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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka det åtgärdsprogram, i form av en kompetenstrappa, som 

Socialnämnden i Umeå kommun satt in på utredningsenhet barn och unga. Detta med 

anledning till den personalomsättning som under en tid pågått. Kvalitativa intervjuer har 

genomförts med tre stycken socialsekreterare, två som i dagsläget arbetar på 

utredningsenheten samt en som har jobbat där tidigare. En intervju har även genomförts med 

Andreas Lundgren, ordförande för Individ och familjenämnden, Umeå Kommun för att få en 

heltäckande bild av anledningarna till åtgärdsprogrammet. Intervjuerna är det som stått för 

den sammanfattade empirin i studien. Materialet har därefter analyserats med hjälp av de 

teoretiska modeller vi använt oss av, vilka är krav, kontroll och stödmodellen samt 

ansträngning- och belöningsmodellen. Utifrån empirin kan vi se att socialsekreterarna har en 

gynnsam inställning till åtgärdsprogrammet. Med tanke på att programmet ännu inte hunnit 

etablerat sig, finns det fortfarande utvecklingsmöjligheter som personalen själva anser är 

viktiga. 
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1. Inledning 

“Arbetsmiljöverket larmar om arbetsmiljön i Socialtjänsten”, lyder en rubrik från en artikel i 

Akademiförbundet SSR (2016). Här kan vi utläsa att en av fyra socialsekreterare lider av 

psykiska påfrestningar i form av sömnbesvär, ångest och oro. Detta menar de är en följd av 

den höga arbetsbelastning, att tillgången till cheferna är för låg samt den bristande 

introduktion och stöttning som behövs till nyutexaminerade socialsekreterare. Utöver belyser 

SSR att det enda klara sättet att få erfarna socialsekreterare att stanna är genom att lönerna 

höjs och att det skapas bättre karriärvägar. 

 

I lägesrapporten som Socialstyrelsen (2016) gett ut beskriver de, utifrån socialtjänstens olika 

områden, det läge som idag råder och som på många håll ser mycket kritiskt ut. Inom individ- 

och familjeomsorgen (IFO) har det under flera år varit svårigheter att rekrytera och behålla 

personal, vilket medför en rad olika hinder bland annat i kvalitén på det utförda arbetet. 

Att arbeta som socialsekreterare inom utredning för barn- och unga är ett ansvarsfullt och 

komplicerat arbete. Beslut som tas här är beslut som påverkar livet och framtiden för barn, 

ungdomar samt deras familjer. Dessa ärenden och bedömningar är ofta komplexa och det 

förutsätter att den sociala barn - och ungdomsvården innehar en god kompetens. Då höga 

krav, ökad arbetsbelastning och stress är ord som ofta är förknippade med socialtjänsten kan 

detta medföra en större risk för felbedömningar. Det kan i sin tur resultera i allvarliga 

konsekvenser för de inblandade (Akademikerförbundet SSR, 2015 & Tham, 2014, 11 

Oktober). 

 

Vidare kan vi i media se den pågående diskussion som råder kring den nedåtgående spiral 

som fortlöper inom socialtjänsten och då främst inom utredningsenheten barn- och unga. 

Denna enhet brukar ofta beskrivas som en av de svåraste. Här behövs erfaren och rutinerad 

personal som har förståelsen för att de beslut som tas kan ha stora konsekvenser för barnet 

eller den unge. Tyvärr är det sällan det som är fallet utan istället tillsätts nyutexaminerade 

socialsekreterare in där vägledning och stöttning är bristfällig (Tham, 2014, 11 oktober).  

Socialstyrelsen skriver även i sin risk- och sårbarhetsanalys (2015) att vid ovanliga eller 

oförutsedda händelser är det av stor vikt att det finns tillgång till personal med erfarenhet och 

rätt kompetens. Detta har socialtjänsten idag svårigheter med att säkerställa.  

En undersökning gjord från Novus (Akademikerförbundet SSR, 2016) visar att i 

Västerbottens län känner nio av tio socialsekreterare att de inte hinner med sina 

arbetsuppgifter på grund av den höga arbetsbelastningen. Hela 55 % av socialsekreterarna 

uppger att de inte kan upprätthålla den kvalité som krävs och som de själva önskar. Resultatet 

är oroväckande, och den negativa trenden måste brytas speciellt när det handlar om samhällets 

skyddsnät för barn och unga (Akademikerförbundet, 2016, 12 april). Därför har Umeå 

Kommun under 2015 satt in ett åtgärdsprogram i form av en kompetenstrappa. Detta innebär i 

det stora hela att socialsekreterarna har möjlighet till mer stöd och handledning i sina ärenden 

samt högre lön i olika nivåer (Svt, 2016, 26 oktober).  
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1.1. Syfte 

Vårt syfte är att undersöka de åtgärdsprogram som satts in på utredningsenheten barn- och 

unga i Umeå kommun. Vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra? Vad krävs 

ytterligare för att socialsekreterarna ska trivas på utredningsenheten?  

1.2. Frågeställningar 

 Hur såg psykosociala arbetsmiljön ut innan åtgärdsprogrammet infördes och hur ser 

den ut idag? 

 Hur har åtgärdsprogrammet tagits emot av personalen och hur fungerar det i 

praktiken? 

 Vilka åtgärder krävs ytterligare enligt socialsekreterarna?  

2. Bakgrund 

2.1. Beskrivning av yrkesrollen 
Socialsekreterarens arbetsuppgifter inom utredningsenheten på barn och unga har en stor 

bredd. Det handlar om myndighetsutövning i form av utredning, behandling, förmedling av 

stöd och hjälpinsatser följt av uppföljning och kontroll. Hur arbetsupplägg och 

socialsekreterarens eget handlingsutrymme ser ut är till stor del beroende på hur det är 

organiserat i den aktuella kommunen (Tham, 2008). Ett ärende aktualiseras antingen genom 

att barnet eller familjen själv ansöker om stöd eller att en anmälan kommer in genom 

misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa. Efter avslutad utredning erbjuds stöd- och 

behandlingsinsatser antingen enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om vård av unga 

(LVU). Insatser i form av placering och omhändertagande av barn eller ungdomar (LVU) hör 

till de mest dramatiska om än mest resurskrävande och är därmed inte eftersträvansvärt. 

Socialsekreterarna arbetar hellre mot lösningar med öppna vårdformer och insatser i hemmet, 

vilket innefattar ett gott samarbete med barn och föräldrar (Lindquist, 2010). 

2.2. Problembeskrivning  

Den höga personalomsättningen som råder inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård har 

under en längre tid varit mycket problematisk (Akademikerförbundet SSR, 2015). 

Socialstyrelsen gjorde nyligen en analys av socialtjänstens situation med anledning av den 

kraftiga våg av ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige under sommaren och hösten 

2015 (Socialstyrelsen, 2016). Det som tydligt framgick var framförallt att barn- och 

ungdomsvården påverkats kraftigt på kort tid. Ett flertal kommuner runt om i Sverige har haft 

svårigheter med att rekrytera samt behålla erfarna socionomer. Inte nog med att 

arbetssituationen redan innan var kritisk då många socialsekreterare sagt upp sig, så var det 

även svårt att hitta vikarier med rätt kompetens. Det faktum att mycket resurser går åt till 

rekrytering så har arbetsledarnas stöd till befintlig personal minskat drastiskt (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2013 & Lindquist, 2012). Som läget sett ut så har många 

kommuner runt om i landet blivit tvungna att anställa nyutexaminerade eller oerfarna 
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socionomer. En stor del av utredningsarbetet har därför utförts av socionomer som saknar 

tillräcklig kompetens, som även visat sig inte stannat kvar längre än två till tre år på grund av 

begränsat stöd från arbetsplatsen (Tham, 2008). Högre krav har därför ställs på kollegor i 

form av stöd och handledning till nyanställda. Allt detta medför högre arbetsbelastning på 

befintlig personal samt svårigheter i upprätthållandet av god kvalitet inom barn- och 

ungdomsvården (Lindquist, 2012). 

2.3. Behörighetskrav, föreskrifter och allmänna råd 

Att arbeta med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa är ett av socialtjänstens 

svåraste uppdrag. För att kunna säkerställa att barn och ungdomar och deras familjer får 

lämpliga insatser av god kvalité ställs allt högre krav på rätt kompetens bland handläggarna 

(Prop. 2012/13:10). Med tanke på den svårighetsgrad som myndighetsutövningen kräver så 

understryker regeringen att nyrekryterade socionomer bör få en välgrundad introduktion 

parallellt med genomgående handledning. Detta för att kunna säkerställa att den som 

självständigt utför arbetsuppgifterna har tillräcklig erfarenhet (Socialstyrelsen, 2014). I en 

ändring i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som trädde i kraft 1 juli 2014 3 kap. 3 a § framhöll 

regeringen att socialnämnden numer ansvarar för att handläggarna innehar rätt kompetens och 

erfarenhet för att kunna utföra arbetsuppgifterna (Socialstyrelsen, 2014). De handläggare som 

saknar detta bör under en period av minst ett år få en planerad introduktion och sedan stöd i 

att successivt kunna ta ansvar för egna ärenden (Prop. 2012/13:175). Lagändringen innebär 

även nya regler för behörighetskrav inom barn- och ungdomsvården. Lägsta utbildningsnivå 

är socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan, eller utländsk 

utbildning som ensam eller tillsammans med yrkeslivserfarenhet inom socialt arbete 

(Socialstyrelsen, 2014). 

 

Sverige är redan rättsligt bunden till barnkonventionen där krav på barns rättigheter i både 

kommunikation och delaktighet i beslut har blivit allt tydligare (SOU 2016:19). En 

inkorporering av barnkonventionen i svensk lag som föreslås träda i kraft 1 januari 2018, 

kommer att innebära stora förändringar i enskilda fall. Domstolar, myndigheter och 

beslutsfattare blir därför skyldiga att förhålla sig till de krav som ställs och då ligga till grund 

för myndigheters beslutsärenden. Konkreta och praktiska åtgärder krävs från politiken i 

kommunen (SOU 2016:19). Detta medför både ett mer rättssäkert system samt att högre krav 

ställs på socialsekreterarnas kunskap och kompetens, eftersom myndighetsbeslut där barn 

befinner sig i en utsatt situation kan få stora konsekvenser (Lindquist, 2010).  

 

2.4. Åtgärdsprogrammet 

Den ambitionsnivå som samhället uttrycker stämmer inte överens med de belöningar man är 

beredd att ge socionomer som väljer att satsa på deras kompetensutveckling. Därför har en del 

kommuner infört särskilda lönetillägg i form av en kompetenstrappa för handläggare inom 

barnavårdsutredningar, som ett svar på problemförståelsen (Lindquist, 2012). Under 2014 så 

lämnade 18 av 38 socialsekreterare sitt arbete på barnavårdutredningen (SVT, 2016, 26 

oktober). Därför beslutade Socialnämnden i Umeå Kommun, 2015, att kompetens bör vara av 
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större vikt än vad det varit och att den kopplas till en tydligare löneutveckling för 

socialsekreterarna. Därför satsade nämnden 1,9 miljoner kronor till införande av en så kallad 

kompetenstrappa. 

 

Kompetenstrappan är en åtgärd som satts in på grund av den problematiska 

personalomsättning socialtjänsten haft under de senaste åren. Trappan, som är uppbyggd av 

fyra olika nivåer, ska ge ett ökat stöd till anställda samt att erfarna socialsekreterare i 

slutändan har möjlighet att tjäna ca 5000 kronor mer i månaden. Tanken är att förbättra 

personalsituationen samt höja kvalitén på arbetet. Förhoppningarna är att personalen vill 

arbeta kvar trots det krävande och svåra arbete som barnavårdsutredningar är, samt att öka 

enhetens attraktivitet bland arbetssökande (Umeå Kommun, 2015). 

 

Andreas Lundgren, ordförande för Individ- och familjenämnden (IFN) uttalar sig i ett 

pressmeddelande (Umeå Kommun, 2015) att arbetsbelastningen på denna enhet är för hög 

och det resulterar i en hög personalomsättning. Många anställda väljer att byta inriktning 

samtidigt som anmälningarna på barn som far illa ökar. Han menar att detta mönster måste 

brytas. Socialnämnden vill därför med hjälp av kompetenstrappan få personalen att stanna i 

yrket så att barn och unga med anhöriga får möta erfaren och driven personal (Lundgren, 

2015, 23 april). 

 

Introduktion till nyanställda är en del av kompetenstrappan som syftar till att med 

handledning och stöttning vägleda ny personal in i arbetet på utredningsenheten. Under ett år 

ska nyanställda få möjlighet till en ansvarig handledare, en så kallad specialistsocionom, som 

hjälper till att utveckla socialsekreterare på utredningen för barn- och unga. 

Specialistsocionomerna handlägger inga egna ärenden utan har ett ärendeansvar gentemot de 

nya samt att de ska fungera som extrastöd för enhetens övriga handläggare. Grundtanken med 

införandet av specialistsocionomer är att erfarna socionomer med vidareutbildning på 

masternivå och som är specialiserade inom olika områden ska stötta handläggare i specifika 

ärenden. De har en stödjande roll till anställda men för den saken inte ha samma 

ansvarsområden som cheferna. Detta resonemang har införts på flera andra orter, bland annat 

i Gävle och Sundsvall. I Umeå kommun är förväntningarna att med mer stöttning och bra 

introduktion kunna locka till sig socialsekreterare och att få fler att stanna kvar på enheten. 

Det är både en arbetsmiljöfråga för de anställda samt en trygghet för klienterna, som inte ska 

behöva möta en ny handläggare hela tiden, menar Annette Forsberg, enhetschef för barn och 

unga inom individ- och familjeomsorgen (Akademikerförbundet SSR, 2016).  

 

 
 

Nivå 1: introduktionsprogram och stöd av specialistsocionomer. 

Nivå 2: innebär att man avklarat introduktionen och blir mer självständig. 1000 kr mer. 

Nivå 3: 3500 kr mer, ska även ha jobbat minst 5 år. 

Nivå 4: 5000 kr mer, kan titulera sig som specialistsocionom. 
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3. Metod 

3.1. Val av datainsamlingsmetod 
I denna studie så har vi valt att utgå från en kvalitativ ansats, där syftet är att undersöka 

åtgärdsprogrammet som implementerats samt socialsekreterarnas upplevelser om               

                                             förståelse av den sociala verkligheten genom att 

undersöka hur individer i en viss miljö tolkar den (Bryman, 2011). Syftet med kvalitativa 

tillvägagångssätt är att kunskapsutvecklingen sker i närhet till det som studeras. För att vi ska 

kunna förstå den situation som organisationen eller individerna befinner sig i så måste vi möta 

den ansikte mot ansikte (Holme & Solvang, 1997). Det finns dock en tendens att forskaren 

blir allt för subjektiv i kva                                                             

                                                                                                  

genomföra och transkribera (Bryman, 2011). Till följd av detta så har det resulterat i att 

antalet intervjupersoner begränsats, då tiden för vårt arbete har varit knapp. I vårt fall har 

mycket av tiden gått åt till att hitta personer som är villiga att ställa upp. På grund av 

socialsekreterarnas höga arbetsbelastning och tidsbrist fanns det ett motstånd från de 

tillfrågade enhetscheferna redan från början.  

 

För att kunna kartlägga de centrala delarna så har vi valt att använda oss av kvalitativ 

semistrukturerad intervjuform                    våra intervjuer utgick vi ifrån en redan 

                                                                                          

                                                                                     

                                                                                

                                                                        (Bryman, 2011). Vi 

ansåg att semistrukturerade intervjuer var mest lämpliga eftersom vi ville få ett djup i 

svarsalternativen och fånga det som socialsekreterarna själva ansåg var viktigt att ta upp.  

 

Vår studie är en fallstudie, vilket är en etablerad metod inom organisationsforskning och 

speciellt i ämnesområdet socialt arbete (Bell, 2006). Denna metod gör att forskaren kan få en 

klar bild av vad som sker i verksamheten och få ta del av socialsekreterarnas egna upplevelser 

(Kvale, 2009). Fallstudier är särskilt lämpade för forskare som arbetar med en studie som 

kommer att pågå under en begränsad tid, och där problem kommer att existera även när 

studien är avslutad (Bell, 2006). Vi tänker att denna forskningsstrategi passar in på vår studie 

eftersom vi undersöker en större verksamhet som socialtjänsten i Umeå och som är under 

utveckling. Studien bygger på ett aktuellt ämne eftersom kommunen nyligen har infört ett 

åtgärdsprogram i form av en kompetenstrappa för att stabilisera ett tidigare krisartat läge inom 

barn- och ungdomsvården.   
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3.2. Urval 

Vårt urval har skett genom ett målinriktat urval eftersom vi valde ut deltagare som är 

relevanta för de forskningsfrågor som vi fokuserar på i vår studie. Vid ett målinriktat urval 

kan forskaren välja ut personer, organisationer och platser för att på så sätt öka förståelsen av 

en viss företeelse. I vårt fall så valdes socialsekreterare på utredningsenheten i Umeå kommun 

till följd av att den målgruppen möter det problem som intresserar oss (Bryman, 2011). 

 

Vår utgångspunkt var att intervjua en socialsekreterare som tidigare jobbat på 

utredningsenheten, tre som jobbar där i dagsläget, en specialistsocionom, en högre uppsatt 

politiker samt en tjänsteman som arbetar med personal- och arbetsmiljöfrågor. Anledningen 

till att vi valde att intervjua socialsekreterare som både jobbat och fortfarande jobbar är för att 

få en bredare bild av hur arbetssituation sett ut jämförelsevis med hur den ser ut idag med 

tanke på det åtgärdsprogram som införts. Specialistsocionomen med anledning till att få en 

inblick i hur dennes arbetsuppdrag ser ut. Tanken med att intervjua en politiker och en 

tjänsteman var att få bakgrundsinformation till varför åtgärdsprogrammet faktiskt tillämpats 

samt hur implementeringsprocessen sett ut. Detta blir en så kallad triangulering av datakällor, 

där syftet är att få en allsidig bild av situationen med hjälp av information från olika 

yrkespositioner och hur de uppfattar läget inom utredningsenheten i Umeå (Larsson, Lilja & 

Mannerheimer, 2005).  

 

Vi började med att maila ut ett informationsbrev (se bilaga 4) till två av de enhetschefer som 

arbetar på utredningsenheten. Genom dem ville vi få kontakt med socialsekreterare som 

kunde tänkas ställa upp på en intervju. Dock kände enhetscheferna att socialsekreterarna var 

så pass överbelastade i dagsläget att de tyvärr inte kunde hjälpa till. Vilket vi har full 

förståelse för. Trots detta så kunde vi genom egna kontakter inom socialtjänsten få tillgång till 

intervjupersoner. En av intervjupersonerna kunde därigenom rekommendera oss ytterligare en 

socialsekreterare som fortfarande arbetar på enheten och som var positiv till att bli intervjuad. 

Urvalsprocessen kallas bland annat för snöbollsurval - som syftar till att använda sig av de 

tidigare informanterna för att på så vis hitta fler informanter (Perlinski, 2009).  

 

Tyvärr föll tre av de tänkta intervjupersonerna bort, vilket resulterade i att vi inte kunde 

genomföra triangulering av data. En anställd på grund av den höga arbetsbelastningen som 

råder. Sedan hade vi stora svårigheter att komma i kontakt med någon på utredningsenheten 

som jobbar med personal- och arbetsmiljöfrågor. Vi kom i kontakt med ett antal personer via 

Umeå kommuns växel, men detta ledde oss tyvärr ingenstans. De representanter som vi fick 

namngivna bollande oss runt till varandra vilket gjorde att allt bara gick runt i en cirkel. I 

tillägg föll även en specialistsocionom bort på grund av tidsbrist från personens håll. Med 

tanke på den tidsfrist vi hade blev vi tvungna att lägga vikt på de andra intervjuerna. Slutligen 

genomfördes intervjuer med en tidigare anställd samt två som är anställda idag. 

 

Därefter kontaktades ordförande för individ och familjenämnden, Andreas Lundgren, för få 

en tydlig bild av hur situationen tidigare sett ut och hur den ser ut idag. Vårt fokus var att ta 

reda på resonemanget kring åtgärdsprogrammet och kompetenstrappan, vad som ligger till 

grund för beslutet och hur politikerna tänkt kring detta. Denna kontakt erhölls genom att vi 
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mailade informationsbrevet till honom. Andreas fick frågan om att vara anonym men valde att 

inte vara det. Däremot ville han gärna läsa igenom transkriberingen innan uppsatsen 

färdigställdes. 

3.3. Genomförande/tillvägagångssätt  

Inledningsvis i vårt uppsatsskrivande så var vårt syfte och frågeställningarna mestadels 

kopplat till psykosocial arbetsmiljö och stress samt hur det påverkar socialsekreterarna. Under 

arbetets gång insåg vi dock att vårt egentliga intresse var åtgärdsprogrammet som 

implementerats på grund av den situation som utredningsenheten befann sig i. Därefter 

konstruerades både syfte och frågeställninga                                              

                                                                                               

                                                   (Bryman, 2011). Den första intervjun 

planerades in ganska fort vilket gjorde att intervjuguiden inte hann testas                  

                                                                                         

                                       förändring och utveckling (Bryman, 2011) vilket vi 

beaktade när vår slutgiltiga intervjuguide utformades. Intervjuguiden delades upp beroende 

vilken informantens titel var. Detta för att frågorna ska kunna anpassas till de olika 

intervjupersonerna (se bilaga 1-3).  

 

Vi har sammanlagt genomfört fyra kvalitativa intervjuer där vi båda varit närvarande. Dessa 

fyra tillfällen har ägt rum enligt intervjupersonens egna önskemål, så som Umeå universitet, 

Socialtjänstens hus samt Stadshuset. Intervjuerna spelades in med diktafon enligt 

överenskommelse och godkännande från informanterna samt att vi höll oss inom tidsramen 

30-40 minuter vardera. Intervjuerna har sedan transkriberats enskilt och kodats utifrån tre 

olika förbestämda teman, dessa är psykosocial arbetsmiljö, krav, kontroll -och stöd, 

åtgärdsprogrammet och önska fritt. Efter att vi lyssnat igenom intervjuerna så ändrades önska 

fritt istället till utvecklingsmöjligheter för att det på så sätt blev mer tydligt. Här fick 

informanterna själva komma till tals om vad just de önskade och/eller saknade för att de 

skulle kunna känna tillfredsställelse på sin arbetsplats.  

 

Inför varje intervju delade vi upp det så att den ena tar en mer styrande roll än den andre. För 

att problem som att båda talar samtidigt eller liknande ska undvikas. Samtidigt som båda har 

fritt spelrum att tillägga saker. Vid transkribering valde vi dock att dela upp intervjuerna helt, 

detta för att effektivisera arbetet. Under skrivprocessen delade vi till en början upp avsnitten i 

arbetet så likvärdigt som möjligt, för att sedan gemensamt sammanställa hela texten. Vi har 

under arbetets gång majoriteten av tiden suttit tillsammans, för att kontinuerligt kunna 

diskutera materialet. Fördelen med detta upplägg är vi snabbt kunnat komma igång och 

inhämtat empiriskt material. En nackdel är att det skett uppbrott i skrivprocessen då vi 

avbrutit varandra då frågor uppstått. Vi har tillsammans ansvarat för resultat-, analys- och 

diskussion delarna.  
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3.4. Bearbetning av data 

Vi har under vår bearbetning av det insamlade materialet använt oss av kvalitativ 

innehållsanalys. Denna analysmetod syftar till att man upprepade gånger går igenom det 

insamlade materialet och kodar den utifrån underliggande meningar som finns i texten 

(Bryman 2011). Vår uppsats är av induktiv ansats, vilket                                   

intervjupersonernas erfarenheter och tankar kring ämnet (Bryman, 2011). Vi anser att det var 

socialsekreterarnas egna åsikter som blir mest relevant eftersom de är en del av 

åtgärdsprogrammet. Vi fokuserade bearbetningen på några specifika teman och 

problemområden som sedan kopplades till studiens frågeställningar. Vi försökte hitta en 

strategi för att kategorisera in vår data och hitta ett mönster som kan kopplas till dessa. Under 

arbetets gång kom dock dessa förvalda teman att ändras och omformuleras så att det kunde 

anpassas mer efter innehållet. De teman som vi slutligen bestämde oss för är använda är 

Psykosocial arbetsmiljö, Krav, kontroll och stöd, Åtgärdsprogram samt 

Utvecklingsmöjligheter. I vissa teman tillkommer även underkategorier för att underlätta och 

förtydliga för läsaren. Resultatdelen analyserades kontinuerligt efter varje tema kopplat till 

tidigare forskning och våra valda teorier. 

3.5. Validitet, Reliabilitet, Generaliserbarhet  

För att forskningsstudien ska vara trovärdig och tillförlitlig behöver man ta ställning till 

studiens reliabilitet och validitet genom att kritiskt granska informationen. Reliabilitet eller 

tillförlitlighet som det även brukar benämnas, är ett mått på i vilken utsträckning ens 

tillvägagångssätt kan ge samma resultat vid olika forskningstillfällen (Bryman, 2011). Om en 

tydlig frågeställning ställs och respondenten ger olika svar i olika situationer så påverkar det 

tillförlitligheten. Detta för att intervjupersonen kan ha blivit påverkad av en händelse eller 

åsikt som även påverkar svaret på frågan. Svaret kan då variera utefter vad intervjupersonen 

känner samt vad man har för tidigare erfarenheter (Bell, 2011). Validitet eller trovärdighet, 

blir det måttet på om frågan som ställs mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller 

beskriva. Man kan förklara det något komplicerade begreppet validitet som att utformningen 

och upplägget av själva forskningen ska kunna ge trovärdiga slutsatser samt starkt stöd för de 

tolkningar som görs (Bell, 2011).  

 

I all kvalitativ undersökning måste det finnas en pålitlighet eller en tillförlitlighet. Syftet med 

att utföra en undersökning av kvalitativ ansats är att få en bättre förståelse av vissa sociala 

faktorer, vilket leder till att den kvalitativa representativiteten står i fokus. I och med att vi 

närmar oss det fenomen eller problem som studeras i kvalitativ forskning blir även validiteten 

mindre problematisk (Holme & Solvang, 2001). Dock är det inte helt problemfritt då vi som 

forskare kan uppfatta situationen annorlunda eller att vi misstolkar signaler eller uttryck olika. 

Speciellt när det kommer till intervjumaterialets tillförlitlighet då många kritiker menar att 

intervjupersonernas svar rent av kan vara falska (Kvale & Brinkmann,                       

           som forskare sk            “       ” när                                         

                                    egna intressen, värderingar och fördomar, vilket i sin tur 

kan påverka interv                      (Larsson et al, 2005). För att minimera dessa risker 

som kan uppstå använde vi oss av ett tydligt och enkelt språk som alla förstår samt att vi 
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själva hade i åtanke att inte lägga in egna värderingar och uppfattningar för att på så sätt 

påverka materialet. Ljudupptagning kan även vara ett sätt att erhålla god tillförlitlighet och 

trovärdighet då vi som forskare efter intervjun har fortsatt tillgång till vad som sagts och inte. 

Vi har även diskuterat vårt transkriberade material för att på så vis försäkra oss om att vi har 

tolkat intervjupersonernas svar på ett likvärdigt sätt.  

 

En fråga vi som forskare kan ställa oss är om studiens resultat är generaliserbart, det vill säga 

om den kan överföras till andra situationer, kontexter eller undersökningspersoner (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  Det finns olika former av generalisering, som analytisk generalisering. 

Analytisk generalisering innebär att man gör en bedömning i vilken mån resultatet kan 

överföras till en liknande situation eller undersökning. För att kunna generalisera resultatet 

förutsätter det att forskaren har gjort noggranna beskrivningar av intervjuprocessen samt att 

de använda teorierna kan appliceras på en liknande studie (Svensson & Starrin, 1996). Vi 

menar att vår studie skulle kunna generaliseras till en liknande enhet i en liknande kommun 

där resultatet mest troligt skulle bli densamma.  

3.6. Forskningsetiska principer och reflektioner 

När det kommer till forskning där bland annat intervjuer sker är det viktigt att man som 

forskare inte tar för givet att allmänheten vet vad det innebär att delta i en forskningsstudie. 

Forskningens syfte, innebörd samt eventuella konsekvenser av att medverka, ska på ett tydligt 

och pedagogiskt sätt belysas till intervjupersonen. I de forskningsetiska principerna ingår fyra 

huvudkrav såsom; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). I korthet kan man säga att dessa krav innefattar de regler 

som behövs för att ge stöd till både intervjuperson och forskare vid eventuella konflikter. 

Intervjupersonen ska bli informerad angående forskningens syfte samt att deras deltagande 

bygger på frivillighet och att de har möjlighet att närsomhelst avbryta sin medverkan. Det ska 

tydligt framgå hur personen kommer att bli figurerade i studien, deras anonymitet samt att det 

insamlade materialet endast kommer att användas till studiens ändamål (Bryman, 2011). 

Dessa krav har vi i vår forskning noga tagit del av samt informerat våra intervjupersoner om. 

Till de personer vi haft mailkontakt med har ett informationsbrev innehållande dessa krav gått 

ut. Vid telefonkontakt har detta meddelats direkt till den aktuella intervjupersonen. Vi har 

även informerat intervjupersonerna om att vi kommer spela in intervjuerna samt att det 

inspelade materialet kommer efter uppsatsens inlämning att förstöras. 

4. Teoretisk ram 

Vi har valt att använda oss utav krav-, kontroll-, och stödmodellen samt ansträngning- och 

belöningsmodellen. Valet av modeller föll sig naturligt efter att vi gjort lite efterforskning i 

ämnet. Modellerna tar upp aspekter som i det stora hela kan ses som betydande för att få en så 

bred helhetsbild som möjligt och en förståelse i hur dessa kan påverka varandra. Inom den 

valda yrkesrollen ansåg vi att dessa faktorer omfattar de perspektiv som vi belyser och som 

kopplas till våra frågeställningar. Detta för att i ett helhetsperspektiv kunna besvara hur 

åtgärdsprogrammet tagits emot och hur personalen upplever insatsen. Vi anser att modellerna 
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hänger ihop eftersom de i praktiken måste finnas en balans mellan kontroll, krav och stöd 

samt en skälig belöning utifrån den ansträngning som utförs.  

4.1. Krav-, Kontroll-, och Stödmodellen  

Om man tittar på den psykosociala arbetsmiljön och hur den påverkas samt hur den förändras 

diskuteras det ofta om i krav- kontroll och stödmodellen. Modellen syftar till att höga krav 

kan balanseras genom att personalen i tillägg känner hög kontroll över den arbetsbelastning 

de utför (Thorell, 2012). Det är en modell med tre viktiga faktorer som över tid blivit mycket 

forskat på, och begreppen är lika viktiga inom alla olika slags yrken. Denna modell innebär 

att de anställda kan klara av högre krav om de har hög kontroll (Jeding, Hägg, Marklund, 

Nygren Theorell & Vingård, 1999). 

 

Krav kan delas upp i fysiska och mentala krav. Områden där exempelvis deadlines, hur 

mycket en anställd producerar i timmen samt hur många kunder i timmen den tar sig an är de 

fysiska kraven. Till de mentala arbetskraven räknas förmågor som uppmärksamhet, 

koncentration och rollkonflikter på arbetet (Thorell, 2012). Om kraven är motstridiga, det vill 

säga om kraven på den anställde är för höga och den arbetsinsats som en anställd tvingas till 

att åstadkomma inte faller samman med den tid de har att förbruka kan detta resultera i att 

stressen ökar (Oxenstierna, Widmark, Finnholm & Elofsson, 2008). 

 

Kontroll inom detta ämne syftar på den kontroll och inflytande den anställde har över sina 

arbetsuppgifter, hur pass mycket den anställde får vara delaktig i beslutsfattning samt 

kontrollen i att använda sig av sina färdigheter (Jeding et al, 1999). Att som anställd ha 

möjlighet till beslutsutrymme är av vikt när det kommer till att känna kontroll över sina 

arbetsuppgifter. Här avses att företaget ska ge den anställde möjlighet att själv fatta beslut 

gällande hur det egna arbetet ska utföras, samt att anställda ges möjlighet till 

kompetensutveckling (Stressforskningsintitutet, 2013).   

 

Socialt stöd syftar till att en man har en god relation mellan dem som man har i sin 

omgivning. På arbetet brukar man skilja på att få stöd från överordnad och stöd från 

arbetskamrater (SBU, 2014). Inom detta område betonas även vikten av både det 

känslomässiga stödet samt det instrumentella stödet. Det instrumentella stödet handlar om 

stöttning och avlastning i exempelvis ärenden, och där det emotionella stödet rör det mer 

personliga planet. Med det menas att anställdas personliga sidor måste få möjlighet att komma 

fram lika mycket som det ska finnas möjligheter att hjälpa och avlasta varandra i det dagliga 

arbetet (Oxenstierna et al., 2008). 

4.2. Ansträngning- och belöningsmodellen 

En annan användbar modell inom den psykosociala arbetsmiljöforskningen är Ansträngning- 

och belöningsmodellen. Att finna balans mellan ansträngning och belöning i sin yrkesroll är 

av stor vikt då det kommer till ens hälsa och välmående på arbetsplatsen. Även inom denna 

modell kan man utläsa vikten av individens behov av att känna samhörighet, ta ansvar och 

prestera på arbetsplatsen (Siegrist, 1996). Grundtanken inom ansträngnings- och 
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belöningsmodellen är att det ska finnas en ömsesidighet och en jämvikt i arbetssituationen 

(Oxenstierna et al., 2008). Fokus läggs på vad själva arbetet i sig erbjuder den anställde. Om 

ansträngningen den anställde gör, inte leder till en belöning i form av pengar, uppskattning 

eller karriärmöjligheter som den anställde uppfattar som rimlig kan detta resultera till 

emotionell stress och psykiska påfrestningar (Stressforskningsinstitutet, 2013). Siegrist (1996) 

definierar ansträngning som en kombination av en individs yttre och inre krav. Om 

dynamiken mellan en individs yttre och inre krav inte sammanfaller och de inre kraven blir 

större än de yttre, så ökar risken för bland annat stressrelaterade sjukdomar såsom exempelvis 

hjärtinfarkt eller utbrändhet (Söderström, Jeding, Ekstedt, Kecklund, Åkerstedt, 2003).  

5. Tidigare forskning  

5.1. Arbetsmiljö och Psykosocial arbetsmiljö 
Arbetsmiljölagen eftersträvar att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt 

uppnå en god arbetsmiljö (SFS 1977:1160). Arbetsmiljö syftar till att behandla den fysiska 

miljön på arbetsplatsen, såsom temperatur, buller, lokalers utformning och så vidare (Eppler 

& Nelander, 1981). Utformningen av arbetsplatsen ska anpassas efter koncentrationskrävande 

arbetsuppgifter. Vid utveckling av kontorslandskap ska man tänka på att minska buller och 

störande ljud för att skapa god ljudnivå, det ska därför finnas möjlighet att enkelt kunna dra 

sig undan vid behov. Kontorslandskap är något som är vanligt förekommande, även inom 

socialtjänsten. En studie från Danmark visar att anställda som delar kontorsrum i form av 

kontorslandskap med minst sex personer rapporterar dubbelt så många sjukfrånvarodagar i 

jämförelse med andra typer av kontor. Forskare hävdar att detta kan bero på att arbetare i 

kontorslandskap utsätts i högre grad för buller, sämre ventilation, mer störningar från 

arbetskamrater, högre risk för virusspridning och sämre psykosocial arbetsmiljö såsom brist 

på avskildhet (Toivanen, 2015). 

 

Psykosocial arbetsmiljö kan för många vara ett oklart begrepp. Oavsett definition så är det av 

större vikt att försöka klargöra vad begreppet faktiskt innebär (Eppler & Nelander, 1981). I 

det stora hela så sägs det att den psykosociala arbetsmiljön är en utvidgad syn på arbetsmiljön, 

som innefattar det mesta i arbetsmiljön som inte är fysisk. Vissa forskare brukar dela upp 

begreppet i psykosociala faktorer (orsaker) och psykosociala effekter (verkan) där intresset 

ligger i att se hur dessa påverkar varandra. Exempelvis faktorer som organisation, 

arbetsinnehåll och samarbetsformer (orsaker) påverkar upplevelsen av kroppsliga och 

psykiska reaktioner (verkan) hos den enskilde (Eppler & Nelander, 1981 & Theorell, 2012).  

 

Människan är i behov av information och kunskap av både sådant som rör en själv, sin 

arbetsgrupp samt den gemensamma arbetssituationen. Här behöver man som individ veta att 

man är med i ett större sammanhang, detta för att få en så positiv arbetsupplevelse som 

möjligt (AFS 1980:14). På grund av den ökade personalomsättning som skett har 

arbetsmiljöverket beslutat om nya krav och föreskrifter om organisatorisk och social 

arbetsmiljö (OSA), tidigare benämnt som psykosocial arbetsmiljö (AFS 2015:4). Målet med 

den nya föreskriften är att minska den arbetsrelaterade ohälsan som idag beskrivs som stress, 
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mobbning samt för hög arbetstakt. Individer på en arbetsplats, som på grund av hur 

arbetsgivaren har organiserat arbetet och det sociala samspelet, kan ofta drabbas av ohälsa. 

Därför är det av stor vikt att cheferna har kunskap om hur ohälsosam arbetsbelastning och 

kränkande särbehandling förebyggs och hanteras (AFS 2015:4).  

 

Socialsekreterare, speciellt inom barn- och ungdomsenheten, framstår som en särskilt utsatt 

yrkesgrupp där det förekommer högre arbetsbelastning och högre krav än i övriga 

yrkesgrupper. Under de senaste åren så har det larmats om hög personalomsättning och 

svårigheter att rekrytera inom individ- och familjeomsorgen i Sverige (Astvik & Melin, 

2013). Detta är inget nytt utan något som uppmärksammats under flera år. En 

sammanställning från arbetsmiljöverket mellan åren 1999-2003 visade att socialsekreterare 

var den yrkeskategori som i hög utsträckning upplevde arbetet som psykiskt påfrestande 

(Tham, 2008). I en liknande sammanställning några år senare, mellan 2002-2005, så var det 

den yrkeskategori som i störst utsträckning hade stressrelaterade besvär med sömnsvårigheter 

och långtidssjukskrivning som följd (Tham, 2008). Ett flertal studier visar på att otillräckliga 

resurser leder till en ohanterlig arbetsbelastning och stress i arbetet, som i sin tur resulterat i 

att många inom socialtjänsten lämnat sitt yrke (Astvik & Melin, 2013). 

 

Samtidigt som den rådande personalomsättningen ökat medför det även att arbetsbelastningen 

bland befintlig personal ökat, som en följd av underbemanning och brist på avlastning. I 

tidigare studier av socialarbetarens arbetsvillkor lyfts organisatoriska förhållanden samt 

arbetsledningens betydelse fram som återkommande teman. Stöd från kollegor, arbetsledning 

och psykosocialt klimat på arbetsplatsen var avgörande och betydelsefulla faktorer på hur 

påfrestande arbetet upplevdes (Tham, 2008). Studier visar att socialt stöd från kollegor och 

från närmaste chef har en bevisad stor inverkan på arbetstillfredsställelse och skyddande 

effekt på psykisk hälsa (Stansfeld, 2002). Det sociala stödet delas in i instrumentellt och 

emotionellt stöd. Det instrumentella stödet handlar om stöttning och avlastning i exempelvis 

ärenden, och där det emotionella stödet rör det känslomässiga på ett mer personligt plan 

(Oxenstierna et al., 2008). Andra viktiga faktorer som tas upp är bra introduktion till 

nyanställda, utveckling i form av vidareutbildning samt att arbetsgivaren tar hänsyn till 

semesteransökningar. Även att tillgång till extern handledning finns tillgänglig och att 

ärendefördelningen beaktade individens förutsättningar och nuvarande belastning (Tham, 

2008, 2007).  

 

Med tanke på ökad arbetsbelastning så har det visat sig att anställda kompenserar detta på 

olika sätt. Exempel på sådana strategier kan vara att under arbetstid dra in på raster, 

gruppträffar och möten för att arbeta fortare och mer effektivt. Om inte arbetstiden räcker till 

så visar forskning att den anställde förlänger arbetsdagen eller tar med arbetsuppgifterna hem. 

Ytterligare en kompensatorisk strategi kan vara sjuknärvaro, att trots sjukdom ändå gå till 

arbetet. Vilket ökar risken för framtida sjukfrånvaro och ohälsa (Aronsson, Astvik & 

Gustafsson, 2010). Om de kompensatoriska ansträngningarna inte ger resultat kan det 

resultera i att ambitionsnivån sänks och det visar sig i kvalitén på arbetet som utförs. Om 

denna strategi är allmänt förekommande inom personalen så är det ett tecken på att 

arbetsbelastningen är för hög och att de driver sig själva för hårt för att uppnå de krav som 
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ställs, både av dem själva och från organisationen. För ett ökat samarbete behövs en 

organisationskultur som bygger på öppenhet, där personalen får tillåtelse att uttrycka sina 

åsikter kring deras arbetsförhållanden (Astvik & Melin, 2012).  

5.2. Belöning  

Att arbeta och anstränga sig för mycket kan fungera en kortare period, men att göra det under 

en längre tid utan någon form av belöning eller uppskattning utgör en risk för känslomässig 

stress och dålig psykosocial arbetsmiljö (Karasek & Theorell, 1990). I en undersökning som 

gjorts bland socialsekreterare synliggjordes belöning som en avgörande faktor i valet att 

stanna kvar. Den belöning som tas upp är bekräftelse i form av högre lön, återkoppling men 

även känslan att bli sedd och lyssnad på av chefer. Huruvida lön fungerar som ett sätt att få 

anställda att arbeta mer och känna arbetstillfredsställelse handlar till stor del om rättvisa 

mellan egna åsikter om arbetsprestation (Tham, 2007). Arbetet som utförs bör ge en fullgod 

belöning i form av dels lön men även andra förmåner som motsvarar ens egna krav och 

förväntningar. Lönen bör motsvara den arbetsbelastning som krävs för att kunna få en god 

arbetsmiljö och arbetslivskvalité (Eppler & Nelander, 1981). Personer som upplever att de 

presterar bra men inte har den lön de förtjänar kan leda till att förtroendet för cheferna 

minskar, samt att den anställde känner bristande lojalitet och engagemang till organisationen. 

För att få personalen att arbeta så effektivt som möjligt finns det studier som visar vikten av 

individens tillfredsställelse med arbetets innehåll och utformning. I ett komplett arbetsklimat 

betonar man vikten av den anställdes känsla av meningsfullhet i det arbete man gör samt att 

individen även ska få återkoppling och möjligheter till kompetensutveckling (Eriksson, 

Sverke, Hellgren & Wallenberg, 2002). Här blir det förstås viktigt att tillägga att de flesta inte 

vill jobba helt gratis och att endast förmåner eller andra liknande faktorer inte skulle vara 

godkända som betalningsmedel. Men i det stora hela kan man säga att själva arbetet är 

viktigare än pengar. Rapporter visar på att anställda till större del motiveras av trygghet, 

stöttade chefer, självständigt arbete och kompetensutveckling än av lönen i sig (Karasek & 

Theorell, 1990). Arbetsmiljöforskningen har länge haft en teori om att tillfredsställda 

arbetstagare är produktiva arbetstagare. Anställda som skattar sitt välbefinnande högt är mer 

produktiv och har mindre benägenhet att byta jobb än den med lägre personligt välbefinnande. 

Gott välbefinnande samt ett framgångsrikt ledarskap minskar även risken för stressymptom, 

vilket är viktigt för organisationers framgång (Sundström, Burt & Kamp, 1980; Dewe & 

Cooper, 2012; Wright, 2006). 

5.3. Förutsättningar 

Socialtjänsten framstår i dagsläget som ett ingångs- och exit yrke. Trots att nya 

socialsekreterare får mer stöd i arbetet så visar resultat på att de skattade sin hälsa betydligt 

sämre. Svårigheter kring att omsätta teoretisk kunskap från socionomutbildningen till praktisk 

kunskap ute på fältet har framförts från olika håll (Tham, 2008). Det är därför inte ovanligt att 

ifrågasätta om socionomutbildningen är tillräckligt yrkesförberedande för 

barnavårdsutredande arbete, vilket kan vara en anledning till att personal inte stannar kvar. Ett 

flertal ledningspersoner inom verksamhetsområdet menar att socionomer som rekryteras 

direkt från utbildningen ofta blir chockade när de kommer ut på arbetsplatserna. Diskussioner 
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kring att övergången från utbildning till praktisk yrkesverksamhet är tuff och de kvalitéer som 

krävs är begränsad i grundutbildningen (Lindquist, 2012 & Tham, 2008). Dock har 

personalen ofta en annan förståelse där de betonar att det är ett slitsamt och krävande yrke i 

kombination till låg status och låga löner, vilket är ännu ett skäl till att handläggarna lämnar 

yrket. En annan viktig grupp socionomer att ta hänsyn till är de som endast jobbat några år 

inom yrket men inte tillräckligt länge för att betraktas som yrkeserfarna. Inom denna 

“           ”                      störst missnöje eftersom de tidigt får ta stort ansvar i 

arbetet med att introducera nya kollegor. Samt att de ofta tilldelas tyngre ärenden utan 

tillräckligt med stöd och hjälp från cheferna (Tham, 2008).  

 

I en kartläggning från Sveriges kommuner och Landsting (SKL, 2013) så har viktiga områden 

identifierats. Högre krav måste ställas på att arbetsgivaren fyller glappet mellan exempelvis 

en nyutexaminerad socionom och den kompetens krävs för att utföra yrket som barn- och 

ungdomshandläggare. Här behövs ett förstärkt stöd i form av introduktionsprogram till 

nyrekryterade socionomer men framförallt en längre inskolningsperiod till de som kommer 

direkt från socionomutbildningen. Sedan bör arbetsgivaren ta tillvara på den kompetens som 

redan finns och erbjuda möjligheter till fördjupad vidareutbildning till dem som jobbat några 

år inom yrket. Genom specialistkompetens utvecklas verksamheten framåt och blir en mer 

attraktiv arbetsplats med karriärmöjligheter i yrket utan att bli chef. En tredje punkt som 

uppmärksammades var att arbetsledare bör få ett förstärkt ledarskapsprogram som ger dem 

förutsättningarna för att lyckas med uppdraget. Det gäller både ledarskap och att ge stöd till 

oerfarna handläggare. Dessa utmaningar är viktiga att beakta och en förutsättning för att 

utveckla ökad stabilitet och kompetens inom sociala barn- och ungdomsvården runt om i 

landet (SKL, 2013).  
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6. Resultat och analys 

6.1. Intervjupersoner 
IP1 - Har socionomexamen. Jobbat inom utredningsenheten IFO ca 3 år.  

IP2 - Har socionomexamen. Jobbar på utredningsenheten IFO sedan ca 3 år tillbaka.  

IP3-  Har socionomexamen. Jobbar sedan ca 1.5 år tillbaka på utredningsenheten IFO.  

IP4 - Andreas Lundgren, ordförande för individ och familjeomsorgen. Han kommer vidare i 

texten benämns som A.L. Han har gett sitt godkännande till att inte vara anonym i uppsatsen.  

6.2. Psykosocial arbetsmiljö  

6.2.1. Stress, grupptillhörighet, stöd och ärendemängd 

Psykosocial arbetsmiljö är ett begrepp som blivit mer och mer diskuterat och som 

arbetsmarknaden börjat fokusera på (Eppler & Nelander, 1998). Kort och gott kan man 

förklara den psykosociala arbetsmiljön som en innebörd av arbetstagarnas psykiska hälsa och 

välmående. Faktorer såsom arbetsinnehåll, högra krav, låg kontroll och obalans mellan 

ansträngning och belöning kan öka risken för den psykiska ohälsan hos den anställde 

(Vingård, 2015).   

6.2.2. Resultat   

För alla de tre intervjupersoner som är socialsekreterare kom de snabbt in på den stress som 

rådde på arbetsplatserna. Alla var eniga om att den psykosociala arbetsmiljön som relativt tuff 

i perioder och att många i personalen var utarbetade. IP1 som tidigare jobbade på enheten 

beskriver det som att så fort man steg in på jobbet fick hen en känsla av att det hela tiden 

kokade, och att det fanns en känsla av otålighet i kroppen. IP1 tror att anledningen till detta 

var att många omorganisationer skedde och barn- och ungdomsgruppen slogs ihop.  

 

“I början var det uppdelat barnutredningar samt ungdomsutredningar, då hade vi i 

personalen möjlighet att önska och välja de ärenden som vi kände själva att vi gjorde 

bäst. Ärenden där vi fick använda oss av vår expertis. Den största förlusten skulle jag 

säga ändå var den brist på respekt som blev då ledningen valde att inte lyssna på oss i 

personalen. Vi kände oss överkörda och det kändes som våld på personalen” (IP1).   

 

IP2 berättar att när hen började på enheten så möttes hen av en utarbetat arbetsgrupp. 

Arbetsbelastningen på socialsekreterarna var påtagliga, där vissa utredningar låg på uppemot 

sex månader. IP2 beskriver bokstavligen situationen som kaos, då hen upplevde att många 

socialsekreterare en efter en slutade. Det resulterade även i stora svårigheter att komma in i 

arbetsgruppen. 

 

“Cheferna hade en strategi att man inte skulle ha så många ärenden som nyanställd 

men det blev desto svårare att lära känna kollegorna då dom var så stressade. För 

min egen del var det mer oro och stress över att komma in i gruppen. Man skulle 
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jobba självständigt fast man inte kunde yrket. Jag kände mig dum som vara tvungen 

att fråga. Ingen hade tid att ta hand om en som är ny, varken chefer eller kollegor. 

Speciellt då vissa kunde ha 30 utredningar var”(IP2). 

 

I och med denna situation blev stressen och pressen påtaglig. IP3 beskriver det som att hen 

kände sig otillräcklig i arbetet och att det blev svårt att få alla berörda inom en utredning att 

känna sig nöjda. Stressen ökade även då ledningen satte som mål att minska utredningstiden 

från 120 dagar till 90 dagar. Resultatet av detta gör att det ställs högre krav på att 

socialsekreterarens planering inte får krocka med yttre faktorer, såsom hembesök, inbokning 

av träffar, kontakt med skola, återkoppling och så vidare. 

 

IP2 och IP3 instämmer i att den psykosociala arbetsmiljön upplevs bättre under den senaste 

tiden. IP2 tror att det har att göra med att fler har anställts, att det blivit en stabilare 

arbetsgrupp, att arbetsgruppen lärt känna varandra bättre samt att antalet ärenden per person 

har minskat. IP3 berättar att socialsekreterarna nu har ett maxtak på 14 ärenden per person, 

dock är det beroende på vilken typ av ärende det gäller. Detta har medfört till att arbetstrycket 

minskat och pressen lättat. De menar att cheferna är bättre på att kolla av hur ärendemängden 

ser ut och är mer medveten om situationen i helhet. IP3 anser dock att 14 ärenden per person 

fortfarande är väldigt mycket men betydligt färre än det som var tidigare. 

6.2.3. Analys 

Med det empiriska material och den tidigare forskning som samlats in så kan man tydligt se 

att innan åtgärdsprogrammet infördes var socialsekreterarnas psykosociala arbetsmiljö under 

all kritik. Utifrån den frågeställning vi har inom detta område så ville vi få en tydligare bild av 

hur den psykosociala arbetsmiljön sett ut tidigare i jämförelse med idag. Trots den kritiska 

situation utredningsenheten befunnit sig i så kan vi ändå se att verksamheten är på väg i rätt 

riktning.  

 

Utifrån det resultat som framkommit har vi sett att faktorer som negativ stress, hög 

arbetsbelastning, avsaknad av stöd från både chefer och kollegor är aspekter som påverkar 

den psykosociala arbetsmiljön. Enligt krav- kontroll och stödmodellen så kan man se vikten i 

att denna modell bör tas i beaktande när kommer till personalens arbetstillfredsställelse. 

Kraven måste anpassas efter rådande situation exempelvis när det är kort om personal så 

måste även arbetsuppgifterna anpassas därefter. Detta för att kunna förhindra att personalen 

“              ”  O                                                                        

bestämma själv hur dessa krav ska hanteras kan den anställde utveckla egenkontroll och på så 

vis lättare acceptera situationen (Thorell, 2012). Facket anser att ärendemängden måste ses 

över, att socialstyrelsen bör få i uppdrag att komma fram till ett nationellt mått på hur många 

ärenden en socialsekreterare rimligtvis ska hantera. Måttet ska ta hänsyn till ärendets 

svårighetsgrad samt den anställdes erfarenheter (Vision, 2015, 21 januari) vilket stöter på en 

rad problem. Beroende på vilken typ av ärende det handlar om så ställs olika krav. Ett enda 

ärende kan vara så tidskrävande att det kan pågå under flera veckor (Lindquist, 2012). 

Överlag så är det av stor vikt att socialsekreterarna får vara delaktiga i beslut och få möjlighet 
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att komma till tals i det som i allra högsta grad berör dem. Det innebär att arbetsplatsen bör 

uppmärksamma och tillgodose arbetarens personliga och betydelsefulla upplevelser för att se 

till deras behov (Eppler & Nelander, 1981). Med tanke på den förändrade utredningstiden 

som ledningen satt som mål blir prioriteringarna motstridiga då verksamheten börjat komma 

på fötter. Målsättningen från 120 dagar till 90 blir då mer kvantitet snarare än kvalitet i 

utredningsarbetet.  

 

Kopplat till ansträngning- och belöningsmodellen så kan försämrad arbetssituation eller att 

större förändringar i arbetsuppgifter ses som en bestraffning i motsats till belöning 

(Oxenstierna et al., 2008). Grundtanken i denna modell är att desto mer ansträngning ett 

arbete tar desto mer belöning förväntar man sig att få (Siegrist, 1996). Den ansträngning 

socialsekreterarna förväntas utföra bör därför balanseras upp med andra belöningsfaktorer i 

form av exempelvis minskad ärendemängd eller fler anställda.  

Något som framkom ur resultatet var vikten av att känna grupptillhörighet och att 

socialsekreterarna trivs med det nätverk man har på arbetsplatsen. Här beskriver 

intervjupersonerna svårigheter med                                             

                                                         , att man trivs med det sociala 

klimatet och att upplevelsen                                                             

(Stressforskningsinstitutet, 2013). Eftersom arbetsledare är upptagna med att rekrytera 

personal så minskar stödet till övriga anställda och de som är nya hamnar lätt i kläm. Att 

behöva rådfråga kollegor där vetskapen redan finns att de är stressade gör att man drar sig 

från att belasta dem anser intervjupersonerna. Detta kan resultera i att det sociala klimatet inte 

blir tillgodosett och att den kollegiala gemenskapen tar längre tid att uppnå. På långt sikt kan 

man säga att dessa faktorer och den stress som då blir har påverkan på den psykosociala 

arbetsmiljön.  

 

Hur arbetet organiseras spelar en viktig roll för nivån av stress på arbetsplatsen. Risken för att 

utveckla psykisk ohälsa handlar mycket om i vilken omfattning fenomenet utspelar sig. 

Långvarig stress, försämrade möjligheter att inte kunna fullfölja ett arbetsmoment samt 

avbrott i arbetet i kombination med bristande handledning och stöd för att lösa problem är 

några av riskfaktorer som bör lyftas upp (Aronsson et al, 2010). Sammanfattningsvis kan vi se 

att innan åtgärdsprogrammet infördes var den psykosociala arbetsmiljön inte tillräckligt stabil 

för att socialsekreterarna skulle trivas på arbetsplatsen. Balansen mellan kontroll, krav och 

stöd är viktigt för att på så vis kunna tillgodose personalens behov samt psykosociala hälsa.  
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6.3.  Krav, kontroll och stöd 

6.3.1. Resultat 
Utifrån krav- kontroll och stödmodellen (se 4.1) så har vi utformat våra frågor som är 

kopplade till denna modell. Vi ville veta hur socialsekreterarna upplever/upplevde kravbilden 

och hur pass mycket kontroll de har över sina arbetsuppgifter samt hur stödet från chefer och 

kollegor ser ut.  

 

IP3 berättar att under sommaren 2015 var man tvungen att förlänga många ärenden på grund 

av arbetssituationen som då rådde. Hen upplevde en kravfylld situation i att inte hinna avsluta 

ärenden inom utredningstiden. Samtliga intervjupersoner anser att kravbilden på dem som 

socialsekreterare alltid funnits där, eftersom de har ett ansvar gentemot klienter, anhöriga, 

ledning men även kraven på dem själva. Däremot upplever de att kraven till största del 

minskat på grund av att de själva blivit bättre på att säga nej och blivit tryggare i sin 

arbetsroll. Idag prioriterar dom sig själva på ett sundare sätt och kan avgränsa sig i arbetet 

bättre än de gjorde tidigare.  

 

“Man har höga krav på sig själv, man förväntas att ha det. Fast jag har sänkt dem nu, 

var värre när jag var ny. Plus att chefen har varit bra på att tona ner och hjälpa oss 

att sänka nivån. /.../ Beror nog på att många har jobbat över mycket och att det inte 

slutat så bra.”(IP2). 

 

IP3 och IP2 samstämmer om att det kollegiala stödet finns där och att de hittar sina jämlikar 

allt eftersom arbetsbelastningen minskat. IP3 upplever att arbetsgruppen är bra och att man 

stöttar varandra. Hen tror att det öppna klimatet gör att många stannar, för att man trivs med 

varandra. IP3 tycker även att specialistsocionomerna är ett bra stöd i arbetet och att dom är 

öppen för att hjälpa. IP2 anser dock att stödet från chefer efterfrågas och att det skulle 

behövas fler handläggare som är på nivå 3, som är erfaren, som kan agera medhandläggare till 

de i personalen som är på nivå 1 och 2. IP2 betonar även hur viktigt det är att två stycken som 

är nyanställd inte ska behöva sitta tillsammans med en utredning. Utan att det finns mer 

erfaren personal tillgänglig. Detta för att göra det mer tryggt både för klient samt handläggare. 

  

 

IP1, som tidigare arbetat, menar att det blev en stor omställning när uppdelningen barn 

respektive unga försvann. Hen anser att detta blev rörigt då de plötsligt skulle utreda en 3-

åring när exempelvis de var vana att utreda en 16-åring, då behoven ser olika ut. IP2 

understryker även att den tidigare uppdelningen av enheterna var bättre, och skulle gärna se 

att det såg ut så även idag. Missnöjet kring detta är något som de båda flertalet gånger tagit 

upp och uttryckt sin åsikt om till cheferna men att det dessvärre inte har åtgärdats. 

 

IP2 upplever att hen har relativt stor kontroll över att bestämma angående sina egna 

utredningar. Förr fick de tilldelning av ärenden löpande, idag får de ärenden en förbestämd 

vecka. Vilket ger handläggarna mer kontroll vid både planering av träffar samt vid eventuella 
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akuta ärenden. IP3 tycker generellt att man kan påverka sitt arbete som man själv vill, då man 

har stor frihet att planera sin tid.  

 

“Förut så delades ärenden ut slumpmässigt från mottagningsenheten. Sen tog 

cheferna över och fördelade ut dem istället och då fick jag de utredningar som jag 

ville, haha. Men nu är det tillbaka till slumpen, vilket är dåligt. Jag tror man gör ett 

bättre jobb när man får göra det man är bra på /.../ Idag har vi tavlor uppsatta så man 

ser hur man ligger till och följa varandras utredningar. Jag upplever det som positivt 

att det är mer kontroll från flera håll (IP2). 

6.3.2. Analys 

Återigen så kan vi se vikten i att de anställda önskar mer av både stöd och att kunna inneha 

kontroll över sitt arbete. Respondenterna uttrycker att kraven inte enbart kommer ifrån 

ledningen utan det handlar mer om kravet på dem själva som socionom men även gentemot 

de som är inblandade i utredningen. I och med att cheferna ger socialsekreterarna eget ansvar 

kan det å ena sidan vara positivt i form av egenkontroll och tillit, men att det å andra sidan 

kan leda till större krav i arbetet och på dem själva (Theorell, 2012). En respondent fick i 

uppgift att på egen hand hitta en extern handledare till gruppen vilket hen inte var så positiv 

till då det läggs för stort ansvar på en person. 

 

Informanterna menar att stödet finns där till en viss del i form av handledning från 

specialistsocionomerna samt från kollegor genom bland annat gruppträffar. Problemet som 

uppstår är att de flesta av kollegorna i dagsläget är nyanställda vilket resulterar i att kraven på 

den befintliga personalen höjs. Begränsat stöd från arbetsplatsen medför att högre krav ställs 

på kollegor i form av stöd och handledning till nyanställda (Tham, 2008). Allt detta innebär 

högre arbetsbelastning samt stora risker i upprätthållandet av god kvalitet inom barn- och 

ungdomsvården (Lindquist, 2012). Med handledning visar även forskning på att man som 

socialsekreterare utvecklas snabbare, lättare hittar lösningar på olika problem samt att man 

stärker sin yrkesidentitet (Lindqvist, 2012). Att upprätthålla hög kvalitet inom den sociala 

barn- och ungdomsvården bygger till stor del på att det finns goda förutsättningar för 

handläggarna och att rätt kompetens finns att tillgå (SKL, 2013).  

 

Respondenterna uttrycker en missbelåtenhet i hur ärendefördelningen efter 

sammanslagningen av enheterna ser ut samt att de ansåg sig inte bli lyssnad på av chefer. 

Genom att socialsekreterarna själva kan önska typen av ärende, utifrån sin expertis eller 

erfarenhet medför detta en känsla av att vara viktig och respekterad. Om man som anställd 

inte får gehör från chefer, eller blir lyssnad till så tappar man tillslut lusten att komma med 

ideer till förbättring (Thorell, 2012). Att ge den anställde möjlighet att själv kunna påverka 

och fatta beslut om sitt egna arbete är något som kan kopplas till begreppet kontroll 

(Oxenstierna et al., 2008). En god psykosocial arbetsmiljö förutsätter att personalen öppet kan 

uttrycka sina åsikter och sin kritik kring arbetsförhållanden (Astvik & Melin, 2012). 

Sammanfattningsvis kan vi se att pressen är mer bunden till ärendemängd, personalbrist samt 
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att stödet från cheferna är bristfälliga. Påverkansmöjligheter i vad som ska göras och hur 

arbetet ska utföras är viktiga aspekter för samtliga intervjupersoner.  

6.4. Åtgärdsprogrammet 

På grund av den situation som utredningsenheten befann sig i då många socialsekreterare 

valde att säga upp sig var kommunen tvungna att agera. Åtgärdsprogrammet implementerades 

både för att motivera den personal som var kvar med högre löner och extern handledning samt 

introduktionskurser för de nya.  

6.4.1. Resultat  

Inom denna kategori ställdes i huvudsak tre frågor. Här ville vi få information om bakgrunden 

till programmet var godtagbar för personalen, hur den tagits emot samt om det fortfarande 

finns åtgärder de saknar. Vi började med att intervjua Andreas Lundgren, ordförande för IFO, 

där han fick berätta de största anledningarna till varför detta program infördes samt om de 

redan nu kunna se några resultat.  

 

 

“Bakgrunden till att lönesatsningen gjordes var att hälften av personalen bytts ut och 

att enheten förlorat många erfarna socionomer på kort tid. Vi ställde oss frågor som 

varför ska man vara på en enhet med omänsklig arbetsbörda och att hälften av sina 

kollegor försvinner varje år när man kan vara på en annan enhet för samma lön?. /.../ 

Så för att kunna locka med något så ville nämnden att den anställde kunde se sin egen 

löneutveckling, ju självständigare man blev desto högre upp på lönetrappan klättrade 

man (A.L).  

 

Viktigt att nämna enligt A.L är att innan den nya nämnden trädde i kraft 1 dec 2014 så hade 

det gjorts en omorganisering i kommunen ett par år tidigare. IFO verksamheten blev då 

uppdelad i två delar, en IFO- unga och en IFO- vuxna som var under ledning av två chefer. 

När den nya nämnden trädde i kraft så insåg A.L ganska snart att inte allt stod rätt till och att 

denna uppdelning blev för splittrad och att styrningen inte blev helt optimal. Detta ledde till 

att IFO-unga slogs ihop med resten av IFO för att få en mer samlad organisation. A.L anser 

att socialnämnden i Umeå kommun haft en tradition att omorganisera sig och att man nu 

måste gå in och bryta av för att komma i ett nytt läge.  

 

IP1 som valde att sluta på utredningsenheten och hann inte se påföljden av själva 

åtgärdsprogrammet. Å andra sidan hade IP1 en annan åsikt angående sammanslagningen av 

enheterna. Innan sammanslagningen av enheterna hade personalen handledare de kunde 

vända sig till när det uppkom frågor vid utredningar. IP1 menar att när detta koncept byttes ut 

och istället anställdes fler chefer uppstod problem. Cheferna skulle ta sig an rollen som både 

chef och handledare samtidigt som de överöstes med andra uppgifter. Handledningen blev 

därför åsidosatt vilket skapade problem. IP1 anser att bristen på handledning varit en av 

anledningarna till att hen valde att lämna enheten. 
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IP2 och IP3 som varit med i uppstartsfasen av åtgärdsprogrammet anser att det är en åtgärd 

som är nödvändig för att på så sätt få stabilitet inom enheten igen. Även fast programmet inte 

kommit igång till fullo enligt dem själva så kan de ändå se en positiv förändring. IP3 upplever 

att det inte är samma flykt längre och att det pratas mindre negativt inom arbetsplatsen.  

 

“Introduktionsprogrammet är en superbra grej. Jag fick i lugn takt känna av 

arbetsplatsen och komma in i jobbet”. /.../  Och jag tror absolut att lönetrappan kan 

vara en morot till att folk stannar kvar. Man tänker en extra gång innan man flyttar 

till en annan enhet” (IP3).   

 

“Det är nog störst skillnad för alla som är nya, som inte har mycket erfarenhet. Det 

finns alltid ett stöd om man skulle behöva. De på nivå tre märker nog inte lika stor 

skillnad. Tja förutom höjd lön då. Lite beroende på vem man frågar”(IP2).  

 

A.L visar den statistik som man idag kan se resultat på. Innan nämnden började med 

åtgärdspaketet så överskred 30% av utredningarna de lagstadgade 120 dagarna. Före 

sommaren 2016 så låg 6 % över utredningstiden. Idag ligger siffrorna på ca 10 %, detta på 

grund av att de inte riktigt är i fas efter sommaren samt att anmälningar fortsätter strömma in 

till socialtjänsten. Dock är målet noll från nämndens sida, men för att nå dit behövs en stabil 

arbetsgrupp och en god arbetsmiljö.  

 

”så vi ser att det ger effekt och det gör även barnen och föräldrarna gott. Om man 

tittar på ärendemängden per handläggare, så ligger man på 10,6 och det är enligt 

facket okej. Nyckeln är att personalen kan avsluta 2 utredningar i månaden vilket i 

dagsläget handläggarna inte klarar det. Jag tror att när man är ny, så blir det mer 

omfattande utredningar och svårigheter kring hur mycket man behöver få med skapar 

en ond spiral” (A.L).  

 

Utvecklingsmässigt menar A.L att nämnden har gjort helt rätt hittills men att det inte är 

tillräckligt. Dock tror A.L int                  “            ”                                

fungerar bra för att sedan gå in och jobba med delar som inte fungerar. Han tillägger även att 

nämnden är självklart öppen för olika lösningar och nya förslag att diskutera med personalen. 

6.4.2. Analys  

Med tanke på att åtgärdsprogrammet inte hunnit etablerats sig riktigt så är det svårt att se 

några slutgiltiga resultat. Vi tror dock att programmet i sig är ett steg i rätt riktning. 

Personalen själva upplever att det inte längre är samma personalflykt och att arbetsgruppen 

stabiliserats. Det som har varit mest utmärkande visar sig vara den handledning som ges utav 

specialist socionomerna samt introduktionsprogrammet för de nyanställda. Effekten visar sig 

inte bara vara positivt för arbetstagarna utan även för barnen och föräldrarna.  

 

Löneutvecklingen tycks vara                                                                

                                     O                                        
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barnavårdsutredare har en låg status och att man inte är beredd att ge socionomerna det som 

behövs för att utföra en kvalificerad arbetsinsats (Lindqvist, 2012). Som de politiska 

ambitionerna uttrycker det så krävs åtgärdsprogrammet för att motverka och sätta stopp för 

den negativa bild som utredningsenheten faktiskt har. Respondenterna menar på att lönen i 

dagsläget ses som ett komplement och som kan påverka valet i att stanna kvar samt att kunna 

locka fler anställda. När man utgår från den ansträngning man som anställd gör räcker det 

tyvärr inte med endast en skälig lön som belöning utan det finns då andra faktorer spelar 

större roll (Oxenstierna et al., 2008). Återigen väger extern handledning och vidareutbildning 

tyngre än ekonomisk ersättning. I en undersökning som gjorts bland socialsekreterare 

synliggörs belöning som en avgörande faktor i valet om att stanna kvar (Tham, 2007). 

Regeringen anser på att nyrekryterade socionomer bör få en välgrundad introduktion och 

tillgång till genomgående handledning under minst ett år, för att på så vis säkerställa kvalitet 

och att de självständigt ska kunna utföra sina arbetsuppgifter (Socialstyrelsen, 2014).  

 

När resultaten jämförs så finns det vissa skillnader i informationen angående antalet ärenden 

per handläggare. A.L berättar att handläggarna idag utreder en ärendemängd på 10,6 stycken 

medan de anställda berättar att de har ett maxtak på 14 stycken ärenden var. Resultatet visar 

på att två av informanterna ligger på ca 14 ärenden i stort sett hela tiden. Vision (2015) menar 

att socialsekreterarna bör ha en hanterbar ärendemängd för att på så sätt ge dem möjlighet till 

ett mer kvalificerat socialt arbete. Alltså, om man minskar antalet ärenden per person så kan 

personalen utföra ett bättre arbete.   

 

Avslutningsvis så kan man tydligt se att åtgärdsprogrammet är en bra åtgärd och att den tycks 

fått en positiv respons från de informanterna som tagit del av programmet. Socialnämnden 

verkar insatt och öppen för en vidare utveckling av Individ- och familjeomsorgen. Samt att 

det finns en ödmjukhet och förståelse för de situationer som personalen ställs inför och att de 

tar problematiken på allvar.  

6.5. Utvecklingsmöjligheter 

6.5.1. Kontorslandskap, kompetensutveckling 

Även fast åtgärdsprogrammet har resulterat i förbättringar i arbetsförhållanden så finns det 

fortfarande utvecklingsmöjligheter och bitar som aktivt måste vidareutvecklas från ledningens 

och organisationens håll. Under intervjuerna fick informanterna möjligheten att själva tillägga 

vad de ytterligare saknar på arbetsplatsen. Vi har valt att benämna denna kategori som 

utvecklingsmöjligheter, då det alltid finns faktorer på en arbetsplats som kan utvecklas. Dessa 

faktorer kopplar intervjupersonerna både till deras fysiska arbetsmiljö samt deras psykosociala 

arbetsmiljö. När det kommer till den fysiska arbetsmiljön anser IP2 att själva 

kontorslandskapet som är idag inte fungerar, samt att besöksrummen är under all kritik. 

Kontorslandskapet gör det svårt för socialsekreterarna att exempelvis koncentrera sig, eller att 

ostört kunna ringa viktiga samtal. Detta resulterar ofta i att de istället måste boka upp ett 

besöksrum, som i tillägg är bristfälliga. 
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På utredningsenhet för barn och unga finns det i dagsläget endast ett barnrum, där 

socialsekreterarna kan i lugn och ro samtala med barnet. Detta tycker IP2 är förvånande 

prioriteringar då det är med barn och unga dom arbetar. IP2 förklarar att samtalsrummen 

borde vara mer anpassade, där barnen får möjlighet att känna sig bekväma och att det är en 

mer naturlig miljö, för att på så sätt få ett så bra samtal som möjligt. Utöver detta har både IP2 

och IP3 anmärkt på att de känner stor önskan om egna jobbtelefoner samt bärbara datorer. 

Detta för att på bästa sätt kunna utnyttja deras tid, enkelt kunna var kontaktbar och att få 

möjligheten att arbeta hemifrån. De menar på att de är den enda enheten som i dagsläget inte 

har denna tillgång. A.L är fullt medveten om problematiken och anser själv att det är 

nödvändigt för att kunna vara nåbar. Han framhäver att det finns en försörjningsplan för att på 

sikt få igenom förslaget, dock är det inte fastställt ännu.  

 

När det kommer till den psykosociala arbetsmiljön tar intervjupersoner upp extern 

handledning samt chefsstöd som något de fortfarande saknar trots att detta stod med i 

kontrakten när de började.  

 

“Extern handledning har det inte alls blivit något av, vilket är synd. Tror det är bra 

att man har handledning mer kring personlig utveckling, hur man reagerar i olika 

situationer och så. Ja men hur jag ska kunna utvecklas i mitt bemötande till 

klienterna. Tyvärr har det nu hamnat på oss att ordna en handledare, för cheferna har 

ingen tid. Så vi hoppas ju att kunna få hit någon till våren. /../  Chefsstödet finns inte 

alls idag, vilket det borde. Finns endast två chefer idag och de har inte alls tid. 

Tyvärr. /../ Jag tror de förnekar det lite men jag vet att de har för lite tid. De jobbar 

ofta över och är kvar till sist (IP2).  

 

“Det som behövs är extern handledning där det finns utrymme att prata mer 

personliga saker inom ens yrkesroll. Tankar och funderingar som man inte vill gå till 

cheferna eller specialistsocionomerna med. Jag hade det på ett tidigare arbete och 

tyckte det fungerade bra. Man fick liksom öppet prata om varför man går igång 

reagerar på vissa saker. Fick höra på intervjun att det skulle finnas, att de fått det 

beviljat men problemet är att få tag i just en sån handledare” (IP3).  

 

En annan uppmärksammad punkt är möjligheter till utveckling inom yrket. Detta tycker IP2 

att det i nuläget saknas. Hen berättar att cheferna sporadiskt handplockar 2-3 stycken som då 

och då får möjlighet till någon slags utbildning och kompetensutveckling, då oftast de i 

personalen som arbetat längre. IP2 uttrycker en önskan om att detta ska ses över och 

förbättras. Anledningen kan komma att vara att om den anställde har möjlighet till utveckling 

inom sitt område, är möjligheterna stor att de kan ta kontrollen över de flesta situationer som 

uppstår på arbetet (Theorell, 2012).  
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6.5.2. Analys 

Det här temat anser vi är viktigt eftersom vi få de anställdas syn på vad som är betydelsefullt 

att utveckla på deras arbetsplats. Både för att deras åsikter uppmärksammas samt att andra 

kan tänkas ta del av vår forskning får nya infallsvinklar från de som arbetar på enheten.  

Intervjupersonerna tar upp problematiken kring den fysiska arbetsmiljön såsom 

kontorsmiljön, besöksrum, möjlighet till telefon, datorer för att underlätta arbetet. Dessa 

faktorer är viktiga förutsättningar för att kunna utföra ett kvalitativt arbete. Det finns även 

forskning som visar på att arbetsplatsens utformning har stor betydelse för de anställdas hälsa. 

Kontoren måste anpassas till de krav som arbetsuppgifterna kräver samt utgå från 

arbetsmiljökrav samt genomtänkta komfortabla och tekniska lösningar. Informanterna 

påpekar vikten i att organisationen följer den samhälleliga utvecklingen, som exempelvis att 

tillhandahålla personalen med mobiltelefoner och bärbara datorer. Anställda som känner sig 

tillfreds med villkoren på arbetsplatsen stärker och ökar attraktiviteten, vilket är viktiga 

faktorer för att behålla och rekrytera personal (Toivanen, 2015).   

 

Det blir väldigt tydligt att support och feedback är högt prioriterat för de personer vi intervjuat 

samt att stödet från ledning är mer angeläget än vad vi först trodde. Feedback eller 

återkoppling som det även kallas, menas framförallt med att man själv ska ha möjlighet att få 

information om man gör sitt arbete bra eller mindre bra (Eppler & Nelander, 1981). 

Handledning och stöd från både överordnade chefer samt kollegor i arbetet kan tillgodose 

grundläggande mänskliga behov. Detta i form av kamratskap och grupptillhörighet samt att 

bli sedd på arbetsplatsen. Det kan även fungera som en resurs för att förändra effekten i 

arbetsbelastningen och den anställdes psykosociala hälsa (Aronsson et al., 2010). För 

informanterna är det även betydelsefullt att få extern handledning där de kan prata och 

diskutera om aspekter som inriktas mer på deras egna personliga utveckling. Såsom att få 

samtala och få verktyg till hur de ska agera i eventuella situationer där de själva känner att de 

blir triggade. Detta anser de själva är väsentligt för att de i det stora hela ska kunna bli bättre 

socialsekreterare och tillföra god kompetens.   

 

Ansträngning och belöning är något som går hand i hand och som det bör finnas stabilitet i. 

Detta för att det mera långsiktigt inte ska leda till hälsoproblem (Theorell, 2012). Som 

belöning räknas inte bara lön utan andra faktorer för att den anställde ska finna motivation i 

arbetet. I dessa faktorer nämns bland annat möjlighet till kompetensutveckling och hur 

arbetsklimatet ser ut. Här läggs det stor vikt på att faktorerna ska komplettera varandra och 

samspela för att den anställde ska uppnå optimal tillfredsställelse på arbetet (Eriksson et al., 

2002). Utrymme för att kunna följa den vetenskapliga utvecklingen behöver därför förbättras. 

Genom att ge de anställda möjlighet till vidareutbildning bör socialtjänsten erbjuda 

specialistkompetens till anställda för att på så vis kunna utveckla sin professionella expertis 

samt att kunna upprätthålla god kvalitet inom yrket (Tham, 2008). Något som skulle kunna 

symbolisera en god psykosocial arbetsmiljö är att kunna utvecklas i sitt arbete och inom sitt 

område, för att på så vis få möjlighet att bygga upp en stabil yrkesroll. Vilket är av stor vikt 

och en grund för både självkänsla och arbetstillfredsställelse (Eppler & Nelander, 1981).  
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En god fysisk- och psykisk arbetsmiljö är viktig för både arbetstagare och arbetsgivare. En 

organisation som innehar ett gott ledarskap, en god kommunikation samt att de anställda har 

inflytande och delaktighet, ökar chansen till att medarbetarna är friska och håller hög 

produktivitet (Toivanen, 2015). Vår empiri samt tidigare forskning visar på att samtliga 

faktorer ökar de anställdas välbefinnandet på arbetsplatsen. Välbefinnande är därmed även 

viktigt för organisationers framgång och vidareutveckling (Dewe & Cooper, 2012). 

Avslutningsvis kan vi sammanfatta detta tema om utvecklingsmöjligheter, som att 

socialsekreterarna önskar och värderar chefsstöd, handledning och vidareutbildning högre än 

det ekonomiska påslaget.  

7. Diskussion och slutsatser      

Vårt syfte var att undersöka åtgärdsprogrammet som implementerades på utredningsenheten 

barn- och unga i Umeå kommun med anledning av den rådande personalomsättningen. Vårt 

fokus har riktats mot vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra samt vad som 

ytterligare krävs för att få socialsekreterarna att trivas på utredningsenheten. Eftersom 

åtgärdsprogrammet inte riktigt hunnit etablera sig så är det svårt att urskilja några tydliga 

resultat. Trots detta så kan vi utifrån vår empiri ändå se att personalomsättningen minskat, 

vilket kan tyda på att åtgärdsprogrammet visar på en god framgång. Även om 

utredningsenheten verkar vara på väg åt rätt håll så är det fortsatta utvecklingsarbetet viktigt 

för att nå ända fram. Vi kan se att det saknas delar som extern handledning, chefsstöd och 

teknologisk utrustning som efterfrågas av personalen. Det framgår tydligt att balansen mellan 

krav och stöd inte riktigt går hand i hand, eftersom stödet i dagsläget verkar vara bristfälligt. 

Våra informanter uttrycker även en önskan om att få utvecklas både i den personliga men 

även i den professionella yrkesrollen. Här kan vi med bakgrund av vår empiri se att 

organisationen inte prioriterat dessa önskemål, eftersom det fortfarande finns ett behov av 

detta. Om ledningen varit lyhörd för personalens önskan och där man lagt resurserna på det 

som faktiskt efterfrågas så hade möjligtvis inte personalflykten visat sig i samma utsträckning 

som den gjort. Vi menar att det såklart finns en förståelse till att förändringsarbetet tar tid, 

speciellt när anmälningar fortsätter att strömmar in samtidigt som personalstyrkan varit låg. 

Därför önskar vi att organisationsarbetet fortsätter att sträva framåt och att 

åtgärdsprogrammets grundläggande syfte vidareutvecklas så att resultatet visar sig på 

personalens arbetstillfredsställelse. 

 

Samhället har höga ambitioner på socialsekreterarnas personliga lämplighet samt dess 

yrkesprofession. Kompetens och kvalité är två krav som socialsekreterare idag får mer och 

mer riktlinjer om. Uppdraget som socialsekreterare innebär att dagligen se människor i kris 

och fatta tunga beslut, beslut som kan vara livsavgörande för en hel familj. 

Utredningsenhetens arbete är av stor komplexitet, där problembilden kan variera i stort. Det 

innebär att yrkesprofessionen ska ha kunskap inom många olika områden som exempelvis 

missbruk, ångest och olika typer av psykisk ohälsa. Följden av detta blir att socialsekreteraren 

ständigt måste försöka upprätthålla sitt lärande och sin nyfikenhet kring samhällets olika 

“       ”                              vara till hjälp och kunna stötta personalen till deras 

fortsatta lärande och vidareutveckling inom yrket.  
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Vi har under arbetets gång fått våra frågeställningar besvarade, dock har det väckts nya tankar 

och funderingar. Dessa har vi diskuterat men som inom ramen för denna studie dessvärre inte 

kan besvaras. Ett av problemen har varit att oerfaren personal och nyutexaminerade 

socionomer anställts, som därför inte haft tillräckligt med kunskap för att kunna utföra det 

viktiga arbetet. Är man inte van vid att arbeta med människor i kris, så kanske inte 

barnavårdsutredning är ett ingångsyrke? Om vi som nyutexaminerade ställer oss frågan om vi 

kan tänka oss ett arbete på utredningsenheten, så blir svaret tvivelaktigt. Är vår utbildning 

verkligen utformad och anpassad för vår yrkesroll? Kan den teoretiska kunskapen vi lär oss 

idag omsättas till det praktiska sociala arbetet? Detta ger oss därför anledning till att 

ifrågasätta oss själva om vi faktiskt har förutsättningarna för att utföra ett kvalificerat arbete 

vilket barnavårdsutredningar innebär.  

 

Vidare tänker vi att det är viktigt att introduktionsprogrammet tillsammans med stöttning 

fortsätter att komplettera de områden som nyutexaminerade och oerfarna saknar. Samt att 

man fortsätter arbetet med att höja statusen för socionomer genom möjliga karriärvägar, 

specialistkompetens och vidare löneutveckling. Vi tror att det är viktigt att organisationen har 

is i magen och låter implementeringen av dessa åtgärder ta fäste innan man fastställer andra 

målsättningar, som exempelvis att minska utredningstiden från 120 till 90 dagar.  

 

Begränsningarna för oss har varit att åtgärdsprogrammet inte riktigt hunnit etablerat sig, vilket 

gör att det inte finns några tydliga resultat varken i tidigare forskning eller personalens 

erfarenheter kring programmet. Såhär i efterhand inser vi även att det hade varit mer 

intressant och representativt att endast intervjua socialsekreterare som jobbat både innan, 

under och efter åtgärdsprogrammet satts in. På så vis hade vi kunnat få en klarare bild av hur 

åtgärdsprogrammet fungerat i praktiken, samt dess för- och nackdelar.  
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide till de som jobbar. 

 

Psykosocial arbetsmiljö/Arbetsmiljö 
 Hur länge har du jobbat på utredningsenheten? 

 

 Hur såg arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön ut då och nu? (utifrån krav, 

stress och stöd)  

 
Krav, kontroll, stöd  

 Hur upplever du kravbilden på dig som socialsekreterare? 

  
 Har du möjlighet att planera och påverka utförandet av ditt arbete? 

 

 Får ni möjlighet att få vara delaktig i besluten som tas?  

 

 Känner du att du har kontroll över dina arbetsuppgifter och arbetssituation?  

 

 Upplever du att du får stöd från dina arbetskamrater och chefer? 

 

Åtgärdsprogrammet  
 Hur upplever du att åtgärdsprogrammet fungerar i praktiken? 

 

 Vad är dina åsikter kring åtgärdsprogrammet? 

 

 Hur upplever du att åtgärdsprogrammen har tagits emot av personalen? 

 

 Vad skulle behövas ytterligare om du fick önska fritt? 
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Bilaga 2. 

 
Intervjuguide till de som slutat 
 

 Hur kommer det sig att du slutade?  

 

 Hur såg arbetsmiljön/den psykosociala arbetsmiljön ut då du jobbade? 

 

 Hur upplevde du kravbilden på dig som socialsekreterare?  

 

 Upplevde du att du fick stöd och uppmuntran från kollegor och chefer?   

 

 Hur gick känslorna när du lämnade arbetet efter ett arbetspass? 

 

 Vad skulle du ha behövt för att stanna kvar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Bilaga 3. 

 
Intervjuguide till högre uppsatt 

 

 Berätta lite om vem du är och vad du gör. 

 

 Vi är nyfikna på åtgärdsprogrammet som satts på utredningsenheten. Berätta vad det 

innebär. 

 

 Hur kom ni fram till dessa åtgärder och vad är de bakomliggande faktorerna?  

 

 Kan ni se några resultat i dagsläget?  
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Bilaga 4. 

 

Informationsbrev. 
 

Vi är två tjejer vid namn Susanne och Linda som studerar på socionomprogrammet vid Umeå 

Universitet. Vi har nu kommit till termin 6 och vårt examensarbete. 

Detta har lett oss till att vi kontaktar dig för en förfrågan av intervju.  

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka de åtgärdsprogram som satts in på 

utredningsenheten barn- och unga i Umeå kommun.  

Vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra? Vad krävs ytterligare för att 

socialsekreterarna ska trivas på utredningsenheten?  

 

Intervjuerna kommer att spelas in och endast användas till studiens resultat och därefter 

raderas. Resultatet kommer att hanteras anonymt och du som informanten får själv välja att 

avsluta medverkan när som.  

Arbetet kommer att presenteras i form av en kandidatuppsats vid Umeå Universitet och den 

kommer vara tillgänglig för den som vill läsa.  

 

Vid frågor eller funderingar hör gärna av dig till oss på mail eller telefon 

Susanne Wennberg: susanne.wennberg1988@hotmail.com 

Linda Granström: linda.granstrom@gmail.com  

 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Susanne Wennberg & Linda Granström  
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