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Sammanfattning 
Föreliggande studie har som syfte att undersöka vilka motiv socialsekreterare haft till att söka 
socionomutbildningen samt till att börja arbeta på socialtjänsten. Syftet är vidare att 
undersöka socialsekreterarnas upplevelser gällande deras arbetssituation och hur de ser på sin 
framtida yrkeskarriär. Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes med kvinnliga 
socialsekreterare som arbetar på utredningsenheten ungdom och familj i en mellanstor 
kommun. Resultatet visar att mest förekommande motiv till att de valde 
socionomutbildningen var att ville arbeta med människor och att de började arbeta inom 
socialtjänsten på grund av att de ansåg det vara en bra start i sin yrkeskarriär samt att de 
upplevde det lätt att få arbete där. Gällande arbetssituation uppgav socialsekreterarna att de 
funderat på att sluta på socialtjänsten, framförallt för att det är för stressigt. Viktigaste 
uppgivna anledningarna till att de stannat kvar är att de anser arbetet vara intressant, givande 
och att de får stöttning från kollegor. Majoriteten av socialsekreterarna uppger att de vill satsa 
på en karriärutveckling som leder till arbeten med lugnare arbetstempo, snarare än högre lön 
och status. Samtliga intervjuade anser att det finns en upplevelse att socialtjänsten inte är en 
arbetsplats där en socionom ska stanna hela sin yrkeskarriär. 
  
Nyckelord: socialtjänst, socialsekreterare, arbetsmiljö, karriär. 
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Abstract 
This study aims to investigate the motives social welfare secretaries had when they applied 
for the social work education, and when they started working at the social service. The aim is 
further to investigate the social welfare secretary experience of their work situation and how 
they reflect of their future career. Seven semi-structured interviews were conducted with 
female social welfare secretaries that are working at the department of adolescence and family 
at the social service in a Swedish medium-sized municipality. The result shows that the most 
common motive to start the social work education was that they wanted to work with people. 
The motive behind beginning a work life career at the social service was that they thought it 
was a good start, and that it was easy to get an employment there. It appeared that many of the 
social welfare secretaries have had thoughts about quitting from the social service, mostly 
because it is very stressful. The reason that they stay is that they think the work is very 
interesting, meaningful and that they get a lot of support from their colleagues. Most of the 
social welfare secretaries says that they want to have a working career that leads them to a 
less stressful work. This is more important than higher salary and status. All of the social 
welfare secretaries believe that there is an atmosphere that the secretaries shouldn’t stay at the 
social service their whole working career. 
 
Keywords: social service, social welfare secretaries, work environment, career. 
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Inledning  
Flertalet nyhetsrapporteringar som berör socialtjänsten informerar om den krissituation som 
råder med allt fler som säger upp sig och svårigheter att rekrytera nya socialsekreterare. Enligt 
Akademikerförbundet Sveriges socionomers riksförbunds (SSR) undersökning gjord 2015 
upplevde 55 procent av socialsekreterarna att de hade en för hög arbetsbelastning och att de 
inte hann med sina arbetsuppgifter. Socialsekreterare beskrivs som ett yrke vilket har blivit 
allt mer präglat av hög personalomsättning. Orsaker uppges ofta vara allt högre 
dokumentationskrav och belastning av ärenden i förhållande till antalet personal. Enligt Tham 
och Lynch (2014, s. 710) anses arbete inom socialtjänsten, framförallt arbete med barn och 
unga, vara det minst attraktiva arbetet bland nyexaminerade socionomer. Trots detta söker 
många nyexaminerade socionomer arbete på socialtjänsten, vad beror det på? 
 
Att arbetssituationen för många socialsekreterare i Sverige inte är hållbar i nuläget är ett 
faktum. Därför har intresset för att skriva denna studie väckts till att undersöka hur det 
kommer sig att socionomer ändå söker arbete inom socialtjänsten och väljer att arbeta där. 
Detta för att få en förståelse kring vad som motiverar individer i sina karriärval och vad som 
styr dem i en viss riktning. Enligt Kullberg (2011, s. 5-10) är socialt arbete ett växande 
arbetsfält som gör att vissa arbetsområden får överskott av arbetskraft medan det blir svårare 
att motivera utbildade socionomer att söka sig till mindre attraktiva arbetsområden så som 
socialtjänsten. För att motverka att vissa områden ses som mindre attraktiva behövs det 
studeras vidare vilka motiv socionomer har till val av yrke och tankar kring karriär för att 
kunna veta hur de resonerar vid valet av arbetsplatsen (ibid.). Som snart nyexaminerade är 
även förhoppningen att få hitta ljuspunkter i den så ofta negativa uppfattningen om 
socialtjänsten som arbetsplats och höra socialsekreterarnas åsikter om hur det faktiskt är att 
arbeta där. 
 
Relativt snabbt in i utförandet av studien upptäcktes att arbetsmiljön inom socialtjänsten och 
även socialsekreteraryrket var områden som det gjort ett flertal studier kring. Pia Tham (2008; 
2014) och Karin Kullberg (2006; 2011) är några av de svenska forskare som har undersökt 
området. I denna studie har fokus lagts på tre områden; motiv till varför socialsekreterarna 
sökte sig till utbildningen och arbetet, hur arbetssituationen faktiskt upplevs och till sist vad 
de tänker om sin framtida karriär. Studien ger en övergripande bild av hur en socialsekreterare 
i Sverige kan uppleva förloppet från att välja socionomutbildningen till det faktiska arbetet 
och även tankar om framtida karriär. 

Syfte/frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka socialsekreterarnas motiv till att välja 
socionomutbildning och börja arbeta inom socialtjänsten. Syftet är vidare att undersöka 
socialsekreterarnas upplevelser av rådande arbetssituation samt hur de ser på sin framtida 
yrkeskarriär.  
 
Frågeställningar: 
- Vilka motiv styr valet av utbildningen samt att börja arbeta inom socialtjänsten? 
- Vilka faktorer ligger bakom att socialsekreterarna vill lämna eller stanna kvar i 
socialtjänsten? 
- Hur ser socialsekreterarna på sin framtida socionomkarriär? 
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Studiens centrala begrepp  
I föreliggande studie används begreppen motiv, arbetssituation samt karriär som områden för 
intervjuguide, teoretisk ram och vidare analys. Begreppen är centrala för studiens syfte och 
frågeställningar då de stärker studiens utgångspunkter. 

Motiv 
Enligt Bruhn (1999) så är det svårt att veta exakt vad ett motiv till en specifik handling är, då 
det handlar om flera kausalt verksamma delar som är svåra att bryta loss från varandra och 
som individen själv kanske inte är helt medveten om. Bruhn menar att motiv kan förklaras 
som tendenser vilka ”… baseras på individens kunskap och värdeföreställningar samt, på 
nästa nivå, attityder” (Bruhn, 1999). Detta kan konkretiseras som att individen finner vissa 
värden, det vill säga föreställningar om vad som är viktigt i livet, i att söka ett eller annat 
arbete på grundval av vad individen har för kunskap om arbetet, dennes inställning till 
arbetsuppgifterna, samt sina möjligheter till alternativa arbeten och anställningar. Attityderna 
till arbetet kan sedan ändras ifall arbetsförhållandena ändras, individen får en annan kunskap 
eller om det personliga värdet av arbetet höjs (ibid.). I denna studie är syftet inte att i första 
hand förklara sådana kausalt verksamma delar. Studien försöker snarare nå en förståelse kring 
vad individerna själva anser sig ha för motiv bakom sina val och hur de motiven kan ha vuxit 
fram. Det finns en medvetenhet kring att de motiv socialsekreterarna uppger kanske inte är 
det motivet som faktiskt styrde dem in i sina val, utan något de i efterhand har skapat som 
svar till sig själva. I studien används frågor kring två olika kategorier av motiv. Dels motiv 
som handlar om varför socialsekreterarna sökte sig till socionomutbildningen och även motiv 
till varför de ville, och fortfarande vill, arbeta på socialtjänsten. 
 

Arbetssituation 
Arbetssituation saknar en specifik definition utan kopplas oftast samman med begreppet 
arbetsmiljö. Arbetsmiljö har sedan hundra år tillbaka varit ett omtalat ämne där vikten av den 
fysiska arbetsmiljön så som belysning och arbetstider betonats. Det väl omtalade ämnet kom 
så småningom att bli ett stort forskningsfält där forskarna kommit fram till att arbetsmiljön 
inte enbart handlar om det fysiska men även om det psykiska och sociala (Rubenowitz, 2004, 
s. 55). I studien handlar tema arbetssituation om att undersöka vad socialsekreterarna anser 
om sin arbetssituation, om de funderat på att sluta arbeta inom socialtjänsten och vilka orsaker 
som i så fall ligger bakom detta, samt att undersöka varför de ändå är kvar. Vidare undersöks 
om socialsekreterarna upplever att de kan påverka sin arbetssituation och mindre tyngd läggs 
även på att undersöka om de utvecklas på sin arbetsplats.  
 

Karriär 
Enligt Kullberg (2006, s. 53) kan karriärbegreppet innefatta flera olika betydelser, men är 
oftast definierat som att en individ klättrar uppåt i en hierarkisk ordning där målet är högre 
status och lön. Kullberg menar att det finns både en vertikal (den ovan nämnda) men också en 
horisontell karriär. Det senare handlar om att individen söker mer efter ett meningsfullt arbete 
än högre lön och status (ibid.). Vid intervjuerna utgicks från karriär som ett begrepp som får 
tolkas utifrån socialsekreterarnas egna uppfattningar om vad begreppet innebär.   
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Tidigare forskning 

Valet av socionomutbildningen 
Följande avsnitt behandlar internationell och nationell forskning gällande vilka motiv 
socialsekreterare haft vid valet av socionomutbildningen. I en forskningsöversikt gjord av 
Tham (2008, s. 28-31) undersöks bland annat socionomernas motiv till yrkesval i nationella 
och internationella studier. I flera av de nationella studierna framkom att motiven till att börja 
socionomutbildningen i många fall handlar om att arbeta med människor. Även motiv som att 
vilja ge råd och stöd till individer som har det svårt samt försöka påverka människor att ändra 
sin situation, är kategorier som framträder i svaren. Dessa motiv är även framträdande i 
studien gjort av Tham och Lynch (2014, s. 708). Studien undersöker både svenska och 
australiensiska nyexaminerade socionomstudenters synsätt på sin utbildning, kunskap, 
kompetens och förväntningar på kommande arbetsliv (ibid. s. 704-705). Studien visar att det 
vanligaste motivet till att söka sig till socionomutbildningen var att deltagarna var osäkra på 
vad de skulle välja för utbildning och valde därför en bred utbildning som 
socionomprogrammet är. Flera av studenterna hade blivit intresserade av utbildningen när de 
läste om den och hade påbörjat andra utbildningar men sedan bytt till socionomutbildningen. 
Många valde även utbildningen för att den gav möjlighet till olika arbeten. Flera hade intresse 
i politiska frågor och hade valt utbildningen på grund av det (ibid. s. 708). 
 
Tham (2008, s. 28-31) skriver att även egna erfarenheter av sociala eller psykologiska 
problem i familjen och det sociala nätverket har varit en bidragande faktor till att söka 
socionomutbildningen. Tham tar också upp att en studie som visar att upplevd utsatthet i 
barndomen påverkar valet av utbildningen. Deltagarna upplevde att de lättare kunde 
identifiera sig med människor som hamnat i svåra situationer utifrån att de själva varit utsatta 
i barndomen. Vidare tar Tham upp internationella studier där hon bland annat belyser 
resultaten från en brittiskt och australiensk studie som tyder på att motiven till yrkesvalet har 
varit självförverkligande, vilja hjälpa andra, personlig utveckling och förändra samhället. I en 
annan studie som baseras på svar från australiensiska, amerikanska, kanadensiska och 
brittiska socionomstuderande blev de vanligaste yrkesmotiven att vilja hjälpa och att arbeta 
med klienter men även professionell karriär och ekonomisk belöning. En amerikansk studie 
visar att hur omgivningen samt hur personen själv ser sig som denne som hjälper har en 
påverkan på yrkesvalet (ibid. s. 28-31). Thams och Lynchs (2014, s. 708-711) studie visar att 
de flesta socionomstudenter uppgav att de önskade arbeta som någon form av kurator eller ett 
arbeta inom någon typ av icke kommunalt styrt arbete när de tog examen. Det minst attraktiva 
arbetet ansågs vara arbete inom socialtjänsten, framförallt arbete med barn. Trots 
socionomernas attityder till socialtjänsten visade resultatet senare att sju av de tretton 
tillfrågade hade börjat arbeta inom socialtjänsten efter sin examen (ibid.).  
 
Burns (2010, s. 8-9) studie baseras på svar från irländska socialarbetare och handlar bland 
annat om varför så många socialarbetare som arbetar med barn väljer att sluta att arbeta. 
Studien undersöker även motiv till varför socialarbetare stannar på arbetsplatsen. I resultatet 
framträder tre olika typer av karriärtänk: ”career preferences” vilket innebär den som vill 
arbeta med barn, ”transients” som handlar om den som bara ser arbetsplatsen som en 
genomfart och ”converts”, den som ändrar sin inställning till arbetet under tiden. Hälften av 
de intervjuade svarade att de ville arbeta med barn och unga och såg det som ett viktigt arbete 
inom det sociala området och tillhörde därför kategorin ”career preferences”. Två deltagare 
svarade att de var mycket exalterade över att få göra ett så viktigt arbete som att få skydda 
barn som for illa.  De socialsekreterare som ansåg att arbetet var intressant valde även 
arbetsplatsen utifrån att de ansåg att det var lätt att få arbete där. De som svarade att de tänkte 
stanna på arbetsplatsen ansåg att de kunde påverka sitt arbete tillräckligt mycket medan de 
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som valde att sluta tyckte att det organisatoriska stödet var för litet. Socialarbetarna som 
tillhörde kategorin ”transients” svarade att de ansåg att arbeta med barn var något de såg som 
ett måste innan de kunde söka sig vidare till mer attraktiva arbeten. Oftast handlade det om att 
de inte såg någon möjlighet att få ett annat mer attraktivt arbete innan de hade arbetat med 
barn då arbetsmarknaden såg ut som den gjorde. De som tillhörde kategorin ”converts” var de 
som hade varit i kategorin ”transients” när de började arbeta men hade ändrat sig under 
arbetets gång då de trivdes så bra på arbetet. En deltagare berättade om hur hon under 
utbildningen hade tänkt att hon aldrig skulle arbeta med barn, men hade halkat in på den 
banan och under tiden hon arbetade med barn hade hon ändrat sin inställning till arbetsplatsen 
ibid. s. 9-10). 
 

Aspekter i arbetssituationen 
Detta avsnitt belyser aspekter som har betydelse för anställda som arbetar med människor 
kring deras arbetssituation. Dels hur de hanterar sin arbetssituation samt vilka faktorer som 
bidrar till en god arbetsmiljö. Månsson (2006, s. 41) undersöker i sin studie huruvida personer 
som arbetar inom tolv olika human serviceyrken, där socialsekreterarna ingår, är missnöjda 
eller nöjda med sin arbetssituation. I undersökning har 5 789 personer deltagit, varav 80 
procent har uppgett att de är nöjda med sin arbetssituation och 20 procent att det inte är det. 
Personer som hamnade i gruppen nöjda med sin arbetssituation svarade att anledningen till 
varför de är kvar på sitt arbete är att de trivs med sitt arbete, att de trivs med sina 
arbetskamrater och för att de upplever sitt arbete som variationsrikt. Personer som tillhörde 
gruppen missnöjda angav att deras anledning till att stanna kvar på arbetet är att de först och 
främst måste försörja sig, att de trivs med sina arbetskamrater och även att de anser att arbetet 
är variationsrikt. Även Hussein, Moriarty, Stevens, Sharpe och Manthorpe (2014, s. 389-390) 
påpekar att trivseln på arbetsplatsen leder till en känsla av att vilja stanna kvar på 
arbetsplatsen. Forskarna i sin studie undersöker nyexaminerade socionomer som arbetar som 
socialsekreterare i England och deras avsikter gällande att stanna eller lämna sina arbeten. 
Andra faktorer som socialsekreterarna uppgav bidrar till att de stannat kvar på arbetsplatsen 
var balanserad arbetsbelastning och stöttning från arbetsgruppen (ibid. s. 192). 
 
Astvik & Melin (2013, s. 63) undersöker bland annat i sin studie vilka överlevnadsstrategier 
på arbetsplatsen som framträder bland socialsekreterare i Sverige. Författarna identifierar 
voice-strategi i sin studie och förklarar att denna strategi ”… innebär individuella eller 
kollektiva försök att belysa eller protestera mot rådande omständigheter som upplevs 
otillfredsställande.” (ibid. s. 68). Voice kan ses som ett skydd mot stress och för den 
professionella integriteten. Voice bidrar också till att sänka socialsekreterarnas 
självanklagelser. I sitt resultat kunde författarna se att socialsekreterarna försökte gå ihop i 
team för att stötta varandra till att säga nej till för många nya ärenden. Två faktorer som Burns 
(2010, s. 8-9) tar upp i sin studie till att socialarbetare känner sig motiverade till att stanna på 
arbetsplatsen är att det känner att de har ett socialt utbyte och stöd från organisationen. En 
amerikans studie gjord av Pott Gonzalez, Coulborn Faller, Ortega och Tropman (2009, s. 50-
51) visar att anledningen till varför socialsekreterarna som arbetar med barn och ungdomar 
slutar, är inte själva arbetet i sig eller arbetsutgifterna. Den största anledningen till varför 
socialsekreterarna valt att sluta var att de upplevde att arbetet påverkar deras välmående då de 
upplevde att arbetet var för stressigt samt att de kände sig emotionellt utbrända. Följande 
anledning var för hög arbetsbelastning följt av att socialsekreterarna pekade verksamhetens 
förutsättningar som otillräckliga resurser för att hjälpa klienter.   
 
Astvik och Melin (2013, s. 63) beskriver vidare att protester (voice) är ovanliga som politisk 
strategi bland intervjuade socialsekreterare. Detta kan bero på att det uppstår hinder när 
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socialsekreterarna vill säga ifrån då det framkommer att kommunikationen med ledningen är 
bristande. Socialsekreterarna upplevde att kritiken gällande den svåra arbetssituationen inom 
socialtjänsten stannade på enhetsnivå. Resultatet från studien visar även att socialsekreterarna 
upplevde att ingen förändring gällande deras arbetssituation kunde ske om de lojalt försökte 
kompensera dessa brister som uppstod på arbetsplatsen. Astvik och Melin (ibid. s. 69) 
beskriver vidare att exit är den mest vanliga överlevnadsstrategin som framkommer i studien. 
Exit anses som den mest radikala strategin då det innebär att när arbetsförhållande är alltför 
svåra så väljer socialsekreteraren att säga upp sig. Hög exit leder till stor personalomsättning 
där erfarna socialsekreterare ersätts med oerfarna. Strategin väljs bland annat när ”… 
arbetsvillkoren inte ger utrymme för att utföra arbetet på ett sätt som upplevs som 
professionellt…” (ibid.). En annan orsak till att säga upp sig från arbetet kan dock vara att 
socialsekreterarna velat skydda sitt eget välbefinnande och hälsa (ibid.) 
 
Månsson (2006, s. 39) skriver att det som anses vara positiva förstärkningsmekanismer 
gällande arbete är stöd och ett bra samarbete med arbetskamraterna. Utifrån Karaseks och 
Theorells krav-kontrollmodell framhävs också att en balans mellan egen kontroll över arbetet 
och kraven som ställs på en, är en positiv faktor i arbetsmiljön. Författaren skriver vidare att 
”… vara delaktig i beslut, att tilldelas ansvar, att få stimulerande och varierande 
arbetsuppgifter, är ytterligare välkända positiva faktorer i en god arbetsmiljö.” (ibid.). Dessa 
faktorer som bidrar till en god arbetsmiljö förutsätter ett bra ledarskap där ledningen tar vara 
på sina anställda. Det ska även finnas en samstämmighet mellan ledningen och den anställde 
gällande den anställdes yrkesroll (ibid.).   
 

Synen på karriär 
Följande avsnitt berör hur karriärval kan uttrycka sig på olika sätt samt skillnader i karrärtänk 
kring kvinnor och män. Som nämnts ovan är karriär enligt Kullberg (2006, s. 53) ett brett 
begrepp som kan innefatta flera olika synsätt, men betyder oftast att en individ stiger i 
graderna i en hierarkisk ordning där målet är arbetspositioner med mer makt och status. 
Författaren beskriver olika typer av karriärer som yrkesverksamma personer kan gå igenom. 
Den traditionella karriären handlar om att individen rör sig förutsägbart och ordnat uppåt 
genom följande relaterade och hierarkiskt ordnade stadier inom en organisation. Högre 
tjänster inom organisationen innebär mer ansvar och högre lön och en lyckad traditionell 
karriär resulterar i en chefsposition och denna typ av karriär kopplas oftast till individens 
ålder. Kullberg (2011, s. 14) menar att den traditionella karriären inte längre kan definieras på 
samma sätt som förut då en individ oftast inte arbetar inom endast en organisation hela livet. 
Det kan bero på att organisationer nuförtiden förändras och utvecklas mer än dem gjorde förr. 
Kullberg menar att det vanligaste sättet att tänka kring karriär är det som definieras som den 
traditionella karriären (ibid.). 
 
Motsatsen till den traditionella karriären är den gränslösa karriären och handlar om att 
karriären förs framåt beroende av individens kunskap. Den gränslösa karriären innebär att 
byten mellan olika arbetsplatser ger möjligheter till kunskapsutveckling. Till skillnad från den 
traditionella karriären, handlar inte den gränslösa karriären om löneförhöjning utan snarare 
om att individen känner att arbetet är meningsfullt (Kullberg, 2011, s. 15). Nästa typ av 
karriär kallas för proteansk karriär och innebär att det är individen och individens värderingar 
som styr utformningen av karriären. Organisatoriska belöningar, exempelvis högre lön, 
påverkar inte utformningen av karriären men när organisatoriska faktorer påverkar 
omständigheter i livet kan den anställda välja att sluta. Denna typ av karriär handlar även om 
att det är viktigare att individen ska trivas på sin arbetsplats än engagemang i organisationen 
(ibid. s. 16).  
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Den sista typen av karriär som Kullberg (2011, s. 17) nämner i sin studie är spiralkarriären 
och innebär att det finns en instabilitet mellan organisationen och individ. Denna instabilitet 
kan för individen innebära att denne inte kan utvecklas inom organisationen och uppnå en 
livslångkarriär utan måste byta arbetsgivare (ibid.). I studiens resultat framkommer att 
socionomer kan i stort sätt få arbete inom många olika verksamheter inom socialt arbete och 
att det finns möjlighet till att byta mellan olika verksamheter. Ett resultat är även att 
socialtjänsten ses som en ingångs- och genomgångsområde. Kännetecknade för studiens 
resultat är att kvinnor väljer att byta arbetsplats upprepade gånger och att kvinnor gör en 
proteansk karriär, spiralkarriär och gränslös karriär. Motiven som styr kvinnornas karriärer 
”… är strävan efter autonomi, självständighet och handlingsutrymme; möjligheten att påverka 
och förändra; möjligheten till personlig utveckling och arbetsuppgifternas innehåll.” 
(Kullberg, 2011, s. 49). 
 
Enligt Kullberg (2006, s. 54) finns det en skillnad på kvinnors och mäns karriärer, då män 
ofta definierar en karriär som en vertikalt uppåtgående, som ovan beskrevs med att stegvis ta 
sig uppåt i en hierarkisk ordning. Kullberg menar att män ofta definierar sin identitet och 
maskulinitet med att göra en vertikal karriär. Kvinnor skiljer sig på så sätt att karriärtänket 
inte alltid behöver innehålla en vertikal karriär med högre lön och status, utan kan vara 
horisontell där intresset och engagemanget i aktiviteterna är det viktiga. Kullberg uppger att 
familjen ofta spelar en större roll i kvinnans val av karriär än när det gäller män och att hon 
anpassar sig oftare efter sina barn än karriär (ibid. s. 54-59). Månsson (2006, s. 47) belyser 
även att yrkesvalet beror på vilka attityder och värderingar som formats i en den rådande 
tidsramen som individen har.  

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis handlar både nationell och internationell tidigare forskning kring val av 
utbildningen om att motiven kan vara olika. Motiv som är mest framträdande är viljan att 
arbeta med människor, osäkerhet vid valet av utbildningen, erfarenheter från uppväxten samt 
påverkan av nätverket. Det framkommer vilka motiv som framträder vid valet av att börja 
arbeta inom socialtjänsten och dessa är; att arbete på socialtjänsten ses som en bra erfarenhet, 
att det är ett viktigt arbete samt lätt att få en tjänst. Vidare gällande arbetssituation 
framkommer att socialsekreterarna vid missnöje oftast använder sig av tre strategier vilka är; 
att sluta, att protestera, eller att arbeta under samma villkor. En bättre arbetssituation uppstår 
när den anställda upplever att denne får stöttning från arbetskollegorna och att chefen tar vara 
på sina anställda. Även trivseln på arbetet och variationsrika arbetsuppgifter bidrar till en god 
arbetssituation. Forskning berörande karriärval visar att det finns olika typer av karriärer; den 
traditionella, den gränslösa, den proteanska och spiralkarriären. Det finns även skillnader hur 
män och kvinnor tänker kring val av karriär.  

Teoretisk ram 
I den teoretiska ramen kommer följande teorier och begrepp användas; prosocialt beteende 
och inlärning, careership, intern och extern motivation, exit voice and loyality samt 
psykosocial arbetsmiljö och krav-kontrollmodellen. Dessa teorier och begrepp kommer lägga 
grund för studiens senare analys av resultatet för att få en djupare förståelse kring de 
intervjuades svar. Prosocialt beteende och inlärning hjälper att förstå vilken betydelse 
uppväxten och omgivningen har haft för valet av utbildningen. Careership används för att få 
en djupare förståelse kring valet av karriär och vilka yttre faktorer som påverkar valet. Med 
hjälp av begreppet intern och extern motivation ges en förståelse av vad som motiverat de 
intervjuade till att börja arbeta på socialtjänsten. Exit voice and loyality hjälper till att tolka 
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vad som händer när socialsekreterarna blir missnöjda med sin arbetssituation. Psykosocial 
arbetsmiljö och krav-kontrollmodellen används för att förstå vilka faktorer som bidrar till en 
hållbar arbetsplats.  

Prosocialt beteende och inlärning 
Prosocialt beteende, även kallat hjälpande beteende, avser hur och varför människor hjälper 
andra. Ett hjälpande beteende handlar om att ”… man frivilligt och avsiktligt beter sig på ett 
sådant sätt att andra gagnas fysiskt och psykiskt av detta…” (Nilsson, 2015, s. 107). Det finns 
vissa faktorer som gör att en människa under sitt liv utvecklar ett prosocialt beteende. En 
faktor är förmågan att uppvisa empati vilket innebär att en människa kan sätta sig in i hur 
andra människor känner och tänker och visa förmågan till förståelse. Att kunna visa förståelse 
för den andre kan väcka känslan av att vilja hjälpa (ibid. s. 111). En annan faktor som bidrar 
till att en människa uppvisar prosocialt beteende är internaliserade normer. Internaliserade 
normer handlar om ömsesidighet och ett socialt ansvar. Det sociala ansvaret kan handla om 
att en människa har lärt sig normen att bistå andra som är i behov, människan i frågan 
förvandlas till den ”barmhärtige samariten”. Normer gällande det sociala ansvaret kan vara 
inlärda eftersom en människa utvecklas i samspel med andra. Hur en människa blivit 
uppfostrad har betydelse för vilka normer denne har lärt sig, framförallt under uppväxten 
(ibid. s. 111-112). För att kunna förstå hur vissa normer internaliseras kan objektrelationsteori 
användas. Denna teori innebär att människors beteende påverkas av vilka relationer 
människor har till andra i omgivningen och hur dessa relationer representeras i människans 
medvetna (ibid. s. 241-242). Utöver att en människa kan påverkas av andra kan denne också 
lära sig från andra och detta kallas för observationsinlärning. Observationsinlärning innebär 
att inlärningen sker genom att observera andra (Nationalencyklopedin, 2016). En människa 
kan uppmärksamma vad en annan människa gör och lägga dennes beteende på minnet för att 
sedan vilja reproducera beteendet och vara motiverad till att göra det (ibid.).  

 

Careership 
Careership är en sociologisk teori som handlar om att djupare försöka förklara val av 
handlingar individen gör i sitt liv. Teorin grundar sig i Bourdieus begrepp habitus, fält och 
kapital (Lindblad, 2016, s. 22). Begreppet habitus innebär att individens förflutna och det livet 
som denne levt sedan födseln ger honom/henne dispositioner gällande hur individen handlar, 
tänker och orienterar sig i den sociala världen. Habitus kan även styra vilka praktiker 
människor väljer i livet (Broady, 2008, s. 19). Carlhed beskriver att habitus sätter sig i 
kroppen som en införlivad historia men ”… som samtidigt ger vägledning i nuet och de 
fortsatta handlingarna genom praktiskt förnuft.” vilket innebär att individen ser på sina val 
och handlingar som förnuftiga om de överensstämmer med vad denne lärt sig av sin sociala 
bakgrund (Carlhed, 2011, s. 284). Kapital kan förklaras som förvärvade egenskaper som 
uppskattas av en viss social omgivning. Kapitalet kan vara ekonomiskt, kulturellt eller socialt. 
Ekonomiskt kapital är materiella omständigheter, socialt kan vara ett bra nätverk av kontakter 
och kulturellt handlar om var individen gått i skolan eller en språklig kunskap (ibid. s. 285) 
 
Careership indelas i tre olika så kallade dimensioner: praktiskt rationellt beslutsfattande, fält 
samt rutiner och brytpunkter. Dimensioner rutiner och brytpunkter kommer inte att användas i 
föreliggande studie då denna dimension handlar om vad som händer med karriären under 
förändringar där rutin i arbetet möter en brytpunkt. Praktiskt rationellt beslutsfattande bygger 
på observationer kring att individer gör rationella karriärval utifrån det de har runtomkring 
sig. En individ gör alltid valet av karriär baserat på sin familjebakgrund, kultur och 
livshistoria och kan aldrig separeras från dessa kategorier när karriärvalet ska analyseras 
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(Hodkinson & Sparks, 1997, s. 33-34). Individen tar även sina beslut med utgångspunkt i de 
valmöjligheter den tycker sig ha, dessa valmöjligheter kallas för handlingshorisont. 
Handlingshorisonten är baserad på individens habitus och sätter begränsningar i vad individen 
själv tror att den kan göra och prestera. Exempel på ett pragmatiskt rationellt val är att även 
om kvinnor kan välja mansdominerade yrken gör de ofta inte det då de har en förutfattad bild 
av vad en kvinna kan välja (Lindblad, 2006, s. 22). Hodkinson och Sparks (1997, s. 33) menar 
att individen lär sig om sin omvärld genom ett samspel med signifikanta andra i sin omvärld. 
Detta samspel har skapat en identitet för individen som den sedan agerar utifrån.  
 
Den andra dimensionen fält, kallas även för interaktion med andra aktörer. Med begreppet fält 
menar Bourdieu ett område där individen befinner sig och interagerar med andra. Ofta strider 
människor och institutioner inom detta område för något som är gemensamt (Broady, 2008, s. 
22). Ett fält utvecklas beroende på vilken tidsram en individ befinner sig i. Fältet skapas även 
beroende av vilken uppväxt en individ har haft och vad individen har lärt sig utifrån de sociala 
interaktioner som denne varit med om (Carlhed, 2014, s. 284). Även Hodkinson och Sparks 
(1997, s. 36) beskriver att fält innebär den platsen individen befinner sig i tillsammans med 
andra där alla har olika kapital att handla utifrån. På fältet har individerna olika makt och 
status vilket ger dem fler chanser att påverka spelreglerna som de vill. Ett exempel är att en 
ung individ som söker sig till ett nytt arbete har lite makt i fältet och måste följa spelreglerna i 
högre utsträckning än etablerade individer med mer makt i fältet. Karriärvalet är då ett resultat 
av interaktioner och samspelet på fältet. Exempelvis kan den unga individen som söker arbete 
ha föräldrarna som kan hjälpa denne till ett nytt arbete genom sina kontakter på 
arbetsmarknaden. Då har individerna samspelat och påverkat varandra i fältet. 
 

Intern och extern motivation 
Vallerand och Bissonnette (1997, s. 600) menar att människors agerande kan förklaras genom 
intern och extern motivation. Intern motivation uppstår när människor engagerar sig i 
aktiviteter som de utför för sin egen skull, där de kan finna upprättelse och tillfredsställelse i 
utförande aktiviteter. Dessa aktiviteter utförs frivilligt och saknar materiella belöningar eller 
begränsningar. Att läsa en bok för nöjets skull är exempel på intern motivation. Medan extern 
motivation handlar om att uppfylla uppsatta mål inte enbart för sin egen skull. Hedenus och 
Wikstrand (2015, s. 27) menar att en människa kan ha direkt och indirekt intresse gällande val 
av yrke. Det direkta intresset kopplas till intern motivation och betyder att valet av yrket styrs 
av inre motivation och passion. Det indirekta intresset däremot kopplas till extern motivation 
där valet av yrket styrs utifrån ett intresse av en speciell anställning i syfte att exempelvis få 
en hög lön. Författarna skriver även att extern motivation kan ses när en människa arbetar 
bara för sin försörjning, medan en människa som betraktar sitt yrke som ett kall är starkt 
övertygad om sitt arbete.  
 

Exit, voice and loyalty 
Teorin om ”exit, voice and loyalty” syftar till att förklara kontraster i människors handlande 
vid uppkomsten av missnöje inom de ekonomiska, politiska och civila områdena. Under sitt 
liv ställs människor inför olika val som exempelvis kan vara kopplade till arbete eller 
organisationer. Människan har då tre alternativ att välja mellan. Vid missnöje kan människan 
välja att acceptera och lojalt följa ett skeende (loyalty), att försöka säga ifrån och påverka 
(voice) eller att helt dra sig ur (exit) (Agevall & Olofsson, 2006, s. 13). I arbetslivet kan sorti 
(exit) ta sig uttryck genom att medlemmar i en organisation lämnar organisationen, vilket i sin 
tur leder till att ledningen tvingas söka lösningar på bortfallet bland personalen. 
Organisationens medlemmar kan istället för sorti vid missnöje, använda sig av protester och 
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höja sina röster och förmedla sitt missnöje till ledningen och omgivning (voice). Vid 
medlemmarnas protester måste ledningen leta efter orsaker till missnöjet samt försöka 
förbättra medlemmarnas situation (Hirschman, 2006, s. 40). Protest till skillnad från sorti, 
anses vara kostsam då de som vill förändra sin situation måste lägga ner tid och energi på 
förändringen (Agevall & Olofsson, 2006 s. 15). Lojaliteten handlar om att medlemmarna i en 
organisation drar sig tillbaka vid missnöje och accepterar läget. Dock menar han att lojaliteten 
ofta går hand i hand med protester. En lojal medlem kanske inte är så inflytelserik men har 
förhoppningar om att någon annan ska agera gällande den dåliga situationen på arbetsplatsen 
(Hirschman, 2006, s. 97-98).  
 

Psykosocial arbetsmiljö och krav-kontrollmodellen 
Begreppet psykosocial arbetsmiljö är svårdefinierat men fungerar som en term som kan 
beskriva samspelet mellan individ och miljö. Ett samspel mellan individ och omgivning 
resulterar i antingen en god eller dålig psykisk hälsa (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005, s. 
24-25). Rubenowitz (2004, s. 97-98) kartlägger fem faktorer som enligt arbetstagare har störst 
betydelse för psykosocial arbetsmiljö. Dessa faktorer är egenkontroll i arbetet, ett positivt 
arbetsklimat, stimulans från själva arbetet, god arbetsgemenskap samt optimal 
arbetsbelastning. Dessa faktorer relateras positivt till den psykosociala arbetsmiljön och kan 
leda till bland annat större personligt tillfredsställelse och arbetsengagemang. 
Egenkontroll i arbetet syftar till att arbetstagaren borde ha möjligheter till att kunna styra 
arbetstakten samt ha kontroll över sättet som det egna arbetet ska genomföras. Ett positiv 
arbetsklimat handlar om att de över- och underordnade bör ha ett gott samarbetsklimat. 
Stimulans från själva arbetet innebär att det arbetet som arbetstagarna utför ska kunna ge 
utrymme för användning av eget anlag, förutsättningar och kunskaper. God arbetsgemenskap 
syftar till att arbetskamraterna bör ha förutsättningar till bra trivsel och kontakt sinsemellan. 
Optimal arbetsbelastning innebär att både den psykiska och fysiska belastningen bör vara 
optimal. Faktorer gällnade god psykosocial arbetsmiljö framträder också i krav-
kontrollmodellen.  
 
Karaseks och Theorells (Theorell, 2003, s. 16-17) krav-kontrollmodell brukar användas vid 
förklaring av orsaker till vad som påverkar känslan av stress och är den vanligaste modellen 
för att analysera psykosociala arbetsmiljöer. Krav-kontrollmodellen bygger på att de yttre 
kraven individen har på sig ställs i relation till den kontrollen den upplever att den har över 
situationen. Om denne upplever en balans mellan krav och kontroll uppnår denne en bättre 
psykosocial hälsa. Krav kan delas in i både fysiska och psykiska krav, där fysiska kan handla 
om att arbetsmiljön är utformad så att det är osäkert att arbeta i, medan psykiska krav kan vara 
att individen arbetar i situationer där denne känner sig hotad av exempelvis klienter. Psykiska 
krav är även när individen upplever sig ha för stora krav jämfört med hur mycket kontroll 
denne upplever sig ha, det kan exempelvis handla om rollkonflikter eller för svåra 
arbetsuppgifter. Kontroll handlar om det beslutsutrymme och handlingsutrymme individen 
upplever att denne har i sitt arbete. Handlingsutrymmet kan hänga samman med hur 
kompetent individen upplever sig vara i arbetet, men också hur stort utrymme denne har att 
fatta ett beslut. Ett exempel på bristande kontroll kan vara om individen inte upplever att 
denne förstår sina arbetsuppgifter eller upplever det för svårt att klara av dessa. Psykiska krav 
kan både leda till stress, men också till utveckling, beroende på hur individen upplever att 
denne har kontroll över kraven (ibid.). 
 
Enligt Allvin, Aronsson och Hagström (2006, s. 140) beskriver krav-kontrollmodellen att en 
individ kan vara både över- och understimulerad på ett arbete. Överstimulerad kan vara att 
individen inte hinner med sina arbetsuppgifter och understimulerad att den inte känner att 
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denne utvecklas på sitt arbete. Det finns även en aktivitetsdimension som innebär att det inte 
bara handlar om över- eller understimulans utan även om att individen känner att denne kan 
hantera kraven på sitt arbete. Handlingsutrymmet blir här viktigt för att individen ska kunna 
hantera kraven som arbetet ställer. En individ som har ett stort handlingsutrymme är också 
bättre på att möta höga krav från arbetet genom att denne kan planera och påverka sin egen 
situation. Om det istället är så att handlingsutrymmet är litet blir den yrkesverksamma 
stressad av att den inte kan styra sin situation. Modellen har även en till aspekt som kallas för 
socialt stöd och kan ses utifrån hur arbetskollegorna eller chefen påverkar positivt och 
negativt på arbetsmiljön. Det sociala stödet kan bestå av att individen känner sig omtyckt på 
arbetsplatsen till att kollektivet hjälper till en förändring om arbetsplatsen inte är gynnsam. 
Det sociala stödet kan både minska stressen om det är välfungerande men också öka stressen 
om det inte fungerar (ibid. s. 141).  

Metod 

Val av metod 
Föreliggande studie har en kvalitativ ansats. För att nå socialsekreterarnas upplevelser och 
uppfattningar som undersöks i studien anses kvalitativ metod vara den mest lämpliga, då 
denna metod ger möjlighet till att genomföra intervjuer med socialsekreterarna där fokus är 
djupare förståelse. Enligt Bryman (2011, s. 340-341) kännetecknas en kvalitativ studie av att 
datainsamling inriktas på ord istället för siffror, där grundtanken är att försöka förstå 
intervjupersonernas upplevelser. Föreliggande studies intentioner var att möta 
socialsekreterarna i deras vardagliga arbete och utifrån deras berättelser förstå deras 
upplevelser. Kvalitativ metod är lämplig vid studier som använder frågeställningar som utgörs 
av berättande frågor, exempelvis som “hur upplever du…” (Thornberg & Fejes, 2015, s. 256). 
I studien används därför en intervjuguide som är formulerad med flera frågor som börjar med 
“hur” och “varför” (se bilaga 2). 
 

Litteraturanskaffning och källkritik 
Relevant tidigare forskning till föreliggande studie söktes genom bibliotekets (Örebro 
universitet) sökmotor Summon och även via DiVA-portalen och Google Scholar. Sökorden 
som användes i sökningen har varit följande: socialtjänst, socialsekreterare, arbetsmiljö, 
karriär samt engelska ord: social service, work environment, career, social welfare secretaries. 
Utifrån sökningsresultatet valdes sedan de studier som varit mest relevanta för föreliggande 
studiens teman vilka är: motiv, arbetssituation och karriär. För att avgränsa sökningen 
användes på förhand bestämda inklusions- och exklusionskriterier. Dessa kriterier har varit att 
tidigare forskning är tillgänglig i fulltext, att artiklar och avhandlingar är vetenskapligt 
granskade, att forskningen inte har genomförts tidigare än 2000-talet samt att forskningen är 
skriven på svenska eller engelska. Sökningen gällande tidigare forskning har även skett 
genom granskningen av litteraturlistor i framsökta verk som har behandlat liknande ämnen 
som föreliggande studie.  Föreliggande studie bygger på nio stycken forskningsartiklar samt 
avhandlingar som både är nationella och internationella.  
 
För att inta en kritisk ställning gällande sökningen av relevanta källor till föreliggande studie 
användes följande källkritiska principer: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet 
(Thurén, 2013 s. 7-8). Principen äkthet fokuserar på att en källa ska handla om det den uppger 
sig handla om (ibid.), vilket uppfylls i föreliggande studie genom att studien använder sig av 
vetenskapsgranskade källor. Principen tidssamband innebär att en källa är mer trovärdig ju 
mindre tid det har gått mellan en händelse och källans berättelse om denna händelse (ibid.). 
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Exempelvis om en individ berättar om en olycka som hände igår är det större trovärdighet i 
dennes historia än om individen berättar om en händelse som skedde för länge sedan. 
Tidssamband tas i beaktningen vid val av källor då det ses mer kritiskt på sekundärkällor än 
primärkällor. Principen oberoende belyser att en källa ska stå för sig själv och inte vara en 
upprepning av en annan källa (ibid.). Detta har tagits i beaktningen vid sökning av relevant 
tidigare forskning, dock används i föreliggande studie en forskningsöversikt och en antologi. 
Sista principen tendensfrihet handlar om att källan inte ska ge upphov till misstankar om att 
den ger en falsk bild av verkligheten (ibid.). Inga källor som används i föreliggande studier 
har gett anledningar till att tro att den framställda bilden i källan är felaktig.    

Urval 
I den aktuella studien användes målinriktat urval vid val av respondenter. Målinriktat urval 
innebär att forskaren väljer ut respondenter med egenskaper som passar för studiens syfte då 
forskaren vill “... skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval.” (Bryman, 
2011, s. 434). Forskaren söker efter personer som har erfarenheter gällande fenomenet som 
undersöks i studien samt som kan tänkas kunna besvara forskningens frågeställningar (ibid.). 
En första kontakt togs med enhetschefen på utredningsenheten ungdom och familj i en 
mellanstor kommun, för att se om det fanns ett intresse till att medverka i studien samt för att 
få ett godkännande till att skicka ut informationsbrev till socialsekreterare på enheten. Via 
mailkontakt med enhetschefen informerades chefen om studiens syfte samt omfattningen av 
studien. Vidare skickades ett informationsbrev med förfrågan om att ställa upp i intervjuer till 
enhetens alla 27 socialsekreterare. Informationsbrevet innehöll information gällande studiens 
syfte, etiska överväganden samt studiens tillvägagångssätt (se bilaga 1). Detta resulterade i att 
sju socialsekreterare visade intresse till att ställa upp i intervjuerna. En ytterligare mailkontakt 
med dessa sju socialsekreterare togs för att närmare bestämma tid för intervjuer. Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) menar att det insamlade empirin från sex till åtta personer 
kan ge ett material där det framträder mönster i svaren från de intervjuade och som kan 
besvara undersökningens syfte. Att intervjua sju socialsekreterare ansågs därför vara ett 
lämpligt antal i sammanhanget. Utifrån begränsade resurser blev urvalet begränsat till en 
enhet. Om det hade valts flera enheter hade det blivit för många olika kontexter att beakta vid 
senare analys. Tidsbegränsningen gjorde även att urvalet blev dem som var intresserade och 
tackade ja till att delta vid första förfrågan. 

Intervjuguide 
Vid semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide med förbestämda teman men 
intervjupersoner ges utrymme att själv utforma sina svar (Bryman, 2011, s. 415). Studiens 
intervjuguide byggde till en början på tre teman: motiv, förväntningar samt arbetssituation 
plus karriär. Det är viktigt att poängtera här att efter insamlingen av data har teman ändrats 
till: motiv, nuvarande arbetssituation och den framtida karriären, därför stämmer inte den 
bifogade guiden helt med resten av studien. Ett exempel på frågor som användes under tema 
motiv är ”Vad gjorde att du sökte tjänsten socialsekreterare?” och ”Vad gjorde att du valde en 
karriär som socionom?”. För att undersöka socialsekreterarnas arbetssituation användes bland 
annat dessa frågor ”Upplever du att du kan påverka din arbetssituation?” och ”Upplever du att 
du utvecklas som socionom på din arbetsplats?”. Exempel på frågor gällande karriär är ”Hur 
ser du på din framtida karriär?” och ”Var ser du dig själv om ett år?” (se bilaga 2). 

Datainsamling och genomförande 
Föreliggande studie baseras på kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Vid insamling 
av data i den aktuella studien gavs socialsekreterarna stort utrymme i intervjun genom att 
intervjuaren ställde öppna frågor och socialsekreterarna fick själva belysa aspekter som de 
tyckte var viktiga. Följdfrågor ställdes beroende på vad socialsekreterarna svarade, för att gå 
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in djupare på viktiga teman som ligger till grund för studiens analys och diskussion. Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015, s. 38) skriver att fördelen med att använda kvalitativa intervjuer 
är att frågorna inte behöver ställas i förbestämd ordning och frågor kan hela tiden anpassas 
utifrån svaren som forskaren får. Den aktuella studien bygger på semistrukturerade intervjuer 
vilket innebär att en intervjuguide med förbestämda teman utfärdades innan genomförandet 
av intervjuerna. Intervjuerna skedde på socialsekreterarnas arbetsplats och spelades in i syfte 
för att kunna transkribera den insamlade data och vidare noggrant analysera svaren. Antalet 
intervjuare var två, där den ena intervjuaren höll i intervjun och den andra lyssnade för att 
fånga viktiga mönster som framkom under samtalet. Bryman (2011, s. 413) nämner att inom 
kvalitativa intervjuer kan en intervju vara semistrukturerad.  
 

Analysmetod 
Studiens empiriska data analyserades med hjälp av tematisk analys. Tematisk analys innebär 
att den insamlade data, efter att den har transkriberats, delas i olika centrala teman och 
subteman som forskaren kan identifiera efter att denne har reflekterat över innehållet i 
transkriberingarna upprepande gånger. Vidare ska centrala teman ställas upp i en matris för att 
bland annat kunna se om teman innehåller repetitioner, likheter och skillnader samt kausala 
kopplingar (Bryman, 2011, s. 528-529). Utgångspunkten för föreliggande studie har som ovan 
nämnts varit att indela syftet i tre teman: motiv, arbetssituation och karriär Tematisk analys 
har hjälpt till att analysera den insamlade empirin för att kunna se om det finns liknelser och 
repetitioner i socialsekreterarnas svar. Vidare har den tematiska analysen hjälpt till att 
kartlägga om det under studiens förbestämda tema finns subteman vilket det visat sig finnas. 
Under temat motiv användes följande subteman: motiv till utbildningen och motiv till att 
börja arbeta på socialtjänsten. Under temat arbetssituation användes subteman: lämna eller 
stanna kvar, påverka sin arbetssituation samt utveckling. Under temat den framtida karriären 
användes subteman: är socionom ett karriäryrke, framtida karriär samt socialtjänsten som 
karriärmöjlighet.  
 
För att vidare analysera och förstå det som framkommit under teman och subteman användes 
relevanta teorier. Den teoretiska ramen hjälpte att gå bakom socialsekreterarnas svar och gav 
en möjlighet till att förstå varför de svarat som de gjort. Utifrån att studiens syfte inriktar sig 
på att undersöka socialsekreterarnas upplevelser kring deras motiv, nuvarande arbetssituation 
och den framtida karriären hade den ontologiska ståndpunkten betydelse för studien. Den 
ontologiska ståndpunkten innebär att den sociala verkligheten och människors medvetande 
utvecklas i ett samspel med andra individer i en social omgivning (Bryman, 2011, s. 340-
341). I studien söktes svar på hur människor upplever sin verklighet och vilka motiv för 
handling som formas på grundval av dessa upplevelser. Studiens tolkningsram bygger även på 
teorier som bland annat beaktar det sociala samspelet som kan ha påverkat individernas 
handlingar.  I en kvalitativ studie ska forskaren gå bakom det som sägs i datainsamlingen och 
tolka svaren till en djupare förståelse, då förståelse skapas med hjälp av tidigare forskning 
samt teorier och teoretiska begrepp (Fejes & Thornberg, 2015, s. 24).  
 

Tillförlitlighet och äkthet 
Kvalitativ forskning använder sig av två kriterier för att kunna avgöra om en studie håller en 
hög kvalitet, tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet delas sedan vidare upp i trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011, s. 351-
356). 
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Trovärdighet innebär att det måste finnas tydliga samband mellan det forskaren undersöker 
och de teoretiska ramar som arbetas fram. Datainsamling och analys är viktiga delar för att 
skapa en trovärdighet i studien (Thornberg & Fejes, 2015, s. 259). För att garantera 
trovärdigheten i studien har det först valts att sortera studiens upplägg utifrån teoretiskt 
grundade teman vilket sedan har jämförts med tidigare forskning och därefter fördjupats 
genom vidare analys. Utifrån studiens syfte valdes relevanta teorier och begrepp som belyser 
och ger belägg till att bland annat förstå hur socialsekreterarna resonerat kring 
utbildningsvalet och yrkesvalet, kring sin arbetssituation och sin framtida karriär. Valda 
teorier anses vara relevanta då några försöker förklara människors beteenden och det sociala 
samspelet. Medan andra teorier fokuserar på att förklara hur psykologiska faktorer påverkas 
av arbetssituationen och vad det betyder för den enskilde.  
 
Överförbarhet innebär att resultaten är generaliserbara till en större enhet än den som 
undersökts. Fokus i kvalitativa undersökningar är oftast att gå på djupet av vad en liten grupp 
individer upplever och är oftast svåra att generalisera på en större population (Bryman, 2011, 
s. 355). Generella slutsatser utifrån enskilda fall kan vara riskfyllt, då det inte alltid blir 
representativt för den stora populationen (Fejes & Thornberg, 2015, s. 24). Försiktigheten att 
generalisera datan på en större population har därför beaktas i föreliggande studiens resultat, 
dock kan studien bidra till en analytisk generalisering vilket betyder att det framtagna 
resultatet kan prövas på andra socialsekreterare på andra arbetsplatser för att se om det liknar 
eller skiljer sig från det framtagna resultatet. 
 
Pålitlighet i en studie anses vara stark ifall forskaren är noga med att redovisa hur denne gått 
tillväga i alla faser av sin studie och på så sätt kan bli ordentligt granskad (Bryman, 2011, s. 
355). Reliabilitetskravet kan inte vara lika stort vid en kvalitativ forskning som vid en 
kvantitativ då det inte finns samma mätinstrument som kontrollerar att det som mäts är det 
som är tänkt att mätas (Lindgren, 2015, s. 82). Pålitligheten i föreliggande studie stärks 
genom att varje steg av hur studien genomförs gällande metoden som studien vilar på 
redovisas. Pålitligheten stärks även genom att en intervjuguide bifogas för att visa vilka frågor 
som har ställs vid intervjuerna. 
 
Möjlighet att styrka och konfirmera uppstår när forskaren visar sig medveten om sina 
personliga värderingar och åsikter och visar att denne så långt det är möjligt har försökt vara 
objektiv och självkritisk till sin egen förförståelse i sina slutsatser (Bryman, 2011, s. 355-
356). Objektivitetskravet enligt Lindgren (2015, s. 83) innebär att en oberoende forskare ska 
kunna göra analys på samma material och komma fram till samma slutsats. Det går aldrig att 
ställa objektivitetskravet på en kvalitativ studie då det är irrelevant om studien kan upprepas. 
Istället ska forskaren vara medveten om sin förförståelse och visa på att den påverkar 
resultatet (ibid.). Genom att styrka argumenten i analys och diskussion med hjälp av den 
teoretiska ramen kan föreliggande studie anses vara mer objektivt. Dock kan detta arbete 
aldrig bli helt och hållet objektivt då alla har sina förkunskaper med sig när de tolkar svaren 
från andra. 
 
Äktheten består enligt Guba och Lincoln (1989, s. 245) av bland annat tre delkriterier: rättvis 
bild, ontologisk- samt pedagogisk autenticitet. Delkriteriet rättvis bild innebär att studien ska 
ge en så rättvis bild som möjligt av de intervjuades åsikter och uppfattningar. Det handlar 
även om att författarna ska visa en medvetenhet kring att olika yttre faktorer kan ha påverkat 
deltagarna svar vid intervjuerna (ibid. s. 245-247). Detta beaktas i föreliggande studien bland 
annat genom att återge blockcitat från de intervjuade i resultatet. Det diskuteras även i 
studiens senare del om att omständigheter kring organisationen kan ha påverkat vad de 
intervjuade svarat vid frågor som berör arbetssituationen, vilket visar en medvetenhet i att det 
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som framkommer i svaren kan ha påverkats av yttre omständigheter. Ontologisk autenticitet 
innefattar om studien hjälper de som undersöks att komma närmare en förståelse för sin 
sociala situation (ibid. s. 248-249). Genom att de intervjuade får chansen att läsa studien i 
efterhand kan de ta del av det som framkommit i analysen och eventuellt få en bredare 
förståelse för de motiv de haft till att både börja utbildningen men även till att börja arbeta på 
socialtjänsten, hur arbetssituation ser ut samt val av framtida karriär. Pedagogisk autenticitet 
handlar om att de intervjuade får en bredare förståelse för hur deras arbete skiljer sig från 
andra organisationer med samma inriktning (ibid. 248). Kriteriet kan även kopplas till den 
analys med tidigare forskning som de intervjuade får ta del av efter färdigställandet av 
uppsatsen.  
 

Etiska överväganden 
Forskaren bör förhålla sig till forskningsetiska principer som innehåller krav på hur en 
forskning ska bedrivas. Dessa krav finns för att individer ska skyddas mot otillbörlig insyn i 
exempelvis sina livsförhållanden. Det finns fyra huvudkrav gällande forskningsetiska 
överväganden och dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å. s. 5-4). Informationskravet innebär att forskaren ska 
informera respondenterna om forskningens syfte, villkor för deltagandet, om att deltagandet 
är frivilligt samt att deltagandet kan avbrytas när som helst utan att respondenter behöver ange 
anledning. Informationen kring studien samt hur studien genomförs ska delges deltagarna 
innan undersökningen startar igång. Forskaren ska även informera om att den insamlade data 
kommer endast användas till att besvara studiens syfte (ibid. s. 7). Samtyckeskravet handlar 
om att deltagarna i undersökning ska samtycka till att delta i undersökningen. Deltagarna har 
rätt att själva bestämma om de vill delta i studien och forskaren bör inhämta samtycket till 
deltagandet innan utförandet av studien. Även samtyckeskravet tar upp att det ska vara 
frivillig att delta och avbryta deltagandet, samt att deltagarna inte ska utsättas för 
påtryckningar och påverkningar i samband med att de vill avbryta (ibid. s. 9-10). 
Konfidentialitetskravet har ett samband med offentlighet och sekretess. Kravet innebär att om 
det eventuellt uppkommer etiskt känsliga uppgifter under intervjuerna om den enskilde ska 
dessa uppgifter avidentifieras eller förbindas med tystnadsplikt. Forskaren tillsammans med 
respondenten ska avgöra vad som anses som etiskt känsliga uppgifter. Kravet nämner även att 
insamlade uppgifter från respondenter ska förvaras på ett sådant sätt där obehöriga inte har 
tillträde till (ibid. s. 12). Nyttjandekravet belyser att den insamlade data ska endast användas 
till forskningens ändamål. Den insamlade data får inte användas till kommersiellt bruk eller 
andra icke-vetenskapliga ändamål. Data får inte användas som belägg för beslut eller åtgärder 
som kan påverka de intervjuade (ibid. s. 14).    
 
Etiska överväganden har i föreliggande studie tagits i beaktningen innan studiens utfärdande. 
För att uppfylla forskningsetiska övervägande har informationen kring hur etiska principer 
ska uppfyllas i studien skickas till deltagarna via informationsbrevet. I informationsbrevet 
informerades socialsekreterarna angående studiens syfte samt tillvägagångsätt gällande 
deltagandet. Socialsekreterarna informerades om att deltagandet i studien är frivilligt och kan 
avbrytas om sådant önskas utan att de behöver ange anledningen. Under insamlingen av data 
har ingen av sju deltagande velat avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet uppfylls i studien 
genom att socialsekreterarna har själva bestämt och samtyckt till att delta i intervjuerna och 
inte blivit påverkade av andra faktorer. Ett försök till att uppfylla konfidentialitetskravet är att 
socialsekreterarna i sina berättelser förblir anonym och ges därför fiktiva namn. Även 
lokalisationen av socialtjänsten som socialsekreterarna arbetar på förblir anonym då den 
benämns som en socialtjänst i mellanstor kommun. Konfidentialitetskravet uppfylls även 
genom att vid valet av urvalet behövdes inga specifika upplysningar om socialsekreterare. 
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Kravet kunde ytterligare uppfyllas genom att avidentifiera enheten som socialsekreterare 
arbetar på, dock gjordes inte detta eftersom avidentifiering av kommunen anses vara 
tillräcklig. För att undersöka om etiskt känsliga uppgifter har framkommit under intervjuerna, 
gavs det möjlighet till socialsekreterarna att ta del av en utskrift med den transkriberade 
intervjun. Socialsekreterarna fick möjligheten till att läsa det som framkommit under 
intervjuerna samt att justera informationen som de ångrat att de delgivit. Ingen av 
socialsekreterarna som deltagit i studien har begärt en utskrift av transkriberingen. I 
informationsbrevet informerades socialsekreterarna att den insamlade data kommer lagras på 
ett sådant sätt där obehöriga inte har tillträde till. Efter att föreliggande studie har examinerats 
raderas inspelade intervjuer. I informationsbrevet framkom även att uppgifterna som 
framkommer under intervjuerna kommer endast användas till att besvara studiens syfte. 
Socialsekreterarna har även möjlighet till att ta del av studien när den är färdigställd. 
Socialsekreterarna upplystes igen om forskningsetiska principer innan genomförandet av 
intervjuerna. 

Resultat och analys 
Studien baseras på berättelser från sju kvinnliga socialsekreterare som arbetar på samma 
enhet. Sex socialsekreterare har arbetat inom socialtjänsten mellan sex månader till högst tre 
år. Medan den sjunde socialsekreteraren har längre erfarenhet då hon arbetat med 
myndighetsutövning i cirka 20 år där hon arbetat på olika socialtjänster. Resultat och analys 
är indelad i tema motiv, arbetssituation och karriär. Varje tema innehåller underrubriker för 
att ge en bättre överblick av det som framkommit i intervjuerna. Vidare innehåller temat 
karriär en mindre jämförelse i analysen mellan socialsekreteraren som arbetat längst och 
resterande socialsekreterare. Jämförelsen är för att se ifall det finns skillnader på hur synen 
kring karriär kopplat till det sociala arbetet har ändrats över tiden. Socialsekreterarna ges 
följande fiktiva namn: Cecilia, Jonna, Karolin, Lovisa, Ulrika, Emmy och Felicia. 
 

Motiv 
Under avsnittet motiv redovisas vilka motiv som socialsekreterarna haft gällande valet av 
utbildningen samt valet av att börja arbeta på socialtjänsten. Motiven till utbildningen och 
motiven till att börja arbeta inom socialtjänsten behandlas under separata rubriker. Under 
dessa rubriker följer underrubriker för att läsaren lättare ska kunna identifiera vilka motiven 
är. 
 

Motiv till utbildningsvalet 

Viljan att arbeta med människor 
Ett genomgående motiv som kunde urskiljas bland socialsekreterarnas svar gällande varför de 
har valt att bli socionomer, har varit att de på ett eller annat sätt ville arbeta med människor. 
En socialsekreterare uppgav att hon hade tidigt bestämt sig för att hon ville arbeta med 
människor och berättade: 

 
[…] var nog utifrån det här som du pratar om den behandlande delen, att jag ville jobba 
på ett sånt sätt med människor som alla säger. Jag är absolut ingen kontorsråtta som vill 
jobba med maskiner eller sitta och räkna hela dagarna så, utan jag var utåtriktad för det, 
så jag behöver träffa folk. - Lovisa 

 
Motivet att arbeta med människor har bland de flesta socialsekreterare varit det första motivet 
som de nämnt gällande varför de valt att utbilda sig till socionomer. Intervjupersonerna 
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uttryckte att de ville hjälpa utsatta människor och vissa ville från början arbeta med 
människor via behandling. 
 

Inspirerade av andra människor 
Ett annat motiv som framträder starkt i socialsekreterarnas svar är att de någon gång under sitt 
liv blivit inspirerade av andra människor. Vissa av intervjupersonerna hade blivit inspirerade 
av socionomyrket genom att andra socionomer berättat om det och då vidare har de undersökt 
vad socionomutbildningen innebar. Ett exempel på detta är då en socialsekreterare berättade: 

 
[…] där var det nån lärare tror jag och socionomstudenter som berättade om 
programmet och liksom vad man jobbar med. Och det var utifrån det jag tänkte okej nu 
har jag ett namn på det jag vill göra, jag visste att det var typ runt det, men lite mer 
konkret att jag vill bli en socionom […]. - Felicia 

 
Samma socialsekreterare berättade också att när hon var mindre brukade hon idrotta mycket 
och genom idrotten träffat positiva förebilder som inspirerade henne till att vilja arbeta med 
människor. Nästa motiv som är påverkan av uppväxten kan ses hänga samman med motivet 
inspirerade av andra människor. Detta på grund av att många socialsekreterare har mött sina 
inspirationskällor under sin uppväxt. 
 

Påverkade av uppväxten 
Vid frågan om socialsekreterarna upplever att valet av utbildningen kan kopplas till deras 
uppväxt, har de flesta svarat att de upplever att uppväxten hade en sådan påverkan. De uppgav 
att det är svårt att kartlägga vad exakt som kunde ha påverkat dem men detta motiv är ändå 
starkt förekommande. Två socialsekreterare kunde dock identifiera att de har blivit påverkade 
av sina föräldrar. Den ena berättade att hennes pappa hade varit polis under hela hennes 
uppväxt. Den andra socialsekreteraren beskrev att: 

 
Mycket kom från pappa. Han var väldigt socialt engagerad. På politiskt då. Även med 
allt som hade med sociala frågor att göra. Så det är inte svårare än så.  Det var hans 
engagemang för utsatta och politiskt drev han frågor om människor som behöver hjälp 
och stöd. Det var väl där, jag stod och valde mellan lärare eller socialsekreterare eller 
socionom. - Ulrika 

 
I socialsekreterarnas svar kunde även urskiljas andra faktorer som de kopplade till sin 
uppväxt. En socialsekreterare beskrev att hon innan hon började på utbildningen var den 
personen som ställde upp för andra, lyssnade på andras problem och beskrev sig själv som 
”hobbypsykologen”. En annan socialsekreterare kunde se att hon varit uppvuxen i en familj 
där familjemedlemmar har hjälpt varandra och kunde koppla detta som en anledning från 
uppväxten. Och ännu en till av de intervjuade beskrev att området som hon bott i under 
uppväxten kunde ha påverkat henne, då hon beskrev detta som socialt utsatt. Denna 
socialsekreterare nämnde även att hon under sin uppväxt hade en bekant som for illa och att 
hon tänkte mycket på denna person och hon kunde under utbildningen relatera till att 
personen kunde ha behövt hjälp genom en socionom. 
 

Bred utbildning och tidigare utbildning 
Ett motiv som nämndes av två intervjuade har visat sig vara synsättet att 
socionomutbildningen är en bred utbildning som efteråt ger många arbetsmöjligheter. En av 
socialsekreterarna nämnde att hon var osäker på vilken utbildning hon skulle välja. Hon 
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tvekade mellan socionomutbildningen och juristutbildningen. För att kunna bestämma om hon 
ville bli jurist eller socionom, läste hon kriminologi. Hon berättade att: 

 
[…] båda handlar om att arbeta med människor men den enda handlar om att ju mer 
jobba känslomässigt och det andra att jobba mer juridiskt rätt så. […] så visste jag inte 
egentligen vad jag ville göra så då läste jag kriminologi i ett och ett halvt år. […] Och 
där valde jag väl att jag ville jobba med människor på ett mer humant sätt än vad kanske 
jurister gör. - Jonna 

 
En annan socialsekreterare berättade att innan hon började studera till socionom hade hon läst 
socialpsykologi och sociologi. Många av intervjuade har under gymnasieutbildningen gått 
samhällsvetenskapliga programmet och även detta kan ses som en faktor till att vilja utbilda 
sig vidare inom ämnesområdet individ och samhälle.  
 

Tidigare erfarenheter 
Även intresset av ett visst yrke kan ses som ett motiv till att välja att bli socionom. Dock är 
detta motiv det minst förekommande. Två av sju socialsekreterare uppgav att de haft önskan 
om att bli kuratorer. Den ena socialsekreteraren berättade att hennes känsla av att vilja bli 
kurator stärktes efter att hon besökte en ungdomsmottagning. Den andra berättade att även 
hon påverkades när hon för första gången träffade en kurator. Hon berättade att: 
 

[…] alla ens problem man upplever när man är tonåring är jättestora och man är 
ensammast i hela världen och då tänker jag nog att det påverka mig. För då träffa jag en 
del kuratorer, skolkuratorer som ändå har påverkat mig att jag börja tänka. Att jag tyckte 
att coolt, bra jobb. - Karolin 

 

Uppsummering och jämförelse med tidigare forskning 
Genom tidigare forskning kan det ses att motiven som intervjuade socialsekreterare har lyft 
upp är motiv som även andra socialsekreterare i andra undersökningar belyst. Det starkaste 
motivet till utbildningen som urskiljs i föreliggande studie är att socialsekreterarna haft en 
önskan om att arbeta med människor på ett eller annat sätt. Tham (2008, s. 28-31) skriver i sin 
forskningsöversikt att i många fall i både nationella och internationella studier är 
motiveringen till att välja socionomutbildningen att socionomer haft intresse av att arbeta med 
människor och vilja hjälpa andra. Tham och Lynch (2014, s. 708) skriver också i sin studie att 
detta med att arbeta med människor är ett motiv som gör att många väljer att läsa till 
socionom. 
 
Nästkommande motiv som de intervjuade uppgav var olika upplevelser i uppväxten, vilket 
även framkommer i tidigare forskning. Tham (2008, s. 28-31) kommer fram i sin 
forskningsöversikt att det en individ har upplevt i sin uppväxt, kunde påverka valet av yrket. 
Upplevelser kan handla bland annat om upplevda trauman i barndomen. Det kan tänkas att 
sådana motiv finns bland intervjuade men det har varit svårt att identifiera dessa, utifrån att 
det kanske varit känsligt att berätta om. Dock kunde det från intervjuerna identifieras andra 
olika typer av tidigare erfarenheter som socialsekreterare upplevt när de var yngre. Dessa 
erfarenheter handlade bland annat om att de träffat personer som varit socionomer samt under 
uppväxten varit på arbetsplatser som ägnade sig åt socialt arbete. Ett annat motiv som 
identifierades i föreliggande studie gällande uppväxten är att de flesta haft någon närstående 
som haft erfarenhet av socialt arbete. Detta motiv stämmer överens med tidigare forskning då 
Tham (2008, s. 28-31) i sin studie beskriver att det sociala nätverket är en bidragande faktor 
till att söka socionomutbildningen. Tham har även identifierat en annan faktor som har 
betydelse för valet av att vilja bli socionom vilket är att andra identifierar en som hjälpare och 
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om personen själv ser sig själv som hjälpare (ibid.). Detta motiv urskiljs i föreliggande studie 
då en socialsekreterare har uppgett att hon innan hon började studera har varit ”hobby-
psykologen”.  
 
Motivet bred utbildning och tidigare utbildning har varit sällan förekommande i detta arbete 
men nämns som väsentligt i tidigare forskning. Tham och Lynch (2014, s. 708) redovisar i sin 
studie att motiven till att välja socionomutbildningen har varit att många varit osäkra på vad 
de vill bli och läste annat innan de valde socionomutbildningen. Ett annat motiv har även varit 
att många tyckt att socionomutbildningen var bred och gav många möjligheter till arbete efter 
examen (ibid.). Det Tham och Lynch kommer fram i sin studie framträder också i svaren hos 
de intervjuade då många av dem uppgav att socionomutbildningen var bred och gav många 
möjligheter vid valet av yrket. Även osäkerheten av valet av utbildningen framträder då två 
socialsekreterare hade studerat annat innan de började på socionomprogrammet. 
 

Teoretisk fördjupning 
De flesta socialsekreterare har innan utbildningen haft en tanke om att de vill hjälpa 
människor i utsatta positioner vilket skulle kunna bero på att de har sedan tidigare väl 
utvecklat ett prosocialt beteende. Ett prosocialt beteende utvecklas bland annat genom empati 
där en människa kan sätta sig i andras situation och försöker förstå denne (Nilsson, 2015, s. 
111). Empatiförmågan framträder hos två av de intervjuade där den ena berättade att hon gav 
råd och stöd till andra när hon var yngre. Den andra socialsekreteraren berättade att hon hade 
en bekant som for illa och detta motiverade henne till att utbilda sig till socionom. Det som 
också bidrar till att en människa uppvisar ett prosocialt beteende är normer som en människa 
har fått ta del av under sin uppväxt. En viktig norm är socialt ansvar och denna norm ses som 
en inlärd norm som skapas genom samspel med andra människor (ibid. s. 111-112). 
Människor påverkas även av att ingå i relationer med varandra och vilken betydelse dessa 
relationer har för den enskilde (ibid. s. 241-242). En annan aspekt som visade sig ha stor 
betydelse för varför socialsekreterarna valt socionomprogrammet, har varit att de under sin 
uppväxt blivit inspirerade av andra människor som haft erfarenhet av socialt arbete. Det kan 
tänkas att dessa inspirationskällor har skapat en bild hos socialsekreterarna gällande vad det 
sociala ansvaret innebär och att människor borde hjälpa varandra. Det kan även tänkas att 
vissa beteende som socialsekreterarna observerat under sin uppväxt har haft påverkan på valet 
av utbildningen. Enligt observationsinlärning kan människor observera ett beteende, lägga det 
på minnet och reproducera detta beteende och vara motiverade till detta (NA, 2016). 
Socialsekreterarna har kanske haft en önskan om att vilja vara som de personer som har 
inspirerat de, vilket kan betyda att socialsekreterarna har genom observationsinlärning blivit 
uppmuntrade till att välja socionomutbildningen. Slutligen är resonemanget att 
socialsekreterarnas sociala omgivning under uppväxten haft en påverkan på 
utbildningsvalet.     
 
Även med hjälp av begreppet habitus kan valet av utbildningen förstås bättre hos de 
intervjuade socialsekreterarna. Habitus innebär att en människas förflutna har betydelse för 
hur en människa handlar, tänker och orienterar sig i den sociala världen (Broady, 2008, s. 19). 
Individens bakgrund har gett denne ett socialt och kulturellt kapital som sedan påverkar 
vidare beslut i livet (Carlhed, 2011, s. 284-285). Alla intervjuade har kunnat identifiera 
faktorer från sitt förflutna som de kunnat se haft påverkan på deras val av utbildningen. Några 
har även nämnt att närstående personer som haft erfarenhet av att arbeta med människor har 
påverkat de. Ett tydligt exempel där det sociala och kulturella kapitalet framträder är då en 
socialsekreterare nämnde sin pappa som inspirationskälla till att välja att arbeta som 
socionom. Hon har vuxit upp med en förälder som dels visat henne att yrket finns, men hon 
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har också blivit van genom det språkliga kapitalet där det diskuterats sociala frågor och 
engagemang vilket gjort henne van vid det sättet att tänka. Hon såg därför möjligheten att 
själv fortsätta i samma bana som hennes egen förälder. Även i svaret från socialsekreteraren 
som berättat om att hon vuxit upp i ett socialt utsatt område, kan habitus ge en förståelse till 
varför valet blev socionomutbildningen. Det kan tänkas att socialsekreteraren var van vid att 
se sociala problem runt omkring sig och fick därigenom en förståelse och ett intresse för att 
vilja hjälpa utsatta människor.  
 

Motiv till att börja arbeta på socialtjänsten 
För många av de intervjuade har tjänsten som socialsekreterare varit det första yrket efter 
examen. Fem av de intervjuade började arbeta inom socialtjänsten direkt efter att de blev 
klara med utbildningen. Valet av socialtjänsten som sin arbetsplats har för två 
socialsekreterare varit ett självklart val, då de endast sökte detta arbete efter examen och fick 
börja där. Fem socialsekreterare sökte andra tjänster samtidigt som de sökte till socialtjänsten 
och dessa tjänster var bland annat kuratorstjänster. 
 

Bra start 
Ett ledande motiv till varför socialsekreterare valde att arbeta inom socialtjänsten var att de 
hade sedan innan uppfattningen att arbeta inom socialtjänsten är en bra start i yrkeslivet. 
Socialsekreterarna förklarade att genom socialtjänsten får socialsekreteraren en bred bild av 
socialt arbete och de andra aktörer som arbetar med klienter. En socialsekreterare beskrev att 
genom att arbeta inom socialtjänsten kan hon växa i erfarenhet och förbereda sig inför andra 
kommande yrken. Även en annan socialsekreterare nämnde att: 

 
Jag tror att man behöver det utredande tänket. Så jag tror att det är en viktig grund. Men, 
jag tänkte att jag skulle vilja bli behandlare men nu när jag har jobbat här så ser ju jag 
vad mycket bättre behandlare jag skulle bli om jag jobbade inom socialtjänsten ett antal 
år. - Jonna 

 
Det framkommer i intervjuerna att alla intervjuade skulle ha rekommenderat nyexaminerade 
socionomer att börja arbeta inom socialtjänsten just utifrån att de ser socialtjänsten som en 
kunskapskälla och möjlighet till personlig utveckling. Dock uppgav en socialsekreterare att 
det kan vara svårt att ha socialsekreterartjänsten som sitt första yrke, då hon ansåg att arbeta 
inom socialtjänsten är det tuffaste område inom socialt arbete och att det behövs erfarenhet 
för att börja där. 
 

Lätt att komma in 
Uppfattningen om att det är lätt att få arbete inom socialtjänsten är ett annat motiv som 
framträder starkt i sammanställningen av resultatet. I några fall har det gått fort för 
socialsekreterare att få en tjänst. En socialsekreterare nämnde att hon egentligen inte ville 
arbeta inom socialtjänsten men eftersom det var svårt att få arbete under den tiden då hon 
examinerades så berättade hon att: 

 
[…] då var socialtjänsten lättast att ta sig in och jag tror fortfarande att det är så även om 
det är lättare att få jobb generellt så tror jag att det fortfarande är lättast att ta sig in via 
socialtjänsten. - Lovisa 

 
Hennes bild av arbetet inom socialtjänsten förändrades efter att hon hade arbetat ett tag och 
hon uppgav att hon trots allt gjort rätt val och tyckte att det är ett intressant arbete. 
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Tidigare erfarenhet 
Det kan ses att tidigare erfarenhet av socialt arbete har påverkat socialsekreterarna till att välja 
arbeta på socialtjänsten. En intervjuad berättade att hon hade praktik inom socialtjänsten och 
att detta bidrog till att hon valde att arbeta där efter utbildningen. Praktik som tidigare 
erfarenhet framträder även då några av socialsekreterarna pekade på att deras praktik på andra 
arbetsplatser under utbildningen har bidragit till att vilja börja arbeta på socialtjänsten. 
Socialsekreterarna beskrev att under praktiken hade de fått en bild av att socialtjänsten är den 
organisationen som sammanlänkar flera verksamheter som arbetar med människor och det var 
anledningen till varför de ville börja arbeta på socialtjänsten.  Två socialsekreterare berättade 
att ett sommarvikariat inom socialtjänsten bidrog till att de ville fortsätta arbeta kvar. Den ena 
uppgav att: 

 
[…] jag kände ju till utredning och ungdom och jag tyckte om det jag gjorde i […] med 
utredningar och med barn och ungdomar så. […] I och med att jag varit här förut så 
sökte jag mig tillbaka för jag trivdes bra. - Karolin 

 
Att tidigare erfarenhet bidrar till valet av att arbeta inom socialtjänsten kan även urskiljas då 
en socialsekreterare berättade att innan hon började inom socialtjänsten hade hon arbetat på 
en fritidsgård. Väl på fritidsgården fick hon göra orosanmälningar till socialtjänsten och hon 
märkte efter ett tag att hon ville vara med i processen av vad som händer efter att anmälan är 
gjord.  

Personlighet 
Vid frågan angående varför socialsekreterarna valt att arbeta med myndighetsutövning har två 
socialsekreterare svarat att de kan se att det beror på hur de är som personer. En 
socialsekreterare uppgav: 

 
Jag tycker att det passar mig bättre. Att jag är en sån person, jag är lite mer 
ledarpersonen som gärna har koll, tar liksom initiativ i mötena. Om man jobbar 
behandlande så ska man mer lyssna in och vara lite lugn. Jag är mer så här vill 
bestämma om vad som ska hända liksom. - Emmy 

 
Den andra socialsekreteraren berättade att hon hade hört mycket dåligt om socialtjänsten och 
ville själv se om det verkligen stämde. Hon berättade att hon som person gillar utmaningar 
och såg arbetet inom socialtjänsten som en utmaning. Ännu en annan socialsekreterare 
nämnde att hon hade en vision om att hennes person kunde ändra den stereotypiska bilden 
som hon hade av en socialsekreterare och uppgav detta som ett motiv till att börja arbeta på 
socialtjänsten.  
 

Målgrupp 
Ett motiv som inte återkom under intervjuerna lika frekvent som andra, var att 
socialsekreterarna velat arbeta med en specifik målgrupp och därför valt att bli 
socialsekreterare på en viss enhet. Detta framträder då en socialsekreterare var bestämd på att 
hon vill arbeta med ungdomar. 

 
[…] jag har alltid haft en uppfattning och en tanke om att jag vill jobba med ungdomar. 
[…] ungdomar har varit min grej. Så jag hörde av mig till chefen här för att jag tänkte 
ungdomar, då måste det ju vara ungdomsenheten […]. - Cecilia 
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En annan socialsekreterare berättade att hon från hela början ville arbeta med vuxna och 
missbruk och att detta var anledningen till att hon började på socialtjänsten. Sedan började 
hon arbeta på enheten som inriktar sig mot barn och ungdomar och slutligen hamnade hon på 
sin nuvarande tjänst där hon endast arbetar med ungdomar.   
 

Uppsummering och jämförelse med tidigare forskning  
Vissa anledningar som framträder i resultatet har kunnat identifieras i tidigare forskning. 
Motivet gällande egen personlighet har inte kunnat hittas i den tidigare forskningen. Även att 
praktiken har påverkat valet av arbetsplatsen har inte identifierats i tidigare forskning. Burns 
(2010, s. 8-9) skriver i sin forskning att motiv till varför socialsekreterarna väljer att arbeta 
inom socialtjänsten kan uppdelas i tre områden vilka är ”career preferences”, ”transients” och 
”converts”. Ett motiv till att välja att arbeta inom socialtjänsten som urskiljs i 
socialsekreterarnas svar är att många av dem har uppgett att socialtjänsten är en bra 
arbetsplats att börja på för att få erfarenhet som socionom. Detta motiv liknar motivet som 
Burns kallar för ”transients”. ”Transients” handlar om att en arbetsplats väljs utifrån att 
arbetsplatsen är ett måste för att sedan kunna välja ett mer attraktivt arbete (ibid.). Nästa 
motiv bland intervjuade som även visar sig i Burns studie, är att målgruppen har styrt valet av 
arbetsplatsen. Intresset av en viss målgrupp liknar ”career preferences” som handlar om att 
vilja arbeta med en målgrupp och känna att arbetet är intressant och viktigt (ibid.). Ett 
specifikt motiv till att börja inom socialtjänsten som en socialsekreterare uppgav är att hon 
från hela början inte ville arbeta inom socialtjänsten men hamnade där efter examen och nu 
trivs hon där. Att ändra sin inställning till arbetet och i slutändan trivas i sin yrkesroll kallar 
Burns i sin studie för ”converts” (ibid.). I resultatet framträder de tre olika områdena gällande 
yrkesvalet som Burns nämner i sin studie. 
 

Teoretisk fördjupning 
Varför en människa väljer ett visst yrke kan förstås med hjälp av intern och extern motivation. 
Människor kan vara olika engagerade till att utföra aktiviteter i livet. När en människa 
uppvisar intern motivation innebär det att denne känner ett kall eller passion i det han/hon 
utför. Intern motivation kännetecknas av att den utförda aktiviteten utförs frivilligt och saknar 
materiell belöning eller begränsning. Den externa motivationen handlar däremot om att en 
aktivitet som en människa utför påverkas av yttre faktorer som kan till exempel vara att 
människan behöver ett arbete i syfte för sin försörjning. Det är förmåner av en utförd aktivitet 
som ligger till grunden till att en människa utför en aktivitet (Vallerand & Bissonnette, 1997, 
s. 600; Hedenus & Wikstrand, 2015, s. 27). Utifrån vad socialsekreterarna svarat i 
intervjuerna kan ett mönster av både intern och extern motivation ses. Ett exempel där extern 
motivation tydligt framträder är då en socialsekreterare berättade att hon egentligen inte ville 
arbeta inom socialtjänsten och aldrig varit intresserad av att arbeta där. Socialsekreteraren 
hade trots det sökt och börjat arbeta inom socialtjänsten utifrån att det har var svårt att få ett 
arbete vid denna tid och hon behövde försörjning. Det kan även ses att socialsekreteraren så 
småningom började utveckla intern motivation då hon uppgett att hon ändrat sin bild av 
socialtjänsten och nu tycker att tjänsten som socialsekreterare är intressant. Intern motivation 
kan även ses vid svaren där socialsekreterarnas val av arbetsplatsen drevs av vilja att arbeta 
med en specifik målgrupp. Det kan ses att socialsekreterarna har haft ett kall och velat 
tillfredsställa sitt intresse. Många socialsekreterare har uppgett att de börjat arbeta inom 
socialtjänsten utifrån att de var medvetna om att socialtjänsten är en bra arbetsplats att börja 
på då socialsekreterarna kunde lära sig grunder i socialt arbete. Det kan ses att denna 
uppfattning av socialtjänsten har drivit några socialsekreterare till att söka arbete på 
socialtjänsten. Socialsekreterarna har sett en vinning i att arbeta där och denna vinning är 
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personlig utveckling. Att välja ett yrke där motivationen till valet styrs av förmåner kopplas 
samman med extern motivation. Extern motivation kan ses som en början till att etablera sig 
på arbetsmarknaden för att sedan kunna ta sig vidare. Ett resonemang kan dras att en 
människa inte kan välja ett yrke på grund av enbart intern motivation då ett syfte med att 
arbeta alltid är att försörja sig. Däremot kan intern och extern motivation kombineras vid valet 
av arbetsplatsen, vilket resultatet i föreliggande studie tyder på.   
 

Arbetssituation 
Avsnittet behandlar tre aspekter gällande socialsekreterarnas arbetssituation. Dessa aspekter 
är viljan att stanna kvar eller lämna socialtjänsten, påverkan av arbetssituationen och den 
personliga utvecklingen på arbetsplatsen. 
 

Lämna eller stanna kvar 
Vid frågan om socialsekreterarna någonsin funderat på att sluta på socialtjänsten, har sex av 
sju intervjuade socialsekreterare uppgett att de har gjort det. Några av dem har sagt att de 
många gånger funderat på att byta arbetsplats. Anledningen till varför de velat sluta har för 
det mesta varit deras missnöje med arbetssituationen. En socialsekreterare berättade att på 
grund av arbetsbelastningen har hon svårt att ha kontroll över sina ärenden.  
 
Hög arbetsbelastning och stress har varit ett återkommande tema under intervjuerna och anses 
vara bidragande faktor till att socialsekreterarna funderat på att sluta. Socialsekreterarna har 
uppgett att de har för mycket att göra och att de inte hinner med att utföra sina arbetsuppgifter 
och att de upplever att det sällan tillsätts extrapersonal. En socialsekreterare beskrev 
anledningen till att vilja sluta på följande vis: 

 
[…] det har varit för mycket liksom. Att man kände att aa men jag orkar inte mer. Och att när det 
har varit mycket att göra såhär så har det samtidigt varit att man inte tycker att ledningen kanske 
har tagit det ansvar dem ska göra eller att dem lämnar oss socialsekreterare i allt jobb och man 
vet inte riktigt, man drunknar helt enkelt. I perioder har det varit. - Karolin 

 
En socialsekreterare har uppgett en annan anledning till att vilja sluta. Hon beskrev att hon 
känner sig begränsad i sitt arbete och att hon upplever att hon skulle kunna hjälpa ungdomar 
på ett annat och bättre sätt än via socialtjänsten. Socialsekreteraren beskrev att socialtjänsten 
inte är en del av behandlingen utan bara ger uppdrag till andra utförare. 

 
[…] man känner sig begränsad. Att man tror, att det finns andra verksamheter som jag kan göra 
större asså, att jag kan göra större nytta för ungdomar. Även om jag vet att det hjälper men ibland 
kan man känna så här bara att man ser till exempel som socialsekreterare att man ger det 
uppdraget till någon annan […] - Felicia 

 
Trots att socialsekreterarna uppgett att de funderat på att sluta så arbetar alla intervjuade kvar 
inom socialtjänsten när intervjuerna utförs. Dessutom har det varit en socialsekreterare som 
sagt att hon aldrig funderat på att sluta. Hon berättade att hon i början av sin anställning inte 
trivdes men hon blev kvar då hon inte ville ge upp och hon ville ge det en chans. Detta har 
resulterat i att hon upplever nu att hon känner sig trygg i sin roll som socialsekreterare. 

 
Jag tänkte att fan jag ska fixa det här, och om andra klarar det vad fan ska inte jag klara det typ. 
Och jag vill inte va en som ger upp, så då tänkte jag att nu jäklar. Nu ska jag kämpa, nu ska jag 
lära mig, nu ska jag bli bra på det jag gör. Och nu känner jag mig ganska trygg i min roll.  
- Cecilia 
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Även en annan socialsekreterare berättade att hon är kvar inom socialtjänsten utifrån att hon 
inte ville ge upp, trots den svåra arbetssituationen. Hon beskrev att hon haft svåra perioder där 
hon tittat på andra arbeten men hon kom till insikten att hon istället ville bli bättre på sitt 
arbete och ville utvecklas. 
 
En genomgående anledning till varför socialsekreterarna stannat trots den svåra 
arbetssituationen, är att många har listat arbetsuppgifterna i sig som en viktig anledning. 
Många socialsekreterare beskrev att de trivs med sitt arbete och att tjänsten som 
socialsekreterare är rolig, intressant och spännande. Variation i arbetet har också pekats ut 
som en anledning till att vilja stanna. 

 
Och så är det ju verkligen det att jag tycker att det här är ett intressant och roligt jobb och jag 
gillar, vi får resa mycket i mitt jobb eftersom att vi följer upp placeringar och det tycker jag, det 
gör variation, att det inte bara att man måste sitta på kontoret. - Jonna 

 
Denna socialsekreterare uppgav även att hon tycker att det är roligt att få besluta på sitt 
arbete. Även att kunna träffa andra människor och hjälpa de ansåg en annan socialsekreterare 
vara kul och detta var hennes anledning till att stanna kvar på socialtjänsten. 
 
Det har visat sig att gruppen och gruppsamhörigheten har haft betydelse för socialsekreterare 
gällande att stanna kvar på socialtjänsten. Socialsekreterarna arbetar i grupp och det finns nära 
samarbete med andra kollegor. En socialsekreterare har även berättat att hon upplever att 
gruppen är viktig för att förändra sin arbetssituation och hon upplever att hennes grupp är 
mobiliserad till detta. Hon berättade: 

 
[...] jag tycker kanske att det är svårt att få, att vi som grupp att bli hörd, för att vi har pratat 
mycket hela hösten om att vi är för få i våran grupp. Vi hinner inte riktigt med och är nån borta 
så blir det jätte tufft och så och det är lite där igen. - Lovisa 

 
En anledning som skiljer sig markant från alla andras anledningar är att en socialsekreterare 
har berättat att hon är kvar inom socialtjänsten tack vare att hon fick en paus då hon fick barn. 
Innan föräldraledigheten kände socialsekreteraren att det var nära på att hon skulle sluta men i 
och med pausen kunde hon koppla av. Hon beskrev vidare att hon efter föräldraledigheten 
kunde känna suget efter att börja igen. Socialsekreteraren berättade vidare att det som gjorde 
att hon började inom socialtjänsten igen var att hon kände sig bekväm i sin roll som 
socialsekreterare och visste vad arbetet gick ut på.  
 
Att känna sig bekväm i sin roll och inte vilja sluta på grund av det har varit en återkommande 
anledning i några intervjuer. En annan socialsekreterare berättade att hon känner en trygghet i 
och med att hon arbetar inom socialtjänsten och att hon känner att hon har mer att lära sig. 
 

Påverka sin arbetssituation 
Gällande påverkan av sin arbetssituation framkom som först svar att socialsekreterarna 
upplever att de delvis kan påverka eller att de känner att de både kan påverka men ändå inte. 
Några socialsekreterare har även varit osäkra på vad som menas med frågan gällande att 
påverka sin arbetssituation. 
 

Vissa grejer går ju att påverka och vissa går inte. När det är mindre grejer som kanske inte 
kräver jättemycket av ledningen då tycker jag man kan vara med och påverka och forma.  
- Cecilia 
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Det har visat sig att en genomgående upplevelse av att kunna påverka sin situation har varit 
att alla socialsekreterare har berättat att de känner att de kan påverka sin arbetssituation 
gällande mindre förändringar som hör samman med bland annat arbetsmiljön. Några 
socialsekreterare har nämnt att det finns något som kallas förbättringstavla som är uppsatt 
bland kontoren, där socialsekreterarna kan sätta upp förslag på förändring som de anser bör 
ske på arbetsplatsen. En socialsekreterare beskrev dock att tavlan fungerar bra gällande 
mindre omfattande förändringar. 
  
Utöver att de intervjuade upplevde att de kan påverka sin arbetsmiljö när det kommer till 
mindre förändringar så har många socialsekreterare uppgett att de känner att de blir hörda av 
ledningen och att de upplever att det finns möjlighet till att påverka. En socialsekreterare 
berättar: 
 

Jo, på nivåer där man säger att nu har jag för mycket och sånt, det kan jag påverka, tänker jag. 
Sen så kanske det inte blir, jag kan ju säga saker och ting och sen kanske jag inte blir hörd var 
enda gång, att man gör nån förändring. Men jag tycker väl att jag kan vara med och påverka.  
- Jonna 
 

Socialsekreterarna upplevde att ledningen lyssnar på större problem som uppstår på 
arbetsplatsen så som arbetsbelastning men de kan uppleva att situationen inte förändras. Vissa 
socialsekreterare upplevde även att de får gehör bland sin arbetsgrupp. 
 

[…] jag blir hörd i våran grupp och våran närmaste liksom. Men jag tror att ja, det skulle 
behöva göras något på ett större perspektiv som inte bara handlar om mig […] - Lovisa 
 

En annan socialsekreterare upplevde att hon har svårigheter att påverka beslut som ligger på 
ledningens nivå. Hon berättade att hon inte kan påverka att vissa bedömningar som hon gjort, 
inte gått igenom. En annan socialsekreterare har tagit upp lönen och stressen på arbetsplatsen 
som aspekter som hon känner att hon inte kan påverka. 
 
Under en intervju framkom det även att en socialsekreterare upplevde att hon kanske inte 
vågar säga ifrån då hon känner att det hon säger ibland inte har någon betydelse. Precis som 
andra upplevde hon att det finns mycket som inte kan påverkas på arbetsplatsen. 
 

Men det är mycket man inte kan påverka också, det känns som man bara är en del av ett 
ekorrhjul. Man känner lite att man är utbytbar ibland. Så man kanske inte alltid vågar säga det 
man vill för man vet att aja, jag är ändå inte viktig på det sättet, för om jag slutar så kommer 
det nån ny liksom. - Karolin 

 

Professionell utveckling 
När frågan om socialsekreterarna utvecklas på sin arbetsplats som socionom ställdes, svarade 
alla socialsekreterare genast att de utvecklas hela tiden. Många socialsekreterare nämnde att 
arbetet i sig lär de nya saker varje dag. En viktig aspekt gällande utveckling har också varit 
mötet med människorna. 
 

Man lär sig möta olika sorters människor. Man lär sig jätte mycket om till exempel om olika 
diagnoser. Man lär sig att bemöta olika människor men olika humör. Vissa pratar lite, vissa 
skriker, vissa är i chock, vissa är i kris. Utsatta för olika saker. Och man utvecklas hela tiden 
liksom. - Emmy 
 

Ett återkommande uttalande gällande socialsekreterarnas utveckling har varit att många 
socialsekreterare upplevde att de inte är färdig lärda och att de har mycket kvar att lära sig. 
Vissa nämnde också att olika utbildningar som de får genom arbetsplatsen, bidrar till en 
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kunskapsutveckling. Dock har en socialsekreterare nämnt att hon ibland kan känna att vissa 
utbildningar leder socialsekreterarna åt fel riktning. 
 

[…] det som de känner att vi ska utvecklas på känner jag inte är rätt utveckling. […] Det 
finns vissa saker som blir väldigt skevt så då blir det så här och då känner jag att vi som 
asså verksamhet, att vi blir riktade att jobba på ett sätt när det finns så mycket mer. Och då 
känner jag att vi inte utvecklas, inte bara jag, på rätt spår. - Felicia 
 

Uppsummering och jämförelse med tidigare forskning 
Hur de intervjuade upplever sin arbetssituation och hur de upplever att de kan påverka 
arbetssituation hänger samman. Alla socialsekreterare förutom en har uppgett att de någon 
gång funderat på att sluta på socialtjänsten. Detta är inget nytt fenomen att socialsekreterare 
väljer att sluta när arbetssituationen är för ohållbar. Astvik & Melin (2013, s. 68) upptäcker i 
sin studie att den vanligaste överlevnadsstrategin när arbetsförhållanden är alltför svåra är att 
socialsekreterarna väljer att säga upp sig. Även Pott Gonzalez et al. (2009, s. 50-51) belyser 
att för hög arbetsbelastning och påverkan på eget välmående är faktorer som bidrar till 
socialsekreterarna säger upp sig. Det är svårt att dra direkta kopplingar mellan föreliggande 
studiens resultat och Astviks och Melins studie samt Pott Gonzales et al. studie, eftersom att 
socialsekreterarna i föreliggande studie arbetar kvar inom socialtjänsten och ingen har sagt 
upp sig trots att de velat. Det som kan ses är att de intervjuade tänker använda sig av det 
vanligaste alternativet när de uppnår den punkten att de inte längre orkar, vilket är att byta 
arbetsplats. En indirekt exit tillämpning kan ses i studien då en socialsekreterare har varit nära 
på att säga upp sig på en arbetsplats men istället gick hon på föräldraledighet. Hade hon inte 
fått barn, hade hon kanske bara slutat. Det upplevs att de intervjuade inte pekar ut arbetet i sig 
som en anledning till att sluta utan att det snarare handlar om omständigheter som kopplas till 
arbetet. Detta urskiljs även i Pott Gonzalez et al. (2009, s. 50-51) då socialsekreterarna valde 
att säga upp sig på grund av en ohållbar arbetssituation.  
 
Det finns kopplingar mellan Astviks och Melins resultat och resultatet i föreliggande studie 
gällande en annan överlevnadsstrategi nämligen protest. De flesta socialsekreterare i 
föreliggande studie upplever att de bara kan påverka mindre förändringar på sin arbetsplats 
och inte sådana som skulle kunna förändra deras arbetssituation. De intervjuade upplever att 
deras protester stannar på ledningens nivå och att det inte sker någon förändring. 
Socialsekreterarna kan dock känna att ledningen ibland lyssnar, vilket skiljer sig lite från det 
som framkommer i tidigare forskning. Astvik och Melin (2013, s. 63) förklarar att 
voicestrategin innebär att socialsekreterare väljer att protestera gällande sin arbetssituation. 
Forskarna skriver att voicestrategin är väldigt sällsynt och i deras studie har socialsekreterarna 
försökt att använda sig av protester men det oftast inte har resulterat i att de fått gehör av 
ledningen (ibid.). Det som Astvik och Melin även kunde se i sin studie är att vid försöket av 
användandet av strategin voice har socialsekreterare gått ihop i team för att till exempel säga 
nej till fler ärenden (ibid. s. 68). Gruppens betydelse för att få igenom protester urskiljs i 
föreliggande studie då vissa socialsekreterare upplever att de får gehör bland sin grupp. 
  
Många av de intervjuade i föreliggande studie uppgav att arbetet i sig motiverar dem till att 
stanna kvar inom socialtjänsten då arbetsuppgifterna anses vara intressanta. En annan 
anledning har varit att de har känt att de trivs med arbetsgruppen och att de kan få gehör och 
stöttning från kollegorna. Även faktum att socialsekreterarens arbetsuppgifter är 
variationsrika har lyfts som en anledning till att stanna kvar på socialtjänsten. Faktorer till att 
vilja stanna kvar som socialsekreterare i föreliggande studie, har visat sig vara lika vid 
jämförelse med andra tidigare studier. Både Burn (2010, s. 8-9) och Månsson (2006, s. 39) 
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uppger att det som motiverar positivt till arbetet är bra samarbete med arbetskamraterna samt 
socialt utbyte.  
Månsson (2006, s. 41) tar vidare upp i sin forskning att de mest betydelsefulla faktorer som 
bidrar till att stanna kvar på yrken som arbetar med human serviceyrken, har varit trivseln 
med sitt arbete, trivseln med arbetskamraterna samt en upplevelse av ett variationsrikt arbete. 
Hussein et al. (2014, s. 389-390) tar också upp trivseln och stöttning av arbetsgruppen som 
faktorer till att stanna kvar på en arbetsplats. Det som inte framkommer som anledning till att 
vilja stanna kvar på socialtjänsten i den valda tidigare forskningen, är att socialsekreterare i 
föreliggande studie har uppgett att känslan av att vara bekväm i sin roll som socialsekreterare 
bidrar till att de väljer att stanna kvar. Hussien et al. (ibid.) tar upp ytterligare en faktor som 
göra att socialsekreterarna stannar kvar vilket är en balanserad arbetsbelastning. Det råder inte 
en balanserad arbetsbelastning hos de intervjuade i föreliggande studie, trots det valde de ändå 
att stanna kvar på socialtjänsten.  
 

Teoretisk fördjupning  
För att kunna förstå socialsekreterarnas arbetssituation och deras anledningar till varför de 
stannar kvar eller vill lämna socialtjänsten bör kopplingar göras till psykosocial arbetsmiljö. 
Psykosocial arbetsmiljö handlar om förhållanden mellan den anställde och dennes arbetsplats 
(Lennéer Axelson & Thylefors, 2005, s. 24-25). Vidare finns det faktorer som har betydelse 
för en god arbetsmiljö. Dessa faktorer är egenkontroll i arbetet, ett positivt arbetsklimat, 
stimulans från själva arbetet, god arbetsgemenskap samt optimal arbetsbelastning 
(Rubenowitz, 2004, s. 97-98). I resultatet kan vissa faktorer gällande god arbetsmiljö urskiljas 
men det finns även avsaknad av vissa. Socialsekreterarna i studien uppnår faktorn god 
arbetsgemenskap då några upplever att de får gehör bland sin arbetsgrupp. Från resultatet kan 
även ses att en del av ett positivt arbetsklimat uppfylls då flesta socialsekreterare har uppgett 
att de känner att de blir lyssnade på av ledningen samt att de till viss del kan påverka sin 
arbetsmiljö. Stimulans från själva arbetet har varit en svår faktor att identifiera i resultatet då 
frågor kring om hur socialsekreterarna upplever att de ges utrymme till att använda sina egna 
kunskaper i arbetet, inte ställdes. Dock kan det ses att arbetet som socialsekreterarna utför 
bidrar till deras personliga utveckling av yrkesrollen. Dessa faktorer som socialsekreterarnas 
arbetsmiljö brister på är egenkontroll i arbetet och optimal arbetsbelastning. Det kan ses att 
dessa två faktorer hänger samman i resultatet då en socialsekreterare uppgav att hon känner 
att hon tappar kontrollen över sina ärenden på grund av för hög arbetsbelastning. Även andra 
socialsekreterare har uppgett att de har svårt att hinna med alla arbetsuppgifter. Utifrån att 
socialsekreterarnas arbetsmiljö inte lyckas uppfylla alla fem faktorer kan det tolkas att det är 
därför sex av sju socialsekreterare funderat på att sluta arbeta på socialtjänsten. 
 
För att förstå socialsekreterarnas upplevelser gällande påverkan av arbetssituationen samt 
viljan till att sluta inom socialtjänsten kan teori om ”exit, voice and loyalty” användas. Teorin 
handlar om hur människor uttrycker sitt missnöje bland annat när det kommer till 
arbetssituationen (Agevall & Olofsson, 2006, s. 13). De intervjuade har pekat på att 
arbetsbelastningen är en av anledningarna till att sluta på socialtjänsten, andra har pekat på att 
personalomsättningen är för hög och att de inte hinner med det arbetet som de ska hinna med. 
Vid sådana situationer har sex av sju socialsekreterare velat använda sig av strategin exit. 
Känslan av att vilja använda sig av strategin exit har även uppkommit när socialsekreterarna 
känt att de inte längre orkar. Trots att många socialsekreterare velat sluta så har de ändå inte 
gjort det och arbetar kvar på enheten. Istället kan det tolkas att socialsekreterarna har använt 
sig av strategin voice och har försökt förändra sin situation. Många socialsekreterare 
uppmärksammar sina problem till ledningen i förhoppningen om att en förändring ska ske. 
Voice strategin kräver mycket energi för att kunna protestera mot sin arbetssituation och en 
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anledning till varför socialsekreterarna upplever att förändringar inte sker kan vara att deras 
protester inte är tillräckliga. De intervjuade kanske inte vågar höja sina röster tillräckligt och 
det verkar som att strategin voice så småningom övergår till loyalty. Trots att 
socialsekreterarna i sina svar har visat att de är missnöjda med sin arbetssituation när det 
kommer till vissa delar, så väljer de ändå att stanna kvar och arbeta under samma villkor. En 
upplevelse är att om socialsekreterarna i studien verkligen uppnår den punkten där de känner 
att de inte längre orkar arbeta på socialtjänsten, så kommer de använda sig av strategin exit 
och byta arbetsplats. 
 
För att vidare förstå socialsekreterarnas arbetssituation kan krav-kontrollmodellen användas. 
Modellen belyser att balansen mellan yttre kraven och kontrollen över arbetssituationen kan 
resultera i en bättre psykosocial hälsa (Theorell, 2003, s.16-17). Det som kan anses som krav 
som ställs på de intervjuade är arbetsbelastningen och stressen. En socialsekreterare har 
uppgett att hon inte känner att hon har kontroll över arbetsbelastningen och en annan nämnde 
att hon inte kan påverka stressen på arbetsplatsen. Enligt krav-kontrollmodellen kan det tolkas 
att socialsekreterarna inte upplever balansen mellan krav och kontroll vilket resulterar i en 
försämrad arbetssituation. Kontroll enligt modellen handlar också om att den anställde ska 
uppleva en känsla av handlingsutrymme som innefattar bland annat beslutsfattande och 
avsaknad av handlingsutrymmet kan leda till att den anställde upplever att denne inte klarar 
av sina arbetsuppgifter (ibid.). I föreliggande studie har en socialsekreterare nämnt att hon 
känner sig begränsad i sina arbetsuppgifter och att hennes beslut gällande vissa ärende inte 
går igenom. Att socialsekreteraren känner sig begränsad kan bero på att hon saknar 
handlingsutrymme som borde hjälpa henne ha kontroll över arbetet.  
 
Krav-kontrollmodellen handlar vidare om att en anställd kan vara både över- och 
understimulerad på arbetet. Överstimulans kan handla om att den anställde inte hinner med att 
utföra sina arbetsuppgifter och understimulans handlar om att den anställde inte utvecklas på 
sin arbetsplats (Allvin, Aronsson & Hagström, 2006, s. 140). Överstimulans identifieras i 
resultatet då många intervjuade har uppgett att de ibland har svårt att hinna med sina 
arbetsuppgifter. Däremot har inte understimulans identifierats då alla socialsekreterare har 
uppgett att de ständigt utvecklas på sin arbetsplats. Det som anses som en aspekt som bidrar 
positiv till en balans mellan kraven och kontrollen är det sociala stödet som handlar om att 
kunna få stöd från arbetskamraterna. En mobiliserad grupp som vill förändra sin 
arbetssituation är också en viktig aspekt gällande det sociala stödet (ibid. s. 141). Det kan 
tolkas att de intervjuade har ett mer eller mindre fungerande socialt stöd då de uppgett att 
kollegorna stöttar varandra. Det finns indikatorer som talar om att balansen mellan krav och 
kontroll bland intervjuade, inte är så som den borde vara. Dock kan det ses att 
socialsekreterarna har goda förutsättningar för att inte hamna helt i obalans då de får stöd från 
arbetsgrupp samt att de upplever att ledningen lyssnar på problem som uppstår på 
arbetsplatsen. 
 

Karriär 
I vidare resultatredovisning delas intervjusvaren kring karriär upp i tre underrubriker: är 
socionom ett karriäryrke, framtida karriär och socialtjänsten som karriärmöjlighet. 
Underrubriker framtida karriär och socialtjänsten som karriärmöjlighet sammanförs i en och 
samma analys. I analysen av karriär används en jämförelse mellan socialsekreteraren med 
längst erfarenhet och resterande socialsekreterare. 
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Är socionom ett karriäryrke? 
Vid frågan hur socialsekreterarna ser på sin framtida karriär frågade flera av de vad som 
menas med ”karriär” i det här sammanhanget eftersom de hade svårt att koppla samman 
socionom med begreppet karriär. När de blivit ombedda att använda sin egen tolkning av 
frågan framträdde flera olika uppfattningen om hur socionom kan bedömas vara ett 
karriäryrke. En socialsekreterare uppgav vid frågan om hur hon såg på sin framtida karriär 
som socionom: 
 

[…] om man väljer det här yrket så är det inget, man tänker inte på karriär precis. Man tänker 
mer, det är väl utifrån att man vill hjälpa till bara? - Felicia 

 
Svaret visar att socialsekreteraren har svårt att se socionom som ett karriäryrke och vill inte 
säga att karriär är något som hon tänker på. Vidare intervjuer visade på att vissa av 
socialsekreterarna menade att socionom visst kan vara ett karriäryrke. En annan av de 
intervjuade berättade att hon hade en tanke om att bli chef när hon började arbeta på 
socialtjänsten. 
 

Ja jag tänkte ju tidigare att jag satte upp som mål för mig själv att jag ska vara chef innan jag är 
30! Haha, men ganska kort tid efter att ha jobbat så insåg jag att det vill jag inte va. För att det är 
mycket ansvar och jag tycker ändå om det här att få jobba med ungdomar, den här direkta 
kontakten. - Cecilia 

 
En socialsekreterare lyfte en annan tanke kring socionom som karriäryrke och menade att hon 
ville göra en karriär som innefattar högre positioner, men att det inte är lika lätt att göra 
karriär inom socialtjänsten än i andra branscher. Två socialsekreterare menade att de såg en 
framtid som gruppledare, en av dem uppgav att hon ville jobba som det för att få ett mer 
administrativt arbete och ta avstånd från kontakt med klienter. 
 

Uppsummering och jämförelse med tidigare forskning 
Enligt Kullberg (2006, s. 53) betyder begreppet karriär oftast att en individ stiger i graderna i 
en hierarkisk ordning vilket kopplas till den traditionella karriären där målet är 
arbetspositioner med mer makt och status. I intervjuerna framträder svar som visar på att även 
de flesta av socialsekreterarna tänker på en traditionell karriär. Gällande frågor kring framtida 
socionomkarriär frågade flera av dem tillbaka vad som menas med begreppet karriär då de 
hade svårt att sammankoppla ordet karriär med socionom. Detta skulle kunna sammankopplas 
till att de som väljer socionomyrket inte tänker sig en traditionell karriär, vilket enligt 
Kullberg (2011, s. 54) kan kopplas till genus. När socialsekreterarna sedan får svara fritt på 
hur de tolkar begreppet, framkommer svar som visar olika synsätt på hur socionom kan vara 
en karriärmöjlighet. Kullberg (2006, s. 54) menar att kvinnor inte alltid tänker en vertikal 
klättring mot högre status och lön utan kan istället leta efter värden i ett större intresse och 
engagemang, vilket kallas en horisontell karriärutveckling. Resultatet från intervjuerna visar 
en bred blandning av tankar kring karriär mer än endast en vertikal, vilket då stämmer överens 
med Kullbergs studie (2006, s. 54).  
 

Teoretisk fördjupning 
Resultatet visar en varierande blandning i tankar kring en karriär som socionom där en 
socialsekreterare menar att socionom och karriär inte kan höra samman utan har med ett 
intresse av att hjälpa människor att göra. Medan andra menar att de haft en tanke om att göra 
en stegvis karriär under tiden de arbetar och att det är målet i framtiden. Det finns även en 
uppfattning bland socialsekreterarna att det går att göra karriär inom socionomyrket men att 
det tar tid. Enligt Hodkinson och Sparks (1997, s. 33-34) så kan en individs val av karriär 
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aldrig separeras från dess livshistoria och bakgrund. Socialsekreterarnas synsätt om socionom 
är ett karriäryrke eller inte skiljer sig mellan varandra och en förståelse kring det kan ses 
genom deras handlingshorisont. Enligt Hodkinson och Sparks (1997, s. 33-34) har alla 
individer en handlingshorisont som styr hur de ser på sina möjligheter och begränsningar i 
vad de kan göra för val i livet. Handlingshorisonten grundar sig i individens habitus och 
strukturella funktioner och kan påverkas av klass, kön och bakgrund (ibid.). Intervjuerna gav 
inte möjlighet att gå in på hela individernas uppväxt och allt som påverkat dem, men gav en 
inblick i att intervjupersonerna hade olika handlingshorisonter kring att se på socionomyrket 
som en karriärmöjlighet. I studiens tidigare motivavsnitt sammankopplas begreppet habitus 
med socialsekreterarnas svar om olika individer eller händelser som har påverkat och 
inspirerat socialsekreterarna att börja studera till socionom. Det kan tänkas att 
socialsekreterarna redan hade en bestämd syn på hur socionom är ett karriäryrke när de valde 
att börja utbildningen och det kan berott på exempelvis individer som hade inspirerat dem. 
Socialsekreteraren som svarade att socionom inte är ett yrke någon väljer som vill satsa på 
karriär hade den handlingshorisonten vid valet av yrke. Hon såg möjligheterna och 
begränsningarna med socionomyrket redan innan hon valde och det kan förstås utifrån hennes 
uppväxt och individer hon interagerat med. 
 

Framtida karriär 
Vid frågan var socialsekreterarna såg sig själva om ett år svarade fem av sju socialsekreterare 
att de tror att de fortfarande kommer arbeta på socialtjänsten. En socialsekreterare uppgav att 
hon kommer vara mammaledig och en annan svarade att hon tror att hon gör något annat, 
eventuellt går en vidareutbildning. Vid efterföljande fråga ombads socialsekreterarna svara på 
var de ser sig själv om fem år istället. Då svarade istället fem av sju socialsekreterare att de 
inte kommer vara kvar på socialtjänsten. Endast två svarade att de tror att de är kvar inom 
socialtjänsten, men att de beror på hur arbetssituationen ser ut. Flera av de intervjuade lyfte 
fram att de tror det är ett för stressigt och pressat arbete för att de ska orka med det i längden. 
En socialsekreterare berättade att hon vill stanna något år till inom socialtjänsten men att hon 
sedan vill byta: 
 

Men däremot tänker jag nån gång i livet att jag vill gå vidare nån gång och jobba mer behandlande. 
Gärna med ungdomar med men att inte ha det här myndighetsansvaret. För det är som sagt väldigt 
intensivt men det funkar ju för mig nu, där jag är i livet nu, men jag kan tänka mig framöver när 
man har familj och barn att det kanske blir för intensivt för att orka. - Cecilia 

 
En annan av intervjupersonerna uppgav att familjen styrde hennes val av arbete och att hon 
inte tror hon kommer orka ett så hektiskt tempo så länge till. De allra flesta nämnde en 
framtida karriär som kurator, men flera av dem angav även andra alternativ så som en 
klättring i karriären och eventuellt bli gruppledare. En socialsekreterare berättade att hon 
kunde tänka sig att ta ett steg bort från klient kontakten och arbeta mer administrativt så 
småningom. 
 

Ja, inte enhetschef eller nått sånt, men lite gruppledar-aktigt. Eller, som jag sa förut, mer, jag vet 
inte hur man säger, aa men. Om jag inte gör nått helt annat. Jag har ju fortfarande kvar att jag ville 
bli kurator, det har jag fortfarande kvar en dröm om att kunna var skolkurator. - Karolin 

 
Fyra av sju socialsekreterare uttryckte att de i framtiden vill arbeta med ett mer behandlande 
arbete och inte med myndighetsutövning. Flera uppgav att anledningen var att de tror att det 
ger en lugnare arbetsplats. En socialsekreterare uppgav att hon eventuellt vill arbeta med 
biståndsarbete utomlands eller byta karriär helt och utbilda sig till något annat än socionom. 
Vid frågan om hur socialsekreteraren med längst erfarenhet såg på sin framtida karriär 
svarade hon: 
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Det jag kan se, jag är ingen karriärist, jag håller mig på min kant. Jag är inte så intresserad av att 
gå vidare, men jag märker du kan ju gå vidare, de flesta blir ju chefer. Eller byter tjänster eller 
kuratorer... alltså behandlare. Jag vet inte om det är lite finare kanske att va behandlare? Jag tror 
det. - Ulrika 

 
Anledningen till att många socialsekreterare vill byta yrke, trodde hon hänger samman med 
stress och för att många andra socionomyrken ger fler chanser att utvecklas genom vidare 
utbildning. 
 

Socialtjänsten som karriärmöjlighet 
Som tidigare nämndes under föregående avsnitt beskrev flera socialsekreterare att de tänker 
sluta inom socialtjänsten efter ett tag. Alla socialsekreterare uppgav att det finns en upplevelse 
på arbetsplatsen som tyder på att de borde byta yrke efter ett tag och att socialtjänsten inte är 
en arbetsplats en anställd stannar på en längre tid. En socialsekreterare berättar: 
 

     [...] en allmän uppfattning typ att man ska gå vidare efter ett tag och att många som är här är inte 
här så jättelänge […]. Dem som är i gruppen, eller som är här på enheten nu det är inte många som 
har jobbat här mer än två år. Och jättemånga som har sagt upp sig på kort tid och det är rullians 
hela tiden.  - Cecilia 

 
De intervjuades åsikter skilde sig åt angående inställningen till att socialtjänsten inte är en 
långvarig arbetsplats. En socialsekreterare menade att det är synd att stämningen är så och 
tycker att det borde vara annorlunda: 
 

 Ja, jag tänker nog att många tror så. Att man kan vara här ett halv år och sen hoppa vidare. Men 
jag tänker väl, och det tror jag också att det är bra att man är socialsekreterare från början, att man 
lär sig det. Men jag tror inte att det finns nån vinning av att vara här en kort period och sen hoppa 
vidare till nåt annat. Utan så måste man verkligen ha gett det en chans och jobbat med det nått år 
så att man känner att aa men det här kan jag. - Jonna 

 
En annan åsikt som framträder är att andra socialsekreterare menade att det är en del av hur 
arbetslivet ser ut och att socionomyrket är utformat så. En socialsekreterare uppgav:  
 

[…] Så jag tror det finns en tanke att man ska vidare, och det är väl inget fel i det, vi har ju ett så 
brett yrke att det är väl kul att få prova på lite olika och jag tror att många dras till det att få prova 
på nått nytt och se lite grann vad det finns för andra möjligheter. - Lovisa 

 
Samma socialsekreterare berättade vidare att det skulle kännas fel om hon stannade kvar på en 
och samma arbetsplats och menade att hon tillhör en ny generation där uppfattningen är att en 
individ ska byta yrke flera gånger under sitt yrkesverksamma liv. 

  
Jag kommer inte jobba på samma arbetsplats tills jag går i pension. Det kommer jag inte göra. Jag 
tillhör fel generation för att göra det, tror jag. Och när man har en sån där bred utbildning som 
socionom utbildningen är så finns det så väldigt mycket man kan göra. Och då skulle jag inte lägga 
mitt hela yrkesverksamma liv på att jobba inom socialtjänsten, så skulle jag känna att jag inte har 
tagit mina chanser liksom. - Lovisa 

 
Socialsekreteraren med längst arbetserfarenhet berättade att hon sett en skillnad i hur 
nyutbildade socionomer tänker kring karriären jämfört hur det gjordes förr när hon själv var 
nyutbildad. Hon berättade: 
 

Du kan ju byta och det gör att man blir lite såhär, man förvånas liksom inte om nån säger nu ska 
jag göra det här. Och det tänker jag kanske handlar om nog inte om oviljan att jobba här utan jag 
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tänker att det är ett nytt sätt att tänka som socionom att man faktiskt vill prova. Inte att man vill 
lämna utan att man vill prova. Förr var det att man lämnade nu går man till nått. - Ulrika 

 

Uppsummering och jämförelse med tidigare forskning 
Resultatet visar att de flesta socialsekreterare inte tänker vara kvar inom socialtjänsten om 
fem år. Flera av de intervjuade lyfte fram att de tror det är ett för stressigt och pressat arbete 
för att de ska orka med det i längden och angav det som anledning. Enligt Kullbergs (2011, 
s.13) indelning i fyra olika typer av karriärer den traditionella, den gränslösa, den proteanska 
och spiralkarriären så framträder de tre sista typerna oftast hos kvinnor. Det är svårt att veta 
bestämt vilken typ av karriär de intervjuade socialsekreterarna kommer att följa eftersom det 
skulle innebära en studie över lång tid, men vissa mönster framkommer i svaren kring hur de 
tänker kring sin framtida karriär som tyder på vilken typ de planerar att följa. Spiralkarriären 
innebär att en individ byter arbetsplatser när det uppstår instabilitet mellan organisation och 
individen (Kullberg, 2011, s.17). Som tidigare framkommer under redovisningen av 
arbetssituation så har alla socialsekreterare uppleva svårigheter med att påverka sin 
arbetssituation i vissa delar av arbetet. Vissa av socialsekreterare såg det som en anledning till 
att de inte kommer vara kvar inom socialtjänsten om fem år. På grund av att arbetet är 
stressigt har flera av intervjuade uppgett att de ser sig själv på ett lugnare arbete i framtiden. 
 
Den proteanska karriären innebär att individens värderingar styr karriären mer än 
organisationen, vilket kan handla om omständigheter i livet (Kullberg, 2011, s. 16). Två 
socialsekreterare uppgav att de planerade sin karriär utefter sina barn eller framtida barn. De 
har en önskan att i framtiden kunna ge sin familj mer tid och därför vill de i framtiden ha en 
lugnare arbetsplats. Socialsekreterarnas resonemang kan kopplas till den proteanska 
karriärren. Socialsekreteraren med längst erfarenhet uppgav att hon aldrig brytt sig om en 
karriär. Samtidigt berättade hon om en lång erfarenhet av olika arbeten, framförallt inom 
myndighetsutövning. Det visar att hon tolkar begreppet karriär som en koppling till en 
traditionell karriärtyp, och därför inte anser sig ha satsat på en karriär själv eftersom hon inte 
sökt högre status och lön. Hon har istället gjort en proteansk karriär, där omständigheter i livet 
runt omkring har gjort att hon bytt arbete. Precis som Kullberg (2006) nämner har det tidigare 
varit vanligare att kvinnor gör en horisontell karriär där de hellre letar meningsfullhet eller 
anpassar sig efter omständigheter i livet än att sträva efter högre lön och status. Detta kan 
även kopplas samman med Månsson (2006, s. 47) nämnda tidsram som kan sammankopplas 
till individers val i livet. 
 
Enligt Kullberg (2011, s. 15) innebär den gränslösa karriären att individen byter arbete ofta 
med motivationen att känna att arbetet fortfarande känns meningsfullt. I resultatet framkom 
flera svar om att tanken är att byta arbete efter ett tag på arbetsplatsen. Det framkommer 
under tidigare avsnitt “motiv till att arbeta på socialtjänsten” att flera av de intervjuade kände 
att det är bra att arbeta inom socialtjänsten till att börja med för att få en bra grund att stå på 
och uppgav att de skulle rekommendera arbetet till alla nyexaminerade socionomer. Detta 
tyder på att tanken är att tjänsten socialsekreterare upplevs som meningsfull då individen lär 
sig mycket, men att den meningsfullheten försvinner när individen arbetat där ett tag. 
 
En socialsekreterare uppgav att hon inom fem år hoppas på att tagit sig ”ett steg upp” i 
förvaltningen till arbetsuppgifter som befinner sig längre ifrån klientkontakten. Gruppledare 
är en position som nämns även i andra intervjuer som en eventuell framtida karriärutveckling. 
Enligt Kullberg (2011, s. 13) är detta den typen av karriär som kallas för den traditionella. 
Kullberg (2006, s. 53) benämner den traditionella även som en vertikal karriär, vilket 
sammanstämmer i socialsekreterarnas svar i föreliggande studie. Kullberg (ibid.) menar att 
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den vertikala karriärutvecklingen oftare förekommer hos män än kvinnor då män förknippar 
en manlig identitet med att ta sig uppåt i statuspositioner. Det svårt att veta om den 
traditionella karriären kommer att följas då de flesta av intervjupersonerna befinner sig i 
början av sin karriär, men analysen sträcker sig i att se över vad socialsekreterare tänker göra 
för typ av karriär och inte vilken det faktiskt blir. 
 
Utifrån att de flesta socialsekreterare i föreliggande studie har svarat att de inte ser sig själv 
inom socialtjänsten om fem år samt att de har önskan om att arbeta med något annat inom 
socialt arbete, kan tolkas att socialtjänsten ses av de som ett genomgångsområde. Att 
socialtjänsten upplevs av de intervjuade som ett genomgångsområde har även Kullberg i sin 
studie (2011, s. 49) belyst då hennes resultat visar att socialtjänsten anses vara ett ingång- och 
genomgångsområde. Kullberg skriver att många socialsekreterare som slutar ofta gör det för 
att det finns andra arbeten som lockar mer (ibid.). Det framkommer även i den aktuella 
studiens avsnitt “motiv till att börja arbeta på socialtjänsten” att intervjuade socialsekreterare 
ser socialtjänsten som ingångsområde. Detta grundar sig i att många socialsekreterare har 
uppfattningen av att det är lätt att komma in på socialtjänsten samt att det som arbetsplats är 
en bra start av sin karriär. I den aktuella studien framkommer den proteanska och 
spiralkarriären som framträdande typer i svaren från socialsekreterarna. Detta styrks av 
Kullbergs studie (2011, s. 49) där resultatet visar att den proteanska och spiralkarrären är de 
mest förekommande bland undersökta socialsekreterare.  Även den gränslösa karriären där 
socialsekreterarna söker efter meningsfullhet framträder i flera svar i föreliggande studies 
intervjuer. Kullberg (2011, s. 49) visar på att den gränslösa karriären är vanligare bland 
kvinnor än män.  
 

Teoretisk fördjupning 
Flera av socialsekreterare ser inte en framtid som socialsekreterare utan uppger att de ser sig 
på en annan arbetsplats om fem år. Några av socialsekreterare berättade att de tänker en 
framtid med ett mer behandlande arbete och uppgav att de tror att det kommer ge en 
arbetsplats med ett lugnare tempo. Enligt teorin careerships två olika dimensioner, praktiskt 
rationellt beslutsfattande och fält (Hodkinson & Sparks, 1997, s. 33-34), kan 
socialsekreterarnas val av karriär analyseras. Alla intervjuade är kvinnor och deras svar 
analyseras därför utifrån påverkan av genus. De intervjuades svar handlar oftare om att de vill 
i söka arbeten i framtiden som är mindre stressiga istället för att de vill få en högre lön eller 
chefsposition. Två socialsekreterare uppgav att de vill prioritera barn och familj i framtiden. 
Resultatet visar svar som tyder på att fler av de intervjuade kommer göra en mer horisontell 
karriär än en vertikal. Utifrån begreppet habitus beror det på vad socialsekreterare lärt sig 
tycka och tänka utifrån sitt kön. Att de haft ett fält runt omkring dem som påverkat deras 
tänkande redan från början av deras barndom om hur en kvinna ska göra sina val. Därför blir 
dessa val praktiskt rationella när socialsekreterare väl gör valen då det känns förnuftsmässigt 
rätt.  
 
Alla intervjuade är överens om att socialsekreterare i dag inte anses vara ett yrke som en 
socionom ska stanna på hela sitt yrkesverksamma liv. Alla uppger att upplevelsen inom 
socialtjänsten är att en socionom endast arbetar där ett tag för att sedan ta sig vidare till ett 
annat yrke. En socialsekreterare berättade att de flesta på arbetsplatsen inte har arbetat där 
mer än två år. Även detta kan få en förståelse genom teorin careerships dimensioner praktiskt 
rationellt beslutsfattande och fält.  Med praktiskt rationellt beslutsfattande menas att en 
individ alltid gör sina val i livet baserat på familjebakgrund, livshistoria och kultur. Valen 
görs utifrån vad individen anser vara rationellt utifrån det den lärt sig från början (Hodkinson 
& Sparks, 2014, s. 284-285). Om upplevelsen på arbetsplatsen bland kollegorna är att en 
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individ inte ska stanna, påverkar fältet vad socialsekreterare tar för beslut att göra själv med 
sin karriär. Går socialsekreterare till arbetet med en känsla av att det är ett arbete där ingen 
stannar blir det ett praktiskt rationellt beslutsfattande att tänka detsamma om sin egen framtid.  
 
Det finns olika uppfattningar kring hur bra det tankesättet är om arbetsplatsen, vissa menade 
att det är viktigt att stanna på arbetsplatsen ett längre tag för att hinna få tillräckligt med 
erfarenhet medan andra menade att det är bara så det är att vara socialsekreterare i dag. Enligt 
Carlhed (2014, s. 284) är fältet beroende av vilken tidsram individen befinner sig i. Att 
upplevelsen är att socialtjänsten är ett genomgångsområde kan sammankopplas med den 
historiska kontext, vilket sannolikt även kan kopplas samman med en allmän värdeförändring 
i samhället kring arbete och karriär. Detta kan tolkas utifrån svaren som socialsekreteraren 
som arbetat längst svarade jämfört med resterande socialsekreterare. Hon uppgav att hon kan 
se en skillnad i synen på arbetet nu och då. En socionom som utbildar sig i dag har en annan 
uppfattning om hur han/hon ska använda sin utbildning än vad en individ som utbildade sig 
till socionom för tjugo år sedan. Precis som Månsson (2006, s. 47) skriver att attityder kring 
ett yrkesval ska ses i samband med den rådande tidsramen.  
 
Det framträder tankar hos vissa av socialsekreterarna att göra en vertikal karriär, vilket då 
visar en annan synvinkel än i första stycket i analysen. Enligt teorin careership kan det handla 
om individens handlingshorisont vilket menas den synen individen har på sina möjligheter 
och begränsningar. Handlingshorisonten har skapats i det fältet individen befinner sig i vilket 
även är kontextbundet (Carlhed, 2014, s. 284). Ett exempel på hur ett fält påverkar individens 
handlingshorisont kan vara ur ett historiskt perspektiv då möjligheter för kvinnor att utbilda 
sig ändrats drastiskt under endast ett sekel tillbaka i historien. En kvinna skulle förut vara 
hemmafru och ta hand om barnen medan hon i dag ska ha samma möjligheter till en karriär 
som en man. Genom att historien har ändrats och skapat ett annat fält med andra möjligheter, 
innebär att det är självklart att kvinnor ska utbilda sig och tänka på en yrkesframtid. Svaren 
från socialsekreterare som kunde tänka sig en vertikal karriär visar därför på att fältet 
förändras hela tiden och att det därigenom sker även en förändring i den handlingshorisont 
som så länge begränsat kvinnors karriärval. 

Slutsatser och diskussion  
Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka motiv socialsekreterarna hade när de 
sökte socionomutbildningen samt vilka motiv de hade till att börja arbeta på socialtjänsten. 
Syftet var vidare att undersöka socialsekreterarnas upplevelser gällande deras arbetssituation 
samt hur de såg på sin framtida yrkeskarriär. Studien utgick från följande frågeställningar: 
Vilka motiv styr valet av utbildningen samt att börja arbeta inom socialtjänsten; Vilka faktorer 
ligger bakom att socialsekreterarna vill lämna eller stanna kvar i socialtjänsten; Hur ser 
socialsekreterarna på sin framtida socionomkarriär. 
 
I studiens resultat framkommer att ledande motiv till att välja socionomutbildningen har varit 
viljan att arbeta med människor samt olika faktorer från uppväxten som har påverkat valet. 
Andra faktorer har även varit tidigare erfarenheter samt utformningen av 
socionomutbildningen. Dessa motiv identifieras även i andras studier så som i Thams (2008) 
och i Thams och Lynchs (2014). Att just dessa motiv har lyfts upp av socialsekreterarna kan 
förstås genom att socialsekreterarna haft en bakgrund där de lärt sig vissa tankesätt genom 
interaktion med andra. De har även blivit inspirerade av individer i sin omgivning som kan ha 
påverkat dem vid olika val i livet. Motiven som har varit starkt förekommande gällande att 
vilja börja arbeta inom socialtjänsten var att socialsekreterarna har tyckt att socialtjänsten är 
en bra start samt att de haft upplevelsen att det är lätt att få arbete där. Andra motiv som 
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identifieras är tidigare erfarenhet, vilja att arbeta med en viss målgrupp samt egen 
personlighet. Vissa av dessa motiv har kunnat styrkas med hjälp av Burns (2010) studie men 
motivet egen personlighet och påverkan av praktiken anses vara ett motiv som inte har 
identifierats i tidigare forskning. För att kunna förstå varför socialsekreterarna valt att arbeta 
just inom socialtjänsten måste deras drivkraft till detta beaktas. Det är viktigt att poängtera att 
tolkningen av socialsekreterarnas motiv ska betraktas med försiktighet då det aldrig går att 
med säkerhet veta om socialsekreterarna verkligen uppgett sina riktiga motiv. Det kan även 
tänkas att de har velat uppge mest positiva motiv för att de kanske haft uppfattningen att det 
är så det borde vara. Det skulle kunna vara så att de verkliga motiven egentligen handlade om 
en förvirring och osäkerhet kring framtiden.    
 
Arbetsmiljön som socialsekreterarna arbetar i lyckas inte uppfylla alla kriterier för en god 
arbetsmiljö och därför uppger flera av de intervjuade att de funderar på att sluta. Oftast 
handlar svaren om att de vill sluta på grund av för mycket arbetsbelastning och stress. Dock 
väljer alla socialsekreterare att stanna kvar på socialtjänsten, då de anser bland annat att 
arbetet i sig är givande, utvecklande och att de får stöttning av kollegor. Socialsekreterarna 
uppger att de kan påverka sin arbetssituation men att det i så fall handlar om mindre 
förändringar på arbetsplatsen. Socialsekreterarna upplever att deras chef lyssnar på deras 
åsikter men att det inte sker någon förändring. Detta stämmer delvis med Astviks och Melins 
studie (2013) då socialsekreterarna i undersökningen också upplever att det inte sker någon 
förändring men dessutom upplever de att de inte blir hörda av chefen. I föreliggande studie 
kan det tänkas att chefen på den undersökta enheten försöker så gott som möjligt ta vara på 
sina arbetare genom att lyssna men det är viktigt att markera att chefen inte alltid kan förändra 
vissa aspekter gällande arbetssituation, då många beslut ligger på politisk nivå.   
 
Flera av socialsekreterarna har uppgett svar som tyder på att de väljer att göra en mer 
horisontell karriär där målet är att hitta arbetsplatser med lugnare tempo än att söka sig till 
högre positioner och högre lön. Valet av att göra en mer horisontell karriär kan få en 
förståelse genom att se på socialsekreterarnas uppväxt och bakgrund där de interagerat med 
andra och lärt sig ett beteende som för dem känns förnuftigt. Alla socialsekreterarna är 
kvinnor och kan därför analyseras utifrån att deras val av karriär baseras på möjligheter de ser 
utifrån sitt kön. Resultatet av att socialsekreterarna väljer en horisontell karriär stämmer även 
överens med det Kullberg (2011) beskriver är vanligt bland karriärval hos kvinnor. Dock 
uppger två av socialsekreterarna svar som tyder på en mer vertikal karriär vilket motsäger det 
Kullberg (ibid.) menar. Det kan analyseras av att den historiska kontexten skapat 
förutsättningar för kvinnor att se en möjlighet att tänka på en mer vertikal karriär där status 
och lön blir mer prioriterade. Alla socialsekreterarna uppgav att det är en stämning på 
arbetsplatsen att många tänker sluta inom snar framtid och att socialtjänsten är ett 
genomgångsområde. I jämförelsen mellan socialsekreteraren med längst erfarenhet och de 
som arbetat kortare tid framkom att attityden kring karriär har ändrats inom det sociala arbetet 
då inställningen i dag är att en socionom ska byta arbete för att utvecklas medan förr var det 
mer ovanligt. Detta kan även tolkas vidare till att detta tankesätt kring en yrkeskarriär sträcker 
sig vidare än till bara socionomyrket och grundar sig i en historisk kontext som förändrats de 
senaste åren. 
 
Upplevelsen har varit att socialsekreterarna haft lättast att svara på frågor kring motiv. Detta 
kan bero på att socialsekreterarna har gjort det valet de har gjort och det inte kan ändras, 
dessutom är motiven aspekter som berör endast socialsekreterarna själva och ingen annan på 
arbetsplatsen. I frågor kring arbetssituation upplevdes socialsekreterarna vara försiktiga i sina 
svar och osäkra på vad de vill och inte vill berätta. En anledning till detta kan vara att 
uttalanden om arbetssituationen berör fler än bara de själva. Resonemanget är att 
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socialsekreterarna har haft en uppfattning att det de berättat skulle påverkat dem negativt på 
arbetsplatsen. De kan även tänkas att socialsekreterarna inte är helt säkra på att de är helt 
anonyma just på sin arbetsplats då vissa citat kan identifieras av arbetskollegor om dem läser 
studien. Socialsekreterarna har i vissa fall haft svårt att svara på frågor kring karriären då de 
hade svårt att sammankoppla begreppet karriär med socionomyrket. Detta kan bero på att 
frågorna inte varit tillräckligt operationaliserade och hade behövt en närmare definition av 
begreppet karriär.  
 
Det finns några metodaspekter som bör diskuteras i den här studien. En aspekt är att i början 
av utformningen av arbetet var tanken att använda andra teman än dem som framträder i 
slutändan. Detta medförde att intervjuguiden utformades efter gamla teman och därmed gav 
svar som inte helt kunde användas i bearbetningen av resultatet. Dock har den insamlade data 
kunnat täcka de nya teman men det kan tänkas att andra frågor kunde ställas vid intervjuerna.  
De nya teman som skapades gjorde att studien kunde fånga en mer heltäckande bild av ett 
tidsförlopp. En begränsning med studien är att den endast undersöker kvinnliga 
socialsekreterare och inga manliga. Det ses som en begränsning eftersom att det hade varit 
intressant att undersöka om kvinnor och män upplever studiens syfte olika. Anledningen till 
att inga män inkluderas i studien var på grund av att inga manliga socialsekreterare har velat 
ställa upp på en intervju. Utifrån att tiden för studien varit begränsad anses en styrka med 
studien vara att den endast fokuserar på en enhet. Hade studien undersökt flera enheter hade 
det varit svårare att sammanställa resultatet utifrån att enheternas arbetssätt skiljer sig 
åt. Tidsramen för skrivandet gav inte möjligheten för en bredare urval då tiden endast räckte 
till att intervjua sju socialsekreterare. Däremot ger resultatet en förståelse för vad 
socialsekreterarna på en enhet har för motiv till att börja socionomutbildningen och arbeta på 
socialtjänsten, hur de upplever sin arbetssituation och ser på sin framtida karriär.  
 
Föreliggande studie undersöker ett aktuellt problemområde inom det sociala arbetet. Den 
rådande arbetssituationen inom socialtjänsten gör det viktigt att undersöka vad som gör att 
socionomer söker arbete där och varför de väljer att sluta. Detta för att få kunskap om vilka 
aspekter som värderas mest vid valet av arbetsplatsen och på så sätt få en förståelse för hur 
arbetsplatsen ska kunna locka sina medarbetare. Det är även viktigt att undersöka 
arbetssituationen för socialsekreterarna eftersom det kan ge en djupare bild för den verkliga 
situationen och därmed belysa ett annat perspektiv än endast den negativa som ges i media. 
Genom att undersöka socialsekreterarnas tankar kring sin framtida karriär kan det leda till en 
förståelse av hur socionomer ser på socialtjänsten som arbetsplats. En förståelse av hur 
socionomer tänker på socialtjänsten som arbetsplats kan ge socialtjänsten möjligheten till att 
förändra bilden av det som ett genomgångsområde. Hur socialtjänsten ska förändra sin bild av 
genomgångsområde kan vara förslag på vidare forskning. Det finns tidigare forskning som 
talar om vilka förändringar som borde ske inom socialtjänsten gällande arbetssituationen för 
att socialtjänsten ska ses som en attraktiv arbetsplats. Dock anses det finnas en kunskapslucka 
i att beröra positiva aspekter kring socialsekreterarnas arbetssituation, därför krävs det 
forskning som undersöker detta. Syftet med en sådan forskning skulle vara att ge en 
vägledning av vilka positiva faktorer som existerar och hur de ska stärkas samt hur detta kan 
leda till en förbättrad arbetssituation.  
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev 
Hej! 
Vi heter Amanda Markowicz och Maria Kjellén och studerar sjätte terminen på 
socionomprogrammet, Örebro Universitet. Vi ska precis inleda vår C-uppsats och kommer 
vara i behov av att intervjua socialsekreterare. 
 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer som ligger bakom valet av yrket 
socialsekreterare samt vilka förväntningar man hade innan man började arbeta på 
socialtjänsten och om dessa förväntningar stämmer överens med arbetssituationen. Vi vill 
även undersöka vilka motiv som ligger bakom att socialsekreterarna vill fortsätta arbeta kvar 
på socialtjänsten och vilka motiv som ligger bakom att socialsekreterarna vill sluta. 
 
Vi söker ungefär åtta socialsekreterare som vill bli intervjuade med utgångspunkt i syftet. 
Intervjuerna kommer pågå under ca 40 minuter och kommer ske på Er arbetsplats. Vi hoppas 
på att intervjuerna kommer kunna genomföras under v.46 och v.47. Vi är väldigt flexibla 
utifrån Era möjligheter att avsätta tid för intervju och kan träffas vilken tid som helst under Er 
arbetsdag. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att ni behöver ange 
anledning till varför. Ni kommer vara anonyma i studien gällande namn. Intervjuerna kommer 
spelas in och transkriberas. De insamlade uppgifterna kommer endast användas till att besvara 
studiens syfte och bevaras på ett sådant sätt där obehöriga inte har tillträde till. När studien är 
färdigställd kan ni få ta del av C-uppsatsen om så önskas. Om känsliga uppgifter uppkommer 
under intervjuerna kommer de omfattas av tystnadsplikt. Intervjufrågorna kommer mailas ut 
strax innan intervjun ska genomföras så att ni har möjlighet att förbereda Er och är medvetna 
om vad intervjun är inriktad på för frågor. 
 
Vi hoppas att så många som möjligt är intresserade av att ställa upp! För att delta i studien 
svara på detta mail senast den 10:e november. Vi kommer sedan ta kontakt med Er för att 
delge ytterligare information. Ha en trevlig dag! 
 
Med vänliga hälsningar Amanda Markowicz och Maria Kjellén 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
Start på intervjun 

1. Vill du berätta lite om dig själv? 
- Hur länge har du arbetet som socialsekreterare på enheten ungdom och familj? 

2. Är det ditt första arbete sedan examen?  
- Om inte, vad har du arbetat med innan? 

 
Tema: motiv  

3. Vad gjorde att du sökte tjänsten socialsekreterare? 
-  (lön/arbetsuppgifter/intresse) 

4. Har du samtidigt som du sökte dig till socialtjänsten, sökt andra tjänster? 
- Om ja, vad gjorde att du hamnade på socialtjänsten? 
- Om nej, var du bestämd på att du ville söka till socialtjänsten? 

 
Tema: förväntningar  

5. Vilken bild av socialtjänsten hade du innan du började arbeta här? 
- Om bilden var negativ, varför sökte du ändå arbetet? 

6. Hur såg dina förväntningar ut på arbetet som socialsekreterare och socialtjänsten innan 
du började arbeta?  
- Påverkade bilden av socialtjänsten som du hade innan du började arbeta, dina 
förväntningar på arbetet?  

7. På vilket sätt stämmer/stämmer inte förväntningarna överens med hur 
arbetssituationen ser ut?  
- Om inte, vad är problematiskt? 

8. Hur upplever du själv att dina förväntningar växt fram?  
- följdfrågor (praktik/nyheter/utbildning/sociala sammanhang) 

 
Tema: karriär och arbetssituation  

9. Vad gjorde att du valde en karriär som socionom? 
10. Har du någonsin under tiden som du arbetat som socialsekreterare funderat på att 

sluta? 
- Varför i så fall?  
- Vad gjorde att du stannade kvar? 

11. Upplever du att du kan påverka din arbetssituation? 
12. Upplever du att du utvecklas som socionom på din arbetsplats?  

- På vilket sätt? 
13. Hur ser du på din framtida karriär som socionom? 
14. Var ser du dig själv om 1 år? 
15. Var ser du dig själv om 5 år? 

 


