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Sammanfattning 
 

Denna studie undersöker socialsekreterares upplevelser av yrkesrollen och handlingsutrymmet 

i relation till klientarbetet. Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares upplevelser 

av yrkesrollen och handlingsutrymmet utifrån förväntningar och förutsättningar samt vilken 

betydelse dessa kan ha för klientarbetet med barn och unga. Studien utgår från den 

vetenskapsteoretiska ansatsen hermeneutik. Studien utgår även från en kvalitativ metodansats 

och använder halvstrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Inför datainsamlingen 

genomfördes fem intervjuer med fem socialsekreterare på socialtjänsten som aktivt arbetar med 

barn- och ungdomsärenden. För att bearbeta datamaterial har en tematisk analysmetod 

tillämpats. Resultatet och analys visar att socialsekreterare har ett begränsat handlingsutrymme 

som hindrar dem att arbeta förebyggande och erbjuda barn individanpassat stöd. Faktorer som 

begränsar handlingsutrymmet är tid, ekonomi och orealistiska förväntningar. Socialsekreterare 

upplever att det inte finns tillräckligt med arbetsresurser och förutsättningar för att uppnå 

tillräcklig kvalitet i arbetet. Resultatet visar även att kollegialt stöd är en viktig förutsättning för 

att socialsekreterarna ska kunna utföra sitt arbete. Slutligen diskuteras bland annat vilken 

betydelse socialsekreterares arbetssituation kan innebära för kvaliteten i klientarbetet. 
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Abstract 
 

This study examines social workers experiences of their professional role and discretion in 

relation to client work. The purpose of this study is to examine social workers experiences of 

their professional role and discretion from expectations and prerequisites as well as the 

importance these factors might have for client work. This study is based on a hermeneutic 

perspective of science. This study is also based on qualitative methodology and uses semi-

structured interviews. The data collection consisted of five interviews with five social workers 

at the Swedish social services that actively work with children and youths. A thematic method 

for analysis was applied to process the data material  The results and analysis show that social 

workers have a limited professional discretion that hinders them in working preventative and 

in offering children individual support. Factors that limit professional discretion are time, 

economy and unrealistic expectations. Social workers experiences a lack of work resources and 

prerequisites for reaching sufficient quality in the tasks. The result also shows collegial support 

as an important prerequisite in the work, as it helps them to develop their role as investigative 

social workers. Finally the implications social workers work situation might have on the quality 

of client work is discussed.  
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qualitative, interview
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1. Inledning 
 

Socialtjänstens i Sverige har under de senaste åren präglats av ohälsosamma 

arbetsmiljöförhållanden. Socialsekreterare inom socialtjänsten förväntas arbeta inom 

stressfyllda och påfrestande arbetsmiljöer med orealistiska förväntningar och en hög 

arbetsbelastning. Orsaken till detta är bland annat att det råder en hög ärendemängd som även 

präglas av komplexitet och tidsbrist (Lindahl & Bruhn, 2018). Vidare ses hög 

personalomsättning och arbetsrelaterad sjukfrånvaro (psykisk ohälsa) som en följd av 

arbetsmiljöförhållanden inom socialtjänsten (Arbetsmiljöverket, 2018). Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) beskriver att det brister inom socialtjänstens avdelningar för barn och 

unga. Det finns bland annat en bristande rättssäkerhet inom denna del av socialtjänsten, vilket 

kan ses genom att skyddsbedömningar inte görs vid orosanmälningar och brister att starta 

utredningar gällande barn som utsatts för eller bevittnat våld. Rekrytering och bibehållande av 

kompetent personal inom detta område och problem med bemanning och kompetens ses 

också som en orsak till socialtjänstens svårigheter att klara av sitt uppdrag (IVO, 2019). 

 

För socialsekreterare har god service alltid varit ett krav. Det kan vara organisatoriska krav 

från chefer och annan ledningspersonal inom socialtjänsten men även krav från klienter, 

föräldrar och andra aktörer såsom skola, polis, behandlingshem och inte minst 

socialsekreterares egna förväntningar på sig själva. Dock har en del studier och 

forskningsrapporter visat att det framförs en hel del kritik från socialsekreterare själva om att 

det kan vara svårt att erbjuda god service och individanpassat stöd som lever upp till de 

förväntningar som finns på socialsekreterarrollen. Orsaker till detta beskrivs vara 

socialtjänstens rådande styrsystem och organisering som i sig beskrivs vara präglade av 

tidspress, etiska dilemman samt krav på effektivitet i arbetsuppgifter (Backlund, Eriksson, 

Von Greiff & Åkerlund, 2012; Socialstyrelsen, 2018). Utöver tidspress och krav på 

effektivitet beskrivs socialarbetare i stort vara utsatta för fler problem på arbetsplatsen 

gällande bland annat rollklarhet, rollkonflikter och arbetsbelastning (Tham & Meagher, 

2009). En studie av Lindahl och Bruhn (2018) beskriver vidare att socialarbetare präglas av 

rollkonflikter eftersom olika aktörer så som klienter och arbetsgivare kan ha olika 

förväntningar på socialarbetaren och ibland är dessa motstridiga, vilket kan skapa dilemman 

för socialarbetaren. Tham (2018) beskriver att förhållandena inom socialtjänsten har 

försämrats sedan 2003 och socialsekreterare idag upplever högre krav och mindre 

handlingsutrymme. 

 

Trots de nuvarande arbetsmiljöförhållandena inom socialtjänsten och socialsekreterares 

utmaningar att klara av sina uppdrag har socialtjänsten, enligt svensk lagstiftning, det 

övergripande ansvaret att främja människors välbefinnande och hjälpa medborgarna att leva 

”ett gott liv”, vilket kan uttydas av 1 kap. 1§ Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Vidare 

framgår av 1 kap. 2§ SoL att barnets bästa särskilt ska beaktas vid åtgärder som rör barn och 

vid beslut eller andra åtgärder rörande vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är 

bäst för barnet vara avgörande. Innebörden av lagregeln är således att socialtjänsten har ett 

särskilt ansvar att beakta barnets bästa vid barnavård och se till att barn och unga får den hjälp 

de behöver vid svåra situationer. Men utifrån socialsekreterares kritik om att 

arbetsförutsättningar inte står i proportion till de förväntningar som finns på 

socialsekreterarrollen kan det således konstateras att det råder en hel del sociala och rättsliga 

utmaningar i det sociala arbetet med barn och unga i Sverige (Backlund, Eriksson, Von Greiff 

& Åkerlund, 2012). Med rättsliga utmaningar avses i detta sammanhang lagstadgade 

förväntningar och utmaningar såsom motsägelser i lagstiftningar, men även lagstadgade 

förväntningar som inte står i proportion till de förutsättningar som finns. 
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Dessa sociala och rättsliga utmaningar väcker frågor kring kvaliteten av socialtjänstens 

bemötande av barn och unga och huruvida barn får den hjälp de behöver och hur 

socialsekreterare upplever sin yrkesroll, vilket är något som inte identifierats i tidigare 

forskning. Utifrån forskningsrapporter kan det konstateras att socialarbetare präglas av 

ohälsosamma arbetsmiljöförhållande (se Arbetsmiljöverket, 2018). Dock är det sällsynt med 

forskning som belyser om dessa förhållanden har en betydelse för socialarbetaren i relation 

till de förväntningar som finns på yrkesrollen samt huruvida det har en betydelse för 

klientarbetet. För att besvara dessa frågor krävs kunskap om socialsekreterares upplevelser av 

utmaningar och dilemman som de ställs inför i sitt yrkesutövande. Relevant att studera är 

därför socialsekreterares upplevelser av sin yrkesroll och sitt handlingsutrymme i relation till 

deras upplevelse av kvaliteten i klientarbetet. Kvalitetsbegreppet används i denna studie i en 

vardaglig bemärkelse och avser endast spegla hur socialsekreterarna upplever sina möjligheter 

att arbeta ingående med arbetsuppgifter, snarare än att behöva se till mängden uppgifter och 

arbeta på ett ytligt sätt för att hinna med i arbetsprocessen. Genom att studera 

socialsekreterares yrkesroll och handlingsutrymme kan en djupare kunskap erhållas om 

förutsättningar för socialtjänstens bemötande av barn och unga, vilket kan användas för att 

synliggöra- och utveckla socialtjänstens arbete med barn.  

 

Denna studie antas vara relevant för socialt arbete i och med att den kan bidra med viss insikt 

kring hur socialsekreterare kan uppfatta sin arbetssituation, vilket kan vara viktigt för chefer 

och beslutsfattare att ta del av. Chefer och beslutsfattare kan vara längre från själva 

verksamheten och därmed gynnas av ett individperspektiv kring hur arbetsförhållanden och 

yrkesrollen uppfattas av de som utför det praktiska arbetet. Detta kan bidra till att det sociala 

arbetets organisation och styrsystem kan utvecklas utifrån ökad kunskap om 

socialsekreterares upplevelser av förutsättningarna och den problematiska arbetsmiljön inom 

socialtjänsten. Mer kunskap om detta problemområde skulle även kunna leda till att 

socialtjänsten i stort kan utvecklas och förbättras på ett sätt som skapar bättre förutsättningar 

för socialsekreterare och socialtjänsten. Bättre förutsättningar att erbjuda utsatta människor i 

samhället behövlig vård. Enligt Graham och Sheir (2010) kan fördjupad kunskap och insikt 

om socialarbetares arbetsmiljöer och subjektiva välbefinnande leda till att chefer och 

beslutsfattare strävar efter att utveckla det sociala arbetets organisation och styrsystem, vilket 

är vad denna studie kan bidra med. Denna studie antas kunna bidra till det aktuella 

forskningsläget genom ökad förståelse för vilken betydelse socialsekreterares arbetssituation 

kan ha för deras förmåga att möta förväntningarna som riktas mot dem och hur detta kan 

påverka klientarbetet. Det kan även tänkas att denna studie kan tjäna som inspiration för 

vidare undersökningar om liknande ämnen.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares upplevelser av yrkesrollen och 

handlingsutrymmet utifrån förväntningar och förutsättningar samt vilken betydelse dessa kan 

ha för klientarbetet med barn och unga.  

 

För att uppfylla detta syfte kommer följande frågeställningar besvaras: 

 

• Hur beskriver socialsekreterarna sin yrkesroll utifrån hinder, möjligheter, 

förväntningar och dilemman?  

• Hur upplever socialsekreterarna klientarbetet med barn och unga utifrån de 

förväntningar och förutsättningar som finns?  
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3. Tidigare Forskning  
 

3.1 Socialarbetares upplevelser av yrkesrollen utifrån faktorer såsom 

arbetsvillkor, arbetsförutsättningar och arbetsbelastning 
 

Arbetsvillkoren inom socialtjänsten har under de senaste åren försämrats. Detta har en svensk 

forskare visat genom att jämföra resultaten av två undersökningar genomförda 2003 och 2014 

om socialtjänstens utveckling av arbetsvillkoren och arbetsmiljöförhållanden (Tham, 2007, 

2018). Studierna utgick från samma frågeformulär under båda undersökningstillfällena, med 

samma antal undersökningspersoner som arbetade med samma typ av arbete vid båda 

tillfällena. Under dessa 11 år hade arbetsvillkoren försämrats utifrån högre arbetskrav, högre 

arbetsbelastning, mindre handlingsutrymme och socialsekreterares möjligheter att själva 

påverka och fatta viktiga ärendebeslut samt ökade rollkonflikter på arbetsplatsen (Tham, 

2018). Av Tham (2007) framgår att 48% (144 socialarbetare av 302) hade som avsikt att 

lämna sitt nuvarande arbete på socialtjänsten. Socialarbetarna beskrev arbetsförutsättningar 

och arbetsvillkor som två grundläggande anledningar till att de ville byta jobb. Enligt 

socialarbetarna förelåg det brist på personalresursorientering genom att socialarbetarna inte 

kände sig uppmärksammade och belönade för ett väl utfört arbete. Andra anledningar var att 

socialarbetarna inte kände sig väl omhändertagna av cheferna och att det inte fanns ett intresse 

från chefsperspektiv för socialarbetarnas hälsa och välbefinnande (a.a). Utifrån 

socialarbetares egna beskrivningar i Thams (2018) studie kan det konstateras att 

arbetsbelastningen inom socialtjänsten idag är hög. Studien rapporterar att arbetsbelastningen 

inom socialtjänsten har ökat sedan 2003 och att socialarbetare ofta behöver arbeta övertid. 

Socialarbetare beskrev även att det ibland kan förekomma höga arbetskrav från 

ledningspersonal och chefer som kan ha en negativ påverkan på socialarbetarnas privata och 

personliga liv. I samband med att många socialarbetare beskriver arbetsbelastningen och 

arbetskraven idag som ganska höga jämfört med tidigare år, rapporterar studien även att 

socialarbetare idag är mer begränsade i sina yrkesroller än vad de var under tidigare år (a.a). 

  

I en studie skriven av Tham och Meagher (2009) har socialt arbete i stort beskrivits som 

särskilt krävande jämfört med andra människobehandlande yrken. Studien jämförde 

uppfattningen av yrkesrollen och arbetsförhållanden mellan socialsekreterare som arbetar med 

barn, andra socialarbetare, och andra människobehandlande yrken inom sjukhus, förskola och 

skola. Trots att socialarbetare beskrev många positiva aspekter av sitt arbete kunde 

studieresultat även konstatera att socialarbetare i stort verkar vara särskilt utsatta för problem 

på arbetsplatsen utifrån faktorer såsom bland annat kvantitativa krav. Dessa kvantitativa krav 

mättes genom upplevelsen av att ha för mycket att göra, behöva arbeta övertid och att 

arbetsbetsuppgifter läggs på hög. Vidare konstaterades områden som rollklarhet och 

rollkonflikt samt andra organisatoriska faktorer vara problemområden inom socialt arbete. 

Backlund, Eriksson, Von Greiff och Åkerlund (2012) skriver i en forskningsrapport att 

yrkesverksamma socialsekreterare på enheten ensamkommande barn inom socialtjänsten 

upplevde sig som en ”isolerad ö”, i socialförvaltningen som helhet. Detta då 

arbetsförhållanden och arbetsförutsättningar inte levde upp till förväntningar på yrkesrollen. 

En stor del av arbetet beskrevs handla om administrativa uppgifter vilket påverkade 

yrkesrollen i stort (a.a.). 

  

För att socialsekreterare ska kunna erbjuda individanpassat stöd är det viktigt att det finns 

tillräckligt med arbetsförutsättningar och arbetsresurser. Nödvändiga arbetsförutsättningar kan 

exempelvis vara att det finns tillräckligt med behandlingshem i kommunen för mottagandet av 
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placerade barn medan nödvändiga resurser kan bland annat bestå av ekonomiska möjligheter. 

Brist på arbetsförutsättningar och resurser kan begränsa socialarbetarens handlingsutrymme 

och utgöra hinder i arbetet på sätt att det kan leda till att det blir svårt att erbjuda klienterna 

individanpassat stöd (Backlund, Eriksson, Von Greiff & Åkerlund, 2012). En annan faktor 

kan vara bristande samverkan mellan socialtjänsten och andra aktörer. Enligt 

socialsekreterares egna beskrivelser kan svårigheter uppstå i arbetet om samverkansprocesser 

mellan socialtjänsten och andra aktörer inte fungerar på ett bra sätt. Det kan exempelvis 

handla om att socialtjänsten och andra aktörer har olika uppfattningar om varandras 

ansvarsområden och uppdrag. Detta framgår tydligt i forskningsrapporten då boendena som 

tar emot placerade barn har en uppfattning om att deras uppdrag går ut på att arbeta med ”det 

friska” barnet medan socialtjänsten uppfattning om boendenas uppdrag är att de ska arbeta 

med de utsatta barnen som behöver hjälp och stöd. Socialtjänsten kan även uppleva att andra 

aktörer brister i sina uppdrag genom att de enkelt kan ”ge upp” på utsatta barn (a.a.). 

  

I en annan longitudinell studie, genomförd i USA, av Hermon och Chahla (2019) gällande 

stress och tillfredsställelse bland socialarbetare som arbetar med barn i utsatta situationer 

framgår att stress relaterad till arbetsbelastning ökar över tid samtidigt som barnrelaterad 

stress minskar. I studien görs uppskattningar av barnrelaterad stress utifrån upplevelser av 

stress i sex olika situationer som socialarbetare möter. Dessa sex situationer är: att 

rekommendera att placera ett barn, medverka i rättegångar, att se allvarligt misshandlade 

barn, rekommendationer att minska föräldrars rättigheter, att se klienters svåra 

levnadsförhållanden, ett barn som dör i ett öppet ärende. Författarna menar att stressnivåer 

korrelerar med kortare anställningar vid arbetsplatsen, vilket påverkar verksamheten och 

skapar kostnader, men att även de som arbetar under en längre tid påverkas negativt av 

stressen. Studien visade att tidig stress relaterad till arbetsbelastning kunde ses som predikativ 

i förhållande till lägre nivåer av tillfredsställelse gällande klientrelationer. Författarna menar 

att stress relaterad till arbetsbelastning leder till lägre kvalitet på klientrelationer, vilket borde 

göra arbetsbelastning till en prioriterad fråga. Författarna menar även att en möjlig förklaring 

att stress relaterad till arbetsbelastning ökar medan barnrelaterad stress minskar kan vara att 

socialarbetare blir härdade och mer toleranta inför hur upprivande barns situationer kan vara 

och även därmed hur det påverkar deras stress kopplad till sådana situationer (Hermon & 

Chahla, 2019). 

 

3.2 Förväntningar och förutsättningar 
 

Enligt Tham (2018) brister svenska socialarbetare idag i att ägna tid åt klientarbete. I studien 

beskrev socialarbetare att de inte har tid att träffa klienter på grund av att mycket tid ägnas åt 

administrativt arbete. Att det föreligger en tidsbrist för klientarbete bland svenska 

socialarbetare bekräftas även av Lindahl och Bruhn (2018) studie där socialarbetare, som 

arbetar med placerade barn, beskrev att de inte har tid att träffa sina klienter mer än en gång 

per år, när de egentligen utifrån organisatoriska förväntningar bör träffa klienterna minst fyra 

gånger per år. Socialarbetarna beskrev att grundorsaken till tidsbristen var formella 

förväntningar på administrativa uppgifter (a.a.). Socialarbetarna menade även att om det 

föreligger en mängd olika förväntningar från olika aktörer på yrkesrollen så kan det i 

praktiken innebära rollkonflikter för socialarbetaren. Enligt författarna utsattes socialarbetare 

för rollkonflikter då de utifrån organisatoriska och lagstadgade förväntningar förväntades 

arbeta utifrån två delroller. Socialarbetarna förväntades kunna upprätthålla bra relationer med 

klienterna samtidigt som de förväntades utföra administrativa arbeten såsom att göra 

bedömningar i ärendena och fatta viktiga ärendebeslut (a.a). En tidigare studie av Lindahl och 

Bruhn (2017) berörde fosterhemsplacerade barns förväntningar och erfarenheter av 
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socialsekreterare utifrån olika faktorer som kan påverka relationen dem emellan. I studien 

framkommer att enbart ett fåtal barn beskriver socialsekreterare på ett sätt som kan antyda en 

förespråkande- eller anknytningsroll. Majoriteten av barnen beskriver dock förväntningar 

kopplade till socialsekreterarens officiella roll som kontrollerande och att det kan vara svårt 

att öppna upp sig för socialsekreteraren utifrån vad denne har befogenhet att göra med 

informationen. Vilket kan antyda en roll och en relation som enligt studien karaktäriseras av 

distans och formalitet. De barn som beskriver en nära relation till socialsekreteraren belyser 

även just den socialsekreteraren som avvikande, det vill säga annorlunda i relation till andra 

socialsekreterare. 

  

I en studie skriven av Lindahl och Bruhn (2018) beskriver författarna hur socialarbetare inom 

den sociala barnavården präglas av etiska dilemman och konflikter. Socialarbetarna i studien 

beskriver motsägelser i lagstiftningar och motstridiga förväntningar från olika aktörer som två 

grundläggande faktorer till att etiska dilemman och konflikter uppstår. Vidare beskriver 

Ferguson (2016) att organisatoriska problem och faktorer har betydelse för vilka möjligheter 

socialarbetare har att relatera till barn. Tidspress och krav på effektivitet i bedömningar 

begränsar tiden som är möjlig att relatera till barnen. Socialarbetare beskriver denna tidspress 

och krav på effektivitet utifrån att det ibland inte finns möjlighet att ägna tillräckligt med tid 

till vissa arbetsuppgifter. Socialarbetarna i studien menar också att arbetet utifrån krav och 

tidspress kan bli uppgiftscentrerat, det vill säga att det inte finns möjlighet att djupdyka i 

enskilda fall utan socialarbetarna måste göra det mesta av den tid som finns genom planering 

och därmed beta av arbetsuppgifter. Författaren belyser att bristen på tid inte överensstämmer 

särskilt väl med hur relationsskapande egentligen bör utformas när det gäller barn och att det 

framkommit exempel i undersökningen som tyder på att relationsskapande ibland uteblir och 

att de frågor som socialarbetaren behöver svar på hamnar i centrum istället. Tidsbrist och 

organisatoriska krav kan vara en faktor som påverkar socialarbetarnas förutsättningar att 

arbeta relationellt i bedömningsarbetet med barn. I likhet med detta beskriver Saltiel (2016) 

att socialarbetare som arbetar med orosanmälningar, enligt sin studie, ofta befinner sig i 

spänningen mellan den tid som krävs för att samla och kontrollera information och att fatta 

snabba beslut. Utöver det beskriver även Backlund, Eriksson, Von Greiff och Åkerlund 

(2012) att det kan finnas motstridiga förväntningar på yrkesrollen som socialsekreterare vilket 

kan skapa etiska dilemman i arbetet. Utifrån socialsekreterares egna beskrivningar upplevs 

mottagningssystemet på arbetsenheten vara en grundläggande faktor till att socialsekreterarna 

inte kunde följa riktlinjer och rutiner på arbetsplatsen. Exempelvis kunde socialsekreterarna 

placera ett barn innan genomförandet av själva utredningsprocessen, istället för att i första 

hand utreda och sedan fatta beslut om placering. 

  

Lindahl och Bruhn (2017) belyser faktorer som tillgänglighet, tid och tillit som faktorer som 

påverkar barns upplevelser och erfarenheter av relationen till socialsekreterare. När relationen 

mellan barn och socialsekreterare karaktäriseras av regelbunden kontakt och öppna tillitsfulla 

samtal kan socialsekreteraren ses ha en anknytningsroll i förhållande till barnet, vilket skapar 

förväntningar av stöttning och behandling. I fall där socialsekreteraren inte är tillgänglig och 

kontakten är begränsad och det finns tvivel kring vad som kan sägas i samtal så ses 

socialsekreteraren som en officiell person som utövar kontroll och administrerar. I studien 

framkommer att de flesta barn enbart förväntar sig att socialsekreterarna ska representera 

organisationen/myndigheten, vilket leder till förväntningar av distans och formalitet. 

Författarna menar att dessa former av förväntningar kan skapa ett institutionellt hinder för 

relationsskapande. Organisatoriska och institutionella faktorer ses som det som påverkar 

förutsättningar för en relation snarare än individuella aspekter hos socialsekreteraren, 

exempelvis brist på kompetens (a.a.). 
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3.3 Summering av tidigare forskning och motivering av den egna studien  
 

Utifrån ovan presenterad tidigare forskning kan det konstateras att många socialarbetare 

upplever utmaningar och svårigheter att utifrån förutsättningar kunna leva upp till 

förväntningar på yrkesrollen. Dessa utmaningar och svårigheter är beskrivs vara försämrade 

arbetsförutsättningar och mindre handlingsutrymme i samband med ökad arbetsbelastning 

(Tham, 2007, 2018; Lindahl & Bruhn, 2018). Vidare kan det konstateras att socialarbetare 

upplever att det finns motstridiga förväntningar riktade mot yrkesrollen och att dessa 

förväntningar kan leda till att etiska dilemman uppstår vilket i sig kan leda till att 

socialarbetares arbetsstrukturer och rutiner förändras på ett negativt sätt (Backlund, Eriksson, 

Von Greiff och Åkerlund, 2012). Socialarbetare präglas även av rollkonflikter och upplever 

att dem har en hög arbetsbelastning jämfört med andra liknande yrkesgrupper (Tham & 

Meagher, 2009). Tidigare forskning tyder även på att socialarbetare präglas av tidspress och 

att dem inte har tid att träffa klienter på grund av arbetsbelastning och höga krav på 

effektivitet bland arbetsuppgifter (Saltiel, 2016; Ferguson, 2016; Lindahl & Bruhn, 2018).  

 

Utifrån tidigare forskningen kan det konstateras att socialarbetare jobbar under krävande 

arbetsmiljöförhållanden och att dessa förhållanden påverkar socialarbetaren i sin yrkesroll på 

olika sätt. Dock är det sällsynt med forskning som belyser dessa förhållandens betydelse för 

kvaliteten i klientarbetet och om det har någon betydelse i den omsorg och service som 

socialarbetare bör erbjuda medborgare i utsatta situationer. Den tidigare forskning som har 

presenterats i denna studie belyser hur det ser ut för socialarbetare och inte vilken betydelse 

rådande arbetssituation kan innebära för socialarbetares möjligheter att leva upp till 

förväntningar. Utgångspunkten i denna studie är därmed att det finns en del tidigare forskning 

som indikerar på att socialarbetare i stort jobbar under krävande arbetsmiljöförhållanden, men 

att det inte finns lika mycket forskning som belyser konsekvenserna av dessa förhållanden 

och om dessa förhållanden har en betydelse för socialarbetaren i relation till de förväntningar 

som finns på yrkesrollen. Därmed har vi i denna studie valt att undersöka hur 

socialsekreterare upplever sin yrkesrollen utifrån handlingsutrymme och förutsättningar samt 

vilken betydelse dessa kan ha för klientarbetet, vilket är ett socialt fenomen som vi inte 

lyckats identifiera i tidigare forskning. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

De teoretiska utgångspunkterna som används i denna studie är handlingsutrymme, rollteori 

och makt. Dessa teoretiska utgångspunkter används i studien i syfte att söka en djupare 

förståelse kring de upplevelser och erfarenheter som socialsekreterare har av sin yrkesroll och 

handlingsutrymme samt de förutsättningar som ligger till grund för deras arbete.  

 

4.1 Rollteori 
 

Sociala roller består av förväntningar och normer kopplade till en viss position eller uppgift. 

De som studerar sociala roller undersöker hur dessa roller i en samhällskontext påverkar 

individen, det vill säga en rolls funktion och de förväntningar som den består av. Inom 

socialpsykologin menas att sociala roller är internaliserade, det vill säga att exempelvis 

utifrånkommande förklaringar och teorier införlivas i jaget. Utifrånkommande förväntningar 

internaliseras och blir en del av individens förväntningar på sig själv (Angelöw, Jonsson & 

Stier, 2015, 47ff). Giddens och Sutton (2013) beskriver roller inom sociologin som socialt 

definierade utifrån förväntningar på en individ i en statusposition eller social ställning som 
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denne försöker leva upp till. Vidare beskrivs att sättet individen agerar kan skilja sig mellan 

olika situationer och tillfällen och att sammanhanget kan påverka vilka roller vi spelar. 

Individens statusposition och sociala ställning kan skilja sig mellan olika sammanhang, 

exempelvis har en student har vissa förväntningar riktade mot sig medan samma individ även 

kan vara någons barn och i det sammanhanget finns en annan uppsättning förväntningar. 

Individers olika statuspositioner bildar unika kombinationer.  (Giddens & Sutton, 2014). 

Mänskliga relationer och beteenden är sammankopplade med det sammanhang som individen 

interagerar i, rollen är relaterad till utbytet med andra genom relationer, institutioner och 

sociala nätverk. I och med detta utbyte genom interaktion så är roller kopplade till en social 

position föränderliga utifrån tid och situation (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). En 

roll kan delas upp i position, roll och rollbeteende. Dessa indelningar innebär att positionen är 

något som betecknar (exv. en titel) individen, rollen är de förväntningar som finns för 

positionen och rollbeteendet hur individen i rollen beter sig (Angelöw, Jonsson & Stier, 

2015). Det går vidare att skilja mellan tillskrivna roller som vi inte kan påverka och 

förvärvade roller som vi själva väljer. Att vara, exempelvis, socialsekreterare kan ses som ett 

exempel på en förvärvad roll (Giddens & Sutton, 2014). 

 

4.1.1 Yrkesroll & rollkonflikt  

 

En yrkesroll är (likt det som konstaterats ovan) en social roll kopplad till en viss position i en 

organisation. Den är detaljerat beskriven och styrd av formella regler, exempelvis, lagar, men 

innehåller även andra aspekter så som hur individen själv tolkar rollen utifrån egna 

förväntningar, samspel med arbetsgruppen samt förväntningar från samhället. Enligt Lister 

går det att se fyra olika sorters roller kopplade till yrkesutövande, professionell roll, personlig 

roll, formell roll och informell roll. Dessa roller kan förklaras som att den professionella 

innehåller kunskap, färdigheter och förväntningar kopplade till professionen, den personliga 

innehåller individens personliga egenskaper som exempelvis ålder, den formella ses som 

formaliserade roller som exempelvis socialsekreterare, gruppledare och så vidare och 

informell som innebär den roll som individen skapar i arbetsgruppen (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008).  

 

Rollförväntningar kan vara viktiga för individer då de kan bedömas utifrån huruvida deras 

rollbeteende överensstämmer med förväntningar kopplade till rollen. Det finns två typer av 

rollkonflikter, intra- och inter-rollkonflikt. Intra-rollkonflikter innebär att en individ i en roll 

möter olika förväntningar kring vad rollbeteendet i den rollen är. Inter-rollkonflikt innebär att 

en individ innehar olika roller vars förväntningar är motstridiga (Angelöw, Jonsson & Stier, 

2015). Giddens och Sutton (2014) beskriver dock att det riktats viss kritik mot rollteori, i 

likhet med kritik mot annan mikrosociologi. Denna kritik består i att rollteorin erkänner att 

ojämlikheter finns, men kan inte förklara hur dessa uppstår eller upprätthålls och saknar 

därmed en slags samhällsteori eller ett mer övergripande perspektiv (a.a.). Payne (2015) 

menar vidare att en svaghet hos rollteorin är att den inte är till särskilt mycket hjälp när det 

gäller att intervenera, vilket andra teorier kan vara bättre på. Rollteorin kan i vissa fall 

generera intressanta analyser, men kommer inte fram till mycket som är användbart i 

praktiken (a.a.). Trots den kritik som riktas mot rollteorin anses rollteorin vara relevant för 

denna studie då rollteorin trots begränsningar erbjuder en möjlighet till viss förståelse kring 

hur socialsekreterare kan tänkas påverkas av de förväntningar och eventuella motsägelser och 

motstridigheter som förväntningarna kan innebära. Denna studie undersöker informanternas 

upplevelser och aspirerar inte att avslöja bakomliggande samhälleliga faktorer som ligger till 

grund till förväntningarna som de möter, vilket kan argumentera för att rollteorin kan vara av 

intresse trots kritik. 
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4.2 Handlingsutrymme 
  

Inom individ- och familjeinriktat socialt arbete beskrivs socialarbetare som 

gräsrotsbyråkrater, vilket enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) innebär en 

direktkontakt mellan socialarbetaren och de individer som socialarbetaren ska arbeta med. 

Enligt Johansson (2007) härstammar begreppet gräsrotsbyråkrati från det amerikanska 

uttrycket ”street-level bureacracy”, vilket introducerades av teoretikern och statsvetaren 

Michael Lipsky i en av hans artiklar från 1976. Lipskys huvudsakliga definition av begreppet 

gräsrotsbyråkrat var ”offentligt anställda tjänstemän vilka dels har direktkontakt med 

medborgarna i sitt dagliga arbete och dels har avsevärd handlingsfrihet i utförandet av sina 

arbetsuppgifter”. Lipskys definition av begreppet gräsrotsbyråkrat fokuserar på två viktiga 

moment varav det första är ”tjänstemän med direktkontakt med medborgarna” och 

”handlingsfrihet”. Enligt författaren innebär Lipskys definition att det endast är offentligt 

anställda tjänstemän med klientarbete och handlingsfrihet i sitt arbete som kan räknas som 

gräsrotsbyråkrater och alltså inte alla offentligt anställda tjänstemän med klientkontakt (a.a.).  

 

Att arbeta som socialarbetare inom individ- och familjeinriktat socialt arbete innebär enligt 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) att vara representant för en organisation. Att 

representera en organisation innebär i praktiken att besitta en position inom den specifika 

organisationen som socialarbetaren representerar. Sådana positioner kan innebära 

förväntningar från många olika aktörer i samhället såsom klienter, familjer, arbetskollegor 

och chefer, men även från andra externa aktörer. Hur en socialarbetare förhåller sig till och 

möter de förväntningar som riktas mot en, utgår från vad som benämns som 

handlingsutrymme.  Handlingsutrymme kan beskrivas som det utrymme som en 

socialarbetare har att agera inom, vilket formas och skapas av rådande lagar och regler i 

samhället. För socialarbetare kan handlingsutrymmet även formas och skapas av 

organisationens riktlinjer och delegationsordningar. Handlingsutrymmet kan ses som ett av de 

viktigaste verktygen för en socialarbetare. Detta eftersom handlingsutrymmet är vad som gör 

det möjligt för socialarbetare att kunna göra egna bedömningar och fatta egna beslut utifrån 

lagtolkning och klienternas behov. Dock kan handlingsutrymmet i vissa fall begränsa och 

hindra en socialarbetare från att agera på ett specifikt sätt, utifrån vad utrymmet endast tillåter 

socialarbetaren att göra. På så sätt kan handlingsutrymmet ses skapa valmöjligheter för 

socialarbetaren, men även som hindrande och en begränsningsfaktor (a.a.). 

  

Socialarbetare alltid har möjligheten att påverka sitt handlingsutrymme. Detta skriver 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) om och förklarar att socialarbetare kan i svåra och 

etiska situationer välja att antingen acceptera det handlingsutrymme som erbjuds av 

organisationen, eller sträva efter att vidga det. Detta kan göras genom fyra olika 

förhållningssätt. Det första förhållningssättet handlar om att acceptera det utrymme som är 

tillgängligt och hänvisa klienten till de lagar och regler som finns och som måste följas. Det 

andra förhållningssättet innebär en strävan att utvidga sitt befintliga handlingsutrymme genom 

att arbete inifrån organisationen för förändring. Detta kan ske genom att socialarbetaren 

påtalar problemet för chefer och andra organisatoriska ledare för att hitta en lösning. Det 

tredje förhållningssättet handlar om att försöka vidga det befintliga handlingsutrymmet genom 

att arbete utifrån organisationen och skapa opinionsbildningar. Det sista förhållningssättet går 

ut på att kringgå problemet och försöka hitta alternativa lösningar genom regelluckor utan att 

påtala problemet (a.a.). Enligt Johansson (2007) är det viktigt att socialarbetaren är medveten 

om vilka valmöjligheter och lösningar som är tillgängliga för en socialarbetare. Detta då 
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socialarbetare har ett ansvar att kunna ta ställning i olika situationer och kunna leva upp till 

organisationens förväntningar såväl som klientens förväntningar och hjälpbehov (a.a). 

 

4.3 Makt 
 

Makt är ett komplext begrepp som visat sig vara svårfångat och det finns flertalet sätt att 

beskriva och diskutera makt. Vi har i denna studie fokuserat på hur makt kan förstås i sociala 

relationer och interaktioner samt hur makt kan förstås i rollen som hjälpare. Nedan följer en 

kort redovisning av makt och de aspekter, för förståelse av makt som begrepp och teori, som 

varit relevanta och viktiga i denna studie. Engelstad (2006) beskriver makt att det finns vissa 

saker som är gemensamt mellan olika teorier om makt. Makten ses som en egenskap i relation 

mellan aktörer, makt är inte exempelvis pengar utan en egenskap i relationen. Makten är 

faktorer/aspekter i relationen som gör att en aktör gör något den inte annars skulle gjort. Med 

det menas att det finns ett orsakssamband mellan att aktör A:s handling och aktör B:s 

handling, om inte A hade handlat skulle B gjort något annat.  

  

Enligt Giddens och Sutton (2014) menar Foucault att makt är något som finns i alla sociala 

interaktioner, institutioner och människor. Han menade att ”makten inte koncentrerad till en 

institution, som staten, och den innehas inte heller av någon enskild grupp individer” 

(Giddens och Sutton, 2014). Heikkinen (2015) beskriver att makt är något som ständigt 

utövas, cirkulerar, ses som relationell och enligt Foucault (1975) finns i alla sociala relationer. 

Makten ägs inte av institutioner eller staten, de är dock en slags samlingspunkt för 

maktrelationer för att sedan spridas ut. Foucault menade att makt inte bara syns genom 

förtryck utan kan också användas i produktiva syften, exempelvis i armén för att nå högre 

produktivitet. Disciplinär makt kan därmed ses som förtryckande samtidigt som den bidrar 

med effektivitet och samordning. Foucault ansåg att makt och kunskap var nära besläktade 

och skrev då som makt/kunskap, exempelvis behövs detaljerad kunskap kring utförande för 

att kunna utöva disciplinär makt. Ett annat exempel på maktens tvetydighet beskrivs som 

synliggörande, genom kunskapsinsamling, av exempelvis utsatta grupper vilket kan ses som 

negativt då dessa grupper ses som problematiska samtidigt som det kan skapa bättre 

förutsättningar för deras situation (Heikkinen, 2015). Engelstad (2006) skriver vidare om 

Foucault och kommunikation utifrån synsättet att språket förmedlar makt, det är dock inte 

alltid den som talar som har makten. Det kan finnas situationer där den med makt är tyst och 

lyssnar, vilket exemplifieras till exempel genom socialarbetare som lyssnar på klienterna. 

Klienterna förväntas dela med sig av sitt inre samtidigt som socialarbetaren håller sig inom 

sin professionella roll och sin uppgift att undersöka klienten (Engelstad, 2006).  

 

4.3.1 Makt i rollen som hjälpare 

  

Skau (2018) beskriver hur makt kan användas både för hjälp och för skada, på så sätt är makt 

förknippat med etik och dilemman, inte bara för hjälpare utan i relationer mellan människor i 

stort. Makt och kontroll över andra ingår i yrkesrollen som hjälpare, vilket är en av flertalet 

aspekter som kan orsaka etiska utmaningar för hjälparna. Att hålla etiska reflektioner och 

diskussioner vid liv anses därmed vara av vikt, samtidigt som det är viktigt att lära sig förhålla 

sig till dessa då de är en del av arbetet. Den professionella hjälparrollen karaktäriseras av att 

det hjälpande arbetet utgår från avlönat arbete, att det bygger på professionskunskap och 

regleras av regler, riktlinjer och lagar. Författaren beskriver att hjälpare förväntas vara lojala 

mot arbetsgivaren och på så sätt kan hamna i kläm mellan arbetsgivarens vilja och klientens, 

exempelvis genom att hjälparen anser en viss sak kring klienten medan arbetsgivaren eller 

andra aktörer anser något annat. Trots att hjälparen kan känna sig maktlös i relation till 
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klienter eller systemet/organisationen som denne tillhör finns ändå en ojämn maktfördelning 

mellan klient och hjälpare på grund av hjälparens relation till hjälpapparaten och därmed 

dennes förutsättningar i relation till klienten (a.a.).  

 

4.4 Relevans och reflektioner kring teoretiska utgångspunkter 
  

I denna studie används rollteori, handlingsutrymme och makt för att tolka och därmed söka 

djupare förståelse för informanternas svar utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Genom att 

använda teori kan paralleller och liknelser dras mellan de olika informanternas svar, samtidigt 

som en djupare förståelse för datamaterialets helhet eftersöks. De begrepp och teorier som 

används i denna studie kan tänkas ha kopplingar till varandra, vilket förtydligas nedan.  

  

I denna studie används makt bland annat i relation till handlingsutrymme för att skapa en 

förståelse för socialsekreterares situation och hur makt kan ses i relation till deras 

förutsättningar att utnyttja sitt handlingsutrymme. Makt finns överallt i relationer och 

interaktioner mellan människor (Heikkinen, 2015), vilket innebär att det kan vara ett relevant 

perspektiv att beakta. Makten i rollen som hjälpare kan ses som fylld av dilemman där 

hjälparen kan hamna i kläm, vilket Skau (2018) belyser. Makt används därmed i denna studie 

för att söka förståelse för hur socialsekreterare förhåller sig till handlingsutrymmet och hur de 

påverkas av makt i sitt yrkesutövande. De förväntningar som finns på rollen som 

socialsekreterare kan enligt rollteorin tänkas övertas av socialsekreterarna och bli en del av 

förväntningar dessa har på sig själva (se Angelöw, Jonsson & Stier, 2015), vilket kan tänkas 

bidra med en förståelse kring vilken betydelse förväntningar och eventuella motstridiga 

förväntningar kan ha för socialsekreterarnas upplevelser av yrkesrollen. Enligt Svensson, 

Jonsson och Laanemets (2008) möter en socialarbetare inom en organisation olika 

förväntningar som denne ska förhålla sig till och möta inom sitt handlingsutrymme. 

Handlingsutrymmet kan ses som de möjligheter eller begränsningar som socialarbetaren har 

att förhålla sig till i sina valmöjligheter i yrkesutövandet (a.a.). Genom att socialsekreterarna 

därmed ska möta förväntningar, som riktas mot dem i sin yrkesroll, inom handlingsutrymmet 

kan rollteori tänkas vara relevant för att förstå hur socialsekreterarna kan påverkas av 

förväntningar i kombination med det handlingsutrymme som de förfogar över. 

 

5. Metod 
  

Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares upplevelser av yrkesrollen och 

handlingsutrymmet utifrån förväntningar och förutsättningar samt vilken betydelse dessa kan 

ha för klientarbetet med barn och unga. Genom att ta del av denna information var 

förhoppningen att undersöka vilken betydelse faktorer som möjligheter, hinder och dilemman 

kan ha på klientarbetet. För att uppnå detta syfte användes kvalitativa halvstrukturerade 

intervjuer. Holme och Solvang (1997) beskriver att kvalitativa metoder kännetecknas av 

närhet till det som studeras, det vill säga att det ofta finns en subjekt-subjekt relation mellan 

den som studerar och det som studeras, istället för den subjekt-objekt relation som kan finnas 

inom naturvetenskap. Genom att sätta sig in i informantens synsätt, perspektiv och levda värld 

så eftersöks en djupare förståelse och en nyanserad bild av det som studeras, genom att inta 

informantens perspektiv studeras fenomenet inifrån (Holme & Solvang, 2015). Utifrån 

studiens syfte ansågs en kvalitativ ansats bäst lämpad för att ernå en djup och nyanserad bild 

av informanternas situation och perspektiv. Denna studies syfte antyder att socialsekreterarnas 

erfarenheter och beskrivningar behöver förstås genom att anta ett inifrånperspektiv, detta för 

att kunna förstå deras levda värld och beskrivningar av sin situation. För att kunna uppfylla 

syftet valdes intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi har i denna studie använts oss av 
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halvstrukturerade och semistrukturerade som synonymer till varandra. Vidare utgick studien 

från det vetenskapsteoretiska perspektivet hermeneutik. Det hermeneutiska perspektivet 

genomsyrar denna studie, i sätt att se på kunskap, analys och kunskapsanspråk. 

 

5.1 Informationssökning 
  

För att hitta relevant forskning till denna uppsats användes databaserna Social Services 

Abstracts, Primo och Google Scholar. De sökord som användes var Social workers, 

expectations, role, workload och profession. Genom användandet av AND och OR mellan 

sökorden, en så kallad boolesk sökning, och att bara söka efter peer-reviewed artiklar 

begränsades sökresultatet något. Genom att läsa artiklarnas rubriker kunde antalet relevanta 

artiklar ytterligare begränsas. Efter det lästes abstract för att kontrollera relevans och slutligen 

lästes hela artiklar och utifrån detta identifierades artiklarna till avsnittet om tidigare 

forskning. Relevanta artiklar hittades även genom att identifiera tidigare studier, av författarna 

Lindahl och Bruhn samt Tham, som de nyare studierna bygger på. Inspiration för relevant 

tidigare forskning hittades även genom att läsa identifierade artiklars referenslistor. Denna 

process av informationssökning resulterade i nio studier som använts i uppsatsens avsnitt om 

tidigare forskning. Stor vikt lades vid att hitta källor som var peer-reviewed och bedömdes 

vara trovärdiga för att kunna säkerställa studiernas grundläggande kvalitet och även denna 

uppsats trovärdighet. Vidare söktes relevanta rapporter om socialsekreterares arbetssituation i 

relevanta databaser som Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). Vidare användes Socialtjänstlagen (2001:453) [SoL] för förståelse gällande 

socialsekreterares och socialtjänstens uppdrag och ansvarsområde. 

 

5.2 Urval 
  

Enligt Bryman (2011) används ofta målstyrda urval inom kvalitativ forskning, vilket innebär 

att informanter väljs utifrån vad som efterfrågas i frågeställningen. Nilsson (2014) menar att 

ett strategiskt urval kan användas för att skapa variation, mellan intervjupersonerna, när en 

forskare har kännedom om forskningsfältet (a.a.). Inför datainsamlingen i denna studie var 

tanken att använda ett strategiskt målstyrt urval för att se till att informanterna var av relevans 

för studiens syfte samt för att skapa variation. Tanken var att skapa variation utifrån kön och 

hur länge socialsekreterarna varit anställda på arbetsplatsen, men urvalet gick inte riktigt som 

planerat. Inledningsvis skickades ett mail till två gruppledare inom socialtjänsten för att fråga 

om vi kunde höra av oss till de socialsekreterare som vi valt. Svaret vi fick var att cheferna 

skulle gå ut med information till de anställda om denna studie och att de som var intresserade 

skulle höra av sig, varav en person hörde av sig och ville delta. När inga fler personer hörde 

av sig skickades ett mejl till de socialsekreterare som valts utifrån de strategiska kriterierna 

och på så sätt fick vi två informanter som var villiga att delta.  När den första intervjun skulle 

hållas så gjordes ytterligare ett försök till snöbollsurval på plats på socialtjänsten och på så 

sätt genom de kontakter författarna hade på arbetsplatsen så kunde ytterligare två informanter 

identifieras. Enligt Nilsson (2014) så innebär snöbollsurval att man ber en identifierad 

informant att identifiera en ny informant och så vidare (a.a.). Urvalsprocessen resulterade i 

fem intervjuer med socialsekreterare. Samtliga informanter i denna studie var utbildade 

socionomer och arbetar som socialsekreterare på socialtjänstens utredningsenhet för barn och 

unga i en mellanstor kommun. 
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5.3 Datainsamling 
 

För att kunna samla in information om socialsekreterarnas erfarenheter och upplevelser av sin 

yrkesroll har intervjuer genomförts, närmare bestämt halvstrukturerade intervjuer. Kvale och 

Brinkman (2014) beskriver intervjuer som utbytet av åsikter mellan två parter, som samtalar 

om ett tema. I en forskningsintervju produceras kunskap genom interaktionen mellan 

intervjuare och intervjupersonen, men det är forskaren som bestämmer temat och följer upp 

svaren som ges vilket innebär att samtalets parter inte är jämställda i en intervjusituation. 

Nilsson (2014) menar att kvalitativa intervjuer ger informanterna möjlighet att 

förklara/utveckla sina tankar kring intervjutemat. Dessa utförliga förklaringar kan ge 

forskaren inblick i komplexa fenomen, möjlighet till tolkning och djupare förståelse samt en 

förståelse för informantens levda värld (a.a.). Intervjuer kan därmed anses som lämplig 

datainsamlingsmetod för att kunna erhålla detaljerade och utförliga beskrivningar och därmed 

data som kan ge en inblick i komplexa situationer som förekommer/kan uppstå i rollen som 

socialsekreterare. Insamling av data genom kvalitativa intervjuer genomfördes med 

förhoppning om att kunna få tillgång till djupa och nyanserade svar om de på förhand 

konstaterade frågeställningarna. 

  

Halvstrukturerade intervjuer innebär både struktur och flexibilitet i och med att 

intervjupersonerna är fria att svara på frågorna samtidigt som frågor förbereds på förhand. 

Inom halvstrukturerade intervjuer ställs dessa förberedda frågor till samtliga intervjupersoner, 

vilket kan underlätta för framtida jämförelser och analys av olika intervjupersoners svar. Trots 

att halvstrukturerade intervjuer har viss struktur så behöver inte det innebära att de inte är 

flexibla utan det finns fortfarande utrymme för spontanitet och för att kunna gräva djupare i 

informanters olika svar (Nilsson, 2014). I och med den förberedda strukturen kunde fokus 

läggas på uppföljande och fördjupande frågor, samtidigt som det gick att falla tillbaka på 

strukturen och de förberedda frågorna för att skapa likhet mellan de olika intervjuerna. 

Halvstrukturerade intervjuer användes för att samla in ett varierat datamaterial, eftersom de 

olika informanternas perspektiv och svar skiljer sig åt i grunden, med en övergripande 

struktur för att möjliggöra analysarbetet. Nilsson (2014) beskriver att halvstrukturerade 

intervjuer kan vara fördelaktiga när intervjuaren är oerfaren inom intervjuer, eftersom det kan 

bli lättare att skapa högre validitet i och med den förutbestämda strukturen. Vidare beskrivs 

att det krävs mer av intervjuaren för att samla in en bra material genom ostrukturerade 

intervjuer (a.a.). Eftersom författarna inte hade särskilt mycket erfarenhet av intervjuer ansågs 

det lämpligt att använda halvstrukturerade intervjuer för insamlandet av relevant data.  

  

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide med teman och frågor. Intervjuguiden kan ses i 

sin helhet i bilaga 1. Valet att utforma frågor på förhand gjordes för att få intervjuerna att 

likna varandra samt för att ha konkreta frågor att falla tillbaka på. Frågorna var utformade för 

insamling av relevant information för studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden 

utformades utifrån fyra teman, möjligheter, hinder, motstridiga förväntningar och betydelse. 

Dessa intervjuteman valdes för insamling av information av relevans för studien samt utifrån 

operationaliserade komponenter av de teoretiska begrepp som användes för att analysera 

datamaterialet. Temana möjligheter och hinder användes för att ringa in olika komponenter av 

socialsekreterarnas handlingsutrymme. Motstridiga förväntningar användes för ge oss 

information om vilka förväntningar informanterna upplevt i sin yrkesroll samt om dessa 

förväntningar kan vara motstridiga. Det sista temat, betydelse, utformades för att utröna 

vilken betydelse faktorer som informanterna lyft under tidigare teman kan ha för deras 

yrkesroll som socialsekreterare. Back och Berterö (2015) skriver att en semistrukturerad 

intervju bör följa en intervjuguide, utifrån teman och tillhörande frågor, och frågorna bör vara 
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öppna. Öppna frågor ger informanten möjligheten att själv utforma sina svar, samtidigt som 

det kan vara nyttigt med specifika uppföljningsfrågor. Författarna beskriver att temana inte 

behöver tas upp i någon speciell ordning och att intervjuaren behöver vara flexibel utifrån 

informantens svar. Nilsson (2014) menar att frågorna inom frågetemana bör följa en logisk 

ordning då frågornas utformning och ordning kan påverka svaren (Nilsson, 2014).  

Intervjuguiden utformades utifrån en inbördesordning bland både frågeteman och frågorna 

inom dessa. Detta för att låta informanterna reflektera över vissa övergripande aspekter av det 

sista temat som handlade om betydelse utifrån de möjligheter, hinder och förväntningar som 

de beskrivit tidigare under intervjun. Stora och övergripande frågor formulerades till 

intervjuguiden för att låta informanterna reflektera över sina svar och vilka aspekter de vill 

lyfta. Sedan användes specifika frågor för att få förtydliganden och gräva djupare i 

informanternas svar, vilket kan ses vara i likhet med Back och Berterös (2015) resonemang.  

 

5.3.1 Tillvägagångssätt och svårigheter 

 

Intervjuerna ägde rum i socialtjänstens lokaler, varav tre intervjuer genomfördes på 

socialsekreterarnas kontor och två i socialtjänstens möteslokaler. Intervjuerna pågick i cirka 

en timme och båda författarna, till denna studie, deltog i samtliga intervjuer. Det gjordes inga 

uppdelningar av ansvar i intervjuerna utan författarna samspelade med varandra under 

intervjuerna och tog lika stort ansvar. Båda författarna har därmed deltagit i all insamling av 

data för denna studie. Under intervjuerna följdes intervjuguidens struktur och 

uppföljningsfrågor ställdes för att få förtydliganden och utveckling av de svar som 

informanterna gav. Nilsson (2014) menar att intervjuaren behöver vara medveten om 

förutfattade meningar, sin förmåga att interagera neutralt med informanterna samt förmåga att 

följa upp intressanta svar. Intervjuarens tonfall, kroppsspråk, kommentarer och vilka frågor 

som ställs kan påverka insamlandet av data och därmed resultatet, intervjuarens erfarenhet 

kan därför vara en viktig aspekt i insamlandet av data. Författaren menar även att intervjuaren 

kan minska risken att ryckas med i personliga samtal och uttryckande av åsikter under 

intervjuerna, vilket kan skada studiens validitet, genom att följa en intervjuguide (a.a.). En 

mer erfaren intervjuare hade således säkerligen kunnat samla in ett material som inte enbart är 

rikare och mer detaljerat utan även med mindre påverkan på informanterna. Författarna till 

denna studie är medvetna om detta och har således via förberedda frågor och intervjuteman 

försökt motverka påverkan på informanterna och irrelevanta utsvävningar (från både 

informanter och intervjuare). En annan aspekt som särskilt beaktats i denna studie är att en av 

studiens författare har tidigare varit VFU-student på utredningsenheten där intervjuerna 

genomfördes. Författaren har således tidigare haft kontakt med informanterna,  vilket kan ha 

påverkat deras svar. Eventuell småprat och dylikt hölls utanför intervjusituationen och vid 

datainsamlingen antogs en rollen som intervjuare, för att undvika sidospår. Det kan antas att 

informanterna valt att prata om sådant som intervjuaren redan har kunskap om, utifrån en 

gemensam förståelse för socialsekreterarnas kontext. Detta har beaktats genom att båda 

studiens författare deltagit i och delat ansvaret för samtliga intervjuer samt att intervjuguiden 

utformats på ett öppet och neutralt sätt, vilket antogs vara fördelaktigt för att minska risken 

för svar riktade mot VFU-perioden.  

 

5.4 Analysmetod 
 

För att bearbeta datamaterial har en tematisk analysmetod tillämpats i denna studie. Enligt 

Bryman (2011) handlar tematisk analys om att identifiera centrala teman i intervjupersonernas 

berättelser och upplevelser. Fokus i en tematisk analys är vad som berättas och hur det kan 

tolkas med hjälp av teori. Lindgren (2014) förklarar att tematisk analys sker genom tre steg. 
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Det första steget kallas för kodning och går ut på att genomföra en grov ordning av 

datamaterialet. Syftet med kodning är att skapa ordning i intervjumaterialet och undersöka hur 

olika koder relaterar till varandra. Efter kodningen tillämpas det andra steget i tematisk 

analys, tematisering, som handlar om att ordna datamaterialet på ett mer noggrant sätt genom 

att kategorisera materialet och dela in det i olika teman. Syftet med tematisering är att skapa 

mer ordning i datamaterialet, vilket gör det enklare för forskaren att identifiera viktiga 

mönster och kopplingar som kan vara av relevanta för studien. I det tredje och sista steget 

(summering) försöker forskaren analysera datamaterialet och dra slutsatser. Detta kan göras 

med hjälp av en teoretisk referensram eller med hjälp av ett eller flera teoretiska begrepp 

(a.a.). För denna studie var tematisk analys en lämplig analysmetod att utgå ifrån. Detta då 

tematisk analys möjliggör för forskaren att bryta ned datamaterialet till mindre centrala 

beståndsdelar och utesluta irrelevant material. På så sätt kan forskaren på ett enkelt sätt 

granska datamaterialet och fördjupa sig i innehållet för att sedan analysera det och dra 

slutsatser. Det finns dock en risk med tematisk analys som syftar till att reducera datamaterial 

och författarna till denna studie har tagit hänsyn till att riskerna om att exempelvis utesluta 

viktigt datamaterial och missa den mångdimensionalitet som materialet har. Därför är det 

viktigt att noggrant granska materialet och sätta sig in i texten innan det summeras och 

analyseras (a.a.). Trots risker med tematisk analys anses metoden vara mest relevant för denna 

studie då analysmetoden främst är avsedd för att analysera data i form av subjektiva 

upplevelser samt att analysmetoden även möjliggör för forskaren att sätta sig in i det 

insamlade datamaterialet och lägga fokus på vad informanterna anser är viktigt och identifiera 

viktiga mönster, vilket är något som vi har gjort i denna studie. Analysmetoden utgör även en 

möjlighet att med utgångspunkt i teoretiska begrepp och teorier utveckla vidare förståelse för 

det som studeras. 

  

Datamaterialet i denna studie har som ovannämnt bearbetats utifrån en tematisk analysmetod. 

Det första steget som tillämpades i analysarbetet var att vi transkriberade samtliga intervjuer 

och sparade dessa transkriberingar i olika Word filer som vi sorterat efter nummer (I1, I2, I3, 

I4, I5). Vi sorterade transkriberingarna efter nummer i syfte att skapa struktur i datamaterialet 

och kunna urskilja intervjupersonernas transkriberingar från varandra, vilket underlättade för 

oss under nästa steg som var kodning. Efter att vi hade transkriberat samtliga intervjuer lästes 

transkriberingarna noggrant minst en gång i syfte att sortera innehållet under olika koder. 

Därefter kunde vi utifrån koderna identifiera centrala teman och sortera datainnehållet under 

olika rubriker. Centrala teman identifierades genom att vi noggrant läste igenom koderna och 

granskade de utifrån centrala ämnen som kan vara av relevans för studiens syfte och 

frågeställningar. Under tematiseringsprocessen kunde vi identifiera fyra olika teman som 

utgjorde grunden för resultat/analys. De olika teman analyserades slutligen med hjälp av 

teoretiska begrepp och tidigare forskning. 

 

5.5 Hermeneutik 
 

Denna uppsats har inspirerats av en hermeneutisk ansats i syfte att tolka, förstå och analysera 

det empiriska datamaterialet. Enligt Westlund (2015) är den hermeneutiska ansatsen relevant i 

samhällsvetenskapliga studier vars syfte är att förstå och tolka individers upplevelser, 

handlingar, värderingar och tolkningar. Enligt Gilje och Grimen (2007) kan hermeneutik 

beskrivas som en tolkningslära som går ut på att tolka och förstå meningsfulla sociala 

fenomen. Andersson (2014) förklarar att begreppet hermeneutik ursprungligen härstammar 

från det grekiska språket och betyder ”tolkning av bibliska texter”. I dagens moderna 

samhälle definieras begreppet numera som ”allmän tolkningslära”. Sammantaget i alla 

definitioner handlar hermeneutik om en strävan att försöka tolka och förstå olika sociala 
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fenomen. Exempel på meningsfulla fenomen kan vara en individs handlingar, värderingar, 

tankemönster eller en individs muntliga eller skriftliga yttranden. Karakteristiskt för 

hermeneutiken är att alla meningsfulla fenomen behöver tolkas för att kunna förstås och få en 

mening (Gilje & Grimen, 2007). 

  

Inom hermeneutik finns ett viktigt grundantagande som utgår från att människor inte kan 

möta världen förutsättningslöst, förståelse för något sker alltid i bakgrund mot vissa 

förutsättningar och beroende på vilka förutsättningar vi har så kan något vara förståeligt eller 

oförståeligt. Dessa förutsättningar kallas förförståelse. Förförståelse är således nödvändigt för 

att kunna förstå någonting. Förförståelse behövs för att kunna tolka ett material och för att 

kunna veta vad som ska ses närmare på och vad som är relevant och är därmed viktigt för 

undersökningar, eftersom idéer utifrån förförståelse ger oss en riktning. Förförståelse kan 

bestå av många olika saker, exempelvis språk/begrepp, egna erfarenheter och egna 

föreställningar om världen (Gilje & Grimen, 2007). Vi inspirerades av vår förförståelse att 

genomföra denna studie. Genom en grundläggande förståelse av socialtjänstens och 

socialsekreterares uppdrag samt hur socialt arbete i stort är utformat, som vi fått genom både 

utbildning och särskilt under VFU-terminen (VFU = Verksamhetsförlagd utbildning), så ville 

vi undersöka närmare hur socialsekreterare upplevde sin situation. I vår förförståelse ingick 

hur media avbildar socialtjänsten och även lärare som berättat hur det kan se ut i praktiken. 

En av författarna till denna studie gjorde även sin VFU-termin på socialtjänstens enhet för 

barn och unga, vilket spelade en stor roll i att vi valde att undersöka just den delen av 

socialtjänsten. Under VFU-terminen mötte båda författarna socialt arbete som verkade ställa 

höga krav på personalen, vilket väckte intresset att studera hur socialsekreterare själva 

upplever sin yrkesroll i förhållande till relevanta teoretiska begrepp. Förförståelsen kan tänkas 

ha påverkat författarna negativt och skapat en något cynisk inställning till vad som kunde 

tänkas framkomma under intervjuerna, dock formulerades ett öppet syfte kunna ta till vara på 

informanternas upplevelser om hur situationen faktiskt ser ut. 

  

I bearbetningen av det insamlade datamaterialet användes, som ovan konstaterat, kodning och 

tematisering för att kunna se samband, utvinna mening och söka förståelse för 

socialsekreterarnas situation. Gilje och Grimen (2007) beskriver den hermeneutiska cirkeln 

som ett centralt begrepp inom hermeneutik, som ger en förståelse för sambandet mellan det 

som tolkas, kontext och förförståelse. Cirkeln symboliserar den ständiga rörelse inom 

forskning mellan det som ska tolkas och kontext eller det som ska tolkas och vår förförståelse. 

Ett antagande som ligger till grund för denna cirkel är att delen tolkas i relation till helheten 

och helheten i relation till helheten, tolkning av en del eller helhet är därmed beroende av 

varandra. Samma princip gäller för hur ett fenomen ska förstås utifrån kontexten eller vice 

versa (Gilje & Grimen, 2007). Analysarbetet i denna studie inspirerades av den hermeneutiska 

cirkeln, genom att enskilda koder och teman försökts ses i relation till sitt sammanhang och en 

helhet samtidigt som enskilda koder och teman användes som en del i helhetsförståelsen. 

Lindgren (2014) beskriver att kvalitativ analys, bestående av kodning, tematisering och 

summering, kan liknas vid den hermeneutiska cirkeln genom att den utgår från en iterativ 

process. Liknelsen kan dock ses mer likna metaforen av en spiral då processen strävar framåt 

mot mer utvecklade tolkningar. Denna process består av en växelverkan mellan det man redan 

vet (förförståelse) och nya observationer genom insamlade data, genom vilken tolkningar ska 

växa fram (a.a.). Genom förförståelse för det sociala arbetet som socialsekreterarna bedriver 

och relevanta teorier växlade analysarbetet mellan förståelse utifrån data och vår förförståelse 

för att kunna tolka och förstå. 
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Hermeneutik kan tillämpas på flera olika sätt beroende på sammanhanget som fenomenet ska 

tolkas i samt fenomenets mening, men även baserat på individens förförståelse om fenomenet. 

Gilje och Grimen (2007) förklarar att hermeneutiken utgår från en grundtanke om att alla 

individer förstår sociala fenomen mot bakgrund av specifika förutsättningar. Vidare menar 

Ödman (2007) att individens tolkning av ett socialt fenomen grundar sig i individens 

förförståelse och kunskap om fenomenet. Dock kan individens förförståelse och kunskap om 

ett specifikt fenomen vara otillräcklig i vissa situationer. Därför kan det ibland vara 

nödvändigt att tolka något som redan är tolkat. Sådana processer kallas för 

dubbelhermeneutik och går ut på att en forskare behöver ta hänsyn till och förhålla sig till en 

tillvaro eller en värld som redan är tolkad för att sedan tolka denna tolkning med hjälp av ett 

eller flera teoretiska begrepp (a.a.). Gilje och Grimen (2007) menar att vid tillämpning av 

dubbelhermeneutik måste forskaren å ena sidan förhålla sig till informanternas egna 

beskrivningar och tolkningar av sig själva och om världen. Å andra sidan tolka och analysera 

informanternas tolkningar mot bakgrund av ett samhällsvetenskapligt språk eller teoretiskt 

begrepp (a.a). I denna studie ansågs det viktigt att ha en medvetenhet om att de data som 

samlas in genom intervjuer redan är baserad på tolkningar, nämligen informanternas tolkning 

om sin omvärld och situation. Denna studie är därmed baserad på informanternas tolkningar. I 

denna studie tolkas därmed något som redan är tolkat och en djupare förståelse eftersöktes 

genom applicerandet av teorier och begrepp. 

 

5.6 Generalisering och kvalitet 
 

Eftersom denna uppsats utgick från kvalitativa metoder och intervjuer, som beskrivits ovan, 

var tanken inte att hitta generaliserbar kunskap eller allmängiltiga sanningar. Denna uppsats 

sökte förståelse kring socialsekreterares situation och utgick från ett relativt litet urval av 

informanter. Nilsson (2014) beskriver att fasta svarsalternativ kan vara fördelaktiga när det 

kommer till att skapa generaliserbar kunskap och för genomförandet av storskaliga studier, 

men att de samtidigt kan begränsa djupet på den kunskap som erhålls. Forskningsfrågan 

behöver därmed styra insamlingen. Kvalitativa intervjuer kan möjliggöra informativa svar 

som kan användas för djupare förståelse och tolkning (a.a.). Intervjuer valdes i denna studie 

eftersom denna typ av insamling och data var mest lämplig utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Nilsson (2014) menar dock att kvalitativa intervjuer tar mer tid i anspråk per 

informant än enkäter och därmed inte skapar samma förutsättningar för generalisering (a.a.). 

Thornberg och Fejes (2015) beskriver generalisering som när en studies resultat kan 

appliceras på exempelvis andra personer än de som inkluderats i studiens urval. För att kunna 

generalisera i statistisk mening behövs ett urval som är representativt för den population som 

man vill kunna uttala sig om (a.a.). På grund av det begränsade urval som denna studie utgått 

från går det inte att uttala sig i generaliserande termer, dock var inte anspråket att skapa 

generaliserbar kunskap och det har inte lagts vikt vid att skapa ett representativt urval. Utifrån 

likhet med tidigare forskning och rapporter (se exempelvis Lindahl, 2018) har resultatet av 

denna studies intervjuer dock kunnat ses i ljuset av den nuvarande situation som socialtjänsten 

och socialsekreterare befinner sig i. Resultatet av denna uppsats kan dock förstås utifrån ett 

hermeneutiskt sätt att se på generalisering. Thornberg och Fejes (2015) beskriver denna typ av 

generalisering som att en läsare kan påverkas av resultatet och till följd av det se sig själv eller 

sitt sammanhang på ett annat sätt, genom att läsaren tolkar och använder det för att förstå sitt 

eget sammanhang så överförs eller generaliseras det till dennes egen situation (a.a.). Studiens 

resultat skulle därmed kunna påverka exempelvis en socialsekreterares uppfattning om sin 

egen situation och på så sätt överföras till en annan kontext. 
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Enligt Bryman (2011) har forskare fört en diskussion om huruvida reliabilitet och validitet är 

relevanta begrepp för kvalitativa studier eftersom exempelvis validitet oftast inbegriper någon 

form av mätning, vilket inte är av intresse för kvalitativ forskning. Författaren redogör vidare 

för Lincoln och Gubas (1985) begrepp tillförlitlighet, som består av fyra kriterier: 

trovärdighet (credibility), överförbarhet (transferability), pålitlighet (dependability) och 

möjlighet att styrka och konfirmera (confirmability). Trovärdighet inbegriper att det kan 

finnas flera uppfattningar om en social verklighet och trovärdigheten i forskarens beskrivning 

är avgörande för hur den accepteras av andra. Att skapa trovärdighet i en studies resultat 

handlar om att säkerställa att undersökningen utförts enligt de regler som finns och att man 

rapporterar tillbaka till de personer som är en del av denna beskrivning (Bryman, 2011). 

Resultatet i denna studie har inte rapporterats tillbaka till informanterna som förmedlade den 

sociala verklighet som vi framställt i resultatet, vilket ses som en svaghet i studien och dess 

trovärdighet. Dock så kunde många likheter med tidigare forskning och rapporter från bland 

annat Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Arbetsmijlöverket ses, vilket ansågs tala 

för den sociala verklighet som beskrivits i denna studie. Undersökningen har även genomförts 

i enlighet med etiska principer (som redovisas nedan), GDPR och Örebro universitets 

riktlinjer för insamling av empiriskt datamaterial. Bryman (2011) beskriver överförbarhet 

utifrån att kvalitativ forskning eftersöker djup och inte bredd som kvantitativ forskning. 

Kvalitativ forskning använder ofta en mindre mängd individer som har vissa saker gemensamt 

och tenderar att fokusera på det kontextuella och betydelsen av det som studeras. Huruvida 

resultaten kan överföras till en annan kontext beror på omständigheterna och det behövs 

fylliga beskrivningar som skapar förutsättningar för andra att bedöma huruvida resultaten är 

överförbara (a.a.). Denna studie har försökt framställa resultatet på ett sådant sätt att det är 

tydligt hur tillvägagångssättet sett ut och genom likheter och skillnader försökt framställa en 

så tydlig bild av resultatet och den sociala verklighet informanterna beskrivit. Nästa kriterium 

är pålitlighet vilket Bryman (2011) skriver om och förklarar att det handlar om att anta ett 

granskande synsätt för att kunna bedöma en undersökning. Denna bedömning/granskning 

innebär att säkerställa tydlighet i redogörelser av forskningsprocessen och att alla faser i 

processen redogörs för (a.a.). I denna studie har vikt lagts vid att försöka redovisa studiens 

tillvägagångssätt, överväganden som gjort, svårigheter i processen (se exempelvis urval) och 

motivera de val som gjorts så tydligt som möjligt. Det sista kriteriet är möjlighet att styrka 

och konfirmera vilket Bryman (2011) beskriver som att det ska framgå att forskaren agerat i 

god tro och inte låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning studiens utförande eller 

slutsatser (a.a.). Detta anses framgå av exempelvis redovisning av etik, en medvetenhet om 

vilka begränsningar studien har (exempelvis i form av generalisering) samt en redovisning av 

den förförståelse som låg till grund för denna studie. 

 

6. Etiska överväganden 
 

Denna studie har genomsyrats av Vetenskapsrådets (u.å) fyra forskningsetiska 

grundprinciperna samtyckeskravet, nyttjandekravet, informationskravet och 

konfidentialitetskravet. Inför genomförandet av datainsamlingen utformades ett 

samtyckesformulär där informanterna informerades om vilka rättigheter de har i sitt 

deltagande i denna studie. I denna information belystes att informanterna skulle avidentifieras 

och att deltagandet var frivilligt samt att informanterna kan dra tillbaka sitt samtycke tills dess 

att uppsatsen godkänts. Kontaktuppgifter till studiens författare och handledare fanns med i 

formuläret ifall informanterna skulle ha några frågor eller funderingar och behövde ta kontakt 

med de berörda parterna av uppsatsskrivandet. Insamlat datamaterial i form av inspelade 

intervjuer och transkriberingar har bearbetats utifrån principen om konfidentialitetskravet och 

förvarats på ett sätt som inte riskerar att obehöriga får tillgång till, vilket informanterna gjorts 
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medvetna om genom samtyckesformuläret. Informanterna fick även ta del av nyttjandekravet 

som handlar om att information som samlas in om informanter endast kommer att användas 

för studiens syfte (a.a.). Samtliga informanter fick innan intervjun tillfälle att läsa igenom 

samtyckesformuläret, vilket de sedan skrev under och blev tillfrågade om de ville ha en kopia. 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver informerat samtycke som en aspekt att ta hänsyn till i 

de etiska ställningstaganden som görs inför och under en studie. Informerat samtycke innebär 

att informanterna ska vara informerade om att det är frivilligt att delta, vad syftet med studien 

är, att de uppgifter som lämnas är konfidentiella och hur det insamlade materialet kommer 

hanteras (a.a.). Vilket kan anses vara i linje med det kombinerade informations- och 

samtyckesformulär som informanterna skrivit under inför sitt deltagande i denna studie. Detta 

informerade samtycke kan även anses vara i linje med Lag (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor 16 och 17§. Samtyckesformuläret som användes inför 

intervjuerna kan ses i sin helhet i bilaga 2.  

  

Kvale och Brinkman (2014) skriver om konfidentialitet och menar att det är viktigt att ta 

hänsyn till vilka konsekvenser som kan uppkomma av att delta i en studie och även forskarens 

roll i undersökningen. Konfidentialitet innebär i stora drag att redovisningen av studien inte 

kommer innehålla uppgifter som kan identifiera deltagarna (a.a.). Informanterna har i 

framställningen av denna rapport anonymiserats och i vissa fall har språket i citaten redigerats 

för att minska sannolikheten att informanterna identifieras. I studien nämns inte heller i vilken 

stad undersökningen genomförts, detta för att skydda informanterna och för att upprätthålla 

konfidentialiteten. Genom att beakta konfidentialitet i studien togs det även hänsyn till 

eventuella konsekvenser som hade kunnat uppkomma om informanterna identifierats till följd 

av sina uttalanden. Kvale och Brinkman (2014) beskriver att forskaren spelar en avgörande 

roll i den vetenskapliga kunskapens kvalitet och de etiska beslut som fattas under 

studieprocessen. Författarna beskriver att forskarens integritet kan vara en viktigt aspekt, 

särskilt när det kommer till intervjuer, eftersom kunskapen erhålls genom forskaren. Vidare 

beskrivs att kunskap om etiska frågor, riktlinjer och teorier behövs för att fatta etiska val, men 

att integriteten och forskarens erfarenhet och hederlighet kan vara avgörande. Intervjuer 

benämns som interaktiv forskning och samspelet mellan forskare och informant kan riskera 

forskningens oberoende. Det kan bland annat ske genom att forskaren relaterar till 

informanterna så starkt att framställningen och tolkningen av insamlat material påverkas 

(a.a.). I denna studie har författarna tagit ställning till de etiska situationer som uppstått under 

processen vid framställning och presentation av insamlad data. En sådan situation rör hur 

mycket information om informanterna som ska framgå och huruvida det fyller ett syfte för 

denna studie, exempelvis informanternas ålder och hur länge de arbetat på enheten. 

Informanterna anonymiserades i denna studie och valet gjordes att inte presentera 

bakgrundsfakta om de enskilda socialsekreterarna för att minska risken att de identifieras och 

kan behöva stå till svars för uttalanden som gjorts i intervjuerna. Vidare har forskarna försökt 

vara neutrala i framställningen av resultatet i den mån det går utifrån förförståelse om tidigare 

forskning och egna erfarenheter från arbetslivet samt VFU-termin. Genom att utforma syftet 

och frågeställningarna i denna studie på ett öppet sätt försökte forskarna bortse från viss 

förförståelse om hur arbetssituationen kan se ut i socialt arbete. Ett öppet syfte och öppna 

frågor användes för att kunna få en bild av situationen som informanterna upplevde den och 

även för att inte projicera egna “antaganden” på informanterna.  

 

7. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna att presenteras och även analyseras utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Analysarbetet i denna studie har 
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inspirerats av den hermeneutiska ansatsen genom att resultatet tolkats för att söka djupare 

förståelse. Dubbelhermeneutik anses vara viktigt i analysarbetet genom en medvetenhet om 

att det insamlade datamaterialet, som i denna studie tolkas med hjälp av teoretiska begrepp, 

baseras på informanternas tolkningar av sin omvärld och situation. Utifrån detta resonemang 

om dubbel hermeneutik eftersöks därmed djupare förståelse av upplevelser som redan tolkats 

av informanterna.  

 

7.1 Lagens betydelse för socialsekreterarrollen 
  

Under intervjuerna framkommer att det mesta av socialsekreterarnas arbete utgår från 

lagstiftning. Informanterna berättar att lagar har en stor betydelse i rollen som 

socialsekreterare och att lagar i många fall kan upplevas som möjliggörande och i andra fall 

som begränsande och hindrande. Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), Lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Offentlighets- och sekretesslag 

(2009:400) (OSL) är tre centrala lagstiftningar som socialsekreterarna utgår ifrån 

kontinuerligt i utredningsarbetet. En majoritet av informanterna upplever att lagstiftning kan 

vara begränsande i deras yrkesroll som socialsekreterare och att lagar i många fall är en 

orsaksfaktor till att etiska dilemman uppstår. Informanterna berättar att OSL kan leda till en 

krock mellan föräldrars rättigheter och socialsekreterarnas strävan efter att skapa 

förtroenderelationer med barnen. Informanterna förklarar att barn ibland kan vilja prata och 

delge socialsekreterarna viktig information som barnen inte vill att föräldrarna ska få 

kännedom om, men att föräldrarna utifrån lag har rätt att ta del av informationen. På så sätt 

upplevs lagen som hindrande och begränsande i rollen som socialsekreterare. Vidare berättar 

informanterna att etiska dilemman kan uppstå i situationer då socialsekreterarna anser att barn 

behöver beredas vård, men att det enligt lag inte är möjligt på grund av barnets ålder och att 

samtycke inte ges från föräldrar eller barnet själv samtidigt som kriterier för 

tvångslagstiftning inte är uppfyllda. 

  
Det finns även motstridiga förväntningar i lagen. Föräldrar har utifrån lag mycket rättigheter. 

Och om det är den förälder som själv utsätter sitt barn för fara, då uppstår ett dilemma för oss då 

man utifrån lag måste delge föräldrarna information som eventuellt barnet kan lida men för. 

Även om det finns viss lagstiftning som till viss del kan se över sekretessen, så finns det inget 

som kan täcka det helt. (I.2) 

  
För att det ska kunna bli LVU eller för att vi ska kunna ansöka om LVU så måste det finnas 

vissa kriterier som är uppfyllda. Är dessa kriterier inte uppfyllda då har vi bara SoL att hålla oss 

inom och om vi ser ett behov av stöd för en ungdom och ungdomens föräldrar, men att de inte 

vill ta emot stödet, då är det ju ett hinder. Då är man inte tillräckligt över på andra sidan till LVU 

då det inte är så pass allvarligt att vi kan åberopa den lagen. Det hindret uppstår hela tiden, att 

man ser ett stort behov, men att klienterna inte vill ta emot det. Då kan vi inte göra så mycket 

och då får man ju släppa taget i ärendet samtidigt som man tänker ”aja, de får väl återkomma när 

det bli värre så kan vi då åberopa LVU lagen istället”, det händer jämt. (I.1) 

  

Angelöw, Jonsson och Stier (2015) skriver om rollteorin och förklarar att rollförväntningar 

har en stor betydelse för individer då de kan bedömas utifrån huruvida deras rollbeteende 

överensstämmer med förväntningarna på rollen. En rollkonflikt kan uppstå om individen 

upplever olika förväntningar på rollen vilket inom rollteorin benämns för intrarollkonflikt och 

handlar om att en individ i en roll möter olika förväntningar kring vad rollbeteendet i den 

rollen är. Om individen upplever motstridiga förväntningar kallas detta för intra-rollkonflikt 

(a.a). Av I.2 framgår att föräldrars rättigheter över sina barn kan leda till att etiska dilemman 

uppstår. De etiska situationer som informanterna pratade om kan med utgångspunkt i 

rollteorin tolkas som en rollkonflikt då socialsekreterarna har olika och motstridiga 
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förväntningar på sig att å ena sidan hjälpa och stödja barnet i dess situation å andra sidan 

delge föräldrar känslig information som barnet kan lida men för och skada barnets förtroende 

för socialsekreterarna. I.2 berättar att information i vissa fall kan sekretessmarkeras gentemot 

föräldrarna utifrån lagstiftning, men att det ibland inte är möjligt att sekretessmarkera all 

information. Det kan förstås som att trots socialsekreterares vilja att sekretessmarkera viss 

information så är det inte alltid möjligt, vilket enligt Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008) kan ses som ett begränsat handlingsutrymme. 

  

Sammantaget visar resultatet även att utmaningar i arbetet har en stark koppling till 

samhällsaktörers skilda uppfattningar om varandras ansvarsområden. Enligt informanterna 

framgår det tydligt av socialtjänstlagen att socialtjänsten har det yttersta ansvaret över att 

tillgodose barns behov i svåra situationer och tillförsäkra dem goda uppväxtförhållanden, 

vilket socialsekreterarna är väl medvetna om. Trots detta kan etiska situationer uppstå då 

andra aktörer glömmer bort ”yttersta ansvaret” och istället uppfattar lagen utifrån att 

socialtjänsten har det största ansvaret. Detta resulterar i att andra aktörer ”släpper taget” om 

barnet och prioriterar bort ärendet med avsikt att socialtjänsten finns där och ansvarar över 

barnet. I.1 uttrycker att ”alla kanske inte har helt koll på vad socialtjänsten gör eller vilka 

skyldigheter socialtjänsten har”. Många informanter uttrycker även att dilemman uppstår när 

socialsekreterare och andra huvudmän har skilda uppfattningar om barnets problematik och 

därmed skilda uppfattningar om vårdbehoven och vems huvudansvar det är att tillgodose 

dessa behov. 

  
Något som vi brottas med ganska mycket är till exempel när skola, BUP, och andra aktörer har 

förväntningar på socialtjänsten som inte ingår i vårt ansvarsområde. Många aktörer tror att 

socialtjänsten har det största ansvaret ”nu måste socialtjänsten gå in”. Men vi har bara det 

yttersta ansvaret, vilket innebär att vi också har som uppgift att kolla om behovet kan tillgodoses 

av någon annan aktör innan vi kliver in med en insats. (I.1) 

  

Det handlar oftast om vems ansvar det är. Våra klienter tillhör olika bord, till exempel 

socialtjänsten, psykiatrin och LSS. Utifrån lag är vi skyldiga att se till att barnen har en skälig 

levnadsnivå, men utifrån att de tillhör andra insatser, kan vi inte bevilja något utifrån att de 

tillhör ett annat bord. Det är ett stort hinder som vi stöter på. (I.2) 
  

Lagar och regler är enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) två grundläggande 

faktorer som skapar och formar en socialarbetares handlingsutrymme. Om lagstadgade 

förväntningar inte krockar med andra aktörers förväntningar kan lagen ses som 

möjliggörande, men om dessa förväntningar krockar kan socialarbetare uppleva lagen som 

begränsande och hindrande i handlingsutrymmet. I samband med det framgår av I.1 att lagar 

har en stor betydelse i socialsekreterarnas dagliga arbete. Lagen upplevs vara begränsande när 

socialsekreterarna i vissa fall ser ett vårdbehov men att samtycke inte framgår av föräldrarna 

eller barnet själv och att kriterier för tvångslagstiftning inte är uppfyllda, vilket hindrar 

socialsekreterarna från att hjälpa barnet. Av I.2 kan det även konstateras att det finns 

indikationer på att lagen hindrar och begränsar socialsekreterarna från att agera och hjälpa 

barn då de tillhör andra aktörer, vilket skapar rollkonflikter mellan att å ena sidan vara skyldig 

att hjälpa barn och se till att de växer upp under goda förhållanden, å andra sidan inte ha 

någon handlingsfrihet. Utifrån I.1 och I.2 kan det därmed konstateras att socialsekreterarna 

har en begränsad handlingsfrihet och därmed ett begränsat handlingsutrymme (a.a.). 

  

7.2 Brist på resurser? 
  

Detta tema utgår från olika slags resurser som socialsekreterarna beskrivit under 

intervjutillfällena, som de upplever ha betydelse för deras yrkesroll och arbetsuppgifter. 
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Under intervjuerna framkommer att tid, eller närmare bestämt tidsbrist, upplevs av 

socialsekreterarna som försvårande utifrån ärendemängden. Vi har valt att se tid som en resurs 

eftersom den rådande arbetsbelastningen kräver att socialsekreterarna prioriterar bland sina 

arbetsuppgifter. I intervjuerna framkom att vissa arbetsuppgifter inte hinns med till följd av 

arbetsbelastningen och tid kan därmed ses som en resurs, som det enligt samtliga informanter 

är brist på. Majoriteten av socialsekreterarna som intervjuades påtalade även att kommunen 

och socialförvaltningen har ett budgetunderskott, vilket påverkar socialsekreterarnas 

handlingsutrymme och därmed valmöjligheter. Det beskrevs att ekonomi och budget är på 

“tapeten” (I.1) nu och att det talas mycket om hur enheten ska förhålla sig till den ansträngda 

ekonomin. Vi valde även att ta upp kollegialt stöd och stöd från ledning som en resurs som av 

många ses som en förutsättning och tillgång för att kunna bedriva arbetet som 

socialsekreterare. Nedan kommer tid, ekonomi och kollegialt och ledningsstöd att behandlas 

under separata rubriker, eftersom dessa ses som flera olika slags resurser av betydelse för 

socialsekreterarna. 

  

7.2.1 Tillräckligt med arbetstid? 

 

I följande avsnitt presenteras resultat i första hand som sedan avslutas med en gemensam 

analys. 

  

Samtliga informanter berättar att det inte finns tillräckligt med tid för de arbetsuppgifter som 

förväntas av de. Informanterna nämner arbetsbelastning i relation till den lagstadgade 

utredningstiden på max 4 månader som en av de största orsakerna till den rådande tidsbristen 

på enheten. Informanterna är kritiska till socialtjänstlagens utredningstid och berättar att 4 

månader inte är en tillräckligt lång utredningsperiod för att kunna utreda barn och unga utifrån 

att de har så hög arbetsbelastning. Vidare förklarar informanterna att en orsak till detta är att 

barn och föräldrar ibland kan ha en negativ inställning till socialtjänstens arbete och avstår 

från att samarbeta med socialsekreterare, vilket försvårar utredningsprocessen och kräver 

längre utredningstid. Några informanter berättar även att trots det faktum att vissa klienter 

ibland är samarbetsvilliga och söker hjälp, kan det ibland vara utmanande att ägna tid åt dem 

på grund av arbetsbelastningen. 

 
Det finns inte tillräckligt med tid och tid kan ju se olika ut, som jag tidigare sa 4 månader kanske 

inte är tillräckligt med mycket tid för göra en korrekt utredning utifrån att man inte får träffa de 

och där är tiden en aspekt, och sen tid utifrån att man har för mycket att göra och då har man inte 

heller tillräckligt med tid att ge dem, även om klienterna är samarbetsvilliga så har man inte 

tiden att lägga ner på dem. (I.2) 

 

Informanterna pratar även om tid i relation till arbetsbelastning och prioriteringar i 

arbetsuppgifterna. Samtliga informanter beskriver att de ibland behöver prioritera bort vissa 

ärenden och arbetsuppgifter som kan vara nödvändiga att genomföra då det råder en hög 

arbetsbelastning och en tidsbrist på arbetsplatsen. Arbetsprioriteringen sker utifrån ärendenas 

karaktär där akuta ärenden prioriteras i första hand och tar mer plats i arbetet. Informanterna 

beskriver arbetsbelastning, tidsbrist och arbetsprioritering som tre centrala utmaningar och 

hinder i arbetet som socialsekreterare. 

 
Det finns inte tid och de prioriteras inte, de ärenden som kanske inte har lika stort behov. Det är 

ju olika grader av allvarlighet. En del har väldigt akuta besvär och då måste man prioritera just 

dessa och dessa ärenden tar mycket tid. Sen finns det ärenden där klienterna endast kanske 

behöver samtalsstöd men som får vänta x antal veckor och då kanske deras situation förvärras, 

men man kan inte ta emot dessa ärenden direkt för att det skriker liksom inte akut. Och det är en 

tidsgrej, att man inte har tid att lägga ner för att det är för hög arbetsbelastning. (I.2) 
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Att det råder en hög arbetsbelastning och en tidsbrist på enheten är något som har bekräftats 

av samtliga informanter. Dock berättar vissa respondenter att de upplever en hög 

arbetsbelastning och en tidspress i arbetet, men inte till den graden att de inte har tid att träffa 

barnen. Detta uttrycks i form av att ”Det har nog inte hänt att jag inte hunnit träffa klienterna” 

(I.3) och ”Men nej, jag har inte känt att stressen eller arbetsbelastning påverkat mig så pass 

mycket att jag inte gett klienterna den tiden som de behöver” (I.1). Dock berättar samtliga 

informanter att de ibland inte hinner med dokumentationsarbete och andra administrativa 

uppgifter. Informanterna beskriver att dokumentationsarbete och andra administrativa 

uppgifter är det som drabbas mest, under perioder med hög belastning, då klientarbete 

prioriteras i första hand. Att göra utredningar och att träffa klienter är det som prioriteras 

vilket innebär att en del av den administration som ska ske runt ett ärende inte hinns med och 

kompromisser görs i det avseendet, genom att exempelvis muntligt kommunicera det som 

egentligen skulle presenterats som skriftligt underlag. 

  
[…] På vår enhet har vi väldigt mycket oskrivet, alltså att man inte skriver beslutsunderlagen. 

Det tycker jag och det är skrämmande att man kan ha så låg kvalitet på det. För vi skickar ju folk 

till öppenvården och meddelar att de har vissa bekymmer som de behöver hjälp med. Men vi kan 

liksom inte lägga fram ett skriftligt papper och meddela att ”det beror på det här och det här”, 

utan vi meddelar det muntligt. Sen så kan man fråga personen två år senare ”varför var du på 

öppenvården?” och då finns det inget papper skrivet utan det kanske skrivs två år senare. (I.3) 

  

Men nej det är definitivt någonting som vi inte hinner med, det gör man inte. Jag har jättesvårt 

att se att det är många som hinner med beslutsunderlag. Utan man ger en muntlig 

kommunicering vilket egentligen också är ett beslut som man kan överklaga eller ha 

anmärkningar på men det ska ju helst gå till på det sättet att man har ett avslutande möte där man 

har ett skriftligt beslutsunderlag. (I.5) 
  

Enligt I.2 hinner socialsekreterarna inte göra korrekta bedömningar då de inte hinner träffa 

barnen tillräckligt många gånger under dessa 4 månader som en utredning får vara aktuell. I.2 

uttrycker även att det på grund av arbetsbelastning inte finns tillräckligt med tid att ägna åt 

barnen. I. 3 och I.1 uttrycker däremot att de inte upplever att de aldrig har tid för klienterna på 

grund av arbetsbelastning. Istället berättar samtliga informanter att dokumentationsarbete och 

andra administrativa uppgifter är det som påverkas mest när de är överbelastade och stressade. 

Vidare framgår av I.3 och I.5 att det som påverkas mest under högbelastade perioder är 

beslutsunderlag, det vill säga administrativa uppgifter. Sammantaget av resultatet finns det 

indikationer på att det råder en hög arbetsbelastning på enheten som i sig är präglad av 

tidsbrist och etiska dilemman. Enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) är 

handlingsutrymme en viktig förutsättning för socialarbetare då det möjliggör för 

yrkesutövaren att göra bedömningar utifrån lagstiftning och klienternas behov. Brist på 

handlingsfrihet och handlingsutrymme kan därmed ses som en begränsande faktor som 

hindrar socialarbetaren från att agera på specifika sätt som hen anser är nödvändiga. Faktorer 

som formar och skapar ett handlingsutrymme kan vara lagar och regler, riktlinjer samt 

förväntningar på yrkesrollen (a.a.). Utifrån informanternas svar kan det därmed konstateras att 

socialsekreterarna har ett begränsat handlingsutrymme då rollen som socialsekreterare präglas 

av en lagstadgad tidsbestämmelse som upplevs vara otillräcklig. Tidsbestämmelsen och 

mängden utredningar leder till att det inte finns tillräckligt med tid för alla arbetsuppgifter. Att 

dokumentation prioriteras bort för att kunna klara av ärendemängden kan ses som att 

socialsekreterarna på grund av arbetsbelastningen har svårt att nå upp till de kraven som ställs 

på utredningsarbetet. Det kan därmed tolkas som att vissa aspekter av rättssäkerheten 

åsidosätts. Antalet utredningar begränsar socialsekreterarnas handlingsutrymme i 

utredningsförfarandet utifrån en tidsbrist och även hur prioriteringar i arbetet görs.  
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7.2.2 Ekonomiska resurser 

 

När vi frågade informanterna om hur de ser på arbetsresurser var ekonomi ett centralt tema 

under de flesta intervjuer. Informanterna berättade att kommunen har ett ekonomiskt 

underskott vilket påverkar socialtjänstens verksamhet i sin helhet. Socialsekreterarna upplever 

att budgetunderskottet skapar många hinder och begränsningar i arbetet. Det är något som de 

ständigt måste förhålla sig till i utredningsprocessen. Under intervjuerna framkommer att 

ekonomiska faktorer har en avgörande roll i hur mycket insatser socialsekreterarna kan och 

får bevilja samt att ekonomin kan avgöra vilka typer av insatser som får beviljas. 

Informanterna förklarar att när handlingsfriheten begränsas blir det svårt att arbeta 

förebyggande med barnen. Den ansträngda budgeten inom socialtjänsten påverkar även 

socialsekreterarnas arbete genom att höga krav ställs på de från chefer gällande om en insats 

verkligen behöver tillämpas i nuläget eller om det kan vänta. Faktorer som avgör om en insats 

bör tillämpas i nuläget eller inte har med huruvida ärendet är akut, det vill säga ärendets 

karaktär och barnets situation. Socialsekreterarna upplever att detta påverkar utsatta barns 

rättighet att få behövlig vård. Utöver det upplever socialsekreterarna även att när ekonomin 

begränsar handlingsutrymmet på det sättet kan barns situationer förvärras med tid då barnen 

inte får den vård de behöver i tid. 

  
Man kan känna sig begränsad i ens handlingsutrymme genom ekonomin. Kommunen är ju i 

underskott just nu och då ska man liksom tighta till ganska många delar av arbetet vilket har en 

stor påverkan i arbetet. Specifikt när man vill arbeta mer förebyggande då det inte ges samma 

utrymme längre. Handlingsutrymmet påverkas genom att man är tvungen att ge avslag trots att 

man egentligen önskar att man kunde bevilja då man tror att det här kommer bli bra för barnet 

på lång sikt. Men eftersom det inte är så akut så beviljar man inte det just nu. Det är när det 

kommer till insatser och att man blir väldigt begränsad. Man kan liksom ha en familj som önskar 

väldigt mycket stöd men att man har gjort bedömningen av att det är inte akut, då behöver det 

här barnet kanske inte placeras just nu. Istället beviljar man insatser som inte kostar pengar men 

som egentligen inte ger någonting i längden. Detta påverkar en då man ser att det kanske inte 

blir bra. Sen kan det också hända att barnet kommer tillbaka om x antal månader, och då är 

situationen mycket värre. (I.2) 

  

Handlingsutrymmet kan skapa förutsättningar för socialsekreteraren att arbeta på ett sätt som 

hen själv och vill och önskar utifrån barnens behov och vad som är nödvändigt att göra i det 

enskilda ärendet. Men om handlingsutrymmet är begränsat kan det skapa hinder och 

begränsningar för socialsekreteraren i å ena sidan utredningsarbetet som innefattar att ha 

utredningssamtal med barn och föräldrar, ta kontakt med berörda parter samt utforska 

information kring det aktuella problemet, men å andra sidan även erbjuda barnen 

individanpassat stöd och behövlig vård. Av I.3 framgår att det på grund av bristande 

ekonomiska resurser är svårt att arbeta förebyggande med barnen och därmed är det inte 

möjligt att erbjuda barnen insatser som socialsekreterarna själva anser är nödvändiga. På så 

sätt indikerar resultatet på att den ansträngda budgeten i kommunen har en stor påverkan på 

socialsekreterarnas handlingsutrymme genom att det begränsar dem i yrkesrollen. Resultatet i 

denna studie kan ses i likhet med med resultatet av en annan studie där det framgick att 

socialarbetare idag är mer begränsade i sina yrkesroller än vad de var under tidigare år och att 

socialarbetare idag har en högre arbetsbelastning och högre arbetskrav samtidigt som 

handlingsutrymmet är mer begränsat (Tham, 2018). 

  

Under intervjuerna framkom även att trots det faktum att socialsekreterarna upplever att de 

begränsas i sin yrkesroll av ekonomiska faktorer så uttrycks det även att det kan vara 

utvecklande i den aspekt att det sätter krav på de att bli mer kreativa i sättet de förhåller sig 
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till olika lösningar. Trots bristande ekonomiska resurser på enheten kunde många 

socialsekreterare relatera till att resursbristen ställer högre krav på dem i utredningsprocessen, 

vilket kan vara utvecklande. Informanterna berättade att resursbristen kan leda till ett behov 

av ökad kreativitet i strävan efter att hitta lösningar. Socialsekreterarna berättade att när de 

inte kan eller får bevilja en specifik insats, börjar de läsa på och utforska om det finns andra 

alternativa och kostnadseffektiva lösningar som gynnar alla parter i ärendet. Detta kan 

härledas till Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) som skriver att socialarbetare alltid 

kan påverka sitt handlingsutrymme om motivation finns. Detta kan ske genom att 

socialarbetaren vänder sig till chefer och försöker lösa problemet genom de eller genom att 

kringgå problemet och försöka hitta alternativa lösningar genom regelluckor utan att påtala 

problemet (a.a.). 

  
[…] Jag måste även bli mer kreativ i att hitta andra vägar och lösningar som inte kostar. Så jag 

ser det inte bara som en nackdel. Utan det ställer krav på mig som gör att jag utvecklas på ett sätt 

genom att försöka hitta andra alternativa lösningar för att tillgodose barnens behov. Även om vi 

inte har rätt förutsättningar till det så kan det vara till en fördel för mig också. (I.2) 

  

Dock kvarstår fortfarande risken att förebyggande insatser inte prioriteras och att det finns 

risk att barns behov inte tillgodoses på grund av bristande förutsättningar. Detta framgår 

tydligt av I.2 när hen på slutet säger ”även om vi inte har rätt förutsättningar till det…”. Det 

kan därmed tolkas å ena sidan som att resursbrister på enheten i vissa fall kan vara positivt för 

socialsekreterarnas utveckling å andra sidan att det fortfarande brister förutsättningsmässigt 

och att handlingsutrymmet därmed är begränsat. 

  

7.2.3 Kollegialt och ledningsstöd 

 

Informanterna beskriver samråd som en tillgång eller möjlighet i deras arbete som 

socialsekreterare. Samråd är ett möte som flertalet informanter beskriver vara viktigt för att de 

ska kunna komma vidare i svåra ärenden. I samråden deltar kollegor och gruppledare. Samråd 

är ett forum för diskussion och på så sätt tar gruppen vara på de erfarenheter som finns bland 

personalen. Idéer bollas vilket ger socialsekreterarna möjlighet att få nya perspektiv på 

situationer som de står inför. Informanterna belyser vikten av den hjälpen som de får av 

varandra, gruppledare samt enhetschef, det vill säga kollegialt- och ledningsstöd. En 

informant belyser även att det kan ses som en skyldighet att ta hjälp i ärenden där 

socialsekreterarna själva inte vet hur de ska gå vidare. Det framkommer i intervjuerna att 

samrådsmöten ses som en tillgång och upplevs vara en nödvändighet för att kunna hitta 

lösningar i komplexa ärenden och arbeta på ett korrekt sätt. 

  
[…] Det är en möjlighet att man arbetar i grupp för att bolla. Det är ett arbete med högt tempo 

och det är lätt att missa saker och då är det enklare att bolla idéer med en kollega eller 

gruppledare för att göra rätt. (I.2) 

  

Det framkommer i intervjuerna att socialsekreterare ofta stöter på hinder och dilemman i 

arbetet som socialsekreterare och att det kollegiala stödet och samrådsmöten är en möjlighet 

att komma vidare i svåra situationer. Enligt Johansson (2007) är det viktigt att socialarbetare 

är medvetna om vilka möjligheter denne har i arbetet för att kunna leva upp till förväntningar 

från klienter såväl som organisationen (a.a.). Genom tillgång till det kollegiala och 

chefsstödet som samråd innebär så kan socialsekreterarna få nya perspektiv. Samråd skulle 

kunna ses som en möjlighet för socialsekreterarna att genom ökad medvetenhet om sina 

valmöjligheter kunna utnyttja sitt handlingsutrymme till fullo. Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008) beskriver att handlingsutrymme kan ses begränsa eller möjliggöra 
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valmöjligheter för socialarbetare. Handlingsutrymmet formas utifrån regler, riktlinjer och 

lagar som berör den position som socialarbetaren besitter och även de förväntningar som 

riktas mot den positionen. Socialarbetaren ska inom dessa ramar besluta hur denne ska handla 

(a.a). Genom samråd kan det därmed konstateras att socialsekreterarnas handlingsutrymme 

vidgas genom en ökad medvetenhet kring hur de ska tänka i svåra ärenden och vilka möjliga 

steg som är lämpliga att ta härnäst. Det kan förstås som att socialsekreterare genom samråd 

ökar sina förutsättningar att kunna möta både klient- och organisatoriska förväntningar. 

  

Informanterna beskriver att det även finns en delegationsordning (beslutsordning) som 

påverkar vilka beslut en enskild socialsekreterare får fatta, vilket kan ses som en aspekt i 

samrådet då gruppledaren har en annan delegation än socialsekreterarna. Under intervjuerna 

framkommer att delegationsordningen har en viktig roll i arbetet som socialsekreterare. 

Socialsekreterare som arbetat mindre än två år har inte delegation för vissa beslut och behöver 

därmed vända sig till gruppledare oftare än socialsekreterare som har delegation. Tanken är 

att ansvaret, som den enskilde socialsekreteraren har, ska utökas allteftersom denne blir mer 

erfaren.  

  
[…] Sen har vi möjlighet att prata med vår chef också om det är mer komplicerade frågor, ja 

enhetschefen eller något som hon kan bestämma för att vi har ju också delegation som skiljer sig 

från en handläggare och gruppledare och enhetschef och nämnd. Det är olika grader på 

delegation. (I.4) 

  

Delegationsordningen är i stigande ordning: handläggare, gruppledare, enhetschef och 

socialnämnd. Denna delegationsordning innebär att socialsekreterarna är begränsade i vilka 

beslut de kan fatta utan att gå via, till exempel, gruppledare eller enhetschef. 

Handlingsutrymmet formas enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) av bland annat 

lagar, regler och riktlinjer. Delegationsordningen kan därmed ses som en begränsning i 

handlingsutrymmet. Eftersom den begränsar de möjligheter socialsekreterarna har att fatta 

beslut på egen hand. En informant lyfter ett dilemma som kan uppstå när det gäller beslut som 

ligger ovanför de enskilda socialsekreterarnas delegation. Informanten menar att det kan 

förekomma meningsskiljaktigheter mellan ledning och enskilda socialsekreterare. 

Informanten belyser att det ibland uppfattas som ledningen fattar beslut över huvudet på den 

utredande socialsekreteraren i ett ärende. Informanten belyser dock att det kollegiala stödet 

och även stöttning från ledning är viktigt för att kunna bedriva utredningar, men att det kan 

förekomma situationer där ledningen och socialsekreteraren tycker olika. Enligt Skau (2018) 

förväntas en professionell hjälpare vara lojal mot arbetsgivaren och hjälparen kan känna sig 

maktlös i förhållande till organisationen denne tillhör, vilket kan leda till att denne hamnar i 

kläm mellan organisationens vilja och ens egna åsikter (a.a.). Informanterna beskriver implicit 

en känsla av maktlöshet inför organisationen och ledningen, vilket kan ses i citatet nedan. 

  
Sen finns det ju liksom riktlinjer inom organisationen, men det är ofta på delegation som är 

ovanför min delegation, och då är det ju upp till dem ovanför att fatta beslut i ärendet. Så ibland 

kan man ju tycka olika där. Jag kan ju säga vad jag tycker och tänker, men oftast så spelar inte 

det någon roll och då får man arbeta utifrån vad de ovanför tycker. (I.3) 

  

Informanterna berättar om den typen av dilemman och lyfter ett exempel där socialsekreterare 

inte tyckte att ett barn skulle placeras medan ledningen tyckte det. Informanterna antyder även 

att det inte går att göra så mycket om ledningen tycker annorlunda och att det bara är att 

arbeta utifrån deras bedömning. Enligt Engelstad (2006) kan makt förstås som relationell och 

något som gör att en aktör gör någon som den inte annars skulle gjort. Det kan förstås som att 

informanten som lyft dilemmat menar att denne måste arbeta utifrån de direktiv som 

ledningen ger och därmed gör något som denne inte annars skulle ha gjort, vilket kan ses som 
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ett tydligt maktutövande från ledningens sida. Detta dilemma kan utifrån Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2008) resonemang om handlingsutrymme även förstås som en begränsning 

av handlingsutrymmet i och med att beslutet gällande vilken riktning ett ärende ska gå i inte 

ligger i socialsekreterarens händer, eftersom socialsekreterarna inte har några möjligheter att 

påverka sitt handlingsutrymme i sådana situationer. 

 

7.3 Kvalitet kontra kvantitet 
  

Utifrån vad som beskrivits ovan om olika resurser är samtliga informanter överens om att det 

är för hög arbetsbelastning, vilket leder till att det inte finns tillräckligt med tid till alla 

arbetsuppgifter och att det ständigt måste prioriteras mellan vad som behöver göras nu och 

vad som kan vänta. Informanterna berättar även att det behöver prioriteras mellan ärendena 

och att akuta ärenden tar tid från de som inte är akuta. Det kan tolkas som att det föreligger 

vissa brister i socialsekreterarnas förutsättningar att arbete kvalitativt, i och med att samtliga 

informanter uppger att det inte finns tid till alla arbetsuppgifter. I följande avsnitt kommer vi 

se närmare på hur kvalitet kontra kvantitet kan förstås utifrån socialsekreterarnas erfarenheter 

och upplevelser av sin arbetssituation och yrkesroll. 

 

Flera informanter påtalar att utredningar på socialtjänsten är kopplade till vissa lagstadgade 

skyldigheter, till exempel att socialtjänsten är skyldiga att utreda inkommande ärenden. En 

informant uttrycker att “ Vi kan liksom inte påverka hur mycket ärenden det finns, vi kan inte 

sätta stopp för det” (I.1). Som tidigare beskrivet så leder arbetsbelastning och tidsbrist till att 

socialsekreterarna prioriterar bland arbetsuppgifter och ärenden, vilket leder till att 

beslutsunderlag och dokumentation blir lidande och att vissa ärenden inte får samma 

uppmärksamhet som intensiva eller akuta ärenden. De olika slags resurser som presenterats 

ovan är en aspekt i förhållandet mellan kvalitet och kvantitet i socialsekreterarnas yrkesroll. 

Resurserna styr vilka förutsättningar socialsekreterare har att ge klienter den uppmärksamhet 

och tid de behöver. Informanterna beskriver även att det inte finns tillräckligt med tid för att 

göra korrekta bedömningar och fatta bra beslut då arbetsbelastningen är hög vilket kan ses 

påverka kvaliteten i arbetet med klienterna negativt. Ett exempel på tidsbrist i utredningar 

belyses i citatet nedan. 

  
Tid att överhuvudtaget kunna diskutera och analysera hur man har arbetat, för det är ändå en 

process, vårt verktyg är ju att göra bedömningar och det är ju att själva analysera med hjälp av 

diskussioner med andra komma fram till vad vi tror är bäst, så det måste man ha tid för. Och det 

tar tid att komma fram till rätt sak. Ibland måste man göra akuta saker, och då ska man göra det 

snabbt, men jag tycker ändå att det här med tiden och att diskutera och analysera situationer... 

Har man brist på tid och är stressad då tror jag inte att det blir bra oavsett. (I.4) 

  

Skau (2018) menar att en professionell hjälpare kan känna sig maktlös inför den egna 

organisationen och kan hamna i kläm mellan klient- och organisatoriska förväntningar (a.a.). 

Vilket skulle kunna ses som en följd av att socialsekreterarna möter höga kvantitativa krav 

från ledningen samtidigt som klienten kan förvänta sig att få tillgång till stöd och hjälp utifrån 

den situation hen befinner sig i, vilket skulle kunna ses som kvalitativa krav. I.5 menar att det 

finns ett inbyggt dilemma i kvantitativa krav när det gäller arbete med människor. I.5 

beskriver att arbete med människor kan vara svårt att kvantifiera i och med att människor inte 

alltid kan/vill samarbeta med socialtjänsten utifrån de ramar som organisationen sätter. Det 

kan förstås som svårt för socialsekreterarna att förena och möta krav från organisationen i 

form av ärendemängd och höga krav från klienter eller klienter som motarbetar 

socialsekreterarna. Angelöw, Jonsson och Stier (2008) roller kan ses som förväntningar och 

normer kopplade till en viss position. Dessa utifrånkommade förväntningar internaliseras av 
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individen (a.a.). Dessa svårförenliga krav kan därmed ha en påverkan på socialsekreterarna 

egna förväntningar på sig själva i yrkesrollen, vilket även framkom under intervjuerna. 

  

Flertalet informanter belyser även att de önskar att det fanns mer tid att bygga en relation till 

barn och föräldrar. Det framkommer även att flertalet informanter skulle helst vilja lägga ner 

mer tid per utredning då det påtalas att många utredningar blir ”good enough utredningar” 

(I.2). I.3 menar att på grund av att det är så mycket att göra i arbetet som socialsekreterare så 

tar utredningar mycket längre tid att utföra än vad som egentligen behövs. Utredningar som 

egentligen behöver en kort utredningsperiod tar mer tid och sprids ut över fyra månader. I.3 

menar att alla utredningar inte får samma kvalitet på grund av ärendenas karaktärer, där de 

intensiva ärenden får mer tid och blir således av en annan kvalitet än de utredningar som är 

lågprioriterade och arbetas med när det finns tid. I.1 påtalar även hur kvaliteten påverkas av 

arbetsbelastning genom att belysa att ju fler utredningar per enskild socialsekreterare så 

minskar kvaliteten i ärendena på grund av att tillräckligt tid inte kan ägnas åt de enskilda 

ärendena. Informanten menar att tiden behöver spridas ut mellan utredningarna eftersom det 

inte går att ge hundra procent i varje utredning. Enligt I.3 skulle en minskad arbetsbelastning 

kunna göra det möjligt att göra utredningar snabbare, med samma eller högre kvalitet. 

Majoriteten av informanterna belyser dock att arbetsbelastningen varierar och att det är olika 

mycket att göra i perioder. Dock upplever informanterna att det ändå behövs fler 

socialsekreterare för att kunna ge mer kvalitet i arbetet. Att socialsekreterarna upplever en 

personalbrist kan härledas till resurser och ekonomiska förutsättningar, som tagits upp tidigare 

i studien. Yrkesrollen kan enligt Svensson, Jonsson och Laanemets (2008) beskrivas som 

detaljerat beskriven av lagar och regler. En yrkesroll dock är inte bara detaljerat beskriven 

utan individens tolkning av rollen, samspel i arbetsgruppen och samhälleliga förväntningar 

ses som aspekter i en yrkesroll (a.a.). Det kan tolkas som att socialsekreterarna själva har 

förväntningar på sin roll, i och med att de skulle vilja lägga ner mer tid på utredningar och 

kunna fatta bättre beslut för eventuella insatser. Dessa egna förväntningar kan dock vara 

svårförenliga med organisatoriska krav och de resurser som finns tillgängliga, vilket skulle 

kunna ses som ett exempel på en intra-rollkonflikt. En intra-rollkonflikt kan enligt Angelöw, 

Jonsson och Stier (2008) ses när en individ i en roll möter olika förväntningar av hur denne 

ska bete sig i rollen (a.a.). Denna konflikt belyses via följande citat: 

  
Jag tror ändå att avsikten är att det ska vara kvalitet, det är det som vi ska sträva efter. Det tror 

jag att alla som arbetar här tänker, chefen och nämnden och alla andra vill att det ska vara 

kvalitet. Men jag tror att det på grund av yttre faktorer som vi inte alltid kan påverka, blir det 

ändå kvantitet som prioriteras. (I.4) 

  
Det blir ju väldigt mycket kvantitet. Även om man vill jobba med kvalitet i sitt arbete och arbeta 

långsiktigt så blir det inte så, utan det blir att släcka bränder mycket och då blir det inte hållbart i 

längden, och det är väl det som påverkar oss och klienter i längden. Det är väldigt mycket 

kvantitet i arbetet, och det vill ju man inte. (I.2) 

  

I och med denna grundläggande konflikt i det dagliga arbetet kan det således förstås som svårt 

att möta klienters och egna förväntningar samtidigt som de organisatoriska krav och 

arbetsbelastning sätter käppar i hjulen. Det kan även tänkas vara svårt för socialsekreterarna 

att uppleva sig begränsade i sitt arbete med klienterna, eftersom det är socialsekreterarna som 

måste möta klienten och dennes förväntningar. Finns det en rimlighet i att möta det ansvar 

som socialsekreterare och socialtjänsten har utifrån de resurser och förutsättningar som finns 

tillgängliga? Under rubriken ”(O)realistiska förväntningar på socialsekreterarrollen?” kommer 

detta att undersökas. 
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7.4 (O)realistiska förväntningar på socialsekreterarrollen? 
  

Informanterna beskriver flera olika typer av förväntningar och begränsningar som 

socialsekreterarna möter i sin yrkesroll och dessa har beskrivits under tidigare teman i form av 

förväntningar från lag, andra aktörer, resurser (exempelvis arbetsbelastning och tid), klienter 

och även kvalitativa kontra kvantitativa. I följande avsnitt presenteras och analyseras hur 

socialsekreterarna bemöter dessa förväntningar och hur de påverkas av dessa förväntningar. 

  

I.1 menar att det föreligger personalbrist på socialtjänsten som är kopplad till politisk 

resursfördelning och att arbetssituationen ser ut som den gör i dagsläget. I.1 beskriver vidare 

att det inte bara är ont om folk på socialtjänstens utredningsenhet utan även hos 

utförare/behandlare och att det blir köer, vilket leder till att det kan bli svårt att utföra arbetet 

på det sätt som är tänkt. Vidare berättar I.1 att det inte finns tillräckliga förutsättningar att 

möta de krav som ställs på rollen som socialsekreterare. Det uttrycks av flera informanter att 

det finns en frustration kring arbetssituationen och att den gör det svårare för 

socialsekreterarna att utföra arbetet på ett sätt som överensstämmer med deras egna 

förväntningar, vilket i sig påverkar socialsekreterarna. Vissa informanter belyser att de kan 

känna stress och svårigheter att släppa arbetet. Det beskrivs vidare att känslor av 

otillräcklighet kan förekomma på grund av att det ibland upplevs som att det saknas 

förutsättningar att leva upp till förväntningar som riktas mot informanterna. I.2 beskriver att 

känslor av otillräcklighet kan påverka handlingsförmågan och att det kan leda till bristande 

kreativitet när rätt insats ska hittas, vilket även I.4 pratar om och menar att det finns en risk att 

bli fyrkantig utifrån riktlinjer om det inte finns tid att bearbeta och reflektera.  

  

Det kan förstås som att det finns en koppling mellan känslor av otillräcklighet/stress utifrån 

informanternas upplevelser av att det inte alltid är möjligt att möta kraven och minskade 

möjligheter att utnyttja det handlingsutrymme som socialsekreterarna faktiskt har. Johnsson 

(2007) menar att det är viktigt för socialarbetare att vara medvetna om de valmöjligheter som 

finns då de i dessa ska möta klientens och organisationens behov (a.a.). Handlingsutrymmet 

ses därmed som ett viktigt verktyg för socialarbetare att göra bedömningar och fatta beslut 

utifrån lag och klienters behov (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Det kan då finnas 

risk för att det blir en ond spiral och att otillräckligheten inför förväntningar minskar 

socialsekreterarnas möjligheter att faktiskt nå upp till förväntningarna och så vidare. Det kan 

utifrån denna spiral även vara relevant att se detta utifrån rollteorin. Angelöw, Jonsson och 

Stier (2015) menar att förväntningar på en roll kan vara viktiga för en individ då denne kan 

bedömas kring huruvida rollbeteendet stämmer överens med förväntningarna. Enligt rollteori 

kan även utifrånkommande förväntningar som riktas mot en roll internaliseras av individen 

och blir en del av dennes förväntningar på sig själv (a.a.). Utifrån det som framkommit 

tidigare i analys och under intervjuer befinner socialsekreterare sig i en situation där 

förväntningarna kan verka ouppnåeliga och hela tiden ställs mot varandra. Om dessa 

förväntningar blir en del av socialsekreterarnas förväntningar på sig själva kan det tänkas att 

de i sin yrkesroll befinner sig i en väldigt pressad situation. Det kan förstås som att 

kombinationen av svåruppnåeliga förväntningar och bristande förutsättningar leder till känslor 

av otillräcklighet och en periodvis ohållbar situation för socialsekreterarna som inte hinner 

med det som behöver göras. Utifrån de förutsättningar kontra de förväntningar som finns 

befinner socialsekreterarna sig i en svår position. Det kan tolkas som att det finns en klyfta 

mellan förväntningarna på vad socialsekreterarna ska klara av och hur det ser ut i praktiken, 

vilket kan anses vara i linje med det som framkommit under tidigare forskning (se exempelvis 

Tham, 2007, 2017; Tham och Meagher, 2009). 
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Så det är väl det att man inte hinner göra alla de steg som egentligen förväntas av oss, jag skulle 

inte säga att det är lag, utan förväntningar och då blir det ett misslyckande, alltså upplevelse av 

misslyckande för en själv. (I.2) 

  

Under intervjuerna påtalar flera informanter att arbetet som utredande socialsekreterare kan 

vara väldigt svårt som nyanställd. Det beskrivs att det tar någonstans mellan 2–3 år att hitta in 

i yrkesrollen och veta vad som ska göras och hur det ska göras. Det kan då ses som rimligt att 

det tar två år att få delegation och få fatta egna beslut och att det då socialsekreteraren 

förväntas vara självständig. Dock framkommer det under intervjuerna personalomsättningen 

är hög. Det framkommer att många slutar efter 2,5–3 år på arbetsplatsen, vilket belyses i 

citatet nedan. 

  
På socialtjänsten och specifikt här på utredningsenheten brukar de säga att det tar 2,5 år sen 

byter folk arbete. Man orkar inte med arbetet då man blir utbränd för att man tar på sig alla de 

här förväntningarna som egentligen inte går att leva upp till. Det är nästan omöjligt i vår 

verksamhet på grund av hur intensivt det är under vissa perioder och balansen att vara tillräcklig 

för klienten men ändå uppfylla sitt uppdrag. (I.2) 

  

Denna omsättning på personal kan ses i likhet med IVO:s (2019) observationer av att problem 

med bemanning och bibehållande av kompetent personal kan vara en anledning till att 

socialtjänsten har svårt att klara av sitt uppdrag. Även Arbetsmiljöverket (2018) menar att det 

föreligger hög personalomsättning på grund av den arbetssituation och arbetsmiljö som 

socialsekreterare har (a.a.). Det kan därmed utifrån denna studies intervjuer, rapporter och 

tidigare forskning tolkas som att den situation som många socialsekreterare befinner sig i är 

ohållbar. De förväntningar som finns på yrkesrollen som socialsekreterare verkar vara 

orealistiska. I.3 beskriver att det som ny socialsekreterare var svårt att veta vad som skulle 

göras. I.3 menar vidare att det blir lättare att hantera situationer som uppstår i arbetet med 

tiden och att sannolikheten att stressa upp sig minskar. Men hur ska det förstås om många 

socialsekreterare inte stannar tillräckligt länge för att uppleva detta. Det skulle kunna förstås 

som att det behövs åtgärder för att minska förväntningar och krav på socialsekreterare, inte 

bara för socialsekreterarnas skull utan även för att klienterna ska ha möjlighet att få sina 

behov tillgodosedda och att socialtjänsten/socialsekreterare ska kunna leva upp till sitt 

uppdrag. 

 

8. Slutsatser 
  

I följande avsnitt kommer våra slutsatser att presenteras utifrån analysen i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. 

  

Socialsekreterare har ett begränsat handlingsutrymme som hindrar de att arbeta förebyggande 

och erbjuda barn individanpassat stöd. Faktorer som begränsar handlingsutrymmet är tid, 

ekonomi och orealistiska förväntningar. 

  

Det finns inte tillräckligt med tid för de arbetsuppgifter som förväntas av socialsekreterarna 

vilket leder till en hög arbetsbelastning som i sig leder till att etiska dilemman uppstår då 

socialsekreterarna måste prioritera i arbetet. Ärendenas karaktär är avgörande för vilka 

ärenden som prioriteras först då akuta och komplexa ärenden kräver mer arbetstid av 

socialsekreterarna än övriga ärenden. Det finns en ansträngd ekonomi inom socialtjänsten 

som socialsekreterarna måste förhålla sig till i arbetet, vilket påverkar handlingsutrymmet. 

Den ansträngda budgeten begränsar socialsekreterarnas handlingsutrymme genom att 

ekonomiska aspekter måste övervägas innan insatser kan beviljas, vilket går emot utsatta 
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barns rättighet att få den vård de behöver som kan vara förebyggande och/eller 

individanpassad. Socialsekreterarna kan i vissa situationer hamna i rollkonflikter då det 

föreligger motstridiga förväntningar på yrkesrollen. Förväntningar som skapar rollkonflikter 

är både formella och informella förväntningar från lagar och regler, chefer, klienter samt 

socialsekreterares egna förväntningar på sig själva. Lagar har en stor betydelse för 

socialsekreterarnas yrkesroll då lagar sätter ramar för vad som är yrkesmässigt möjligt att 

göra och inte göra. Förhållandet mellan frivillighet och tvång i lagstiftningen begränsar 

socialsekreterarnas handlingsutrymme i situationer då det föreligger ett vårdbehov men då 

samtycke inte ges från föräldrar eller barnet själv. Situationer då barnet tillhör andra aktörer 

inom och utanför socialtjänsten kan hindra socialsekreterarna från att agera i vissa situationer, 

eftersom de inte har befogenheter att själva fatta beslut. Samråd är en viktig förutsättning för 

socialsekreterarna, i deras arbete, då det ökar deras medvetenhet om valmöjligheter och 

hjälper dem att fatta korrekta beslut i svåra och komplexa ärenden. Det kan tänkas att klienter 

påverkas negativt av de begränsningar som socialsekreterare upplever och att det inte finns 

tillräckliga förutsättningar att arbeta kvalitativt. Genom att arbetsbelastningen är så pass hög 

så förstås kvantitativa förväntningar leda till att kvaliteten blir lidande. Svårigheter att leva 

upp till kvantitativa förväntningar och att behöva prioritera bort kvalitet påverkar 

socialsekreterarna, vilket även kan ses genom personalomsättningen. 

  

9. Diskussion 
  

I detta avsnitt diskuteras våra slutsatser av analysen. Syftet med denna studie var att 

undersöka socialsekreterares upplevelser av yrkesrollen och handlingsutrymmet utifrån 

förväntningar och förutsättningar samt vilken betydelse dessa kan ha för klientarbetet med 

barn och unga. Analysen visar att socialsekreterare har ett begränsat handlingsutrymme och 

att tid, ekonomi och orealistiska förväntningar är tre centrala faktorer som påverkar 

yrkesrollens handlingsutrymme. Ett begränsat handlingsutrymme skapar etiska dilemman och 

rollkonflikter som påverkar kvaliteten i den service som klienter har rätt till. Analysen visar 

även att samråd och kollegialt stöd är en möjlighet för socialsekreterarna då det hjälper dem 

att utvecklas i deras roll som utredande socialsekreterare.  

 

Slutsatsen att tid begränsar socialsekreterarna i deras yrkesroll kan diskuteras utifrån att 

resultat från andra studier visat motsatta slutsatser. Socialsekreterare i denna studie uttrycker 

att det inte finns tillräckligt med arbetstid för att kunna leva upp till alla formella och 

informella förväntningar på yrkesrollen och att det är svårt att hinna med alla arbetsuppgifter 

som de förväntas utföra, vilket leder till en hög arbetsbelastning. Detta påverkar 

socialsekreterarna i deras yrkesroll utifrån att det skapar etiska dilemman då 

socialsekreterarna behöver prioritera bort vissa ärenden vilket i sig kan resultera i att alla 

klienter inte får lika mycket arbetstid från socialsekreterarna i sina ärenden. Dock uttrycker 

socialsekreterarna att tidsbristen och arbetsbelastningen aldrig resulterat i att de inte hinner 

träffa klienter, då klientarbete prioriteras före administrativa uppgifter. Liknande 

studieresultat framkommer även av andra studier förutom det faktum att socialarbetare från 

andra studier uttrycker att tidsbristen resulterar i att de inte hinner träffa klienterna då 

administrativa uppgifter prioriteras och tar mycket arbetstid (Lindahl & Bruhn, 2018; Tham, 

2018). En intressant aspekt av detta är vilka orsaksfaktorer som skiljer resultaten från 

varandra då studieresultat från denna studie tyder på att klientarbete prioriteras i första hand 

medan resultat från andra studier tyder på att administrativa uppgifter prioriteras i första hand. 

Ett möjligt antagande kan vara att det sociala arbetets organisation och styrsystem förändrats 

under de senaste tre åren. 
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Studieresultat visar på brister i socialsekreterares förutsättningar att utföra sitt arbete. Det 

framkommer att kvalitativa förväntningar prioriteras bort till fördel för de kvantitativa krav 

som finns. Dessa förutsättningar skulle kunna förstås utifrån ett resonemang om att det 

föreligger institutionella hinder för relationsskapande mellan socialsekreterare och barn. 

Enligt Lindahl och Bruhn (2017) är tillgänglighet, tid och tillit faktorer som kan påverka 

barns upplevelser av relationen till socialsekreterare. I relationer där dessa faktorer saknas ses 

socialsekreteraren som en officiell person i en organisation/ myndighet och barnet förväntar 

sig distans och formalitet, vilket kan skapa ett institutionellt hinder för relationsskapande 

(a.a.). Utifrån studieresultat och analys i denna studie ses samtycke och brist på samarbetsvilja 

som ett hinder då det är en faktor som kan minska socialsekreterares handlingsutrymme, 

vilket även skulle kunna ses som en följd av institutionella hinder. Om socialsekreterare har 

mer tid att arbeta för att skapa en relation till barnen skulle ett möjligt utfall kunna vara att det 

i längden gynnar barnen och även socialsekreterarna i deras arbete samt eventuellt minskat 

betydelsen för samtyckeshindret. 

  

Det framkommer av resultat och analys att socialsekreterare påverkas av den rådande 

arbetssituationen inom socialtjänsten, vilket även stöds av Arbetsmiljöverket (2018) rapport 

som menar att socialsekreterare har en påfrestande arbetsmiljö och att arbetsrelaterad 

sjukfrånvaro ses som en följd av detta (a.a.). I vår studie används rollteori för att förstå detta 

och det kan då tänkas att socialsekreterare anammar utifrånkommande förväntningar och gör 

dessa till en del av deras egna förväntningar på sig själva i yrkesrollen, vilket enligt resultat 

och analys kan leda till stress och känslor av otillräcklighet när dessa förväntningar inte kan 

uppnås. Enligt vår uppfattning kan de förväntningar som finns på socialsekreterare förstås 

som orealistiska utifrån motsägelser och de förutsättningar som finns. Om socialsekreterarna 

gör dessa orealistiska förväntningar till en del av förväntningarna på sig själva i yrkesrollen 

skulle det inte vara konstigt om de känner sig otillräckliga. Av socialsekreterarna 

framkommer även att erfarenhet kan vara en viktig del i att kunna hantera dessa orealistiska 

förväntningar men även att det finns en hög personalomsättning på grund av att det inte går att 

leva upp till förväntningarna, vilket kan ses som problematiskt. Om socialsekreterarna slutar 

innan de kan uppleva trygghet som kommer med erfarenhet så skapas en negativ spiral, 

eftersom nya personer behöver anställas som förmodligen saknar erfarenhet. Denna negativa 

spiral skulle då kunna bidra med att de som faktiskt arbetar kvar får det svårare, eftersom de 

kan behöva ta ett större ansvar än nyanställda. Utöver detta är även ekonomin ansträngd, 

vilket framkommer av socialsekreterarna. Ett möjligt antagande kan vara att det är svårt att 

anställa fler för att minska arbetsbelastningen, vilket skulle kunna ses som ett allvarligt 

dilemma. Det kan därmed vara intressant att fundera kring hur detta problem skulle kunna 

lösas. Det går inte att anställa fler och sänkning av ambitionsnivån kanske inte går att 

genomföra utan att det går ut över klienterna, hur ska man då lösa denna situation som i 

nuläget framstår som ohållbar? Det blir en politisk fråga om hur resurser fördelas i samhället 

och huruvida socialtjänsten kommer prioriteras i framtiden. 

 

Det kan tänkas att en relevant aspekt i frågan om resurser kan vara hur makt i detta fall 

används eller tar skepnad. Genom politiska beslut fördelas resurser i samhället mellan olika 

instanser och enligt vad som framkommer i denna studie upplever sig informanterna vara 

begränsade av ekonomin. Det kan dock tänkas att det kan förstås i ett större perspektiv. Olika 

lagrum påverkar och sätter ramarna för socialtjänstens uppdrag, vad de förväntas göra och 

vilket ansvar dem har för medborgare i utsatta situationer. Dessa ramar och lagar kan ses som 

ett maktutövande genom att det påverkar och styr vad socialtjänsten gör och hur de 

prioriterar, om ramarna inte sett ut som de gör så kanske organiseringen och arbetssättet sett 

annorlunda ut. Ramarna styr därmed vad som görs. Genom att kommunen befinner sig i 
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budgetunderskott kan det tänkas att instruktioner ges till ledningen inom socialtjänsten att de 

behöver se över sina utgifter, vilket kan påverka deras prioriteringar. I resultaten i denna 

studie framkom att det ställs krav på att utvärdera huruvida en insats behövs i nuläget eller om 

det kan vänta, vilket kan i sig kan ses som ett resultat av att socialtjänstens prioriteringar 

påverkats av de ekonomiska förutsättningarna. Makt kan därmed tänkas kunna användas för 

att förstå situationen som socialsekreterarna beskriver den, inte bara på individnivå som denna 

studie utgår från utan på en samhällsnivå. Det framkommer även i resultatet att 

beslutsunderlag prioriteras bort till fördel för klientarbete under perioder med hög 

arbetsbelastning. Beroende på hur man ser på denna prioritering så kan den ses i olika ljus. 

Det kan å ena sidan ses som “bra” att klientarbete prioriteras för att kunna tillgodose de behov 

som kan tänkas finnas hos klienterna, å andra sidan kan det ses som att socialtjänsten och 

socialsekreterarna bortser från en central del i deras uppdrag. För att upprätthålla rättssäkerhet 

och en spårbarhet i hur resonemang kring olika beslut förs kan administrativa uppgifter ses 

som en viktig del i socialsekreterarnas arbete. Brist på resurser och eventuellt för lite personal 

för att möta kraven och kunna upprätthålla rättssäkerhet kan härledas till den maktutövning 

som resursfördelning innebär i samhället. Socialtjänsten och socialsekreterarna som kanske 

egentligen hade velat ha tillräckligt med för alla arbetsuppgifter “tvingas” att prioritera. Det 

kan därmed tänkas att socialtjänsten, som verksamhet och myndighet, möter motstridiga 

förväntningar från politiker och beslutsfattare i samhället. Socialtjänsten förväntas uppfylla 

det uppdrag och ansvar som fastställs i lag samtidigt som de ska förhålla sig till bristande 

resurser, båda dessa förväntningar kan härledas till maktutövning på samhällelig nivå.  

 

Av analysen framkom att socialsekreterares handlingsutrymme är begränsat vilket påverkar 

yrkesrollen på flera olika sätt. Det kan dels vara svårt att leva upp till de förväntningar som 

finns på yrkesrollen utifrån att det brister förutsättningsmässigt vilket i sig leder till att etiska 

dilemman uppstår. Oförmågan att leva upp till de förväntningar som finns på yrkesrollen kan 

tänkas leda till rollkonflikter och andra etiskt svåra situationer. I och med att vi i denna studie 

endast intervjuat socialsekreterare och inte klienter dras inga slutsatser kring hur klienter 

påverkas av den rådande arbetssituationen inom socialtjänsten, eftersom det är något som 

klienter själva bör framföra åsikter om. Dock kan en diskussion föras kring vilken betydelse 

ett begränsat handlingsutrymme kan innebära för klientarbete och hur klienter möjligtvis kan 

påverkas av socialsekreterarnas rådande arbetssituation. Till att börja med kan det konstateras 

att socialtjänst enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) har ett övergripande och stort ansvar 

att tillgodose barns behov i svåra situationer och tillförsäkra dem goda uppväxtförhållande. 

Socialsekreterare förväntas erbjuda barn behövlig vård och individanpassat stöd. Dock kan 

det tänkas vara svårt för socialsekreterare att leva upp till dessa förväntningar i och med 

arbetsmiljöförhållandena och arbetssituationen inom socialtjänsten. Ett möjligt utfall kan vara 

att barn inte får den behövliga vården och det individanpassade stödet som de har rätt till i och 

med socialsekreterares begränsade handlingsutrymme. Ett annat möjligt utfall kan vara att 

barn faktiskt får hjälp från socialtjänsten, men inte den hjälp som gynnar barnet på bästa 

möjliga sätt utan att det blir ”good enough” utredningar som en socialsekreterare uttryckte 

det. Å andra sidan framkom i studieresultatet att det finns fall där socialsekreterare på grund 

av lagens begränsningar och ekonomiska faktorer beviljar insatser som de vet inte kommer ge 

något i längden, men som ändå beviljas i och med det begränsade handlingsutrymmet. I 

sådana fall kan det hända att barn får ”vård” från socialtjänsten men inte behövlig vård som 

gynnar deras hälsa och utveckling, vilket i längden kan leda till negativa utfall då barns 

situationer förvärras i och med att de inte får rätt hjälp/ vård. Detta kan ses som problematiskt 

då det finns motstridiga förväntningar på socialsekreterarna vilket resulterar i att 

socialtjänsten istället för att vara en hjälpande faktor blir en faktor till att barns situationer 

förvärras då barn inte får den hjälp de behöver. 
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Det studieresultat och de slutsatser som presenterats i denna studie kan antas leda till ökade 

insikter om hur det sociala arbetets praktik kan se ut i dagsläget och upplevas av de som utför 

det dagliga arbetet. Denna bild kan vara till nytta eftersom den möjligtvis kan bidra med en 

viss insikt kring vad som kan behöva ändras eller utvecklas för att kunna förbättra 

socialsekreterarnas förutsättningar att kunna uppfylla de förväntningar som finns. Samråd 

belyses, som ovan konstaterat, som en viktig del i arbetet som socialsekreterare och skulle 

därmed eventuellt kunna utvecklas för att på så sätt ta vara på något som upplevs positivt av 

socialsekreterarna. Genom viss motsägelse mellan denna studies resultat och tidigare 

forskning kan denna studie även antas bidra med insikt kring denna motsägelse. Det kan vara 

något som är intressant att bedriva vidare forskning kring. Det kan även tänkas vara intressant 

att vidare undersöka hur prioriteringar som socialtjänsten “tvingas” genomföra  uppfattas av 

socialsekreterare och vad dessa kan innebära för rättssäkerheten. 

 

9.1 Metoddiskussion 
 

Det var till en början svårt att få tag på informanter till denna studie. Det var dels svårt utifrån 

denna studies tidsbegränsning och dels svårt utifrån att socialsekreterare som tillfrågades inte 

upplevde sig ha tid över för deltagande i studien. Studiens och socialsekreterarnas 

tidsbegränsning innebar i kombination att det var svårt att vara alltför flexibla inför när 

socialsekreterarna kunde tänkas ha tid att delta vilket kan ha haft en inverkan på att vissa 

socialsekreterare tackade nej. Det kan dock ses som intressant att denna studie, vars syfte var 

att undersöka socialsekreterares yrkesroll, hade svårt att få tag på informanter på grund av att 

socialsekreterarna inte upplevde sig ha tid. Det var en stressfaktor för denna studies författare, 

men det antogs även kunna peka på något som var av intresse för studien, nämligen att 

socialsekreterare känner sig pressade i sitt arbete och inte har så mycket utrymme i form av 

tid. Det kan på så sätt ses som vår första ledtråd till studiens slutsatser. I denna studie 

användes teoretiska begrepp som hjälp inför förberedelserna av intervjuerna och vid 

framställandet av intervjuguiden. Detta är något som hjälpte oss i genomförandet av analysen 

och bearbetningen av datamaterialet. Genom att använda frågor om vissa aspekter av de 

övergripande begreppen så samlades relevant data in för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Det hade dock varit intressant att se vilken riktning studien hade tagit om 

ostrukturerade intervjuer och andra teoretiska begrepp hade använts. Det kan tänkas att 

studien då hade tagit en annan skepnad. En svaghet med denna studie kan vara det begränsade 

urvalet, vilket innebär att inte kan generaliseras till andra socialtjänstkontor eller andra 

kommuner. Mycket som framkommer i denna studie talar dock för att det finns många 

likheter med tidigare forskning avseende den situation som många socialsekreterare befinner 

sig i, vilket kan ses som en styrka, när det kommer till förståelse för de svårigheter som 

socialsekreterare kan stå inför. 

 

9.2 Förslag på vidare forskning 
 

Enligt Lindahl och Bruhn (2018) finns det idag en del studier som belyser vikten av ett 

professionellt förhållningssätt bland socialarbetare. Dock föreligger fortfarande en brist på 

kunskap och evidensbaserad forskning om problemområdet, vilket är behövligt i dagens 

samhälle för att utveckla det sociala arbetets professionalitet. Graham och Sheir (2010) 

hävdar att ju mer kunskap och evidensbaserad forskning som produceras om arbetsmiljöer 

inom socialt arbete, desto mer kan det gynna och utveckla det sociala arbetets organisation 

och styrsystem. Författarna menar att mer forskning om problemområdet kan bidra till att fler 

chefer och ledningspersonal reflekterar och resonerar kring socialarbetares välbefinnande och 
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arbetsförutsättningar, vilket kan gynna det sociala arbetets organisation i stort. Resultat och 

analys i denna studie indikerar på att det föreligger faktorer som kan påverka kvaliteten i 

socialtjänstens service som de är skyldig att erbjuda medborgare. Resultat och analys 

indikerar även på att det föreligger faktorer som påverkar klientarbete vilket resulterar i att 

socialtjänsten möter svårigheter att erbjuda klienter behövlig vård och individanpassat stöd, 

vilket enligt lag är klienters rättigheter att få. Denna studie har dock inte undersökt dessa 

faktorers betydelse utifrån ett klientperspektiv vilket kan vara viktigt för utvecklandet av det 

sociala arbetets professionalitet. Därmed skulle förslag på vidare forskning kunna vara att 

undersöka klienters upplevelser och tankar kring hur de blir bemötta av socialtjänsten och hur 

de förhåller sig till arbetsmiljöförhållandena inom socialtjänsten. Förslag på forskning skulle 

även kunna vara att undersöka huruvida klienter får den hjälp de behöver om det sociala 

arbetets organisation och styrsystem bedrivs utifrån effektivitet och kvantitet. Är det möjligt 

att säkerställa att alla klienter får behövlig vård och individanpassat stöd i och med 

arbetsmiljöförhållandena i dagens socialtjänst? 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Intervjuguide: 
 

Intervjutema: Inledning - Möjligheter 

1. Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter på utredningsenheten barn och unga? 

2. Hur ser du på (arbets)möjligheterna för att kunna utföra dina arbetsuppgifter? 

 

Intervjutema: Hinder 

3. Vilka utmaningar möter du i din yrkesroll?  

4. Kan du beskriva och ge exempel på ett hinder som du brottats med i arbetet med barn 

och unga? (du upplever i din yrkesroll) 

5. Finns det fler liknande hinder? Om ja - Följdfråga: Skulle du kunna ge oss exempel? 

6. Har du någon gång mött ett hinder som inte gått att övervinna på egen hand?  

7. Vad gjorde du då? (Följdfråga: skulle du kunna ge oss exempel? 

 

Intervjutema: Motstridiga förväntningar 

8. Vilka förväntningar riktas mot dig i din yrkesroll? (informella, formella, 

organisatoriska, från barn och familjer, kollegor, egna förväntningar) 

9. Skulle du kunna berätta lite om hur du prioriterar bland dina arbetsuppgifter? 

10. Skulle du kunna beskriva hur olika förväntningar påverkar dig i ditt arbete?  

(Var uppmärksam på olika dilemman som kan framkomma - be om 

förtydligande/djupare förklaringar) 

11. Kan du berätta om motsägelser som finns i din yrkesroll som socialsekreterare? (Ex. 

formella förväntningar, informella förväntningar) 

12. Hur hanterar du den sortens situationer? 

13. Utifrån vad du tidigare berättat om förväntningar på dig som socialsekreterare, 

upplever du att det finns tillräckligt med tid för alla arbetsuppgifter som du förväntas 

utföra? (tidsbrist, tidsplanering, prioriteringar etc.)  

 

Intervjutema: Betydelse (och strategier för att överkomma hinder) 

14. Hur skulle du beskriva balansen mellan möjligheter och hinder i ditt arbete? (utveckla, 

ge exempel) 

15. Utifrån dina beskrivningar om arbetssituationen, vilka konsekvenser kan detta 

innebära för klientarbetet? (positiva eller negativa) 

16. Påverkas klientarbetet av din nuvarande arbetssituation? Om ja - Följdfråga: på vilket 

sätt?  



 

 39 

Bilaga 2 - Samtycke 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Information om deltagande i examensarbete  
Som en del i vår Socionomexamen ingår att genomföra ett självständigt examensarbete. Syftet 

med vårt arbete är att undersöka socialsekreterares upplevelser av yrkesrollen i relation till de 

hinder, möjligheter och dilemman som yrkesrollen innebär, samt vilken betydelse dessa 

faktorer kan innebära för klientarbetet.  

 

I examensarbetet genomförs intervjuer med socialsekreterare om deras upplevelser och 

erfarenheter kring sin yrkesroll. Intervjuerna spelas in (audio) med utrustning som 

tillhandahålls av Örebro universitet och transkriberas. Inspelningarna och transkriptionerna 

bevaras till dess att det självständiga studentarbetet har bedömts som godkänt av examinator, 

varefter de raderas. 

Det är frivilligt att delta i studien och deltagandet påverkar inte ditt arbete som 

socialsekreterare på barn och ungdomsenheten. Dina personuppgifter kommer behandlas med 

ditt samtycke i enlighet med europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Det rör uppgifter 

om namn, e-post, telefonnummer samt de ljudinspelningar som görs av intervjuerna. 

Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett 

examenstillfälle på Örebro universitet. Efter uppsatsens godkännande kan den komma att 

göras tillgänglig för allmänheten genom att publiceras i databasen DIVA. Fram till dess att 

arbetet har examinerats och godkänts har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke och uppgifterna 

får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. Alla personuppgifter som 

samlas in kommer att hanteras med konfidentialitet. Namn på person kommer att ersättas med 

pseudonymer. 

Du har rätt att ta del av det som registrerats om dig och ha synpunkter på behandlingen av de 

uppgifter som samlats in. För information om studentarbetets utformning ber vi dig kontakta 

vår handledare. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till 

lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas av 

Örebro universitet lämnas till Datainspektionen. 

 

Kontaktuppgifter 

Erik Henriksson  Mark Misak  Susanne Gustafsson 

 

 

mailto:dataskyddsombud@oru.se
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Samtycke till deltagande i examensarbete  

 

Jag har fått information om vad det innebär och samtycker till, att delta i examensarbetet i 

socialt arbete vid Örebro universitet som genomförs av Mark Misak och Erik Henriksson. 

 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Underskrift    Ort, datum 

 

 

______________________________   

Namnförtydligande 
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