategorin “not recovered”. 

Krav- kontroll-stöd 

Det finns ett antal modeller över hur man kan tolka det upplevda arbetsklimatet utifrån 

individnivå om vad som utlöser en stressprocess (Aronsson et al. 2012). Karaseks och 

Theorells krav-kontroll-modell från 1990, är en av de modeller som används mest för att 

belysa psykosociala arbetsmiljöfaktorer och modellen kan vara till hjälp vid bedömning av 

om arbetsbelastningen leder till en risk för stressrelaterade sjukdomar (ibid). Modellen som 

utvecklades av Karasek 1979, bestod från början av de två grundkomponenterna krav och 

kontroll, men har senare i ett samarbete med Theorell, utökats med socialt stöd i arbetet 

(Karasek & Theorell, 1990).  

 

Krav 

Komponenten omfattar både kvalitativa och kvantitativa dimensioner (Karasek & Theorell, 

1990).  Med kvalitativ dimension avses emotionella krav som koncentration, uppmärksamhet 

samt rollkonflikter på arbetet. Den kvantitativa dimensionen innefattar arbetsbelastning i form 
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av slutdatum, antalet saker som ska produceras eller antalet kunder som ska betjänas inom en 

viss tid (ibid).   

 

Kontroll 

Denna komponent handlar om hur mycket inflytande och påverkans möjligheter den anställde 

har över sitt arbete (Jeding et al. 1999). Kontroll över arbetet kan delas upp i tre delar: 

uppgiftskontroll vilket kan vara inflytande över hur och när man utför sina arbetsuppgifter, 

deltagande i beslutsfattande innebär att den anställde har ett medinflytande vid exempelvis 

omorganisationer. Den tredje delen är färdighetskontroll vilket betyder att den anställde ges 

möjlighet att använda sina färdigheter (ibid). 

 

Stöd 

Den tredje komponenten, det sociala stödet i arbetet, innefattar att få stöd från kollegor och 

chefer (Jeding et al., 1998). Stödet från ledningen spelar större roll för arbetstrivseln samt 

arbetsrelaterade ohälsosymtom än vad stödet från kollegor gör (ibid). Det sociala stödet kan 

delas in i olika dimensioner där det emotionella står för uppmuntran, uppbackning och 

återkoppling och det instrumentella för resurser och information som behövs för att göra 

arbetet lättare (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Relationen mellan krav-kontroll-stöd 

Relationen mellan krav, kontroll samt stöd sammanfattas nedan tillsammans med Figur 1. 

Avspända jobb: Låga arbetskrav i kombination med högt självbestämmande där den anställde 

har möjlighet att svara på varje krav den ställs inför. Denna kombination kan tyckas vara 

idealisk men är inte så vanligt förekommande. 

Passiva Jobb: Låga arbetskrav tillsammans med lågt självbestämmande kan medföra att 

individen gradvis tappar inlärd kunskap och yrkesskicklighet. Kombinationen beskrivs som 

den som medför näst största problemen med psykosocialt arbete. 

Aktiva Jobb: Höga arbetskrav samtidigt med ett högt självbestämmande inom rimliga gränser, 

stimulerar de anställda att vara aktiva samt utvecklas och lära mer i arbetet. Enligt modellen 

är det den arbetssituationen som ger det mest positiva psykosociala resultatet.    

Spända jobb: Höga arbetskrav kombinerat med ett lågt självbestämmande där de anställda 

inte har möjlighet att använda sina färdigheter eller utöva inflytande över sin arbetssituation är 

i kombination med svagt socialt stöd det mest ogynnsamma för att uppnå en bra psykosocial 

arbetsmiljö (Karasek, & Theorell, 1990). 
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Figur 1. Illustration av relationen mellan krav-kontroll-stöd (hämtad från Uppsala universitetets hemsida, 2015). 

      

Enligt modellen är arbetsbelastning i kombination med tillgängligt besluts- och 

handlingsutrymme avgörande för individens möjligheter att möta kraven (Karasek & 

Theorell, 1990). Detta tillsammans med stöd från kollegor och överordnade kan lindra 

skadliga effekter av en hög arbetsbelastning. Stimulans till kompetensutveckling i arbetet tas 

upp som en viktig aspekt. En ökad aktivitetsnivå och en ökad grad problemlösande aktiviteter 

leder till en ökad inlärningsförmåga (ibid). 

 

Trygghet, samarbete, uppskattning, möjlighet till personlig utveckling samt en god balans 

mellan krav och kontroll är viktigt för en bra psykossocial arbetsmiljö (Theorell, 2003). 

Organisationsförändringar kan ofta leda till förändrade arbetsuppgifter, lägre kontroll i arbetet 

samt mindre möjlighet till att utveckla kompetens, vilket i sin tur kan leda till att personalen 

inte mår bra och till sjukskrivning (ibid). Socialt stöd leder till ökad hälsa och trivsel samt 

mildrar de negativa effekterna i arbetet (Jeding et al. 1999). Organisatoriska förändringar i 

arbetet kan ge effekter i form av ett behov av ökat socialt stöd såväl på ett individuellt plan 

som på gruppnivå då det kan påverka arbetsbelastning och arbetssituationen i hög grad 

(Karasek & Theorell, 1990). Det är av vikt att ledningen informerar anställda om hur de 

kommer att beröras av förändringarna. Information om hur förändringar kan komma att 

påverka arbetssituationen och arbetsbelastning för individen är därför viktig (ibid). 

Delaktighet i förändringsprocessen kan motverka negativa hälsoeffekter, minska eventuell 

frustationen inför förändringen och ge en ökad tilltro till ledningen (ibid). En klar och tydlig 

kommunikation och en kontinuerlig uppdatering av förändringsprocesessen kan också 

medföra att den anställde inte känner sig exkluderad och förminskad vilket i sin tur minskar 

stressen inför förändringsarbetet (ibid). 
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     Problemformulering 

  

Då det framkommit att socialhandläggare på barn- och familjeenheter har en särskilt krävande 

arbetssituation vore det intressant att få en djupare förståelse för deras upplevelse av sin 

psykosociala arbetsmiljö. De flesta studierna vi funnit i vår litteratursökning tar upp aspekter i 

socialarbetarnas arbetsmiljö som gör att de funderar på att byta yrke, men det finns få som tar 

upp vilka aspekter som gör att de faktiskt väljer att arbeta kvar inom yrket. 

 

Då det framkommit att det framför allt är de nyanställda socionomerna som funderar på att 

lämna sitt yrke, finns det anledning att undersöka vilka aspekter i arbetsmiljön som behöver 

förändras för att dem ska stanna kvar. Det vore också intressant att se vilka positiva aspekter 

som gjort att de erfarna socialhandläggarna faktiskt stannat kvar i sitt yrke. 

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet var att få en djupare förståelse för hur socialhandläggare på en barn- och familjeenhet 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö samt få en ökad kunskap om vilka aspekter som 

bidragit till eller skulle kunna bidra att de fortsätter inom yrket.   

Mer specifikt syftade studien till att besvara följande frågeställningar:  

 Hur upplever socialhandläggare på barn- och familjeenheten sin psykosociala 

arbetsmiljö? 

 Vilka aspekter påverkar socialhandläggare på barn- och familjeenheten att stanna 

kvar? 
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Metod 

 

För att genomföra studien valdes en kvalitativ metod eftersom syftet var att ta del av 

intervjupersonernas upplevelse av sin arbetssituation samt planer om framtiden i yrket 

(Bryman, 2011). 

 

Urval 

Ett målinriktat urval gjordes för att intervjupersonerna skulle vara relevanta utifrån 

problemformuleringen (Bryman, 2011). Det innebar att socialhandläggare inom barn- och 

familjeeneheten i en medelstor kommun kontaktades med ett inbjudningsbrev (Bilaga 1) som 

skickades ut via mail. Kommunen valdes ut då den var lämplig till storlek samt att den fanns 

inom ett rimligt avstånd till författarna. En HR-taktiker vars arbetsuppgift är att driva 

förändrings- och utvecklingsfrågor inom socialförvaltningen på kommunen var behjälplig i 

urvalsprocessen samt att förmedla inbjudningsbrevet till handläggarna. HR-taktikern bokade 

även lokalen där intervjuerna skedde och tog emot intresseanmälan från handläggarna. Detta 

gjordes för att underlätta och skynda på processen så att intervjuerna kunde ske så snabbt som 

möjligt då handläggarna hade ett pressat tidsschema. 

 

Sammanlagt sex intervjuer utgör det empiriska materialet i föreliggande studie. Tre 

intervjupersoner hade varit verksamma som socialhandläggare mindre än två år och tre 

intervjupersoner hade varit verksamma lite längre. För att i rapporten skilja på 

intervjupersonerna med olika erfarenhet inom yrket som socialhandläggare har dem med 

mindre erfarenhet än två år benämnts som Grön och dem med mer erfarenhet för Blå. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer där intervjupersonerna fick svara 

på frågor som tillät dem att själva utforma svaren på sitt sätt (Bilaga 2). Relevanta följdfrågor 

ställdes för att få ett mer uttömmande svar (Bryman, 2011). Samtliga intervjuer spelades in 

genom ljudupptagning med mobiltelefoner. Detta för att författarna skulle kunna fokusera helt 

på informanten och för att samtalet skulle kännas mer naturligt (ibid). För att testa 

intervjuguiden samt ljudupptagningen gjordes en provintervju med en socialhandläggare i en 

annan kommun innan datainsamlingen startade. 
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Intervjuerna genomfördes i ett samtalsrum som bokats på myndigheten. Varje intervju pågick 

i ungefär en timme, samtliga spelades in och transkriberades fullständigt. Detta resulterade i 

ungefär fem timmars ljudinspelat material totalt och varje transkriberad intervju blev cirka 

tjugo sidor text.  

 

Den litteratursökning som föregick studien har skett i databaserna PubMed, ProQuest och 

Primo. Sökorden som användes var “recovery”, “job demands”, “social work”,  “lack of 

control”, “work environment”. 

 

Databearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes därefter igenom ett flertal gånger för att få 

en helhetsbild. Därefter analyserades intervjuerna genom en innehållsanalys inspirerat av 

Graneheim och Lundman (2003) men stannade på en manifest nivå. Författarna läste 

varandras analyser och diskuterade analysförfarandet tillsammans med sin handledare, detta 

för att öka pålitligheten i tolkningen av den insamlade datan (ibid). Därefter delades det 

skrivna intervjuerna in i meningsbärande enheter som sedan kondenserades ner till mindre 

enheter med samma kärna. Vidare kodades enheterna, koderna delades sedan in i 

underkategorier och sedan huvudkategorier. Analysen resulterade i de fyra 

huvudkategorierna: Krav/kontroll, Stöd, Utbildningens betydelse samt Aspekter som påverkar 

framtiden inom yrket. Nedan följer ett utdrag från analysförfarandet i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Utdrag från analysförfarandet. 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

IP Grön 3: Nu är ju jag väldigt ny och 

det är väl därför som jag får ett 

väldigt bra stöd. Kollegorna är ju 

väldigt mån om att jag ska komma in i 

gruppen, de vet ju säkert själv hur det 

är att komma som ny.  

De försöker svara på frågor hela tiden 

Kollegorna försöker 

alltid svara på mina 

frågor, jag får ett bra 

stöd för att jag är ny 

 

Kollegor 

hjälper mig 

som ny 

 

Kollegialt stöd Stöd 

IP Blå 3: Ja det är ju den här 

arbetsbelastningen, jag skulle vilja ha 

en mer hanterbar nivå i antal ärenden 

på min lista så att jag känner att jag 

hann med och göra ett bra jobb och att 

jag hann med och andas mellan 

mötena och kunna bolla saker med 

kollegorna i lugn och ro. Göra ett bra 

jobb liksom 

Önskar en lägre 

arbetsbelastning och 

känna att jag gör ett bra 

jobb. Vill hinna bolla 

idéer med kollegor samt 

hämta andan mellan 

möten 

Lägre 

arbetstempo, 

tid för 

reflektion. 

Arbetsbelastning Krav 
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Etiska överväganden 

Författarna har såväl i inbjudningsbrevet samt inför varje intervju 

informerat intervjupersonerna om de fyra huvudkraven som bör uppfyllas enligt 

Vetenskapsrådet (Bryman, 2011). Intervjupersonerna fick också information om att 

intervjuerna spelades in. Informationen samt inhämtandet av samtycke spelades in i 

anslutning till varje intervju. 

 

Etiska principer 

Informationskravet betyder att respondenterna fått information om syftet, att deltagandet är 

frivilligt samt att intervjupersonen när som helst kan välja att avbryta sin medverkan eller 

välja att inte svara på frågor (Bryman 2011). Samtyckeskravet betyder att deltagarna själv 

bestämmer om de vill medverka i undersökningen (ibid). Konfidentialitetskravet innebär att 

de personer som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet 

och att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem 

(ibid). För att uppfylla detta har intervjupersonerna avidentifierats från såväl namn som vilken 

kommun som är arbetsgivare samt den exakta anställningstiden. Det inspelade materialet har 

endast avlyssnats av författarna till rapporten. Nyttjandekravet betyder att de uppgifter som 

samlas in endast används för forskningsändamålet (ibid) som i detta fall är ett examensarbete i 

form av en c-uppsats på mittuniversitetet. 
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Resultat 

 

Resultatet nedan är baserat på svaren från de sex personer som deltog i studien. Analysen av 

intervjuerna resulterade i fyra huvudkategorier och tio underkategorier (Tabell 2). För 

huvudkategorin Krav/kontroll framträdde underkategorierna Arbetsbelastning/arbetssituation 

samt Stressorer i arbetet. Under huvudkategorin Stöd bildades underkategorierna Kollegialt 

stöd, Introduktion, Stöd från chefer samt Handledning och stöd. För huvudkategorin 

Utbildningens betydelse framträdde underkategorierna Positivt med praktik samt 

Tillfredsställande utbildning. För huvudkategorin Aspekter som påverkar framtiden inom 

yrket bildades underkategorierna Positiva aspekter för framtiden samt Negativa aspekter för 

framtiden.  

 

Tabell 2. Resultatöversikt: Huvudkategorier samt underkategorier utifrån genomförd analys. 

 HUVUDKATEGORIER 

 
Krav/ kontroll 

 
Stöd Utbildningens 

betydelse 

Aspekter som 

påverkar 

framtiden 

inom yrket  

Underkategorier: Arbetsbelastning/ 

arbetssituation 

Stressorer i arbetet 

Kollegialt stöd 

Introduktion 

Stöd från chefer 

Handledning och 

stöd 

Positivt med 

praktik. 

Tillfredsställande 

utbildning.  

Positiva 

aspekter för 

framtiden. 

Negativa 

aspekter för 

framtiden. 

 

 

Krav/kontroll 

Det framkom i intervjuerna att arbetsbelastningen upplevdes som förhållandevis hög i båda 

målgrupperna. Ett ökat inflöde av ärenden i kombination med de lagkrav som finns på att 

utredningar ska vara klara inom en viss tid medförde i många fall en känsla av ökade 

prestationskrav på handläggare. Kraven på att prestera upplevdes inte alltid stå i relation till 

om det fanns tillräckligt med personal eller om det fanns möjlighet att klara av arbetet inom 

ramen av ordinarie arbetstid. Omfattningen av arbetsbelastningen kunde snabbt förändras om 

det skedde akuta saker i utredningar. Det är en aspekt som handläggarna givetvis inte kunde 

kontrollera då den styrdes av den mänskliga faktorn. 
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Arbetsbelastning och arbetssituation 

Att få en minskad arbetsbelastning med tid för reflektion var en av de saker som 

intervjupersonerna lyfte fram som en viktig aspekt för att förbättra sin psykosociala 

arbetsmiljö.  

”Ja det är ju den här arbetsbelastningen, jag skulle vilja ha en mer hanterbar nivå i antal ärenden på 

min lista så att jag känner att jag hann med och göra ett bra jobb och att jag hann med och andas 

mellan mötena och kunna bolla saker med kollegorna i lugn och ro. Göra ett bra jobb liksom.”    

(IP Blå 3) 

 

Det framkom att det fanns skillnader mellan grupperna i vad som föranledde känslan av en 

bristande kontroll över arbetsbelastning och arbetssituation. De som arbetat mer än två år 

kände att de hade relativt bra kontroll över ärendemängd och förfarandet kring dessa. De 

uppgav också att de i stort hade kontroll över hur de lade upp arbetet. Två av tre sade att de 

under åren de arbetat, lärt sig att sätta gränser och göra prioriteringar i arbetet för att hantera 

arbetsbelastningen. 

 

En stor omorganisation med fokus på att klienterna inte skulle behöva byta handläggare 

utifrån vilken insats de behöver har genomförts.  Denna omorganisation har medfört ett krav 

på ökad kompetens hos handläggarna, som tidigare var mer specialiserade på en del i ärendet.  

Samtliga inom målgrupp Blå uppgav att den största stressen bestod i hur de skulle klara av 

kunskapskravet och de nya arbetsuppgifter som tillkommit efter omorganisationen.  

Intervjupersonerna som arbetat mindre än två år uppgav att känslan av stress var mer påtaglig 

vad gällde ärendemängden och de kände också en viss avsaknad av kontroll över alla moment 

i samband med ärendena. De upplevde att de hade vissa möjligheter att påverka 

ärendemängden men att trycket på att ta sig an fler ärenden förelåg på grund av ett ökat 

inflöde. Det höga inflödet av ärenden liksom variationen i dessa medförde stor bredd på 

insatser och vad som krävdes av handläggarna. Detta i sin tur medförde en ökad känsla av 

press. Målgruppen påtalade att de många gånger tänjde på sina egna gränser för att familjerna 

inte skulle hamna i kläm på grund av tidsbrist och att de kände solidaritet med sina kollegor 

då det låg många ärenden och väntade. En hög arbetsbelastning och det ökade inflödet av nya 

ärenden medförde också att handläggarna inte hann med dokumentationen inom ramen för 

den ordinarie arbetstiden. Därför var övertidsarbete ett vanligt förekommande fenomen bland 

handläggarna.  
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Övertid för att hantera den ökade arbetsbelastningen och minska stressen användes i båda 

målgrupperna men i större utsträckning i grupp Grön. Övertidsarbetet uppgavs dock inte alltid 

ge en önskad känsla av minskad stress. Att sänka kraven och acceptera att inte kunna prestera 

till hundra procent var också en strategi som användes för att hantera den höga 

arbetsbelastningen. Fem av sex uppgav att frånvaro i form av sjukskrivning och ledighet 

ökade arbetsbelastningen och stressen. Ärenden blev liggande tills handläggaren var tillbaka 

och pressen fanns från klienter och andra instanser om när ärendet skulle bli klart. 

Intervjupersonerna menade att det saknades rutiner vid sjukfrånvaro gällande vem som skulle 

ansvara för att boka om möten och informera klienter och andra berörda personer om andra 

alternativ vid behov av kontakt. 

 

Stressorer i arbetet 

Förutom den höga arbetsbelastningen upplevdes även en stor personalomsättning som en 

bidragande orsak till stress i de båda målgrupperna. Arbetssituationen med ständigt nya 

kollegor medförde att grupprocessen blev instabil och osäker vilket tog mycket energi från 

handläggarna. Som nyanställd handläggare kan det vara svårt att prestera fullt ut från början 

och det behövdes också stöd och information utav mer erfarna kollegor. Det kunde ibland 

uppfattas som ett stressmoment då även dem redan hade en hög arbetsbelastning. 

 

”Jag försöker hjälpa de nya men sen kan ju det också bli en stressfaktor när man själv är stressad 

och det kommer in någon och frågar om saker som man inte riktigt känner att man har tid och 

hjälpa till med. Sen vill man ju inte vara otrevlig så man försöker ju ändå, så långt det är möjligt 

att hjälpa till.” (IP Blå 3) 

 

 

Samtliga intervjupersoner tyckte att lönen borde vara högre med tanke på det stora ansvar 

som handläggarna hade. Arbetet som myndighetsutövare innebär ett stort personligt ansvar 

där handläggaren kunde känna sig väldigt utlämnad vilket kan vara en anledning till att många 

skrämts bort från yrket.  

 

Två i grupp Grön tog även upp den negativa bild som ges i media, som en bidragande orsak 

till att framför allt nyanställda valde att lämna myndigheten.  Intervjuperson Grön 1 beskrev 

det som “Sen just det där att socialtjänsten, speciellt barn hängs ut i media hela tiden. Man 

blir personligt granskad, man har ju det ansvaret som faktiskt hela tiden hänger över en..” 
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Stöd 

Kollegialt stöd 

Det kollegiala stödet beskrevs som mycket betydelsefullt och tillgängligt. Även om kollegor 

hade fullt upp med sina egna ärenden upplevde samtliga intervjupersoner att det alltid fanns 

en vilja att hjälpa och stötta varandra. Något som önskades var ett mer gemensamt ansvar och 

delaktighet i ärenden bland kollegorna. Vilket skulle vara till fördel om handläggarna skulle 

bli sjuk eller på annat sätt måste frånvara från arbetet. Detta då ingen i nuläget kliver in och 

tar inbokade möten då de inte har tillräcklig kännedom om varandras ärenden. 

 

Introduktion 

Behovet av en gedigen introduktion för att nyanställda ska ha möjlighet att sätta sig in arbetet 

framkom tydligt. Någon form av “introduktionsschema” och ett fungerande faddersystem med 

tydliga instruktioner önskades för att kunna stötta nya kollegor. Detta tycktes viktigt för att de 

nyanställda skulle känna att de fick det stöd som behövdes, och inte sökte sig ifrån 

myndigheten. Blå 2 beskrev det som ”För risken är att man kastas in och man vet inte riktigt 

vad man ska göra och så blir det för mycket och så orkar man inte och så byter man 

arbetsplats”. 

 

Fem av de sex intervjuade berättade om en nästan obefintlig introduktion när de kommit som 

nya till yrket. Redan efter ett par veckor hade arbetsbelastningen varit hög och de nyanställda 

handläggarna fick själv förse sig med kunskap över hur de skulle hantera sin arbetssituation 

genom att fråga runt bland andra kollegor. Två av intervjupersonerna i grupp Blå framhöll att 

även de med lite mer erfarenhet behövde få stöd i sitt arbete.  

 

Stöd från chefer 

Myndighetsutövandet upplevdes som ett stort ansvar och det fanns en önskan om att kunna 

samråda med chefer kring beslutsfattandet i ärenden. Det framkom även en oklarhet i till 

vilken chef man skulle vända sig till då omorganiseringen förändrat ansvarsområdena mellan 

de olika cheferna. Två av handläggarna påtalade att de inte riktigt visste vart de skulle vända 

sig om de skulle bli sjuka. Det framkom en önskan hos handläggarna om en mer synlig 

sektionschef som visade sitt engagemang över handläggarnas jobbiga arbetssituation och det 

saknades också en känsla av gehör hos denna upplevde de. 
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 “Sektionschefens ansvar är ju det övergripande ansvaret över oss, det borde ju ligga i hans 

intresse också, att vi inte bränner ut oss. Det är ju lite det som håller på att hända nu, de allra flesta 

tycker ju det är jätte jobbigt nu” (IP Blå 2) 

 

Hälften av intervjupersonerna upplevde att det saknades en förståelse från chefens sida över 

deras arbetssituation och upplevde därmed att det var svårt att få gehör i problem som de tog 

upp. Det räckte inte alltid med att påtala för chefen att arbetsbelastningen var för hög, först 

när handläggaren brutit ihop, minskades arbetsbelastningen, berättade två av 

intervjupersonerna. ”Man behöver bryta ihop och visa att det här går inte längre för att det 

ska ske. Att ge några varningssignaler hjälper inte riktigt för att du skall komma dit.” (IP 

Grön 2). 

 

Handledning och stöd 

Specialistsocionomerna vars tilltänkta uppgift är att stötta handläggarna i olika ärenden lyftes 

fram som mycket betydelsefulla, då de har en bättre inblick än enhetschefen i själva arbetet. 

En mindre omorganisation som gjordes i april 2015 innebar ett ökat stöd för handläggarna 

men omorganiseringen har inte hunnit sätta sig riktigt och det är inte möjligt att fullt ut 

utnyttja det utökade stödet då ärendecheferna fortfarande har egna ärenden vilket inte är tänkt 

att dem ska ha framöver. Ändå upplevde intervjupersonerna att specialistsocionomerna trots 

sin pressade arbetssituation alltid försökte hjälpa och stötta dem. Det fanns en förhoppning 

och tilltro bland handläggarna, främst i grupp blå att det tilltänkta extra stödet kommer att 

fungera bättre framöver. 

 

Gruppträffarna var något som alla intervjupersoner upplevde som viktigt men som tyvärr 

prioriterades bort ibland på grund av tidsbrist. Möjligheterna att delta på dessa gruppträffar i 

en mindre grupp fanns tre dagar i veckan samt en träff i större grupp. Specialistsocionomerna 

deltog på samtliga gruppträffar. Fredagsmötena kallas för ”ångest möte” och beskrivs av 

några intervjupersoner vara till för att hjälpa handläggarna att släppa ångesten inför helgen. 

På grund av en hög arbetsbelastning prioriterades gruppträffarna ibland bort. Tillgång till 

extern handledning fanns en gång i månaden vilket var väldigt uppskattat. Där fanns det 

möjlighet att få handledning i sina ärenden men ofta pratades det om det egna måendet och 

om den pressade arbetssituationen. På dessa handledningsträffar deltog inte cheferna. 

”…vi har ju möjlighet att diskutera och få handledning i ärenden men många gånger har   det varit 

att man känner att man behöver prata om sitt psykiska mående i det här handlednings tillfällena. 

Jag tror att varje gång har någon gråtit lite för att det är så svårt och så pressat.” (IP Grön 3) 
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Samtliga handläggare värdesatte både gruppträffarna och den externa handledningen men det 

efterfrågades också någon form av återkoppling efter tunga ärenden samt stöd i att göra rätt 

prioriteringar när arbetsbelastningen var hög. 

 

Återhämtning 

Möjligheten till återhämtning uppges av intervjupersonerna som en viktig aspekt för att orka 

med arbetet, som många gånger kan vara psykiskt väldigt påfrestande. Det framkom att 

behovet var väldigt individuellt. Handläggarna lyfte fram den så viktiga fika rasten då man 

kunde prata med kollegorna om annat än jobbet. En av handläggarna uttryckte att de försökte 

uppmärksamma samt uppmana kollegor som satt kvar på sina rum under raster att ta en paus. 

En annan form av återhämtning var att ta en liten lunchpromenad. Bara att komma ut i friska 

luften en liten stund och få tänka på något annat kunde ge mer energi för att klara av resten av 

dagen. En av handläggarna påtalade att en minskad arbetsbelastning gjort att hon fått tid till 

att hinna återhämta sig mellan ärenden. 

 

Utbildningens betydelse 

Samtliga intervjupersoner upplevde socionomprogrammet som en bred utbildning. De tyckte 

att de fått en bra kompetens men såg inte att det fanns några utrymmen till specialisering inom 

utbildningen för att underlätta arbetet som barn- och familjehandläggare inom socialtjänsten. 

De intervjupersoner som haft praktik inom socialtjänsten under studietiden upplevde den som 

en bra förberedelse inför arbetet där.  

 

Aspekter som påverkar framtiden inom yrket 

Intervjupersonerna lyfte fram positiva aspekterna i yrket som att träffa många olika människor 

samt att ha möjlighet att hjälpa och förändra familjers liv. Yrket beskrevs även som 

spännande, lärorikt och omväxlande. En av intervjupersonerna i grupp Blå uppgav att 

möjligheterna att gå utbildningar genom arbetet bidragit till att hon trivts så bra. 

Att få positiv respons från klienterna var det som påverkat två av intervjupersonerna med 

längre erfarenhet än två år att stanna kvar i yrket. Den tredje lyfte fram vikten av att ha bra 

förutsättningar för att klara av att göra ett bra arbete och det var också det som hade gjort att 

hon stannat kvar. Intervjupersonerna med mindre erfarenhet än två år lyfte fram betydelsen av 

en hanterbar arbetsbelastning med en känsla av kontroll över arbetet de utför, för att de ska 

stanna kvar i yrket en längre tid. Behovet av ökat stöd och uppbackning från chefer lyftes 

också fram som viktigt samt att känna sig betydelsefull.  
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På frågan om var intervjupersonerna tror att de befinner sig yrkesmässigt om fem år svarade 

två av intervjupersonerna med längre erfarenhet att de trodde sig vara kvar på sin nuvarande 

arbetsplats, förutsatt att förutsättningarna var bra. Av intervjupersonerna med mindre 

erfarenhet var det endast en som hade planer på att vara kvar som socialhandläggare, 

resterande personer trodde sig inte vara kvar som myndighetsutövare. 

 

”…då jobbar jag i någon form av familjebehandling kanske, inte inom myndighetssidan. Såvida 

det inte sker några mirakel. Arbetet i sig tycker jag är jättekul. Det är utmanande, utvecklande, 

men det går inte att genomföra det på ett bra sätt.” (IP Grön 1) 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Då syftet var att få intervjupersonernas upplevelse av sin arbetssituation var en kvalitativ 

ansats lämplig, vilket gav en möjlighet till riklig information som gick på djupet (Bryman, 

2011). Som metod användes semistrukturerade intervjuer då författarna hade bestämda frågor 

som de ville ha besvarade men ändå ville att intervjupersonerna skulle kunna utforma sina 

svar fritt. Det till skillnad från till exempel enkäter i en kvalitativ intervju där 

svarsalternativen ofta är i förväg fastställda (ibid). Att intervjuerna skulle ske individuellt och 

inte i grupp var av vikt då nyanställda skulle intervjuas och risken att de kanske inte hade känt 

sig bekväma och vågat ge ärliga svar kändes troligare än i en grupp där man inte hunnit lära 

känna kollegorna och hittat sin plats. Vid mötet med sektionschefen på den tilltänkta 

kommunen fick författarna informationen om att det kunde vara svårt att få ihop tre 

handläggare på barn och familjeenheten med lite längre erfarenhet. Urvalsstorleken blev 

därför begränsad i denna grupp. Att en HR- taktiker på socialförvaltningen användes som 

förmedlare mellan författarna och handläggarna kan ur ett etiskt perspektiv ses som ett 

misslyckande i att hålla informanterna anonyma samt eventuellt hämma ärliga svar under 

intervjun (Bryman, 2011). Informanterna hade dock ingen som helst beroendeställning till 

HR- taktikern och författarna fick en positiv känsla från informanterna under intervjuerna. 

Flera handläggare uttryckte en glädje över det valda syftet med rapporten samt att få dela med 

sig av sin arbetssituation, att få göra sin röst hörd. Att ta hjälp av HR- taktikern underlättade 

urvalsprocessen och inbokningen av intervjuerna som skulle passa in i ett redan pressat 

schema hos handläggarna. 

  

Författarna delade upp de inspelade intervjuerna mellan varandra och mycket tid lades på 

analysförfarandet. För att öka pålitligheten läste och diskuterade författarna varandras 

analyser (Graneheim & Lundman, 2003). För att stärka pålitligheten har även 

tillvägagångssättet under forskningsprocessen redogjorts (ibid). Syftet med studien var att få 

en djupare förståelse för socialhandläggarnas arbetssituation och därmed låg fokus inte på att 

uppnå en överförbarhet (Bryman, 2011). Författarna har istället försökt att noggrant redogöra 

för såväl urvalsprocessen, datainsamling samt analysförfarandet och överlåter till läsaren att 

avgöra om resultatet är överförbart till att representera socialhandläggare på barn- och 

familjeenheter i andra kommuner (Graneheim & Lundman, 2003). Författarna har utförligt 

lyft fram resultaten från intervjuerna tillsammans med citat i syfte att stärka trovärdigheten 
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samt överförbarheten (ibid). Antalet informanter var sex, men redan efter fyra intervjuer 

kunde författarna skönja en teoretisk mättnad vilket av Bryman (2011) förklaras som att inga 

nya data framkommer om en viss kategori.  

 

Tidigare studier har gett författarna en viss förförståelse om socialhandläggares 

arbetssituation men detta har lagts åt sidan under arbetets gång och vi har försökt vara 

neutrala i framställandet av intervjuguiden samt under intervjuerna. Detta för att bibehålla ett 

granskande synsätt (Graneheim & Lundman, 2003). 

 

Resultatdiskussion 

Utifrån studien som gjorts har författarna fått en djupare förståelse för hur socialhandläggare 

kan uppleva sin psykosociala arbetsmiljö samt en ökad kunskap om de aspekter som kan 

påverka huruvida de väljer att stanna kvar inom yrket eller inte. Därmed anser författarna att 

de uppnått syftet med studien. Vi är medvetna om att sex intervjuer inte kan representera en 

hel yrkesgrupp men att studien ändå speglar hur några handläggare från yrkesgruppen 

upplever sin arbetssituation. 

 

Krav-kontroll och stöd modellen utformad av Karasek och Theorell (1990), har använts för att 

diskutera handläggarnas upplevda psykosociala arbetsmiljö. I grupp Blå kunde vi se att 

upplevelsen av arbetsbelastningen var hög men att de ändå kände beslutsutrymme vad gäller 

att ta sig an fler ärenden än de klarade av. Även om det fanns ett tryck på att ärenden låg på 

hög och väntade, hade de lärt sig att hantera belastningen. Med andra ord fanns det en viss 

balans mellan kravet på hur mycket de skulle prestera och deras eget beslutsutrymme i hur 

mycket de tog sig an för att det skulle finnas en balans i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). 

Intervjupersonerna i denna målgrupp uppgav att de i stort hade en bra uppgiftskontroll då de 

kunde planera in arbetsuppgifterna själv (ibid). Upplevelsen av det sociala stödet var gott vad 

gällde kollegialt stöd men hade brister vad gällde stödet på ett organisatoriskt plan. 

Arbetssituationen kan uppfattas som ett mellanting mellan Aktiva jobb och Spända jobb 

(ibid), det vill säga att det finns en arbetsbelastning som individen inte helt kan påverka men 

det finns ändå ett visst beslutsutrymme för individen att styra upp och säga ifrån när 

belastningen blir för hög. I kombination med ett bra stöd från kollegor upplevdes helheten 

som acceptabel, (Karasek & Theorell, 1990). Inom grupp Grön framkom det att handläggarna 

upplevde en ökad arbetsbelastning på grund av en stor mängd ärenden som väntade, de 
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upplevde även sitt beslutsutrymme som relativt litet (Spända jobb). Upplevelsen av kontroll 

utifrån de olika kriterierna upplevdes som relativt lågt (ibid). Kombinationen av hög 

arbetsbelastning, små möjligheter till beslutsutrymme samt brist på resurser och information 

för att underlätta arbetet (Instrumentellt stöd) gjorde att de flesta i denna grupp upplevde sin 

psykosociala arbetsmiljö som bristfällig (Karasek & Theorell, 1990). 

  

När det gäller komponenten stöd var upplevelsen lika mellan de två målgrupperna när det 

gällde det kollegiala stödet som lyftes fram som en aspekt som medförde mycket positiva 

effekter för individerna i arbetet. Intervjupersonerna upplevde det sociala stödet från chefer 

som initialt bra, men att det behövdes mer för att stödet skulle uppfattas som tillräckligt. 

Något som efterlystes av samtliga handläggare i denna studie var en ordentlig introduktion för 

nyanställda vilket Carpenter (2015) visar med sin studie är betydelsefullt för att kunna känna 

självförtroende i sitt arbete men också en känsla av arbetstillfredställelse samt arbetsglädje. 

Fem av de handläggare vi intervjuade uppgav att de näst intill inte fått någon som helst 

introduktion och det kan vara en stor orsak till att många väljer att lämna yrket så tidigt. 

Myndighetsutövandet upplevdes som ett stort ansvar och handläggare från båda grupperna 

önskade ett ökat stöd samt samråd med chefer kring beslutsfattandet i ärenden. För att hantera 

obalansen mellan de höga arbetskraven och resurserna uppgav intervjupersonerna att de 

arbetade övertid samt att de sänkte kraven för vad som fick vara bra nog. Den höga 

personalomsättningen vittnade om att många valt att säga upp sig vilket kanske orsaktas av att 

inte kunna hantera denna obalans. Dessa tre strategier är vanliga bland socialhandläggare 

enligt Astvik och Melin (2012). Författarna tar också upp en sällan förekommande strategi i 

denna yrkesgrupp vilket är att individuellt eller kollektivt belysa eller protestera mot 

arbetssituationen. Ingen av handläggarna i den föreliggande studien uppgav heller att de 

kollektivt hade planer på eller hade protesterat mot den upplevda arbetssituationen och 

troligtvis skulle det kunna upplevas som en kraftfullare protest om de tillsammans sa ifrån 

istället för att individuellt ta upp situationen med chefen. 

  

I likhet med studien av Tham (2007) som visade att ungefär hälften av socionomerna som 

arbetat mindre än två år funderar på att lämna sitt yrke inom det närmsta året, visar 

föreliggande studie att två av tre socialhandläggare med mindre erfarenhet än två år trodde sig 

ha lämnat yrket inom en fem års period. Två handläggare med längre erfarenhet trodde sig 

vara kvar i yrket om fem år. Dock underströk en av dessa att förutsättningarna måste vara 

fortsatt bra för att hon skulle välja att vara kvar. 
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I denna studie framkom inga belägg för att intervjupersonerna skulle ha upplevt att 

utbildningen till socionom varit undermålig vilket var resultatet av Tham och Lynch (2014) 

studie. Vi fann däremot att de som haft praktik på socialtjänsten under utbildningen upplevde 

att den gett en viss förberedelse inför yrket som socialhandläggare. Då fokus i studien låg på 

andra aspekter än utbildning valde författarna att inte fördjupa sig i ämnet. Det kan vara 

anledningen till varför detta fenomen inte framkom i denna studie. 

  

Även om de positiva känslorna från arbetet inte påverkar morgondagen, enligt studien 

av Sonnentag och Binnewies (2013) kan positiva känslotillstånd göra så att personalens vilja 

att fortsätta sitt arbete ökar och att känna engagemang i det. Med tanke på vikten av 

psykologisk avskildhet från arbetet (ibid) vore det bra om arbetsgivaren uppmuntrade de 

anställda till att utveckla strategier för att mentalt släppa arbetet hemma.  

 

Som några av de intervjuade handläggarna lyfter fram är det ett rimligt antagande att 

nyanställda skräms bort från yrket när de inte får det stöd de behöver tillsammans med att 

tidigt få en allt för hög arbetsbelastning. Den bristfälligt upplevda arbetsmiljön i målgrupp 

Grön kan tänkas ligga till grund för att två av de inte tror sig vara kvar i yrket om fem år.  

Upplevelsen av en acceptabel arbetsmiljö samt en tilltro på ett ökat fungerande stöd i 

målgrupp Blå. Detta kan vara anledningen till att två i gruppen tror sig vara kvar om fem år. 

 

Slutsats 

 

Handläggarna upplevde sin psykosociala arbetsmiljö som en kombination av hög 

arbetsbelastning, en viss avsaknad av kontroll samt ett bristfälligt stöd. För att 

socialhandläggarna i den här studien ska stanna kvar en längre tid i yrket önskas en lägre och 

därmed hanterbar arbetsbelastning tillsammans med ett bra stöd och uppbackning från chefer. 

För att nyanställda ska få en bra start i yrket behövs en ordentlig introduktion med ett 

omfattande stöd och en inte allt för hög arbetsbelastning.  

 

Framtida studier 

Ytterligare forskning om socialhandläggares psykosociala arbetsmiljö är önskvärt för att få en 

djupare kunskap om hur arbetsmiljön bör förändras för att handläggarna ska välja att stanna 
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kvar i yrket. Det vore också intressant att få ta del av forskning om hur ledning samt chefer 

inom socialtjänsten ser på handläggarnas arbetssituation. Hur planerar de att arbeta och hur 

arbetar de förebyggande gällande handläggarnas psykosociala arbetsmiljö? 
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Bilaga 1 

 

                                                       

 

 

Som socialhandläggare inbjuds Du härmed till att medverka i en undersökning om vilka 

aspekter som bidrar till att socialhandläggare väljer att stanna kvar i yrket 

I undersökningen kommer vi att genomföra individuella intervjuer. Det innebär att Du som 

väljer att medverka träffar oss på en gemensamt överenskommen plats och tid. Vi räknar med 

att intervjun kommer att ta cirka 60 minuter. För att säkerställa dokumentationen kommer vi 

att spela in intervjuerna. 

Deltagandet är frivilligt och Du kan avstå från att svara på frågor eller när som helst avbryta 

Din medverkan utan att motivera varför. De uppgifter som samlas in behandlas konfidentiellt 

och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. Det insamlade materialet kommer att 

användas till vår C-uppsats i Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet vid 

Mittuniversitetet. 

 

Vid eventuella frågor kring undersökningen får Du gärna kontakta oss. 

 

 

Kontaktuppgifter studenter:                                            Kontaktuppgifter handledare: 

 

Heidi Larsson                                                                  Maria Warne 

xxxxxxxx@student.miun.se                                           xxxxxxxx@miun.se 

XXX-XXX XX XX                                                                    XXX-XX XX XX 

 

Maria Ström 

xxxxxxxx@student.miun.se 

XXX-XXX XX XX 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 
1. Hur länge har du arbetat som socialhandläggare? 

2. Vad hade du för förväntningar på yrket innan du började arbeta som  

   socialhandläggare? 

3. Hur tycker du att din utbildning har förberett dig på arbetet som 

   socialhandläggare? 

4. Vad visste du om yrket innan du började arbeta som socialhandläggare på  

    barn- och familjeenheten? 

5. Vad tycker du är det mest positiva i ditt yrke? 

6. Hur skulle du beskriva din psykosociala arbetsmiljö idag? 

-Krav står för tidspress och arbetsbelastning, 

-Kontroll står för beslutsutrymme och möjligheter att utnyttja sina  färdigheter i 

arbetet. 

-Socialt stöd i arbetet innefattar bland annat att få stöd och uppbackning 

 från kollegor och chefer, organisatoriska stödet, struktur i arbetet samt 

 handledning, policyer, riktlinjer. 

7. Hur tänker du kring återhämtning? 

8. Skulle du vilja att något förändrades i ditt yrke? i så fall vad? 

9. Rent generellt så kan man läsa om att det är svårt att både få personal att  

    stanna kvar samt att rekrytera personal till barn och familjeenheten, finns  

    det något som skulle kunna göra yrket som socialhandläggare inom barn 

    och familjeenheten mer attraktivt, tycker du? 

10. Vad skulle kunna påverka dig till att stanna kvar inom det här yrket en  

      längre tid? 

11. Vad är det som har gjort att du valt att stanna kvar som  

       socialhandläggare? 

12. Vad tror du att du gör om fem år (arbetsmässigt)? 

13. Det här är vad vi tänkt fråga om, är det något du skulle vilja tillägga? 
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Fråga tio ställdes till intervjupersonerna som arbetat mindre än två år som socialhandläggare 

på barn och familjeenheten. 

Fråga elva ställdes till intervjupersonerna som arbetat längre än två är som handläggare på 

barn och familjeenheten. 

 


