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Sammanfattning 
Denna studie undersöker socialsekreterarnas arbetsmiljö på socialtjänstens barn- och 

ungdomssektion i Luleå kommun. Studien strävar efter att skapa en deskriptiv bild över 
hur socialsekreterarna upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Vidare studeras vilket stöd 

de upplever samt vilka förbättringsmöjligheter de önskar på sin arbetsplats. Studien 
använder en webbaserad enkätundersökning som bygger på både kvalitativa och 

kvantitativa frågor. Undersökningens genomförande baseras på ett hypotetiskt-deduktivt 
och induktivt arbetssätt. 

 
Sammanfattningsvis visar resultatet att det råder ett starkt kollegialt stöd men att stödet från 
ledningen upplevs som bristande. Det framgår även att socialsekreterarna upplever en hög 

arbetsbelastning där arbetssituationen påverkar deras privatliv i form av koncentrations-, och 
sömnsvårigheter. Socialsekreterarna tvingas ta till med strategier för att hantera bristerna och 
beskriver det som att uppfinna hjulet, vilket även utgör uppsatsens titel. Avslutningsvis krävs 
det fler tillgångar i form av större arbetskraft och utökning av ekonomiska resurser för att öka 

välbefinnandet och skapa en trivsam arbetsplats för socialsekreterarna. 
 

  
 
  
  
 
 
 
Sökord/Nyckelord 
Socialsekreterare, psykosocial arbetsmiljö, arbetsbelastning, stress.  
 
 



Innehållsförteckning 
Introduktion ........................................................................................................................ 1 

Syfte och frågeställningar.................................................................................................... 2 
Förkortningar ...................................................................................................................... 3 

Metod och genomförande .................................................................................................... 4 
Metodologisk ansats ...................................................................................................................... 4 
Urval och tillvägagångssätt ............................................................................................................ 4 
Val av datainsamlingsmetod .......................................................................................................... 5 
Forskningsetiska reflektioner ......................................................................................................... 6 
Validitet och reliabilitet ................................................................................................................. 6 
Innehållsanalys som dataanalysmetod ............................................................................................ 7 
Ansvarsfördelning ......................................................................................................................... 9 

Teoretisk utgångspunkt ......................................................................................................10 
Krav-, kontroll- och stödmodellen .................................................................................................10 

Tidigare forskning ..............................................................................................................13 
Psykosocial arbetsmiljö ................................................................................................................13 
Stress ............................................................................................................................................14 
Stöd ..............................................................................................................................................15 
Motivationskällor och belöningar ..................................................................................................15 
Påverkan på privatliv ....................................................................................................................16 
Förbättringsmöjligheter inom den psykosociala arbetsmiljön.........................................................17 

Resultat ...............................................................................................................................19 
Presentation av respondenterna .....................................................................................................19 
Motivationskällor .........................................................................................................................19 
Arbetsbelastning ...........................................................................................................................20 
Klientpåverkan .............................................................................................................................23 
Personalvård .................................................................................................................................24 
Stöd ..............................................................................................................................................25 
Påverkan på privatliv ....................................................................................................................26 
Krav .............................................................................................................................................28 
Kontroll ........................................................................................................................................29 

Analys..................................................................................................................................30 
Krav .............................................................................................................................................30 
Kontroll ........................................................................................................................................30 
Stöd ..............................................................................................................................................30 
Motivationskällor .........................................................................................................................31 
Arbetsbelastning ...........................................................................................................................31 
Klientpåverkan .............................................................................................................................32 
Personalvård .................................................................................................................................33 
Påverkan på privatliv ....................................................................................................................33 

Diskussion ...........................................................................................................................34 

Referenslista ........................................................................................................................ 1 
Bilagor .................................................................................................................................. 3 
 



 1 

Introduktion 
Det är vanligt att nyexaminerade socionomer påbörjar sitt arbetsliv på socialtjänsten. Det är 
allmänt känt att socialtjänsten är en arbetsplats med hög arbetsbelastning. Studien fokuserar 
på barn- och ungdomssektionen på socialtjänsten i Luleå kommun. Luleå kommun valdes på 
grund av en av författarnas tidigare yrkeserfarenheter vid enheten och hade därmed redan 
kontakt med chefer och kollegor. Vi har valt att undersöka socialtjänstens psykosociala 
arbetsmiljö eftersom det kan ge oss en förståelse om hur arbetssituationen ser ut på 
socialtjänsten, vilket kan förbereda oss för vår framtida yrkesroll.  
 
En psykosocial arbetsmiljö handlar om en kombination av en individs upplevelse av arbetet i 
helhet och allt som omger individen i arbetet. Det kan vara allt från anställningsförhållanden 
till hur arbetsplatsen fysiskt är utformad samt arbetsuppgifternas innehåll (Denha, 2017). 
Forskning visar att hög arbetsbelastning, personalomsättning, tidspress och höga krav kan 
vara bidragande faktorer till en försämrad upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön för 
socialsekreterare på socialtjänsten (Abdelsaid & Hanna, 2014). 
 
Det framkommer i flertal studier att en av de mest förekommande anledningar vid missnöje 
gällande arbetsmiljön, är den ökade arbetsbelastningen och andra påfrestningar. Dahl, 
Eriksson och Jönsson (2015) skriver att den ökade arbetsbelastningen har att göra med att 
dagens inkomna ärenden är mer komplicerade än förut, vilket förlänger den tid som läggs på 
ärenden som i sin tur leder till ökad stress bland socialsekreterare. Lundin och Djoos (2016) 
skriver att arbetsbelastningen och ärendemängden har ökat och att flera socialsekreterare 
arbetar övertid för att komma ikapp med sitt arbete inför nästkommande vecka.  
 
Annan forskning visar att ansvaret att hantera olika typer av krav och resurser begränsas till 
en enskild socialsekreterare. Att hantera de krav som ställs från klienter, deras anhöriga och 
ledningen i kombination med att värna om professionsetiken kan vara svårt att hantera och 
skapar stor stress för flera socialsekreterare (Welander, Astvik & Hellgren, 2017). Kronisk 
stress kan leda till emotionell utmattning, tidigare kallad utbrändhet och kan försämra 
socialsekreterares effektivitet i arbetet (Lloyd, King & Chenoweth, 2002). Emotionell 
utmattning kan även uppstå vid osäkerhet inför de krav som ställs av arbetsgivaren samt inre 
konflikter kring den roll en spelar på arbetsplatsen (Danna & Griffin, 1999).  
  
Ökad personalomsättning är väl omtalat inom forskning om socialsekreterares 
arbetsförhållanden. Det skrivs att personalomsättning är en stor bidragande faktor till en 
stressig arbetsmiljö. När det rekryteras nya socialsekreterare bör de först skolas in. De erfarna 
socialsekreterarna får därför ta på sig mer arbete tills de nyrekryterade har anammat arbetet 
(Denha, 2017). 
 
Stöttning och värdering är en viktig faktor till motivation för arbetstagaren. Meagher och 
Tham (2009) belyser vikten av stöttning och värdering från arbetsgivaren till arbetstagaren. 
Det är viktigt att arbetsgivaren är medveten om socialsekreterarens utsatthet i sitt arbete och 
erbjuder stöd, trygghet samt en större uppskattning och värdering för det arbete de utför.  
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Syfte och frågeställningar 
Denna studie fokuserar på att studera hur arbetsmiljön på barn- och ungdomssektionen i Luleå 
kommun upplevs. Det övergripande syftet med studien är att undersöka socialsekreterarnas 
upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö. Undersökningen fokuserar på hur 
socialsekreterarna upplever det stöd som de kan få på sitt arbete. Vilka 
förbättringsmöjligheter anser de behövs och hur påverkar arbetssituationen deras privatliv. 
Det övergripande syftet har preciserats i fyra avgränsade frågeställningar: 
  
-Hur ser den psykosociala arbetsmiljön ut på enheten? 
-Hur upplever socialsekreterarna stöd på sin arbetsplats? 
-Hur påverkar arbetssituationen socialsekreterarnas privatliv? 
-Vad anser socialsekreterarna är fungerande respektive vilka förbättringsmöjligheter önskar   
de på sin arbetsplats? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

Förkortningar 
Nedanstående förkortningar förekommer frekvent i uppsatsen: 
 
IFO = Individ- och familjeomsorgen är en avdelning inom socialförvaltningen som genom ett 
myndighetsutövande arbete ger stöd till barn och familjer. 
 
BUS = Barn- och ungdomssektionen, ingår i individ- och familjeomsorgen, tillhörande 
socialförvaltningen där myndighetsutövande barnutredningar behandlas.  
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Metod och genomförande 
 
Metodologisk ansats 
För att konstruera teorier som ger relevant kunskap om verkligheten bör teori och empiri 
förankras. De metodologiska ansatser som användes vid genomförandet av undersökningen 
var hypotetisk-deduktion och induktion. Ett hypotetiskt-deduktivt arbetssätt kännetecknas av 
att slutsatser dras från allmänna principer och befintliga teorier. I ett hypotetiskt-deduktivt 
arbete stärks undersökningens objektivitet då en utgår från redan skapta teorier (Patel & 
Davidson, 2011).  
 
Vi har arbetat på ett hypotetiskt-deduktivt sätt i den bemärkelse att vår undersökning mätte 
vissa egenskaper som tidigare forskning även har mätt. Det fanns därför en redan etablerad 
teori som bestämde vilken information som skulle samlas in, hur informationen skulle tolkas 
och hur resultatet skulle relateras till den existerande teorin (Patel & Davidson, 2011). Ett 
induktivt arbetssätt innebär att resultatet av forskningen genererar teorier. Då vi observerat 
och tolkat respondenternas svar, har det lett till framkomsten av teman. Det induktiva 
arbetssättet har därefter resulterat i att de slutsatser som dragits i undersökningen bygger på de 
observationer och tolkningar som gjorts (Bryman, 2018).  
 
Det som skiljer på det hypotetiskt-deduktiva arbetssättet och det induktiva arbetssättet är att 
forskningsobjektet i ett induktivt arbetssätt studeras utan att undersökningen är förankrad i en 
tidigare teori. Med hjälp av en kombination av hypotetisk-deduktiv- och induktiv ansats kan 
undersökningen bidra till att upptäcka något som skulle kunna formuleras i en teori med hjälp 
av tidigare uppfunna teorier (Patel & Davidson, 2011).  
 
Urval och tillvägagångssätt  
Målgruppen för studien var socialsekreterare med en nuvarande anställning på socialtjänstens 
barn- och ungdomssektion i Luleå kommun. Undersökningens urval genomfördes med hjälp 
av ett icke-slumpmässigt urval. Icke-slumpmässiga urval används vid undersökningar där 
exempelvis analysenheterna är svåråtkomliga. Den valda urvalsmetoden för denna 
undersökning var ett självselektionsurval. Självselektionsurval innebär att respondenterna 
själva anmäler sig till forskningsprojektet (Perlinski, 2009). Exempelvis kan en forskare som 
vill studera socionomstudenters stressnivå, skicka ut enkätförfrågningar till 
socionomstudenter som sedan får anmäla sitt intresse. Forskaren kommer förhoppningsvis få 
en hög svarsfrekvens genom detta tillvägagångssätt (Bryman, 2018). Genom att vända frågan 
till BUS i Luleå kommun har en avgränsning av respondenter gjorts. Denna typ av urval 
benämns som subjektivt urval och innebär att urvalet har valts efter forskarens subjektiva 
bedömning (Perlinski, 2009). Det valda urvalet är vanligt förekommande vid studier som 
utgör utvärderingar av exempelvis organisationer.  
 
Undersökningens urval avgränsade sig till socialtjänsten i Luleå kommun. Mer specifikt 
intresserade sig undersökningen för anställda socialsekreterare vid barn- och 
ungdomssektionen i Luleå kommun. Enhetscheferna på BUS i Luleå kontaktades via mejl (se 
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bilaga 1) och tillfrågades om det fanns ett intresse att delta i följande undersökning. 
Enhetscheferna arbetade i två grupper med cirka tio socialsekreterare i vardera grupp. 
Därefter tillfrågades socialsekreterarna om deltagande i undersökningen under en 
arbetsplatsträff och fick frivilligt anmäla sitt intresse. Enhetscheferna skickade sedan en lista 
till oss som bestod av kontaktuppgifter till tio socialsekreterare.  
 
I väntan på svar sökte vi efter tidigare forskning och utformade enkätfrågor. Vid utformandet 
av informationsbrevet utgick vi från Lundberg och Khamsis (2014) kandidatuppsats som 
mall. Enkäten utformades tillsammans med vår handledare Marek Perlinski i enkätverktyget 
Textalk Websurey. Enkätens frågor konstruerades i samråd med vår handledare och en del 
frågor togs bort på grund av att de inte besvarade studiens syfte. Vi skickade därefter ut ett 
skriftligt informationsbrev till samtliga socialsekreterare (se bilaga 2) med en bifogad länk till 
enkäten den 181011. Enkäten kunde besvaras från 181011–181025 och påminnelser 
skickades ut vid två tillfällen.  
 
Val av datainsamlingsmetod  
Den utförda undersökningen hade en kvantitativ och kvalitativ datainsamlingsmetod med en 
hypotetisk-deduktiv- och induktiv ansats. Vid kvantitativ metod studeras strukturerade data 
från exempelvis enkätundersökningar. Den deduktiva och induktiva ansatsen innebär att fokus 
ligger på studier av frekvenser med olika variabler och variabelvärden (Fejes & Thornberg, 
2015).  
 
Insamlingen av empirin skedde genom en webbaserad enkätundersökning. Enkäten som 
skickades ut hade förutom fasta svarsalternativ även kvalitativa delar med öppna frågor där 
respondenterna fick utrymme att uttrycka sina egna upplevelser. Därav är undersökningen 
också induktiv då tolkningar av respondenternas svar gjordes i efterhand (Patel & Davidson, 
2011). En del av enkätfrågorna var inspirerade av en kandidatuppsats som skrevs av Lundberg 
och Khamsi (2014). Dessa frågor utformades av Statistiska Centralbyrån (SCB)1 och handlar 
om arbetsmiljön och dess inverkan. Frågorna omformulerades därefter för att på bästa sätt 
besvara studiens syfte.  
  
Kvantitativ datainsamlingsmetod har flera fördelar. Fördelen med att det skickades ut en 
webbaserad enkätundersökning var möjligheten att kunna nå ut till flera individer på en och 
samma gång. Motivering till urvalsmetoden var att anpassa urvalet till socialsekreterarnas 
schema. Förhoppningen med en enkätundersökning var att minimera ytterligare 
arbetsbelastning för socialsekreterarna då inte lika mycket tid behöver avsättas. Med hjälp av 
ett självselektionsurval tog frivilliga socialsekreterare ställning till sitt deltagande och 
exempelvis icke intresserade samt överbelastade kollegor valde att avstå (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2007).  
 
Den valda datainsamlingsmetoden hade tendensen att styra vilken information som 
inhämtades. Med andra ord inkom endast svar på det som efterfrågades. Nackdelen med detta 

                                                        
1 Undersökningen av levnadsförhållanden ULF 95:3–4  
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var att djupare kunskap och förståelse inte kunde efterfrågas av respondenterna eftersom att 
undersökningen inte utfördes med hjälp av exempelvis intervjuer, där en dialog förs. Detta har 
tagits i beaktande i undersökningen då en del av enkätfrågorna avsiktligt utformats till 
kvalitativa frågor. På detta vis fick respondenterna utrymme att med egna ord, uttrycka sina 
upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön (Perlinski, 2009). Slutligen kunde inte det 
insamlade materialet generaliseras till andra sammanhang utan slutsatser kunde endast dras 
från den situation som resultaten baserats på (Perlinski, 2009). En övervägning av för- och 
nackdelar gjordes vid datainsamlingsmetoden och beslut om att utföra en enkätundersökning 
togs.  
 
Forskningsetiska reflektioner 
De etiska principer som togs hänsyn till i studien var samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har 
rätt att bestämma över sin medverkan. Det krävs att forskare får samtycke av deltagarna. Vi 
mottog en lista över deltagare som frivilligt anmält sig för att delta i studien. Då 
respondenterna frivilligt kunde anmäla sig för att delta i studien har de samtyckt till 
deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002). 
  
Efter att vi fått samtycke från deltagarna kunde vi gå vidare med att skicka ut ett 
informationsbrev (se bilaga 2). I informationsbrevet skrev vi en kort informativ text om de 
punkter som finns med i informationskravet. Informationskravet innebär att information ges 
till berörda om undersökningens syfte, vad deltagarna har för uppgift samt vilka villkor som 
gäller för deltagarna. Det ska även upplysas att deltagandet är frivilligt och att deltagarna har 
rätt att avbryta sin medverkan. Informationen ska omfatta alla delar i undersökningen som kan 
påverka en individs villighet att delta (Vetenskapsrådet, 2002).  
  
Det informationsbrev som skickades ut till respondenterna innehöll även 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter i 
en undersökning ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna 
ska förvaras på ett sätt där obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Vi 
klargjorde även att analyseringen av materialet skulle presenteras på ett anonymt sätt. Vidare 
fortsatte vi med att berätta om nyttjandekravet där det framgick att de uppgifter som samlats 
in endast kommer att användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet innebär att mätinstrumentet i den avsedda undersökningen är pålitligt (Bryman, 
2011). Några av våra enkätfrågor kommer från tidigare forskning och upprepas i vår 
undersökning, därav kan frågorna anses vara någorlunda reliabla. Validitet innebär att man 
mäter det man avser att mäta (Bryman, 2011). På grund av att vi utgick från en hypotetisk-
deduktiv ansats, förelåg en mängd tidigare forskning om det valda ämnet. Vissa av 
enkätfrågorna var därmed väl utprövade och har troligtvis en hög grad av validitet (SCB)1.  
 
                                                        
1 Undersökningen av levnadsförhållanden ULF 95:3–4   
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Innehållsanalys som dataanalysmetod 
Kvalitativ innehållsanalys används vanligen inom samhällsvetenskaplig forskning där 
berättelser och observationer har använts (Graneheim & Lundman, 2003). Forskare inom 
kvalitativ innehållsanalys fokuserar på språkets egenskaper för att utvinna textens innehåll 
och betydelse (Hsieh & Shannon, 2005). Undersökningens valda analysmetod baseras främst 
på framträdande information och inte latent information. Det empiriska materialet kodas, 
kategoriseras och slutligen tematiseras för att sedan kunna dra slutsatser (Graneheim & 
Lundman, 2003).  
 
Det finns olika former av analysmetoder, följande undersökning har använt den 
konventionella innehållsanalysen i kombination med en riktad innehållsanalys.  
Hsieh och Shannon (2005) definierar vad riktad innehållsanalys innebär. Den riktade 
innehållsanalysen präglas av en deduktiv ansats vid framställning av kategorier och teman. 
Tidigare teorier används således vid analysering av det inhämtade materialet. Den riktade 
innehållsanalysen har använts vid konstruktion av exempelvis tema motivationskällor, stöd, 
påverkan på privatliv, krav samt kontroll. Dessa teman har grundats utifrån tidigare forskning 
(Bryman, 2018).  
 
Med hjälp av en konventionell innehållsanalys analyseras det inhämtade materialet med en 
induktiv ansats. Framställningen av kategorier och teman utgår inte från förutbestämda teorier 
utan materialet styr analysprocessen (Hsieh & Shannon, 2005). Den konventionella 
innehållsanalysen har använts för att konstruera tema arbetsbelastning, klientpåverkan och 
personalvård. Dessa teman har alltså grundats utifrån observationer och tolkningar av det 
inhämtade materialet.  
 

 
(Figur 1: tillvägagångssätt vid analysprocessen) 
 
Vid analysering av det inhämtade materialet lästes materialet igenom ett flertal gånger för att 
få en helhetsbild. Sedan markerades specifika ord och meningar som fångade nyckeltankar 
eller begrepp och benämndes meningsbärande enheter. Vid analysering av meningsbärande 
enheter valdes kodord ut från de meningsbärande enheterna. De utvalda kodorden bildade 
därefter kategorier i olika meningsfulla kluster. Slutligen sammanfattades kategorierna i ett 
passande tema (Hsieh & Shannon, 2005). Nedan presenteras ett exempel från det inhämtade 
materialet.  
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(Tabell 1: tabellen visar ett exempel på ett kodningsschema) 

 
 
 

Meningsbärande enheter Kodord Kategori Tema 

Komma till insikt i att man 
skulle ha velat göra mycket 
mer, men att man inte haft 
tid med det. 
  
Ej tillräckligt kompetent 
ledarskap. 

Känna sig 
otillräcklig 
  
  
Inget erkännande/ 
uppskattning 

 
 
Kommunikation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsbelastning 

Inte ha tid att reflektera och 
verkligen planera för hur 
man ska genomföra en 
utredning utan bara köra på 
"improvisation" under vissa 
utredningssamtal 

Tidsbrist vid 
utredningar 
  
Strategi vid 
tidsbrist 
 

 
 
Tidsbrist 
 

Alldeles för många olika 
arbetsuppgifter” 
Mkt arbete (rums-och 
bilbokningar, 
sammankallande till olika 
större möten, 
avtalsskrivelser/förhandling 
om kostnader, eftersöka ex. 
HVB) utförs som inte syns i 
tex journal.  
 
Svårt datasystem, tyngre 
ärenden, stor 
arbetsbelastning, stor 
omsättning av personal. 
  
BBIC-modulen som skulle 
kunna effektiviseras. 
  
För mycket administration, 
dåligt med rutiner kring 
handläggning… uppfinna 
hjulet. 

Flertal olika 
arbetsuppgifter 
  
 
 
Svårt datasystem 

 
 
 
Obalans 
  
 
Ineffektivitet av 
datasystem 

  
 
 
 
 
Mycket 
administration 
Bristande rutiner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Administrativa 
arbetsuppgifter 
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Ansvarsfördelning 
Nedan följer en beskrivning över hur ansvarsfördelning samt gruppdynamiken har fungerat.  
  
I kapitlet metod och genomförande ansvarade Rebecca för skrivandet av avsnitten 
metodologisk ansats, val av datainsamlingsmetod och forskningsetiska reflektioner. Sally 
hade ansvar för skrivandet gällande urval och innehållsanalys som dataanalysmetod och 
Salem skrev avsnitten tillvägagångssätt, val av datainsamlingsmetod samt validitet och 
reliabilitet.  
  
Tidigare forskning delades in i artiklar utifrån ämnen där varje person fick ansvara för att läsa 
sex artiklar var och sedan sammanfatta dem. Salem skrev om påverkan på privatliv och 
avsnittet psykosocial arbetsmiljö skrevs tillsammans med Rebecca. Rebecca skrev även 
avsnittet om stöd. Sally skrev om stress samt motivationskällor och belöningar. 
Förbättringsmöjligheter skrevs gemensamt. 
  
När det gäller kapitlet teoretisk utgångspunkt delade vi in arbetet utifrån de tre begreppen 
krav, kontroll och stöd där Salem ansvarade för krav, Sally för kontroll och Rebecca för stöd. 
Materialet skrevs sedan tillsammans ihop och rubrikerna togs bort.  
  
Vidare i resultat har varje person ansvarat för två teman var. Salem skrev om 
motivationskällor och påverkan på privatliv. Sally skrev om arbetsbelastning och 
klientpåverkan och Rebecca skrev om personalvård och stöd. Uppdelningen av analysen 
följde liknande struktur som i resultatdelen där varje person ansvarade för sina egna delar.  
  
De delar som skrivits tillsammans är introduktion, syfte och frågeställning samt diskussion. 
Detta då vi ansåg det viktigt för oss alla att få en gemensam inblick i vad som ska studeras, 
diskuteras samt vad studien kommit fram till. Det bör tilläggas att alla indelningar som 
utformats genomgående i arbetet endast har gjorts för att komma igång med skrivprocessen. 
Vi har gemensamt diskuterat alla avsnitt, samverkat i varandras delar samt skrivit ihop 
materialet. När vi sedan enats om upplägget har vi därefter gått vidare till nästa del.  
  
De svårigheter som finns vid skrivande med andra är att alla individer delar olika åsikter. Då 
vi var tre personer som skrev tillsammans till skillnad från två, kan detta vara svårt eftersom 
att det är fler åsikter att ta hänsyn till. Även om vi inte alltid höll med om varandras åsikter, 
var vi öppna till att lyssna på varandra och satte arbetets framgång framför våra egna 
preferenser. Fördelen med att skriva tre personer är att det finns fler att bolla tankar med, att 
vi även var vänner innan uppsatsskrivandet gjorde det lättare att diskutera brister och komma 
fram till lösningar. Överlag har samarbetet fungerat väldigt bra, där varje person tagit ansvar 
för sin egen del samt arbetat på ett respektfullt sätt.  
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Teoretisk utgångspunkt 
 
Krav-, kontroll- och stödmodellen 
Studiens syfte är att undersöka hur socialsekreterare upplever sin psykosociala arbetsmiljö 
och hur bidragande faktorer påverkar de på arbetsplatsen samt privatlivet. För att kunna 
besvara studiens syfte och frågeställningar på bästa sätt krävs därför en teori som studerar 
både arbetsmiljö och hälsa samt sambanden mellan de två komponenterna. Den teoretiska 
utgångspunkten för vår undersökning är Karasek och Theorells (1990) teori krav-, kontroll- 
och stödmodellen. Modellen är en förklaringsmodell inom stressforskning och är en teoretisk 
tradition med rötter från 70-talet. Den används särskilt vid hälso-, och stressrelaterade 
problem som utmattning, depression och sjukskrivningar. Modellen har använts i Lundberg 
och Khamsis (2014) undersökning för att analysera sambandet mellan individers yttre 
psykiska krav, handlingsutrymme samt stöd på arbetsplatsen. Krav-, kontroll- och 
stödmodellen har varit oerhört framgångsrik och är en av de mest dominerande modellerna 
vid studier om psykosocial arbetsmiljö (Widmark, 2005). Trots framgången har modellen 
kritiserats då den saknar andra viktiga psykosociala komponenter i arbetet (Johnson & Hall, 
1998).  
 
Till en början innehöll modellen enbart komponenterna krav och kontroll. Det var inte förrän 
Töres Theorell och Jeffrey Johnson (1986) utvecklade modellen genom att lägga till 
komponenten stöd, som modellen fick namnet krav-, kontroll- och stödmodellen (Karasek & 
Theorell, 1990). Stöd lades till i modellen på grund av att Johnson (1986) i sin avhandling 
kom fram till att risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökade och att bristande socialt stöd på 
arbetsplatsen höjde denna risk (Hovmark & Thomsson, 1995).  
 
Modellen visar hur olika kombinationer av krav, kontroll och stöd används för att mäta den 
psykosociala arbetsmiljön och stress i arbetet. Med hjälp av modellen kan en uppfattning om 
det föreligger psykiska påfrestningar på arbetsplatsen synliggöras. Tidigare forskning visar att 
de tre variablerna krav, kontroll och stöd samverkar och påverkar den psykosociala 
arbetsmiljön (Hedberg & Raymundsson, 2015). 
 

                              
(Figur 2: Bilden är inspirerad av stressforskningsinstitutet och illustrerar hur komponenterna i krav-, 
kontroll- och stödmodellen samverkar). (Stressforskningsinstitutet, 2015). 
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Psykiska krav i arbetet har en effekt på produktivitet och tillfredsställelse i form av 
utmaningar, intresse och betydelse, men för höga krav kan även påverka hälsan. När krav 
ställs på arbetsplatsen kan personliga konflikter skapas vilket kan leda till ytterligare 
stressorer. Avsaknad av rätt kompetens för en tjänst eller rädsla för att bli avskedad, kan leda 
till arbetsrelaterad ansträngning (Karasek & Theorell, 1990). En arbetstagare kan uppleva 
motstridiga krav vilket innebär att kraven kan komma från olika håll. Chefer, klienter eller 
arbetskollegor kan ställa krav som nödvändigtvis inte stämmer överens med varandra, vilket 
kan skapa rollkonflikter. Rollkonflikterna kan skapa en osäkerhet i arbetet kring vilka krav 
man ska möta (Hovmark & Thomsson, 1995). Karasek och Theorell (1990) tar upp Kahn’s 
perspektiv på arbetsrelaterad stress och inbegriper tre olika aspekter: ”role overload, role 
conflict and role ambiguity”. Motstridiga krav kan ge uttryck för ”role overload”. När de 
förmågor som krävs för att utföra arbetsuppgifter inte motsvarar de krav som ställs, skapas det 
så kallade ”role overload” (Karasek & Theorell, 1990). När inre eller yttre krav ställs på en 
arbetstagare, kan ett misslyckande leda till känslor av otillräcklighet, vilket kan bidra till ett 
försämrat välbefinnande (Denha, 2017). 
 
Det finns två typer av den psykosociala arbetsbelastningen som kopplas till de krav som 
Hovmark och Thomsson (1995) tar upp. Den första typen av krav i relation till 
arbetsbelastning är kvantitativ art som handlar om mängden arbetsuppgifter. Den andra typen 
av krav är kvalitativ arbetsbelastning som rör svårighetsgraden i arbetsuppgifterna. De krav 
som kan föreligga på en arbetsplats kan inbegripa tidsbrist gällande utförande av 
arbetsuppgifter. Det kan inkludera arbetsuppgifter som inte ger tillräckligt med utrymme för 
användning av den kompetens och kunskap den anställde besitter. Arbetsuppgifter kan även 
kräva att den anställde får för mycket eller för lite att göra. Belastning kan ta sig i uttryck i 
fysisk och psykisk form och de faktorer som nämnts ovan går ihop med en förhöjd aktivitet i 
det sympatiska nervsystemet och kan följas av trötthet och ökad sjuklighet (Hovmark & 
Thomsson, 1995)  
 
En studie utförd av Brady, Judd och Javain (1990) belyser att kontroll på arbetsplatsen 
kopplas till det organisatoriska klimatet, arbetstillfredsställelsen, professionalismen och 
engagemanget (Hovmark & Thomsson, 1995). Kontroll kan tas i uttryck genom 
handlingsutrymme som omfattar olika mycket beroende på arbetsplats och tjänst. Kontrollen 
eller ”self-pacing” på arbetsplatsen är ett flerdimensionellt begrepp som kan bestämmas 
utifrån aspekterna tid, självbestämmande, förutsägbarhet och deltagandet i beslutsfattningen. 
Andra dimensioner som kan relateras till kontroll och handlingsutrymme är att kunna påverka 
det egna arbetet samt att kunna påverka övergripande faktorer som i sin tur kan påverka det 
egna arbetet (Hovmark & Thomsson, 1995). När det finns en obalans mellan krav och 
kontroll kan ohälsa och psykisk belastning uppstå (Hedberg & Raymundsson, 2015). Om den 
anställde upplever höga krav och hög nivå av kontroll tenderar inlärningen att öka och 
stressen minskar, till skillnad från för höga krav på arbetet då både inlärningen och 
stressnivån ökar (Karasek & Theorell, 1990).  
 
Det finns olika aspekter av socialt stöd enligt Karasek och Theorell (1990). I den första 
aspekten skrivs socialt stöd som emotionellt stöd. Emotionellt stöd kan på en arbetsplats tas i 
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uttryck genom empatiska kollegor, lyssnande kollegor, kollegor som visar omtanke, trygghet 
etc. Den andra aspekten som redogörs är värderande stöd. Värderande stöd kan exempelvis 
innebära att individen får återkoppling kring ett ärende eller bekräftelse då något utmärkande 
har utförts. Informativt stöd är den tredje beskrivningen av socialt stöd vilket är exempelvis 
information, råd, direktiv etc. Den fjärde och sista beskrivningen av socialt stöd är 
instrumentellt stöd. Instrumentellt stöd kan visas genom att avlasta någon genom att erbjuda 
hjälp med praktiskt arbete. Av alla fyra beskrivningar framkommer det att fjärde 
beskrivningen av emotionellt stöd är den viktigaste aspekten av det sociala stödet (Karasek & 
Theorell, 1990).  
 
Fyra olika inriktningar introduceras i krav-, kontroll- och stödmodellen: högstressarbeten, 
aktiva arbeten, lågstressarbeten och passiva arbeten.  
 

                     
(Figur 3: Illustration av kombinationen mellan krav och kontroll (Hedberg & Raymundsson, 2015). 
 
Vid spänd arbetssituation/högstressarbeten är handlingsutrymmet lågt och arbetskraven är 
höga vilket riskerar utmattning, ångest, depression och fysiskt illamående för den anställde 
(Karasek & Theorell, 1990). Vid aktiv arbetssituation/aktiva arbeten är kraven höga i 
kombination av hög kontroll/handlingsutrymme. Detta ger ett effektivt arbete med 
arbetsglädje då den anställde kan planera och påverka sitt arbete (Karasek & Theorell, 1990). 
 
Avspänd arbetssituation/lågstressarbeten är arbeten med låga krav i kombination av hög 
kontroll. Dessa arbeten tenderar att ge färre återstående psykologiska besvär och risk för 
sjukdomar än andra kombinationer. De låga kraven i kombination med den höga kontrollen 
möjliggör att den anställde kan hantera varje utmaning på ett optimalt sätt (Karasek & 
Theorell, 1990). Passiv arbetssituation/passiva arbeten är låga krav och låg 
kontroll/handlingsutrymme. Personalen kan inte testa sina egna idéer vilket gör arbetet 
omotiverade. Passiva arbeten anses vara den minst optimala kombinationen för arbetstagare 
och arbetsgivare då det löper större risk för depressiva symptom (Karasek & Theorell, 1990).  
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Tidigare forskning 
Vid inläsning av tidigare forskning skrevs centrala ämnen inom psykosocial arbetsmiljö ned 
som sedan utformade ämnen och grupperingar enligt nedanstående struktur. I detta kapitel tas 
psykosocial arbetsmiljö, stress, stöd, motivationskällor och belöningar, påverkan på privatliv 
samt förbättringsmöjligheter upp.  
 
Psykosocial arbetsmiljö  
Psykosocial arbetsmiljö är ett begrepp som används vid diskussion om stress och ohälsa på 
arbetsplatsen. Det inkluderar hur individen påverkas av sin arbetsmiljö, utvecklar och 
utvecklas av arbetsmiljön samt hur individens interaktion med sin omgivning ser ut. En god 
arbetsmiljö ska ha tillräckligt mycket kontroll, inflytande och delaktighet för att kunna 
påverka sin arbetsfördelning, arbetssätt och arbetstakt. Abrahamsson och Johansson (2013) 
menar att privatlivet och arbetslivet bör balanseras på ett bra sätt för att kunna ha ett njutbart 
liv efter arbetet. En dålig arbetsmiljö kan leda till minskat engagemang, ork och en försämrad 
tillvaro (Abrahamsson & Johansson, 2013). 
 
En god psykosocial arbetsmiljö innefattar varken för höga eller för låga arbetsförhållanden 
enligt Nilsson, Nordqvist och Rindemark (2016). Arbetsbelastning och krav ska vara på en 
lagom nivå och stöd ska vara tillgängligt på arbetsplatsen. En god arbetsmiljö inkluderar 
social gemenskap, öppen dialog, tillit till varandra, demokratiskt ledarskap och jämlikhet 
(Abrahamsson & Johansson, 2013; Nilsson et al., 2016). Arbetet bör ge en fysisk, intellektuell 
och kulturell stimulans. Ser man över det som nämnts ovan och tillägger en yrkesmässig och 
personlig utveckling, uppnås en god psykosocial arbetsmiljö (Nilsson et al., 2016). 
 
Forskning om den psykosociala arbetsmiljön på socialtjänstens barn- och ungdomssektion har 
studerats under flera år. Resultaten visar att arbetsbelastning och stress med tiden ökat på 
grund av att personal fått förhålla sig till nya arbetskrav. Arbetsmiljöverket (2016) skriver att 
andra orsaker till en ökad arbetsbelastning hos socialsekreterare beror på brist på resurser 
(Nilsson et al., 2016). Hög personalomsättning är något som påverkar personalen eftersom att 
de får tyngre ärenden då ny personal introduceras in i arbetet och detta ger även personalen 
mindre tid till klientmöten (Dahl et al., 2015). När nyrekryteringen väl är igång och 
organisationen anställer mer personal, är det viktigt att introduktionen sker på ett bra sätt då 
det kan leda till trivsel på arbetsplatsen och lägre sjukfrånvaro. En otillräcklig introduktion 
kan enligt Denha (2017) leda till att den anställde avslutar sin tjänst inom kort.  
 
Socialsekreterare beskriver sin arbetssituation som tuff med högt ärendeinflöde som är svår 
att påverka. Personalen uttrycker problematiken i att hinna med arbetsuppgifterna inom de 
tidsramar som finns i Socialtjänstlagen. Johansson och Mellqvist (2012) belyser att 
arbetsmiljön präglas av olika kulturer som påverkar varandra, begränsar handlingsutrymmet 
och skapar stress. Detta påverkar socialsekreterarnas psykosociala arbetsmiljö negativt och 
leder till hög personalomsättning.  
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Dokumentation anses vara en stor bidragande faktor till arbetsbelastningen hos 
socialsekreterare. Nilsson et al. (2016) skriver att mängden dokumentation kräver mycket tid 
av arbetet och att flera socialsekreterare anser att det läggs mer tid på det administrativa 
arbetet istället för klientarbetet. Etablering av en god relation med en klient kräver att tid 
avsätts för uppföljning av möten och att klienten ska känna förtroende för ansvarig 
handläggare (Nilsson et al., 2016). 
 
Stress 
En dålig psykosocial arbetsmiljö leder ofta till ohälsa och framförallt stress. Stress är ett 
begrepp som är svårdefinierat då det är personbundet. En undersökning definierar vad 
stressorer är. Stressorer är det som gör en individ stressad och skapas av en blandning av yttre 
omständigheter och inre upplevelser, följaktligen våra tankar och känslor (Abdelsaid & 
Hanna, 2014). Exempel på yttre stressfaktorer kan vara ansträngande miljö med höga ljud, 
kemikalier eller risk för hot och våld. Inre stressfaktorer kan vara anslutna till en individs 
självkänsla och förmåga till prestation. En individs tolkning av omvärlden blir avgörande för 
hur stressad en blir, det är således ett samspel mellan de yttre och inre stressfaktorerna och 
tolkningen av omvärlden (Abdelsaid & Hanna, 2014). Lloyd, King och Chenoweth (2002) 
refererar till Kurland och Salmon (1992) som skriver om hur samhällsförändringarna 
återspeglar arbetet inom socialt arbete vilket ökar trycket och stressnivån för 
socialsekreterarna.  
 
En rapport skriven av Försäkringskassan år 2015 visade att de yrken med störst ökning för 
nya sjukfall låg under genomsnittet räknat per 1000 anställda. Dock gällde detta inte för 
yrkesgruppen socialsekreterare som låg över genomsnittet. Andra rapporter från 
Arbetsmiljöverket (2015) visar att 65 procent av kvinnliga socialsekreterare har svårt att 
koppla av under fritiden på grund av arbetet vilket påverkar upplevandet av återhämtning. 
Samma studie visade att 56 procent av deltagarna även gått till arbetsplatsen två eller flera 
gånger under det senaste året då de egentligen borde ha stannat hemma på grund av sitt 
hälsotillstånd (Welander et al., 2017). 
  
Att socialsekreterare upplever stress på arbetsplatsen är inget nytt fenomen. Under de senaste 
decennierna har det dock skett en förändring inom den offentliga sektorn. New Public 
management (NPM) har introducerats och anammats. Den främsta skillnaden med NPM är att 
styrningen inom socialtjänsten börjat efterlikna en företagsledning. I företag ligger fokus på 
resultat och prestationer. Gemensamma arbetsmetoder och processer kan medföra en 
upplevelse av mindre självständighet för socialsekreteraren (Welander., 2017). 
  
En ytterligare stressfaktor för socialsekreterarna är att den enskilde ska tillfredsställa alla 
motstridiga krav. Det kan exempelvis vara krav som ställs från ledningen, klienten, anhöriga i 
kombination med professionsetiken. Genom att försöka balansera organisationens resurser 
med kraven kan socialsekreteraren behöva ta till med strategier som i sin tur påverkar den 
enskildes hälsa negativt och ökar stressupplevelser (Welander., 2017). En annan 
förekommande orsak till upplevelse av stress är onödiga- och oskäliga arbetsuppgifter. 
Onödiga uppgifter är uppgifter som socialsekreteraren upplever inte är nödvändiga att utföra 
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som tar tid och energi. Oskäliga uppgifter är uppgifter som är nödvändiga men som inte ingår 
i den anställning den enskilde har. Uppgiften borde helt enkelt göras av någon annan, 
exempelvis tolkarbete för en socialsekreterare. Både onödiga- och oskäliga uppgifter kan vara 
oerhört energi- och tidsslukande och påverka den upplevda stressnivån (Welander., 2017). 
 
Stöd 
En viktig faktor för att uppnå en god arbetsmiljö är stöd från kollegor och chefer på 
arbetsplatsen (Nilsson et al., 2016). Barn- och ungdomssektionen anses vara den mest 
påfrestande enheten på socialtjänsten och vid arbete med tunga ärenden som påverkar barn 
och familjer, behöver socialsekreteraren få någon form av avlastning. Nilsson et al. (2016) 
menar att sekretessen som ingår i arbetet begränsar socialsekreterare att helhjärtat uttrycka för 
familj och vänner, vad det är som pågår på arbetet och hur den anställde känner inför det. När 
socialsekreteraren berättar för någon om arbetsdagen överlag eller en jobbig händelse och 
känner sig förstådd, kan det öka individens välbefinnande. Det är därmed betydelsefullt att 
vända sig till kollegor och chefer. Denha (2017) lyfter fram att stöd på arbetsplatsen kan 
resultera i känslan av bekräftelse och validering. Att få höra vänliga ord om ens egna 
prestationer, bedömningar eller beslut, kan bidra till en god social omgivning, vilket kan leda 
till lägre sjukfrånvaro (Nilsson et al., 2016). 
 
Något som rekommenderas inom psykosocialt arbete är handledning. Detta är även något som 
Akademiförbundet SSR (2016) rekommenderar. Handledning inom en arbetsgrupp kan vara 
en trygg plats att ha en öppen dialog kring sin arbetsmiljö och uppleva stöd. Nilsson et al. 
(2016) menar att handledning förbättrar individens och arbetsgruppens välbefinnande och 
detta kan minska personalomsättning. Brist på handledning kan ge upphov till stress, oro och 
ökar risken för emotionell utmattning.  
 
Inom ett krävande arbete kan den anställde uppleva olika grader av ansträngning vilket kan 
leda till utmattning. Stöd på arbetsplatsen i kombination med ökad kontroll kan minska 
påfrestningar som uppstår i arbetet. Dessa faktorer kan även bidra till att socialsekreterare 
upplever ökad motivation i arbetet (Nilsson et al., 2016). Höga krav i kombination med låg 
kontroll kan leda till ett försämrat psykiskt välbefinnande och det värsta tillståndet för hälsan 
enligt krav-, kontroll- och stödmodellen, den ”iso-spända” situationen (Karasek & Theorell, 
1990).  
 
Enligt Denha (2017) är social gemenskap en faktor som bidrar till en god psykosocial 
arbetsmiljö. Att komma överens och att njuta av varandras sällskap påverkar inte hur väl en 
presterar i arbetet men det kan göra det roligare att komma till arbetsplatsen vilket leder till en 
ökad trivsel.  
 
Motivationskällor och belöningar 
Att uppleva att arbetet är meningsfullt och betydelsefullt kan fungera som en stor motivation i 
arbetet. Vid beslutsfattande som påverkar barn, unga och familjer, kan faktumet att förändra 
någons liv till det bättre, upplevas som meningsfullt och antas ha en positiv påverkan på 
socialsekreterarnas psykosociala arbetsmiljö (Nilsson et al., 2016). 
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När det gäller det sociala stödet på arbetsplatsen, visar forskning att beröm och uppskattning 
visas verbalt från chefer men att det saknas uppskattningen i form av löner och handledning 
(Dahl et al., 2015). Som tidigare nämnt utsätts socialsekreterare för hög arbetsbelastning. Vad 
finns det då för motivationsfaktorer till att stanna kvar på sin arbetsplats? Nilsson et al. (2016) 
menar att arbetsbelastningen och arbetstempot som föreligger på arbetsplatsen är en 
självklarhet under en kort period, men när detta stadie är konstant, bör den anställde belönas 
för sina prestationer. Avsaknad av belöning för det arbete man utfört, kan leda till emotionell 
utmattning (Nilsson et al., 2016). 
  
Det finns flera olika typer av belöningar som kan motivera individer till att prestera och 
stanna kvar på en arbetsplats. Forskning visar att lönen är en viktig motivationsfaktor gällande 
värdering av sitt arbete. Berglund och Bengtsson (2005) tar upp något som Goodman 
(1974:171) sade ”It is also an important signal of achievement, recognition and potential 
enhancement of self-esteem”. Lönen fungerar i flera fall som ett mätinstrument för ett 
erkännande av karriärmöjligheter och ansträngningar vilket i ett flertal fall skapar 
förväntningar. Dock är högre lön kopplat till större ansvar och befogenheter på arbetsplatsen 
vilket kan riskera högre stressnivå och arbetsbelastning. Upplevelsen av att ha bättre lön och 
karriärmöjligheter än sina arbetskamrater är en annan bidragande faktor till försämrad 
arbetsmiljö bland socialsekreterare (Berglund & Bengtsson, 2005).  
 
I Meagher och Thams undersökning (2005) jämfördes upplevelsen av arbetsförhållanden i 
barn- och ungdomssektionen med andra professioner som också arbetar med andra klienter. I 
studien framkom det att socialsekreterarna överlag gav en positiv bedömning av vissa 
dimensioner på sin arbetsplats. Slutsatserna var att yrkesgruppen socialsekreterare inom barn- 
och ungdomssektionen var ovanligt krävande i jämförelse med andra klientyrken mätt i 
variablerna arbetsbelastning, komplexitet och förvaltningens kvalité. En motivationskälla i 
undersökningen var att arbetsgivaren uttryckligen uppskattar, värdesätter, stöttar och främjar 
arbetsförhållanden för sina anställda (Meagher & Tham, 2009). 
 
Det är också vanligt att anställda gör sociala jämförelser på arbetsplatsen, den vanligaste 
jämförelsen sker mellan den anställda själv och arbetskollegorna. Ett exempel på en social 
jämförelse är att individen upplever orättvisa genom att hen anstränger sig mer än sina 
kollegor och inte får belöning som möter upp insatserna. Detta kan hanteras genom att den 
anställde bestämmer sig för att exempelvis anstränga sig mindre och på så vis möter upp 
belöningsnivån. Det motsatta scenariot kan uppträda där ansträngningarna på arbetsplatsen 
inte möter upp till den höga belöningen. Detta kan i sin tur balanseras genom att individen 
anstränger sig mer (Berglund & Bengtsson, 2005).  
 
Påverkan på privatliv 
Det finns en mängd tidigare forskning om socialsekreterares arbetssituationer men inte 
tillräckligt många studier har undersökt hur socialsekreterares arbete påverkar privatlivet 
(Lundin & Djoos, 2016). Denna artikel visar att socialsekreterare med minst erfarenhet som 
arbetar inom barn- och ungdomssektionen upplever att arbetssituationen påverkar privatlivet 
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negativt. I samma undersökning upplevde socialsekreterare med mest erfarenhet att arbetets 
påverkan på privatlivet hade minskat. Lundin och Djoos (2016) menar att arbetssituationens 
påverkan på privatlivet kan bero på att omfattningen av negativa upplevelser i arbetet är så 
pass stora att det kan leda till ohälsa och otrivsel på arbetet och i privatlivet.  
 
Socialsekreterare som arbetar på barn- och ungdomssektionen kan arbeta med väldigt tunga 
ärenden och i vissa fall kan detta vara akuta situationer. Dagliga möten med barn och unga i 
utsatta livssituationer kan vara emotionellt utmattande och det är därför ingen nyhet att 
socialsekreterare ofta utsätts för psykiska påfrestningar, vilket påverkar den psykosociala 
arbetsmiljön (Nilsson et al., 2016). På grund av den starka effekt arbetet har på individen kan 
det vara svårt att lämna arbetet utanför hemmet. En hektisk dag på socialtjänsten gör att 
socialsekreterarna inte orkar vara sociala när de kommer hem. Detta påverkar speciellt de som 
har små barn och partners då barnen blir besvikna och partnerna blir frustrerade. Detta 
påverkar i längden även socialsekreterarnas psykiska hälsa (Lundin & Djoos, 2016). 
 
En viktig aspekt av arbetet inom ett ofta tungt och stressfyllt arbete, är den återhämtning som 
behövs efter en avslutad arbetsdag. Återhämtning tillåter en att distansera sig från allt som 
pågår på arbetet och vila upp batterierna. Socialsekreterare upplever att det inte finns 
tillräckligt med tid för återhämtning (Lundin & Djoos, 2016). På grund av att den avsedda 
vilotiden kan innebära ännu mer arbete för socialsekreterare finns det ingen tid kvar för 
reflektion och återhämtning. Lundin och Djoos (2016) poängterar att återhämtning och 
reflektion är särskilt viktigt vid upplevelse av en hög arbetsbelastning då det kan bidra till en 
god arbetssituation. Stressfyllda situationer kan uppstå på grund av brist vid återhämtning och 
Nilsson et al. (2016) menar att återhämtning och stöd går hand i hand. Kollegialt stöd innebär 
att det finns en öppen dialog mellan kollegor där känslor kan uttryckas och där stöttning ges. 
Vid dessa samtal kan tid användas för reflektion och återhämtning.  
 
Forskning visar att bekräftelse och stöd på arbetsplatsen har visat sig vara en betydelsefull 
faktor för socialsekreterares välbefinnande och hälsa (Welander., 2017). Socialsekreterare 
upplever att det kollegiala stödet spelar en viktig roll gällande hantering av stress. Vid 
hantering av en hög ärendemängd kan stöd från en högre position som t.ex. en arbetsledare, 
stärka socialsekreterares motivation till arbetet. Detta kan i sin tur minska stress på 
arbetsplatsen (Welander et al., 2017). 
 
Förbättringsmöjligheter inom den psykosociala arbetsmiljön 
Socialsekreterare anser att det behöver ske förändringar i form av minskad arbetsbelastning, 
ökat stöd och bättre återhämtningsmöjligheter (Nilsson et al., 2016). Några 
förbättringsmöjligheter som Nilsson et al. (2016) anser bör finnas är möjlighet till avlastning 
med arbetsuppgifter, anställning av ytterligare personal och resurser samt en längre samlad 
semester. Nilsson et al. (2016) menar att det är viktigt att de krav som ställs matchar 
individens kompetens och socialsekreterare bör därmed få arbetsuppgifter som är i linje med 
det. För att få bättre återhämtningsmöjligheter bör individen och chef ansvara för att separera 
på arbetsliv och privatliv. Vid ökad återhämtning kan socialsekreteraren styra kring hur denne 
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vill spendera sin tid och kan avsätta tid för hälsofrämjande aktiviteter som träning eller 
relationer (Nilsson et al., 2016). 
 
Studier har gjorts om hur styrningen inom socialtjänsten bör utvecklas och förbättras. Det som 
framkom var önskan att jobba mot att färre krav ställs på personalen och att arbetsplatsen är 
en öppen plats som tillåter dialog och kritisk reflektion för att både behålla och rekrytera nya 
medarbetare (Astvik, Welander & Isaksson, 2017). Socialsekreterare i allmänhet och särskilt 
de som jobbar inom barn- och ungdomsomsorgen har delvis en positiv uppfattning kring sina 
arbetsliv. Det som anses vara väldigt krävande är arbetsbelastning, handlingsutrymme och 
kvaliteten på förvaltningen. Den stress som socialsekreterare uttryckt i arbetet, uppmanar 
arbetsgivare att främja arbetsförhållanden som lovar stöd till personal och uppmanar även 
arbetsgivare att värdesätta socialarbetare för de arbete som de utför (Tham & Meagher, 
2009).   
 
Ovan har ett flertal vetenskapliga artiklar och studier nämnts som handlar om den 
psykosociala arbetsmiljön. Arbetsbelastning, stress och resurskrav är några av de 
problematiska delarna som undersöks. Det saknas dock kunskap om åtgärder som kan vidtas 
för att stödja och underlätta för de anställda på arbetsplatsen. Studien bidrar med att belysa 
åtgärder och lösningar inom den psykosociala arbetsmiljön.  
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Resultat 
Vid hantering av det inhämtade materialet används kvalitativ och kvantitativ metod som 
verktyg. I enkätundersökningen har öppna frågor och frågor med förutbestämda 
svarsalternativ ställts (Bryman, 2018). Se exempel på öppna frågor på fråga 10 och 33 (se 
bilaga 3). Rubrikerna nedan är utvalda teman som uppkommit enligt den beskrivna 
analysprocessen ovan. En kortare sammanfattning av vilka frågor som ligger till grund för val 
av tema presenteras under varje temarubrik.   

Vidare till de kvantitativt ställda frågorna har förutbestämda svarsalternativ ställts till 
respondenterna i exempelvis fråga 35 och 43 (se bilaga 3). Det sammanställda resultatet har 
presenterats enligt univariat analys där en variabel i taget har presenterats som i exempelvis 
fråga 1 (se bilaga 3) om respondenternas ålder som presenteras tabellen nedan under rubriken 
presentation av respondenterna (Bryman, 2018).  
 
Presentation av respondenterna 
I följande undersökning är det totalt tio socialsekreterare som deltagit. Tabellen nedan 
presenterar en översikt över respondenternas ålder.  
 
Tabell 2: Respondenternas ålder 
(Andelar i procent av samtliga svarande.) 
______________________________________ 
Ålder  Procent                                                        
______________________________________ 
20–30 år                                 60 
31–40 år                                 - 
41–50 år                                 10 
51–60 år                                 20 
61-                                        10 
______________________________________ 
n=                                       10 
______________________________________ 
 
Det framkommer tydligt att majoriteten av deltagarna är mellan 20 och 30 år gamla. 
Respondenternas yrkeserfarenhet inom IFO sträcker sig från allt mellan några månader upp 
till 20 plus år.  
 
Motivationskällor 
Undersökningens första tema är motivationskällor som konstruerades genom en riktad 
analysmetod. Respondenternas svar på fråga 1, 4, 10, 42 (se bilaga 3) ligger till grund för det 
valda temat. Respondenternas val av yrke och arbetsplats, specifikt på barn- och 
ungdomssektionen, är väl grundat av ett intresse och engagemang att förbättra utsatta barn- 
och ungdomars livssituationer.  
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Jag valde barn- och ungdomssektionen för att jag är intresserad av barn och deras 
utveckling. Jag ville arbeta med detta för att jag ville kunna göra en skillnad för barn som far 
illa. 

Någon måste stå upp för dem och lyssna på dem när föräldrarna kanske inte gör det. 

I tabellen nedan presenteras respondenternas svar på frågan har problem i ditt nuvarande 
arbete någonsin gjort att du funderat på att avsluta din anställning? Mer än hälften av 
respondenterna har någon gång funderat på att avsluta sin anställning. 

 
Tabell 3: Fundering på att avsluta anställning 
(Andelar i absoluta tal och procent av samtliga svarande.) 
____________________________________ 
Avsluta anställning  Procent   
____________________________________ 
Ja flera gånger                             40                                                       
Ja någon enstaka gång                 30                 
Nej aldrig                                     30                 
Vet ej                                            -  
____________________________________              
n=                                                 10 
____________________________________ 

Vidare fick vi svar på vilka motivationsfaktorer som får socialsekreterarna att stanna kvar på 
sin arbetsplats. Barns välbefinnande, personlig och professionell utveckling och stöttning av 
kollegor framställs som starka motivationsfaktorer i arbetet.  
 
Om barnens föräldrar inte kan vara bra föräldrar och barnen inte kan föra sin egen talan, 
vem ska göra det då om inte socialtjänsten? Det motiverar mig. Jag vill hjälpa dessa barn till 
ett bra liv och en bra framtid.  

Jag motiveras av att lära mig nya saker. Nya utmaningar som utvecklar en positivt. Motiveras 
av peppande kollegor. Motiveras av inspirerande föreläsningar som ger en mer kunskap.  

Arbetsbelastning  
Undersökningens andra framställda tema är Arbetsbelastning. På sida 8 finns ett tydligt 
exempel på hur framställningsprocessen av temat sett ut. Nedan har speglande citat från 
respondenterna använts för att tydliggöra det inhämtade materialet. Fråga 9 och 13 (se bilaga 
3) har legat till grund för de använda citaten. För att förtydliga vad respondenterna anser 
gällande de förutbestämda frågorna med svarsalternativ, presenteras två tabeller nedan som 
grundar sig på det inhämtade materialet. 
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På frågan anser du att personal på barn- och ungdomssektionen har en större risk att drabbas 
av stress än övrig personal svarade respondenterna: 
 
Tabell 4: Personal på BUS har större risk att drabbas av stress än övrig personal inom IFO 
(Andelar i procent av samtliga svarande.) 
_____________________________________ 
Större risk att drabbas           Procent 
av stress                                                 
_____________________________________                            
Ja                                          40 
Nej                                        20 
Vet ej                                    40 
_____________________________________ 
n=                                         10 
_____________________________________ 
 
Som tabell 4 visar, anser knappt hälften av respondenterna att de har större risk att drabbas av 
stress än övrig personal inom IFO. Det ska även tilläggas att 40 procent svarade vet ej, vilket 
kan bero på att de inte förstod frågan eller vet vad de tycker i fråga.  
 
När respondenterna tillfrågas vad de upplever som problematiskt i sin arbetssituation 
tydliggörs en likhet bland de inkomna svaren. 8 av 10 respondenter svarade att det är för hög 
arbetsbelastning i den nuvarande arbetssituationen. 
 
En annan sak som är mycket problematisk är arbetsbelastningen samt arbetsfördelningen och 
jag upplever att arbetsfördelningen mellan kollegor kan vara väldigt varierande. 
  
Ovanstående är ett speglande citat av vad majoriteten tycker om den nuvarande 
arbetsbelastningen på arbetsplatsen. En annan problematik som lyfts upp är att 
arbetsfördelningen mellan kollegor varierar vilket gör att vissa upplever arbetsbelastningen 
som högre än andra. En annan aspekt som belyses i enkätundersökningen är att det är tyngre 
ärenden nuförtiden, vilket påverkar arbetsbelastningen. 
  
Respondenterna lyfter fram att det är för lite personal vilket leder till att varje enskild 
handläggare får högre arbetsbelastning. Andra lyfter fram att det finns en hög 
personalomsättning på arbetsplatsen vilket därmed påverkar arbetsbelastningen. 
  
4 av 10 respondenterna upplever att bristande rutiner är problematiskt i sin nuvarande 
arbetssituation. 
  
Det jag upplever som mest problematiskt är att det inte finns några tydliga rutiner, som 
dessutom är samlade på ett ställe. Det finns vissa rutiner som är generella, men dessa borde 
utökas och göras mer lättillgängliga.  
 
Att "uppfinna hjulet" varje gång en rutinuppgift ska göras, alla springer runt till alla och 
frågar. 
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En del upplever att bristande och otydliga rutiner tar tid från annat nödvändigt arbete. Att 
behöva ”uppfinna hjulet” bidrar till osäkerhet och otydlighet i arbetsuppgifterna. Utöver 
bristande rutiner lyfts administrativa uppgifter som en aspekt av hög arbetsbelastning. 
Respondenterna har framställt datasystemet som svårt och ineffektivt, exempelvis BBIC-
modulen. Det har även presenterats att det är flera administrativa uppgifter som exempelvis, 
dokumentation, rums- och bilbokningar, sammankallningar, möten, avtalsskrivelser, 
förhandlingar och letande av HVB-hem som tar väldigt mycket tid men som inte synliggörs i 
exempelvis journaler. 
  
Respondenterna upplever en tidsstress och otillräcklighet när utredningar blir liggandes och 
utredningstiden tickar. 
  
Ärenden där det är inlett utredning blir liggande på hög och utredningstiden tickar på, vilket 
gör att det blir väldigt stressigt när man väl får ärenden tilldelat. 
  
Att inte hinna klart med att skriva utredningar i tid. Att när man väl sammanställer en 
utredning komma till insikt i att man skulle ha velat göra mycket mer, men att man inte haft 
tid med det. 
 
Tabell 5: Psykiska påfrestningar 
 (Andelar i absoluta tal och procent av samtliga svarande.) 
___________________________________________________ 
 Variabler                                            Procent                   
___________________________________________________ 
Känt dig stressad, jäktad, psykiskt pressad 
1 inte alls                                             - 
2                                                        10 
3                                                       10 
4                                                        20 
5                                                        30 
6 mycket                                             30 
Är ditt arbete jäktigt 
Ja                                                       80                          
Nej                                                     10 
Inget svar                                             10 
Är ditt arbete enformigt 
Ja                                                       30 
Nej                                                     70 
Är ditt arbete psykiskt ansträngande 
Ja                                                       90 
Nej                                                     10 
Ängslan, oro eller ångest 
Ja, svåra                                                         10                                    
Ja, lätta                                                           40 
Nej                                                                 50 
____________________________________________________ 
n=                          10 
____________________________________________________ 
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Enkätfrågorna 12, 20, 24, 25, 26 (se bilaga 3) ger respondenterna möjlighet att ange deras 
upplevelse av psykiska besvär i relation till deras arbetssituation. I tabellen ovan framkommer 
det tydligt att majoriteten av respondenterna upplever sig stressade och jäktade. 9 av 10 
respondenter upplever att arbetet är psykiskt ansträngande. När det gäller ängslan, oro eller 
ångest svarar 4 av 10 att de upplever lätta besvär. Resultatet visar också att respondenterna 
inte bara upplever psykiska effekter utan även fysiska besvär. 
 
Tabell 6: Fysiska besvär 
 (Andelar i absoluta tal och procent av samtliga svarande.) 
____________________________________________________ 
Variabler          Procent                     
____________________________________________________ 
Återkommande huvudvärk eller migrän 
Ja          80                                                               
Nej          20                                                                      
Värk i skuldror, nacke eller axlar 
Ja, svåra          50                                                                         
Ja, lätta          40                                                                           
Nej          10                                                                                 
Ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor, ischias 
Ja, svåra          -                                                                                                              
Ja, lätta          40                                                                        
Nej          60                                                                               
Värk i händer, armbågar, ben, knän 
Ja, svåra          -                                                                                                      
Ja, lätta          10                                                                   
Nej            90                                                                        
____________________________________________________ 
n=            10                                                                  
____________________________________________________ 
 
Enkätfrågorna 19 och 20 (se bilaga 3) visar om respondenterna upplever några fysiska besvär. 
Resultatet listas i tabell 6 ovan. Tabellen visar att 8 av 10 upplever återkommande huvudvärk 
eller migrän. Majoriteten av respondenterna har olika grader av värk i skuldror, nacke eller 
axlar.  
 
Klientpåverkan 
Klientpåverkan är ett tema som konstruerades genom respondenternas svar på fråga 9 och 13 
(se bilaga 3). I frågorna efterfrågas inte påverkan på klienterna utan respondenterna fick fritt 
tolka och uttrycka vad de upplever som problematiskt och vilka förändringar som bör ske. 
Citaten som presenteras nedan är vad respondenterna uttrycker i ovannämnda frågor.  
 
Flera av respondenterna belyser olika problematiker i organisationen som påverkar klienten. 
Ett flertal respondenter belyser att det behövs mer resurser från organisationen för att kunna 
utföra arbetet med kvalité. 
  
Att politikerna inser att det satsas för lite pengar på barnavård. För lite pengar leder till 
sparkrav, ex inga utbildningar vilket gör att socionomer inte vill söka sig hit. Att de sparkrav 
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som finns påverkar klienterna i slutändan. Vi kan inte ge det stöd vi tycker skulle gynna dem 
mest då det kostar för mycket pengar. 
 
En annan respondent menar att de redan existerande resurserna är bristande fördelade då flera 
socialsekreterare är överbelastade.  
 
 Det är en icke-fungerande organisation och bristande/dåligt fördelade resurser, alla är 
överbelastade. 
  
Vidare i resultatet redogör respondenterna hur dessa begränsningar både påverkar klienterna 
och främst de själva. Citatet nedan belyser negativa effekter av tidspress och att improvisation 
ibland behövs under vissa utredningssamtal.  
  
Att inte ha tid att reflektera och verkligen planera för hur man ska genomföra en utredning 
utan bara köra på "improvisation" under vissa utredningssamtal. 
 
Personalvård  
Enkätfrågan 13 (se bilaga 3) är utformad med ett öppet svar. Frågan ger respondenterna 
möjlighet att uttrycka önskade förändringar på arbetsplatsen. I det inhämtade materialet är 
personalvård ett återkommande ord. Flera av respondenterna nämner att ett mer 
personalvårdande tänk behövs för att minska personalomsättningen. Respondenterna nämner 
vad de önskar gällande personalvården. Det nämns exempelvis fruktkorg, möjlighet till att 
motionera på arbetstid, afterwork samt andra personalaktiviteter. 
 
Mer personalaktiviteter så man lär känna varandra bättre. Både friluftsdagar, after work och 
personalaktiviteter vid semester, jul etc så man även har roligt ihop och inte bara arbete hela 
tiden. 
  
En respondent tog även upp innebörden av en god introduktion både för personal och för 
nyrekryterade.  
 
Bättre introduktion och övrig personal som har TID att ge bra och omfattande introduktioner, 
då det är svåra och komplexa ärenden man arbetar med.  
  
2 av 10 respondenter nämner att de önskar att personalen erbjuds professionella samtal och 
även att få tillbaka den externa handledningen. Dessa önskemål kan underlätta vid svåra 
ärenden.  
  
Jag tror att man bör erbjuda människor som arbetar här professionella-samtal. Detta för att 
reducera ångestnivån som tenderar att projiceras gentemot hela arbetsgruppen. Vidare tror 
jag på en externa handledning i svåra ärenden. 
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Stöd  
En viktig komponent i krav-, kontroll- och stödmodellen är komponenten stöd. Stöd kan tas i 
uttryck på olika vis på en arbetsplats, det kan handla om en stöttande arbetsmiljö, det stöd 
som kommer uppifrån exempelvis från ledningen samt det kollegiala stödet. Här nedan 
presenteras respondenternas uppfattning om stöd med hjälp av citat och tabeller från 
enkätfrågorna.  
 
Att ha en trevlig arbetsmiljö är något som respondenterna eftersträvar. På enkätfrågan 33 (se 
bilaga 3) finns det något du gör för att bidra till en god arbetsmiljö? svarade 8 av 10 
respondenter att sprida glädje och skapa en positiv atmosfär som något de försökte bidra med 
för att skapa en god arbetsmiljö.  
  
Försöker vara positiv och sprida positiv energi. Bidra till god stämning i gruppen. Hjälper 
kollegor. 
  
Att försöka hjälpa någon i den utsträckning det går samt att peppa varandra och ge beröm var 
det flera respondenter som nämnde. 
  
Jag bidrar till ett tillåtande klimat där det är okej att vara mänsklig och göra fel. Jag visar 
tacksamhet till mina kollegor, att jag är tacksam för att de ger mig goda råd och tacksam 
över att dela arbetsdagen med dem.  
 
I enkäten fanns det få frågor om ledarskapet och hur de arbetar för att stärka arbetsgruppen. 
Därför var det intressant att det på något vis kom fram ändå. Tabellen nedan redovisar 
respondenternas svar på enkätfråga 43 (se bilaga 3) upplever du att ledningen arbetar aktivt 
för att stärka arbetsgruppen.   
  
Tabell 7: Ledningens arbete för att stärka arbetsgruppen 
(Andelar i procent av samtliga svarande.) 
__________________________________ 
Ledningens insats              Procent                    
__________________________________    
Alltid                                   - 
Ibland                                  30 
Sällan                                  40 
Aldrig                                  20 
Vet ej                    10 
__________________________________ 
n=                                        10 
__________________________________ 

En del respondenter nämner att de har för lite tillgång till en närvarande chef. Andra 
respondenter uttrycker att ledningen inte är tillräckligt kompetent. 6 av 10 svar visar att det 
brister i ledarskapet och det stöd som kommer uppifrån. 
  
För lite tillgång till en närvarande chef och för lite stöd av chef.   
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2 av 10 respondenter nämner att förändring på organisatorisk nivå bör ske för bättre 
arbetsvillkor. Det kommer även fram att det brister när det kommer till att skapa förändring i 
arbetsmiljön.  
  
Man kan diskutera brister i arbetsmiljön men sedan händer det ingenting. Inga förändringar 
sker.  
  
När respondenterna tillfrågas vem de vänder sig till när svåra situationer uppstår i arbetet, 
svarar 7 av 10 respondenter att de vänder sig till sina arbetskollegor. Detta tyder på ett starkt 
kollegialt stöd. Tabellen nedan redovisar respondenternas svar på fråga 35 (se bilaga 3). 
 
Tabell 8: Uppsökande vid behov av stöd 
 (Andelar i absoluta tal och procent av samtliga svarande.) 
___________________________________ 
 Stöd                       Procent                   
___________________________________ 
Chef                                        30 
Arbetskollegor                        70             
___________________________________ 
n=                                           10 
___________________________________ 
 
Respondenterna tillfrågas om vad de upplever som oproblematiskt i deras nuvarande 
arbetssituation och svaren var övergripande homogena (fråga 9, se bilaga 3). 7 av 10 skriver 
att det kollegiala stödet är väldigt bra. Det nämns att det råder bra samarbete i arbetsgruppen, 
där alla stöttar varandra samt är hjälpsamma. 
 
Bra samarbete mellan kollegor.  
  
Det finns alltid någon att fråga när man ställs inför ett nytt dilemma och får resonera sig 
fram till hur man ska hantera sin fundering, antingen erfaren kollega eller chef. 
 
Vidare var det respondenter som uppskattade att arbetsplatsen har högt i tak, där alla blir 
hörda. Då arbetet är krävande och stressigt var det respondenter som nämnde att “... det är 
jätteviktigt att man får skratta med varandra när det är stressigt”.  
 
Påverkan på privatliv  
Temat påverkan på privatliv baseras på respondenternas svar på frågorna 14, 15, 16, 17, 18, 
40 och 41 (se bilaga 3). En viktig aspekt i studien är hur arbetet påverkar privatlivet och den 
återhämtning som bör ske efter en avslutad arbetsdag. Hög arbetsbelastning, stress och andra 
faktorer kan påverka anställda på olika sätt. Respondenterna beskriver att arbetet gravt 
påverkar privatlivet vilket leder till en väldigt liten återhämtning. Andra respondenter 
uttrycker att arbetet har en liten påverkan på privatlivet. Nedanstående tabell visar hur 
respondenterna svarat på frågan Händer det att du “tar med jobbet hem”?  
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Tabell 9: Medtagande av arbetet hem 
(Andelar i procent av samtliga svarande.) 
_____________________________________ 
Medtagande av arbetet hem    Procent                         
_____________________________________ 
Ja ofta                                    - 
Ja ibland                                80 
Nej aldrig                               10 
Vet ej                                 - 
Inget svar                               10 
______________________________________ 
n=                                         10 
______________________________________ 
 
Respondenterna fick möjlighet att skriva hur arbetet påverkar privatlivet med en följdfråga. 
Flera av respondenterna beskriver någon sorts påverkan av arbetet vilket visar att flera 
respondenter har svårt att lämna arbetet efter arbetstiden.  

Det gör att stressen kommer in i mitt hem. Att jag har svårt att koncentrera mig på ett tv-
program eller en bok. Att jag har svårt att sova. Vaknar mitt i natten och jobbtankarna börjar 
snurra i huvudet.  

Om jag tänker på jobbet så kan jag vara kort och disträ mot min familj.  

Det påverkar inte mitt privatliv så mycket. Det händer att jag hemma grubblar på olika 
lösningar för olika klienter eller att jag försöker göra upp "att göra-listor" i huvudet som jag 
behöver ta tag i nästkommande dag. 

Vidare undersökte vi om respondenterna hade upplevt trötthet efter arbetet under de senaste 
två veckorna.  

Tabell 10: Upplevelse av trötthet  
 (Andelar i absoluta tal och procent av samtliga svarande.) 
__________________________________________________ 

Variabler                                                      Procent 
__________________________________________________ 
Känt dig trött de senaste två veckorna 
Ja                                                                90 
Nej                                                              10                                                             
Svårt att komma igång på morgnarna 
Ja                                                                70 
Nej                                                              30                                                              
Känt dig påfallande trött om dagarna 
Ja                                                                80 
Nej                                                              20                             
Känt dig påfallande trött om kvällarna 
Ja                                                                100 
Nej                                                              - 
Besvär med sömnen                                                         
Ja                                                                60 
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Nej                                                              40 
__________________________________________________ 
n=                                                               10   
__________________________________________________                                                   
 
Resultatet som presenteras i tabell 10, visar att 9 av 10 respondenter känt sig trötta under de 
senaste två veckorna och att 8 av 10 respondenter har känt sig påfallande trött om dagarna. 
Vidare svarade alla respondenter att de känt sig trötta om kvällarna under en tvåveckorsperiod 
vilket var ett speglande resultat av respondenternas trötthet. 

Krav 
Vi nämner tidigare att krav har en förmåga att påverka den grad av prestation och effektivitet 
som tillförs i arbetet. Kraven bör dock ligga på en lagom nivå eftersom för höga krav kan vara 
ohälsosamt.  
 
Tabell 11: Hantering av arbetskrav 
 (Andelar i absoluta tal och procent av samtliga svarande.) 
______________________________________________ 
Arbetskrav  Procent 
______________________________________________ 
Ja   30                                           
I viss utsträckning                       60                    
Nej  -                                           
Jag upplever inga krav -                           
Vet ej  -                                         
Inget svar  10                                 
______________________________________________ 
n=  10 
______________________________________________                                      
     
Ovanstående tabell visar hur respondenterna svarade på fråga 28 kan du hantera de krav som 
ställs på dig i ditt arbete? (se bilaga 3). Det föreligger en måttlig förmåga att hantera ställda 
krav i arbetet bland respondenterna.  
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Kontroll 
Kontroll är ett centralt begrepp inom krav-, kontroll- och stödmodellen. Tidigare forskning 
visar att ett visst mått av inflytande och kontroll över sin arbetssituation är viktigt för en 
persons välbefinnande på arbetsplatsen och i privatlivet. Därför anses det relevant att mäta 
personalens grad av inflytande över sin arbetssituation. I tabell 12 presenteras 
respondenternas upplevelse av inflytande i arbetssituationen (fråga 34, se bilaga 3).  

Tabell 12: Inflytande över arbetssituationen 
 (Andelar i absoluta tal och procent av samtliga svarande.) 
________________________________________________ 
Variabler                          Procent 
________________________________________________ 
Planering av arbetet 
Inget inflytande                       - 
Visst inflytande                       -  
Stort inflytande                       100 
Vet ej                                  - 
Ditt eget arbetstempo 
Inget inflytande                       30 
Visst inflytande                       40    
Stort inflytande                       30 
Vet ej                            - 
Förläggning av din arbetstid 
Inget inflytande                       30 
Visst inflytande                       40    
Stort inflytande                       30 
Vet ej                            - 
Förläggning av raster 
Inget inflytande                       20 
Visst inflytande                       40    
Stort inflytande                       40 
Vet ej                           - 
Förläggning av semester 
Inget inflytande                       - 
Visst inflytande                       60    
Stort inflytande                       40 
Vet ej                           - 
Förläggning av arbete på 
arbetsplatsen, bostaden etc. 
Inget inflytande                       20 
Visst inflytande                       60    
Stort inflytande                       - 
Vet ej                           20 
_________________________________________________ 
n=                                         10 
_________________________________________________ 
 
Samtliga respondenterna upplever att de har stort inflytande gällande planering av sitt arbete 
och stort eller visst inflytande över sin semester. Vid inflytande över sitt eget arbetstempo och 
förläggning av arbetstider var respondenterna jämnt fördelade över de olika svarsalternativen.  
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Analys  
I analysen av materialet har vi utgått från begreppen krav, kontroll och stöd som är de tre 
centrala delarna i krav-, kontroll- och stödmodellen. Strukturen för analysdelen liknar 
upplägget i resultatdelen med ett tillägg av förbättringsmöjligheter under utvalda teman.  
 
Krav 
Mer än hälften av respondenterna upplever att de kan hantera de arbetskrav som ställs på de i 
en viss utsträckning. Hovmark och Thomsson (1995) skriver att de krav som följer med 
arbetet varken ska vara för låga eller för höga. För låga krav kan leda till att den anställde 
intar en passiv position på arbetet medan för höga krav kan skapa en spänd situation. Båda 
typerna kan följas av depressiva symtom, trötthet, och sjuklighet (Hovmark & Thomsson, 
1995; Karasek & Theorell, 1990).  
 
Kontroll  
Som presenterat i tabell 12, (se sida 29) var respondenternas svar självklara inom vissa 
aspekter och oerhört spridda inom andra. Exempelvis anser 100 procent att de har stort 
inflytande gällande planering av sitt arbete. Respondenterna var enade om att de har visst eller 
stort inflytande gällande förläggning av sin semester. Att anse att en har hög kontroll över sitt 
arbete är gynnsamt då planering och handlingsutrymme av arbete kan anpassas efter 
socialsekreteraren. Brady et al. (1990) skriver att hög kontroll och höga krav i arbetet blir 
effektivt då både engagemanget och arbetstillfredsställelsen är höga vilket gynnar 
arbetssituationen (Hovmark & Thomsson, 1995). Det uppstod markanta skillnader i fråga om 
inflytande över arbetstempo och förläggning av sin arbetstid där svaren var relativt jämnt 
fördelade över de olika svarsalternativen. Vid lågt inflytande i kombination med låga krav 
riskerar arbetet att bli passivt vilket kan leda till att arbetet upplevs som omotiverande och 
arbetstagaren kan inte testa sina egna idéer. Denna kombination löper större risk för 
depressiva symptom än andra kombinationer (Karasek & Theorell, 1990). 
 
Stöd 
Krav och kontroll fokuserar på individens förhållande till sitt arbete. Stöd riktar ljuset på den 
interaktion som råder mellan individer på arbetsplatsen och kan påverka en individs 
välbefinnande på olika sätt. Stöd kan dämpa orsaker som leder till psykosociala stressorer och 
negativa hälsoproblem på en arbetsplats. En arbetsplats med ett starkt stöd bidrar till 
upprätthållande av långvarig hälsa (Karasek & Theorell, 1990). Respondenterna uppfattar 
stödet på arbetsplatsen på olika sätt men är enade om att betydelsen av att sprida glädje och 
positivitet är nödvändig för en god arbetsmiljö.  
 
Gällande det stöd som personalen får från ledningen är responsen inte lika positiv. Mer än 
hälften av respondenterna nämner stora brister med ett icke tillräckligt kompetent ledarskap 
där ledningen inte är tillgänglig. Att ha en mer tillgänglig chef som finns med och ger stöd i 
olika ärenden är därför en förbättringsmöjlighet gällande det stöd som kommer från 
ledningen. Tidigare forskning belyser att socialsekreterares syn gällande stöd från högre 
positioner som t.ex. ledningen stärker socialsekreterarens motivation till arbetet och minskar 
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stress. Det nämns även att bekräftelse och stöd på en arbetsplats är en betydelsefull faktor för 
socialsekreterares välbefinnande och hälsa (Welander et al., 2017).  
 
I tidigare forskning skriver Denha (2017) om hur viktigt det är att kunna vända sig till sina 
chefer eller kollegor. Det lyfts fram hur stöd på en arbetsplats kan göra att en individ känner 
sig bekräftad, validerad och hörd. Trots respondenternas uttryckande av ett bristande 
ledarskap visar det sig att arbetsgruppen har ett bra kollegialt stöd sinsemellan där de peppar 
och hjälper varandra. Enkätundersökningens resultat visar enligt Karasek och Theorells 
(1990) fyra punkter att det emotionella stödet och det instrumentella stödet på arbetsplatsen är 
bra. Det emotionella stödet visar sig genom empatiska, lyssnande kollegor som visar omtanke 
och trygghet. Det instrumentella stödet kan visa sig genom att avlasta någon med att erbjuda 
hjälp (Karasek & Theorell, 1990). 
 
Motivationskällor 
Att arbeta som socialsekreterare på socialtjänsten kan vara väldigt krävande och forskning 
visar att barn- och ungdomssektionen anses vara mer psykiskt påfrestande än andra sektioner 
på socialtjänsten (Nilsson et al., 2016). Vår undersökning visar på ett varierat resultat bland 
respondenterna kring graden av påfrestning som förekommer på barn- och ungdomssektionen 
i jämförelse med andra sektioner inom IFO. Hur pass krävande arbetet är, har studerats i ett 
flertal undersökningar som visar på hög arbetsbelastning och vardagliga symtom som stress 
och trötthet. Dessa symtom kan därefter leda till hälsorelaterade sjukdomar och emotionell 
utmattning. Med den påfrestning och stress som följer i arbetet kan en fundering väckas om 
varför de anställda väljer att stanna kvar på sin arbetsplats. Att använda sin kunskap och 
kompetens för att göra en skillnad och förbättra barn och ungas tillvaro, är något som flera 
respondenter beskriver som sina motivationskällor. Nilsson et al. (2016) skriver att 
meningsfullhet är en universell motivationskälla i det yrke man utövar. Respondenterna 
uttrycker att de för det mesta känner att arbetet är meningsfullt.  
 
En ytterligare betydande motivationskälla i arbetet kan vara att känna sig uppskattad och 
värdefull vilket kan uttryckas från arbetsgivaren (Meagher & Tham, 2009). Värdesättning och 
uppskattning från arbetsgivaren kan leda till att anställda känner att de presterar väl och utför 
ett gott arbete. Detta synliggörs som en motivationsfaktor i resultatet. Respondenterna 
uttrycker att känslan av kompetens och duglighet samt att de har gjort ett bra jobb, är något 
som motiverar dem. Vidare visar studier att värdesättning av arbetet kan leda till belöning i 
form av lön. De ansträngningar och prestationer som den anställde utfört kan speglas i lönen 
som även banar väg för framtida karriärmöjligheter (Bengtsson & Berglund, 2005). Detta 
styrks även av resultat materialet i undersökningen när respondenterna beskriver att lön är en 
motivationsfaktor i arbetet.  
 
Arbetsbelastning 
I resultatdelen lyfter respondenterna fram att det finns flera administrativa arbetsuppgifter 
som tar värdefull tid från annat arbete som exempelvis klientarbete. Arbetsuppgifterna 
inkluderar bland annat dokumentation, rums- och bilbokningar, sammankallningar, 
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avtalsskrivelser och letande efter HVB-hem. Dessa arbetsuppgifter sammanfattas som 
onödiga och oskäliga arbetsuppgifter (Welander., 2017). De uppspaltade arbetsuppgifterna tar 
både tid och energi vilket påverkar den totala arbetsbelastningen och stressnivån. Onödiga 
arbetsuppgifter är uppgifter som den anställde anser att hen inte behöver göra vid en 
omorganisering. En respondent upplyser att en omorganisering bör ske där socialsekreterarna 
delas in i utredningsgrupper respektive insatsgrupper, samt barngrupper gällande 
åldersgrupperna 0–12 år och 12–21 år. De nuvarande övergripande arbetsuppgifter kan 
upplevas som onödiga arbetsuppgifter. Oskäliga arbetsuppgifter borde i vissa fall utföras av 
någon annan. 

Enligt Abrahamsson och Johansson (2013) definieras en god psykosocial arbetsmiljö som en 
kombination av kontroll, inflytande och delaktighet gällande arbetsfördelning, arbetssätt och 
arbetstakt. Som tidigare nämnt i resultatet lyfter respondenterna fram att de upplever att det 
råder en ojämn arbetsfördelning på arbetsplatsen. Vid vidare definition av en god psykosocial 
arbetsmiljö baseras den på höga eller låga arbetsförhållanden (Nilsson et al., 2017). 
Respondenterna anser att arbetsbelastningen i den nuvarande arbetssituationen är för hög. 
Andra faktorer till en hög arbetsbelastning är hög personalomsättning vilket respondenterna i 
undersökningen också uttrycker.  
 
I resultatet framgår det att majoriteten av respondenterna upplever sig stressade på grund av 
den höga arbetsbelastningen. Som nämnt tidigare är det stressorer som gör en individ stressad 
(Abdelsaid & Hanna, 2014). Hela 9 av 10 respondenter svarade att arbetet var psykiskt 
ansträngande. Det är ett tydligt exempel på att de yttre omständigheterna som exempelvis 
ansträngande arbetsmiljö påverkar socialsekreterarnas inre upplevelser och skapar stressorer. 
Detta kan i längden leda till ett sämre psykiskt välbefinnande. Arbetsbelastning kan utöver 
psykiska besvär även leda till fysiska besvär (Hovmark & Thomsson, 1995). Hälften av 
respondenterna har grav smärta i skuldror, nacke eller axlar och nästan alla respondenter har 
återkommande huvudvärk eller migrän.  
 
Klientpåverkan 
Som nämnt i ovanstående stycke påverkas respondenterna av arbetsbelastningen på 
arbetsplatsen. Vid hög arbetsbelastning upplever respondenterna att klienterna påverkas 
negativt. Respondenterna beskriver att tidsbristen och otillräckligheten främst påverkar 
klienterna vilket respondenterna uttrycker, ger de dåligt samvete. Otillräckligheten för 
respondenterna kan också gälla utredningar som blir liggandes och inte hinner bli klara i tid, 
vilket ökar stressnivån hos socialsekreterarna. Ytterligare otillräckligheter som påverkar 
klienten är resurskrav. Till följd av tillämpningen av New Public Management (NPM) inom 
socialtjänsten har resultat och prestationer fått en större roll inom arbetet. Exempelvis större 
sparkrav och bättre hemmaplanslösningar etc. (Welander., 2017). Att socialsekreterarna sedan 
ska förhålla sig till resurskrav, klienter, anhöriga, ledningen och professionsetiken kan 
innebära flera motstridiga krav. Dessa motstridiga krav bidrar till en ökad stressnivå. När 
resurserna inte matchar mängden krav som ställs, tvingas socialsekreteraren ta till strategier 
som påverkar dennes hälsa negativt genom en hög grad av stress (Nilsson et al., 2016). 
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Personalvård  
Som nämnts i tidigare forskning listar Akademiförbundet SSR (2016) olika personalvårdande 
faktorer. En faktor som hör till personalvård är handledning. Extern handledning är något som 
Akademiförbundet SSR (2016) rekommenderar inom psykosocialt arbete. De skriver om hur 
handledning inom en arbetsgrupp är ett tillfälle där en öppen dialog kring arbetsmiljön kan 
ske. Extern handledning förbättrar både individens och arbetsgruppens välbefinnande.  

Att få tillbaka den externa handledningen och erbjuda professionella samtal är något som 
respondenterna nämner, då de uttrycker att det kan underlätta vid svåra ärenden och minska 
ångest. Med tanke på att arbetet är psykiskt krävande hade möjligtvis samtal, förhindrat 
tankar och grubblande efter arbetsdagen. Nilsson et al. (2016) tar även upp detta och 
poängterar att erbjudandet av extern handledning minskar stress, oro och risk för emotionell 
utmattning.  
  
Respondenterna uttrycker även en del förbättringsmöjligheter när det gäller personalvård. Mer 
än hälften av respondenterna önskar att ett mer personalvårdande tänk skulle införas för att 
minska personalomsättningen. Det som nämndes var fruktkorg, möjlighet till att motionera på 
arbetstid, after work, personalaktiviteter etc. Denha (2017) tar upp innebörden av den sociala 
gemenskapen på en arbetsplats. En god social gemenskap bidrar till en god psykosocial 
arbetsmiljö. Att njuta av varandras sällskap utanför arbetet gör att det i längden blir roligare 
att komma till arbetsplatsen, vilket skapar trivsel för personalen och stärker personalen som 
grupp.  
 
Påverkan på privatliv 
De svåra ärenden som socialsekreterare arbetar med kan vara väldigt påfrestande och 
emotionellt utmattande. Belastningen som sker i arbetet stannar nödvändigtvis inte kvar på 
jobbet (Nilsson et al., 2016). Respondenterna i studien uttrycker svårigheter att lämna arbetet 
utanför hemmet och hur arbetet kan påverka privatlivet. Respondenterna skriver att det som 
förekommer i hemmet kan ta sig i uttryck i form av koncentrationssvårigheter, dålig sömn, 
trötthet, stress etc. De följder som presenteras ovan fyller den tid som är nödvändig för 
återhämtning utanför arbetet.  

Återhämtning är en viktig och nödvändig del av tillvaron och ger utrymme för vila och 
reflektion (Lundin & Djoos, 2016). Det är särskilt betydande med återhämtning för anställda i 
arbeten med hög arbetsbelastning vilket inbegriper respondenterna i undersökningen. Det är 
tydligt att de flesta av respondenterna är oerhört trötta och Nilsson et al. (2016) menar att brist 
på återhämtning kan skapa stressfyllda situationer i arbetet. I en rapport från 
Arbetsmiljöverket (2015) var det mer än hälften av kvinnliga socialsekreterare som inte kunde 
återhämta sig efter att de kommit hem efter arbetet.  
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Diskussion 
Krav-, kontroll och stödmodellen har tillsammans med det insamlade materialet visat att en 
samverkan av de tre komponenterna påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Med hjälp av 
modellen har vi bland annat fått en uppfattning av de brister som finns på arbetsplatsen som 
leder till olika psykiska och fysiska påfrestningar för socialsekreterarna. Nedan nämns några 
åtgärder till de brister som vi anser är viktiga att lyfta fram och diskutera.  
 
Det finns ett flertal åtgärder som bör vidtas för att minska den höga arbetsbelastningen som 
respondenterna beskriver. Det börjar redan vid anställning av ny personal. Den vanligaste 
arbetsplatsen för nyexaminerade socionomer är socialtjänsten och det är en väldigt 
omfattande och komplicerad arbetsplats vilket gör det viktigt med en bra introduktion. Om 
introduktionen är bristfällig och kort kan det resultera i att den nyanställda börjar arbeta direkt 
och tillför med ny arbetskraft, vilket anses som bra då lite av arbetsbelastningen släpps från 
övrig personal. Dock finns det fler nackdelar än fördelar med en bristfällig introduktion. En 
bristfällig introduktion kan lämna en med flera frågor och funderingar vilket kräver att övrig 
personal måste avsätta tid för att hjälpa till. Får den nya medarbetaren däremot ingen hjälp, 
kan eventuella grava misstag ske i arbetet. Åtgärden som bör vidtas för den nyanställda är en 
bra introduktion. En ingående och längre introduktion kan stärka den sociala gemenskap som 
skapas utifrån trivsel på jobbet vilket kan minska arbetsbelastningen och stressnivån. En 
ingående och längre introduktion belastar tillfälligt övrig personal men kan i slutändan 
resultera i att kollegan trivs och stannar kvar på arbetsplatsen, vilket leder till att 
personalbristen och personalomsättningen sjunker. Det blir en investering i det långsiktiga 
arbetet. 
 
En annan åtgärd för att minska den höga arbetsbelastningen är att få en överblick av arbetets 
olika delar och se i vilka områden det krävs förändring. Om exempelvis administrativa 
arbetsuppgifter som dokumentation minskar, blir det tid över till andra arbetsuppgifter, 
klientmöten och möjligtvis återhämtning. När dessa förändringar har implementerats kan en 
mer human arbetsbörda ske utan att socialsekreterarna upplever en lika påfrestande 
arbetsbelastning. 
  
En sista åtgärd för att minska arbetsbelastningen kan vara motion. Det kan ge 
socialsekreterarna en möjlighet att bearbeta det tuffa arbetsklimatet de möter varje dag. 
Motion i form av promenader eller gemensamma träningar under arbetstid kan vara ett sätt för 
socialsekreterarna att få frisk luft och därmed få mindre huvudvärk. Gemensamma 
motionsaktiviteter förlagd på arbetstid kan vara ett bra sätt för personalen att röra på sig och 
få mindre värk i kroppen och även få lära känna varandra bättre.  
 
Att uppleva ett bra stöd från både ledning och kollegor är viktigt på en arbetsplats. Det 
framkommer att det finns brister i stödet och i ledningens arbete att stärka arbetsgruppen. Det 
finns en önskan om att införa mer personalvårdande insatser som exempelvis fruktkorgar, 
after work, friluftsdagar och andra personalaktiviteter. Ett bristande ledarskap kan förutom 
bristande personalvårdande insatser få följder som exempelvis bristande rutiner. Brister i 
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rutiner kan kopplas ihop med att det finns brister i resurser. Det finns ett missnöje gällande de 
nuvarande rutinerna. En åtgärd är att utforma ett samlat ställe med de mest använda rutinerna 
och mallarna, antingen fysiskt eller digitalt för att underlätta socialsekreterarnas arbete. Det är 
viktigt att rutinpärmen uppdateras regelbundet för att den ska ha någon nytta. Med denna 
åtgärd hade inte respondenterna behövt “uppfinna hjulet” eller fråga någon varje gång en 
enklare rutinuppgift ska utföras.   
 
Anledningen till att socialsekreterarna anser att det finns brister i ledningen kan även 
förknippas med att det brister i kommunikationen mellan socialsekreterare och chef. Det är 
viktigt att kunna diskutera de brister som finns i arbetsmiljön för att skapa en förändring. Att 
ha en öppen diskussion kring brister på arbetsplatsen kan vara problematiskt då det kan leda 
till olika negativa konsekvenser som exempelvis uteslutande, särbehandling eller rädsla för att 
förlora sitt jobb. En åtgärd skulle därför kunna vara anonyma utvärderingar. Med dessa 
utvärderingar får personalen möjlighet att uttrycka sig i skrift om vad de anser är 
välfungerande, icke fungerande samt vilka förbättringsförslag de har kring arbetssituationen. 
Det öppnas en kommunikation mellan socialsekreterare och ledning. Att utvärderingen är 
anonym gynnar de anställda som inte vågar göra sina röster hörda eller bli utpekade på något 
vis. Genom att införa utvärderingar blir ledningen medveten om vad socialsekreterarna 
behöver för en bättre arbetssituation. Det är därefter ledningens ansvar att se till att förändring 
sker och att en bättre arbetssituation skapas.  
 
Efter en arbetsdag är det viktigt att arbetet inte påverkar privatlivet negativt. För att kunna 
hantera den höga arbetsbelastningen eller vantrivsel på sin arbetsplats är det viktigt med 
återhämtning. Återhämtning sker främst efter arbetstimmarna i exempelvis hemmet. En 
stressfylld arbetssituation kan förstärkas vid brist på återhämtning. Som tidigare nämnt visar 
studier att mer än hälften av kvinnliga socialsekreterare har svårt med återhämtning efter 
arbetstid. Då socionomyrket är ett kvinnodominerat yrke är detta värt att lyfta fram då väldigt 
många påverkas av det i sina privatliv. Orsaken gällande könsskillnader kring återhämtning 
och andra aspekter har vi inte haft möjlighet att undersöka då det inte är studiens fokus. 
Utöver de förslag som respondenterna redan angivit i andra kapitel är avsatt vilotid en åtgärd 
för att minska den negativa påverkan på privatlivet. Syftet med vilotid är att möjliggöra tid för 
återhämtning och reflektion antingen under eller efter arbetstid. Fördelar med vilotid under 
arbetstid är att socialsekreterarna kan reflektera en kortare tid under arbetstid för att sedan 
kunna fokusera på annat efter arbetstimmarna. Dock är det viktigt med en längre vilotid och 
reflektion efter arbetstimmarna för att låta kropp och hjärna vila.      
 
Enkätundersökningen avslutades med frågan övriga synpunkter och kommentarer (se bilaga 
3). Syftet med denna fråga var att ta del av respondenternas tankar och funderingar kring 
enkäten i sin helhet. Frågan verkade dock vara en chans för socialsekreterarna att ta upp 
frågor som möjligtvis inte efterfrågades i enkäten, eller något de ville förtydliga ytterligare. 
Detta kan förknippas med en önskan om att fortsätta konversationen om den problematik som 
föreligger för socialsekreterare på arbetsplatsen och att uppmärksamma de delar av arbetet där 
det behöver ske en förändring.  
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Efter avslutad studie har tankar och funderingar uppkommit om vidareforskning. Uppsatsen är 
en deskription av hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut på BUS. Vi anser att det hade varit 
intressant att forska vidare inom samma ämne men att inkludera multivariat analys. 
Vidareforskningen hade varit en djupgående studie och hade studerat variablernas samband, 
orsak och verkan samtidigt. Tyvärr fanns det inte tillräckligt med utrymme för en sådan 
ambition under kandidatuppsatstiden men möjligtvis i framtiden.   
 
Att arbeta i en miljö som bidrar till hälsa och välbefinnande istället för stress och 
hälsorelaterade sjukdomar bör vara målet för att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö. 
Arbetet ska vara en plats där kunskap, personlig och professionell utveckling ska värdesättas 
och framförallt att de anställda ska må bra! Förhoppningsvis kommer den psykosociala 
arbetsmiljön på socialtjänsten utvecklas och bli mer hälsofrämjande, utvecklande och 
stimulerande för samtliga socialsekreterare.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1: 
Informationsbrev till enhetschefer 
 
Hej! 
Hoppas allt är bra med dig! Nu är jag tillbaka i Umeå och det nalkas examensarbete. Jag och 
två andra studenter har valt att skriva tillsammans och ska skriva om arbetsmiljön på 
Socialtjänsten. Eftersom att jag både praktiserat och arbetat hos er (och stortrivdes) tänkte vi 
att det vore intressant att undersöka vad de andra socialsekreterarna har för uppfattning av sin 
arbetsplats.  
 
Studiens syfte är att ge en väsentlig deskriptiv bild av hur socialsekreterare upplever 
arbetsmiljöns olika aspekter på socialtjänstens enhet för barn och unga i Luleå kommun.  
 
Vi har tänkt att studien ska äga rum via en internetbaserad enkätundersökning som 
respondenterna får ta del av. Detta är främst för att underlätta respondenternas schema. Vi ser 
gärna att minst 10 personer (sammanlagt från norra och södra) deltar i undersökning. 
Enkäterna är tänkta att skickas ut i mitten av oktober.  
 
Vi hade uppskattat ett svar så snart som möjligt och en kopia av mejlet har även skickats till 
XXX.  
 
Tack på förhand!  
 
Med vänlig hälsning, Sally Hiruy, Rebecca Hailemariam & Salem Rustom. 
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Bilaga 2: 
Informationsbrev till socialsekreterarna 
 
Hej socialsekreterare! 
 
Vi är tre socionomstudenter som studerar vid Umeå Universitet som skriver vår 
kandidatuppsats. Vi vill undersöka hur socialsekreterare på barn och ungdomssektionen på 
socialtjänsten i Luleå kommun upplever sin arbetsmiljö. Tidigare forskning visar att flera 
socialsekreterare upplever att arbetsmiljön bidrar till psykiska och eller fysiska besvär. Vår 
uppsats kan förhoppningsvis bidra med ökad kunskap och insikt i denna problematik.  
  
Vi har utformat en elektronisk enkät som startas idag, den 11/10. Vi önskar att ni besvarar 
denna så fort som möjligt. Enkäten bör inte ta längre än 30 minuter att besvara. Enkäten 
kommer att vara tillgänglig att besvara från den 11/10 till den 25/10. Påminnelser kommer att 
skickas ut vid två tillfällen.  
 
Du som besvarar enkäten kommer att vara anonym och all information hanteras 
konfidentiellt, då det inte finns möjlighet att spåra dina svar. Det insamlade materialet 
kommer endast hanteras av oss och vår handledare. Uppsatsen kommer att publiceras på 
studentportalen DIVA.  
  
Länk till enkäten hittar ni här: URL: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=117817  
  
Länken bör vara klickbar men om den inte skulle fungera, kan man kopiera in länken i 
webbläsaren. 
  
Om ni har några frågor och funderingar om enkäten eller annat är ni välkomna att kontakta 
oss! Se kontaktinformation nedan. 
  
Tack för ditt deltagande!  
Med vänliga hälsningar,  
 
Sally Hiruy 
sahi0023@student.umu.se 
07X-XXX XX XX 
 
Salem Rustom  
saru0020@student.umu.se 
07X-XXX XX XX 
 
Rebecca Hailemariam  
reha0053@student.umu.se 
07X-XXX XX XX 
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Bilaga 3: 
Enkät 
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