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Förord 

 

Med detta förord vill vi börja med att tacka de socialsekreterare som har ställt upp på 

intervjuer, utan er hade det inte varit möjligt att skriva denna uppsats. Att få lyssna på alla de 

intressanta saker som ni berättade om har varit väldigt berikande. Ni är guld värda som 

kämpar på med ett tufft men ack så viktigt arbete! 

 

Vidare vill vi även rikta ett tack till vår handledare Pär Salander. Vi har stött och blött alla 

möjliga olika idéer på ditt kontor och du har funnits för oss när vi har behövt vägledning och 

en knuff i rätt riktning. 

 

Sist men inte minst går ett tack till de människor runt omkring oss som vecka ut och vecka in 

varit tvunga och lyssna på vårt tjat om denna uppsats. Men det är inte slut ännu, för nu 

kommer en tid av malande om hur stolta vi är över att vi har skrivit klart denna 

magisteruppsats.  

 

Tusen tack till er alla! 

 

Erik Eriksson & Martina Noreliusson 

Umeå, 4 januari 2013 

 

 

 



 

Abstract 

 

Working with child and youth welfare is one of the most difficult challenges a social worker 

might face in the field of social work. Those who work with child and youth welfare are more 

exposed to stress and burnout than other comparable human service occupations. Research 

links the prevalence of stress and burnout to several key variables, such as demographics, 

working conditions and personality factors. In contrast, even though social workers in this 

field face many negative work-related problems they report a high job satisfaction. The aim of 

this study is to examine how uplifting and straining experiences affect social workers, who 

work with child and youth welfare, through the use of  The Critical Incident Technique and 

interviews. There were many factors that contributed to the social workers experiences of 

stress, but many ultimately reported a high satisfaction and engagement towards their work. 

Success with clients and positive client feedback generated engagement, even to the extent 

that it gave the social workers a sense of affirmation to their career choice. This means that 

the social workers sense of engagement is closely tied to their clients. They provide a large 

and important source of engagement, albeit an unstable one. Since positive client results and 

client feedback cannot be guaranteed nor manipulated, it is not a stable or usable source of 

engagement. It is therefore imperative to not rely on clients for engagement, but instead 

search for other alternative that might generate engagement in social workers.  
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

 

Som socionomer med ett intresse för arbete med barn och unga har vi funnit det intressant att 

undersöka hur socialsekreterare som arbetar inom myndighetsutövning med barn och unga 

upplever sin arbetssituation. Våra personliga upplevelser av yrket har lett till olika 

erfarenheter som berättar om hög arbetsbelastning, personalomsättning och utbrändhet. Detta 

fann vi var avskräckande exempel av yrkets negativa sidor, men det genererade även ett 

intresse hos oss att undersöka närmare vad socialsekreterarna själva anser om sitt eget yrke. 

Genom att göra en studie om detta kan man kanske finna sidor som berättar om positiva 

aspekter och samtidigt komma underfund med varför arbetet är komplext och belastande. 

Därför har vi valt att skriva en uppsats om dessa socialsekreterares upplevelser av yrket.  

 

1.2 Disposition 

 

Båda författare har haft ett övergripande ansvar för de fyra kapitel som uppsatsen är uppbygd 

av. Erik Eriksson har haft huvudansvaret för framförandet av kapitlena 1. Inledning samt 2. 

Metod och Martina Noreliusson har haft huvudansvaret för kapitlena 3. Resultat och analys 

samt 4. Diskussion. Kapitel 1 tar avstamp i forskning om utbrändhet för att ge en bred bild av 

hur fenomenet uppstår och hur det kan påverka individer samt vilka lösningar som finns för 

att motverka fenomenet. Slutligen utmynnar detta i forskning om utbrändhetens förekomst i 

socialt arbete med barn och unga inom myndighetsutövning och vilken problematik detta kan 

medföra. Kapitel 2 innehåller en presentation av studiens forskningsdesign, metodval och 

tillvägagångssätt samt etiska aspekter av studiens genomförande. I kapitel 3 sammanställs 

empirin i form av kategorier och dessa analyseras samt kopplas till den tidigare forskningen. I 

kapitel 4 diskuteras resultatet, reflektioner kring metodvalen, slutsatser och förslag för fortsatt 

forskning.  

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Utbrändhet som ett fenomen 

 

Utbrändhet är en diagnos i ICD-10 som beskriver ett tillstånd av vital utmattning som primärt 

är kopplat till stress i arbetslivet. Fenomenet utbrändhet upptäcktes på 70-talet i USA, i 

samband med rapporteringar om den allt ökande utmattningen hos personer som arbetade 

inom vård och omsorg. Den amerikanska psykiatrikern Herbert Freudenberg och 

socialpsykologen Cristina Maslach var två av de ledande forskarna inom utbrändhet och deras 

forskning bidrog till att skapa teoretiska ramar för fenomenet samt en definition av utbrändhet 

(Freudenberger, 1975; Maslach, 1976). Maslach och Jackson (1981) utvecklade sedan ett 

mätinstrument för utbrändhet, Maslach Burnout Inventory (MBI), som är ett av de mest 

använda mätinstrumenten av forskare. MBI var ursprungligen utvecklad för bruk inom vård- 

och omsorgsyrken men expanderade senare till att omfatta utbildningsyrken och övriga yrken, 

på grund av fenomenets förekomst inom andra yrken än vård och omsorg. I nuläget finns det 

tre versioner av MBI; MBI-Human Services Survey som riktar sig till personer som arbetar 

inom vård och omsorg; MBI-Educators Survey som riktar sig till personer som arbetar inom 

utbildning; MBI-General Survey som riktar sig till personer vars arbeten inte innebär nära 

arbete med människor.   
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Maslach (2001) upptäckte i sin forskning att utbrändhet bestod av tre dimensioner; 

utmattning, depersonalisering och känsla av ineffektivitet. Utmattning är den mest uppenbara 

manifestationen av utbrändhet. När personer beskriver sig själva som utbrända eller att de har 

gått in i väggen syftar de oftast på upplevelsen av utmattning. Inom vård och omsorgsyrken 

kan arbetets emotionella krav utmatta individens förmåga att vara engagerad i eller mottaglig 

för klientens behov. Utmattning är dock inte enbart något som upplevs men är även något som 

uppmanar individen att distansera sig emotionellt och kognitivt från sitt arbete, som ett sätt att 

hantera överbelastning. Depersonalisering är ett försök att distansera sig själv från klienter 

genom att aktivt ignorera de egenskaper som gör dem unika och engagerande. Klienternas 

krav blir mer hanterbara när de anses vara opersonliga objekt i ens eget arbete. Distansering 

verkar som en omedelbar reaktion till utmattning och flera studier om utbrändhet har kunnat 

visa en stark relation mellan utmattning och depersonalisering. Den sista dimensionen av 

utbrändhet, känsla av ineffektivitet, har visat en komplex relation med de andra två 

dimensionerna. I vissa situationer verkar känslan av ineffektivitet som en konsekvens av  

utmattning, depersonalisering eller en kombination av båda, och i andra situationer som en 

konsekvens av en påfrestande arbetssituation. Det blir svårt att få en känsla av 

åstadkommande när man är utmattad eller distanserad från de personer som behöver hjälpas. 

Att sakna resurser att hantera en överväldigande arbetssituation leder också till en minskad  

effektivitet. Sammanfattningsvis är utmattning en konsekvens av överbelastning i arbetet, 

depersonalisering uppstår på grund av sociala konflikter och brist på relevanta resurser leder 

till en känsla av ineffektivitet. 

 

Utbrändhet har en stor betydelse för individen och arbetsplatsen på grund av dess negativa 

och skadliga effekter. De flesta studier har fokuserat på utbrändhetens effekter på 

arbetsprestationen. Forskningen har visat att utbrändhet sänker arbetsmoralen och 

effektiviteten hos individer. Detta leder till minskad arbetsglädje och ett minskat engagemang 

för yrket eller verksamheten. Det föreligger en risk att utbrända individer uteblir från arbetet 

genom sjukskrivning eller att de säger upp sig. Eftersom utbrändhet är kopplat till stress har 

även hälsorisker uppmärksammats inom forskningen. Individer som drabbas av utbrändhet 

riskerar att uppleva olika fysiologiska och psykologiska besvär som huvudvärk, sömnbesvär, 

ångest och depression. 

 

Faktorer som bidrar till utbrändhet 

 

Många forskare har studerat länken mellan kvantitativa arbetskrav, som till exempel för 

många arbetsuppgifter med relevans till arbetstid, och utbrändhet. Resultaten av dessa studier 

stödjer det allmänna antagandet om att utbrändhet är en respons på överbelastning (Maslach, 

Schaufeli & Leiter, 2001). Upplevelsen av hög arbetsbelastning och tidspress har en stark 

korrelation med utbrändhet. Studier om kvalitativa arbetskrav har primärt fokuserat på 

rollkonflikt och rollambivalens, där båda har visat en måttlig till hög korrelation med 

utbrändhet. Rollkonflikt förekommer när motstridiga krav ställs på individen och 

rollambivalens uppstår när individen saknar tillräcklig information för att kunna utföra sitt 

arbete (Farber, 1983; Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). 

 

Forskning på utbrändhet har sedan början fokuserat på yrken inom vård och omsorg samt 

utbildning. Dessa yrkesområden kännetecknas av de emotionella utmaningarna av att arbeta 

intensivt med människor. Senare forskning utökade sitt fokus och undersökte andra 

yrkesområden som inte innebär ett lika omfattande arbete med människor. Förekomsten av 

utbrändhet kan finnas i alla yrkesområden men yrken som kräver människokontakt har visat 

en större komplexitet som bidrar till en högre utsträckning av utbrändhet än andra yrken. 
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Nyare forskning visar att emotionellt arbete, där det finns en nödvändighet att visa empati, ger 

högre värden av utbrändhet än arbetsrelaterade stressorer som arbetsbelastning och tidspress 

(Zapf, Seifert, Schmutte & Mertini, 2001). 

 

Tidigare forskning har även tenderat att fokusera på den omedelbara arbetssituationen, där 

hjälparen möter klienten eller där läraren möter studenten. Arbetet sker dock utifrån en större 

kontext som innefattar en organisations hierarki, resurser och operativa regler. Följaktligen 

innebär detta att organisatoriska villkor kan ha en påverkan på förekomsten av utbrändhet. 

Den organisatoriska kontexten formas och påverkas av sociala, kulturella och ekonomiska 

faktorer. Omorganiseringar och nedskärningar har signifikanta effekter på individen för att de 

förändrar arbetsförhållanden. Nyare forskning har undersökt hur värderingar i organisatoriska 

processer och strukturer formar den emotionella och kognitiva relationen individen har 

gentemot sitt arbete. Denna forskning har stora implikationer för forskningen om utbrändhet, 

men inga slutsatser kan dras för att området är förhållandevis nytt  (Maslach, Schaufeli & 

Leiter, 2001). 

 

Människor reagerar inte enbart på arbetsmiljön, de bidrar också med personliga egenskaper 

som formar relationen mellan sig själva och deras arbetsmiljö. Individuella faktorer som 

demografiska variabler, personlighetsdrag och attityder till arbetet kan kopplas till utbrändhet. 

De har dock inte lika stor verkan på utbrändhet som arbetsvillkor. Demografiska variabler 

som ålder och civilstånd har visat en korrelation med graden av utbrändhet medan kön och 

etnicitet visar blandade resultat. Forskning har visat att yngre människor löper en större risk 

att drabbas av utbrändhet än de som är äldre (Brewer & Shapard, 2004; Cordes & Dougherty, 

1993; Schwartz, Tiamiyu & Dwyer, 2007). Detta kan förklaras med att ålder samvarierar med 

erfarenhet, äldre individer har vanligtvis mer erfarenhet än yngre individer. Högre nivå av 

utbrändhet bland unga kan också hänföras till låga ingångslöner, lite respekt från 

arbetskollegor samt ouppnådda förväntningar om yrket och den egna yrkesrollen (Savicki, 

1993). När det gäller civilstånd visar personer som är gifta mindre värden vid mätningar av 

utbrändhet än ensamstående personer (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).  

 

Flera personlighetsdrag har studerats för att försöka upptäcka vilka personlighetstyper som 

löper en större risk att drabbas av utbrändhet. Studier på The Big Five personlighetsfaktorer 

har visat en korrelation mellan personlighetsdragen extraversion, neuroticism och graden av 

utbrändhet (Barford & Whelton, 2010). Individer som hade extroverta drag visade höga 

värden på utmattning och individer som hade neurotiska drag visade konsekvent höga värden 

på alla tre dimensioner av Maslachs modell av utbrändhet (Bakker, Van Der Zee, Lewig & 

Dollard, 2006; Manlove, 1993). Individer som uppvisade höga värden av neuroticism på The 

Big Five upplevde intensivt negativa känslor, tenderade att vara emotionellt överreagerande 

och hade svårt att återvända till ett neutralt tillstånd efter emotionellt laddade situationer 

(Manlove, 1993). 

 

Individer har olika förväntningar som de tar med till arbetet. I vissa fall finns det höga 

förväntningar om arbetets karaktär (att arbetet ska vara roligt och spännande) och om chansen 

att lyckas i sitt arbete (att kunna hjälpa en klient). Sådana förväntningar kan anses vara en 

riskfaktor för utbrändhet. Höga förväntningar kan leda till att man arbetar för hårt och gör för 

mycket, vilket kan leda till utmattning och depersonalisering om inte ansträngningarna ger 

resultat. Empiriska studier som har undersökt hur attityder till arbetet påverkar utbrändhet har 

dock lett till blandade resultat. Ungefär hälften av studierna kunde påvisa en relation mellan 

attityder till arbetet och utbrändhet medan hälften inte kunde göra det. Det behövs ytterligare 

forskning på detta område för att kunna dra en slutsats (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). 



 8 

Faktorer och strategier som skyddar mot utbrändhet 

 

Det finns en stark evidens som har visat att socialt stöd modererar mellan arbetsrelaterade 

stressorer och utbrändhet, det vill säga att risken för utbrändhet är större om det finns lite 

socialt stöd och vice versa (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Rent generellt har personer 

som upplever ett stöd från antingen familj, vänner och arbetskollegor en effektiv buffert mot 

arbetsrelaterad stress och utbrändhetens skadliga effekter (Baruch-Feldman, Brondolo, Ben-

Dayan & Schwartz, 2002; Halbesleben, 2006). Det finns studier som har visat att brist på stöd 

från ledning har en större betydelse än stöd från arbetskollegor (Maslach et al., 2001). 

 

Forskning om utbrändhet har uppmanat till utformningen av effektiva insatser. Ett flertal 

insatser har föreslagits där vissa studier har fokuserat på insatser som genomförs när 

utbrändhet har inträffat och andra studier har fokuserat på hur utbrändhet kan förebyggas. De 

flesta diskussioner kring interventioner mot utbrändhet har i första hand fokuserat på 

individorienterade lösningar, som till exempel att utveckla strategier för individen att stärka 

sina egna resurser eller att förändra sitt beteende på arbetsplatsen. Detta är paradoxalt när 

forskning om utbrändhet har visat att arbetsvillkor har en större påverkan på utbrändhet än 

individuella faktorer. Individorienterade lösningar, som coping-strategier, kan hjälpa 

individen att minska utmattning men de ingriper inte på de två andra dimensionerna av 

utbrändhet. Dessutom är individuella strategier relativt ineffektiva på arbetsplatsen, då 

personen har mycket mindre kontroll över stressorer på arbetsplatsen än i andra livsområden. 

En förklaring till varför det finns ett större fokus på individorienterade lösningar är för att 

dessa är mer kostnadseffektiva och lättare att tillämpa än att genomföra organisatoriska 

förändringar (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). 

 

Stress och utbrändhet inom socialt arbete med barn och unga 

 

Det har framkommit att en nyutexaminerad socionom är verksam i genomsnitt åtta år innan de 

blir utbrända, vilket är betydligt kortare än för personer som arbetar med liknande yrken inom 

vård och omsorg (Curtis, Moriarty & Netten, 2009). Socialarbetare rapporterar högre nivåer 

av arbetsrelaterad stress och utbrändhet än många andra yrkesgrupper (Lloyd, King & 

Chenoweth, 2002). Statistik från Arbetsmiljöverket visar att omkring en fjärdedel av alla 

kvinnliga socialsekreterare och kuratorer uppger stressrelaterade besvär kopplade till arbetet. 

Socialsekreterare och kuratorer hör till de yrkesgrupper som har högst andel sjukfrånvaro på 

grund av arbetsrelaterade besvär. Mätningar under åren 2005-2010 visade att närmare sju 

procent av dessa yrkesgrupper hade under det senaste året haft en sjukfrånvaro på minst fem 

veckor (Hansson & Sellergren, 2011).  

 

Arbetsmiljöverket (2007) genomförde inspektioner på ett flertal socialtjänster i landet som 

visade att det inte var ovanligt att socialsekreterare utsattes för psykiska påfrestningar samt 

hade en hög arbetsbelastning. Socialsekreterarna uppgav att de ofta upplevde begränsade 

möjligheter att arbeta på ett professionellt sätt på grund av arbetsbelastning och knappa 

resurser, vilket förhindrade deras möjligheter att leva upp till socialtjänstlagens intentioner. 

 

Socialstyrelsen (2007) påpekar att ett av socialtjänstens svåraste uppdrag är arbetet med barn 

och unga som far illa eller riskerar att göra det samt arbetet med deras familjer. 

Socialsekreterare som arbetar med barns välfärd exponeras dagligen för traumatiska 

händelser. De samtalar med och lyssnar på både barn och vuxna som berättar om svåra 

upplevelser i sina liv samt vistas i miljöer där våld förekommer. Nyare forskning har visat att 

sekundär traumatisk stress kan vara en yrkesrisk för personer som arbetar med barn och unga 
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på detta sätt (Hopkins, Cohen-Callow, Kim & Hwang, 2010). Att ständigt utsättas för 

sekundär stress kan vara skadligt för socialsekreterarens välbefinnande och den professionella 

effektiviteten. 

 

I en hjälpar-klient relation är det viktigt att kunna balansera sin empati och att inte bli för 

personligt involverad. Forskning har visat att en socialarbetares empatiska förmåga kan ge 

goda effekter för klienten samtidigt som den är en riskfaktor för utbrändhet (Gerdes & Segal, 

2011; Morén, 1992). En socialarbetare som inte kan vara sensitiv för sina klienters 

erfarenheter och känslor kommer att få svårigheter att bygga en god relation till sina klienter. 

Men om socialarbetaren inte kan anpassa sin empatiska förmåga riskerar de att bli utsatta för 

klientens ångest. Det kan resultera i att de snabbt blir emotionellt utmattade och inte längre 

kan arbeta effektivt. För att skydda sig mot ångest och starka känslor som uppstår i samband 

med klientkontakten är det inte ovanligt att socialarbetaren stänger av sin sensitivitet och 

distanserar sig (Hansson, 2011). Fastän depersonalisering fungerar som ett försvar mot 

klienters ångest blir det kontraproduktivt då det skapar problem i form av sämre 

klientrelationer. Det kan resultera i ineffektivitet, vilket kan leda till en känsla av 

misslyckande och otillfredsställelse med arbetet (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).  

 

Att arbeta med utredningar av barns och ungas livssituationer kan många gånger innebära 

svåra bedömningar och beslut, som på kort och lång sikt kan ha en stor påverkan på barns, 

ungdomars och familjers liv. Detta ställer höga krav på de personer som ska arbeta med 

ärenden av denna karaktär (Tham, 2008). Myndighetsutövning blir mer framträdande och 

påtaglig när det kommer till tvångsinsatser, som exempelvis när Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) tillämpas. Situationer där barn far illa utmärks av 

frågan om barnet eller dess vårdnadshavare frivilligt vill ta emot insatser eller om det måste 

ske under tvång. Detta ställningstagande är något som socialsekreterare många gånger 

upplever som ett etiskt dilemma (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).  

 

Tham och Meagher (2008) genomförde en jämförelsestudie som visade att socialsekreterare 

som arbetade med barn och unga upplevde avsevärt högre krav än andra yrkesverksamma 

inom utbildning, sjukvård samt andra delar av socialtjänsten. De upplevde högre kvantitativa 

krav gällande ärendemängd, övertid samt att arbetsfördelningen var ojämn mellan 

socialsekreterarna. Socialsekreterarna menade också att det fanns högre kunskapskrav för 

dem. Arbetsuppgifterna upplevdes som för svåra att hantera och att det krävdes ny kunskap 

samt ytterligare utbildning för att behärska vissa arbetsuppgifter. Trots höga krav hade 

socialsekreterarna en mer positiv syn på sitt arbete och sina arbetsuppgifter. I jämförelse 

uppgav socialsekreterarna dock att arbetet hade en negativ inverkan på deras privatliv, mer än 

de andra yrkesgrupperna. 

 

De svårigheter som arbetet medför bidrar till en hög personalomsättning inom yrkesområdet, 

vilket i sin tur leder till flera problem. Personalomsättningen gör att yrkesområdet blir en 

mindre attraktiv arbetsplats vilket gör det svårt att rekrytera personal. Det medför också en 

stor kostnad för verksamheten, ökad belastning på den kvarvarande personalen och hindrar 

arbetsgrupperna från att fungera optimalt (Hansson & Sellergren, 2011). 

 

Att förebygga utbrändhet inom socialt arbete med barn och unga 

 

För att kunna göra det möjligt för socialsekreterare att hantera de olika delarna av arbetet är 

det av stor vikt att uppmuntra till utveckling på individ-, grupp- och organisatorisk nivå. Det 
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är även viktigt att socialsekreterare är medvetna om sina egna styrkor och svagheter samt får 

kunskap och förståelse för hur stress kan påverka dem (Collins, 2008).  

 

Socialsekreterare som arbetar med barn och unga utsätts för svåra upplevelser i arbetet, därför 

är det viktigt att de får möjlighet till handledning samt tid för samtal och diskussion med sina 

arbetskollegor. Flera studier har visat att socialt stöd skyddar mot utmattning och utbrändhet 

(Lloyd, King & Chenoweth, 2002; Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). De behöver därmed 

stöd för att göra arbetssituationen så hanterbar som möjligt (Sprang, Craig & Clark, 2011). 

Handledning uppges vara en stor del av en socialarbetares sociala stöd på arbetsplatsen, där 

personen kan få vägledning i diverse ärenden samt utveckla sina färdigheter (Collins & 

Murray, 1996). Ett gott kollegialt samarbete anges också vara en av socialarbetarens 

viktigaste stöd (Collins, 2008; Lindquist, 2011) 

 

Flera studier och rapporter har påpekat många brister och utmaningar i socialt arbete samt 

myndighetsutövning med barn och unga. Ändå finns det många som stannar kvar i yrket. 

Forskning har visat att de som arbetar med barn och unga uppvisar tillfredsställelse och 

meningsfullhet i sitt arbete. Upplevelsen av att göra något viktigt och meningsfullt är 

sannolikt det bästa skyddet mot utmattning och utbrändhet (Gerge, 2011). När individer 

känner en känsla av tillhörighet eller engagemang på sin arbetsplats är chansen mer trolig att 

de stannar (Mor Barak, Nissly & Levin, 2001). Individens engagemang och deltagande på 

arbetsplatsen ses ofta som antitesen till utbrändhet. Maslach och Leiter antog ett annat 

perspektiv på utbrändhet där fenomenet ses som en erosion av engagemang till arbetet. De 

resonerar kring engagemangsbegreppet utifrån tre dimensioner, energi, delaktighet och 

effektivitet, som är direkt kopplade till utbrändhetens tre dimensioner. Utbrändhet medför att 

energi leder till utmattning, delaktighet leder till cynism och effektivitet leder till 

ineffektivitet. Engagemangets tre dimensioner är direkt omvänd till utbrändhetens tre 

dimensioner och MBI kan därför också användas för att mäta en individs engagemang till sitt 

arbete. Individer som är engagerade i och har ett intresse för sitt arbete riskerar därmed i 

mindre utsträckning att bli utbrända än de som är utmattade, cyniska eller ineffektiva 

(Maslach & Leiter, 2008).   

 

Socialt arbete är ett emotionellt krävande arbete som stundtals präglas av stress och 

utbrändhet. Forskningen om utbrändhet har visat att det finns många faktorer som samverkar 

vid förekomsten av utbrändhet. Socialtjänstens arbete med barn och unga inom 

myndighetsutövning utgör även en komplicerad arbetssituation som bidrar till fenomenets 

komplexitet. Genom att undersöka socialsekreterares upplevelser i det dagliga arbetet är det 

möjligt att få en högre förståelse samt upptäcka nya insikter om deras arbetssituation. Att 

undersöka vad som är belastande och upplyftande i arbetet kan generera en mer nyanserad 

bild av fenomenet.     

  

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur upplyftande samt belastande händelser påverkar 

socialsekreterare som arbetar med barn och unga inom myndighetsutövning. 

 

1.5 Frågeställningar 

 

Vilka typer av händelser upplevs vara upplyftande och belastande? 

Vilka effekter uppstod på grund av de upplyftande och belastande händelserna? 
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2. Metod 

 

2.1 Målgrupp och urval 

 

Målgruppen för denna studie är socialsekreterare som arbetar med barn och unga inom 

myndighetsutövning i Västerbottens län. Socialsekreterare som enbart arbetade med 

ensamkommande barn inkluderades inte i denna målgrupp då deras arbete inte innefattar 

samma komplexitet av att behöva arbeta med barnens familjer. Minimikravet för deltagande i 

undersökningen var att socialsekreterare skulle ha arbetat i minst sex månader i följd. Detta 

krav ställdes för att försäkra ett minimum på målgruppens arbetslivserfarenhet av arbete med 

barn och unga inom myndighetsutövning. 

 

För att nå denna målgrupp användes ett bekvämlighetsurval för vilka socialtjänster i 

Västerbotten som skulle undersökas samt för de socialsekreterare som skulle delta i 

undersökningen. Nio socialsekreterare från sex olika socialtjänster, som uppfyllde 

minimikravet, deltog i undersökningen.  

 

2.2 Val av datainsamlingsmetod 

 

Studien har en kvalitativ induktiv ansats där datainsamlingen genomfördes med en metod som 

kallas för Critical Incident Technique (CIT). CIT i dess nuvarande form utvecklades av John 

Flanagan (1954) som en metod för att observera kritiska incidenter med syfte att skapa 

praktiska lösningar eller utveckla en högre förståelse för ett fenomen. En kritisk incident 

definieras på detta sätt; Med incident menas en observerbar handling som är tillräckligt tydlig 

för att kunna dra slutsatser om personen som utför handlingen. För att en incident ska 

klassificeras som kritisk måste incidenten ske i en situation där syftet eller intentionen med 

handlingen verkar tydligt för observatören och där handlingens konsekvenser är tillräckligt 

definitiva för att kunna avgöra dess effekter. Kritiska incidenter kan antingen vara positiva 

eller negativa. Studien kommer därmed att fokusera på händelser som uppges vara 

signifikanta. 

 

CIT följer inga strikta regler för hur datainsamlingen bör ske. Metoden har istället flexibla 

principer som kan modifieras och anpassad till det som specifikt ska studeras. I denna studie 

valdes intervjuer med tematiskt strukturerade intervjuguider som datainsamlingsmetod.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

 

I slutet av september 2012 kontaktades enhetschefer vilka ansvarade för socialsekreterare som 

arbetar med barn- och ungdomsärenden på tio olika socialtjänster i Västerbottens län. Dessa 

personer informerades om studien och ombads att tillfråga sina socialsekreterare om vilka 

som kunde tänka sig delta i undersökningen. Information om studien gavs muntligt via telefon 

samt skriftligt med ett informationsblad (se bilaga 1). Enhetscheferna vidarebefordrade sedan 

kontaktuppgifterna till sina medarbetare. Detta gav dock inget resultat varpå vi tog ett beslut 

om att kontakta socialsekreterarna direkt. Vi fick kontakt med 28 socialsekreterare varav 11 

av dessa valde att delta. Vid dessa samtal bestämdes datum och plats för en intervju. Under 

studiens gång valde dock två intervjupersoner att ställa in intervjun på grund av tidsbrist och 

arbetsbelastning vilket innebar att totalt nio intervjupersoner deltog i denna studie. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes i oktober och november av båda författare, med en författare 

per intervjuperson. Tematiskt strukturerade intervjuer användes i samband med intervjuguider 
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med olika teman som rörde upplevelser av upplyftande eller belastande händelser samt 

effekterna av dessa (se bilaga 2). Utifrån de teman som diskuterades under intervjuernas gång 

kunde intervjupersonerna svara fritt på de frågor som ställdes. Intervjuerna spelades in på en 

diktafon och kompletterades sedan med anteckningar från intervjutillfällena. 

Intervjupersonerna berättade i genomsnitt om tre ärenden som hade varit signifikanta för dem. 

Varje intervju tog mellan 30 till 60 minuter att genomföra. Skillnaden i tid kan förklaras 

genom att vissa intervjupersoner gav mer ingående svar än andra. När intervjuerna från alla 

intervjupersoner hade samlats in transkriberades dessa omgående för att säkerställa att data 

behöll sitt innehåll och sin kontext. Paralinguistiska uttryck, som exempelvis skratt eller 

leende, inkluderades inte i transkriberingen och texten reviderades genom att ändra talspråk 

till skriftspråk för att kunna öka läsligheten.  

 

2.4 Analysprocess 

 

Transkriberingarna granskades för att finna kritiska incidenter, händelser som hade påverkat 

antingen personen i sig eller effektiviteten i arbetet. Författarna granskade transkriberingarna  

och tog ut kritiska incidenter individuellt. Resultaten jämfördes sedan med varandra. När 

författarna uppgav olika kritiska incidenter diskuterades detta mellan författarna för att nå en 

samstämmighet. Detta gjordes också för att försöka öka tillförlitligheten och objektiviteten i 

resultatet (Flanagan, 1954). Alla kritiska incidenter kategoriserades sedan efter likheter och 

skillnader, vilket är en del av analysmetoden ur Grounded theory (Glaser & Strauss, 1967). 

Genom att minimera skillnader och maximera likheter i data genererades kategorier. 

Kategoriseringsprocessen var dock problematiskt då många kritiska incidenter visade likheter 

med flera kategorier. Vid denna tidpunkt granskades alla kritiska incidenter igen för att finna 

kärnan i dem. I slutändan bildades totalt 12 kategorier. 

 

När kategorierna hade bildats analyserades de för att finna mönster och större övergripande 

teman. Vi skisserade mindmaps för att få en överskådlighet över sambanden mellan 

kategorierna. Många kategorier samverkade med varandra vilket tyder på intersektionella 

faktorer i vår data. De mönster som framkom mellan kategorierna var att det fanns faktorer 

som begränsade socialsekreterarnas professionalitet samt den komplexa relationen mellan 

socialsekreterare och klient. Utifrån dessa mönster bildades två övergripande teman. 

 

2.5 Bortfall 

 

Under studiens gång var det många som valde att tacka nej till att delta i undersökningen på 

grund av tidsbrist. Av totalt 28 socialsekreterare som kontaktades var det 17 som tackade nej 

och 11 som tackade ja. Två intervjupersoner som hade tackat ja lämnade dock återbud och 

ville inte omboka på grund av arbetsbelastning. Detta var inte överraskande då 

socialsekreterare är en målgrupp som är högt arbetsbelastade, vilket innebär att 

arbetsuppgifter prioriteras över ett frivilligt deltagande i en intervju. Både bortfallet och det 

stora antalet socialsekreterare som avböjde att delta i undersökningen bekräftar den tidigare 

forskningen angående arbetsbelastningen samt tidsbristen hos denna målgrupp. 

Konsekvenserna av bortfallet är att datamaterialet inte blir lika nyanserat ifall flera 

intervjupersoner hade deltagit och bidragit med flera kritiska incidenter.      

 

2.6 Etiska reflektioner 

 

Intervjupersonerna fick ta del av ett informationsbrev (se bilaga 1) som hade tillhandahållits 

av deras chef. Informationsbrevet beskrev syftet med studien samt en kort beskrivning om vad 
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intervjuerna skulle innehålla. Denna information återgavs igen innan intervjutillfället med 

intervjupersonerna och svar på eventuella frågor gavs innan intervjuerna påbörjades. 

 

Intervjupersonerna informerades även om att deras deltagande i studien var frivilligt och att 

de kunde avbryta sitt deltagande närsomhelst samt att alla personuppgifter skulle behandlas 

konfidentiellt och att intervjuerna skulle kodas för att inte kunna spåras till en specifik person 

eller röja deras identitet. Dessa förberedelser inför intervjuerna tar hänsyn till de fyra mest 

förekommande principer för etisk forskning; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (Bryman, 2012; Dahmström, 2011).   

 

Det finns dock ett problem kring etiska ställningstaganden som bör uppmärksammas när 

intervjuer genomförs. Eftersom semi-strukturerade intervjuer har en explorativ karaktär kan 

inte informerat samtycke ges vid ett enstaka tillfälle. Författarna vet inte på förhand vilka 

frågor som kan tänkas dyka upp under en intervju vilket innebär att intervjupersonerna inte 

heller vet vilken information som de ska delge (Kvale & Brinkmann, 2009). De kan då inte ge 

sitt samtycke i förväg. För att undvika detta problem togs detta upp innan intervjuns början 

samt att intervjupersonerna tillfrågades efter intervjun om informationen som framkom under 

intervjuerna kunde användas i studien. 
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3. Resultat och analys 

 

Nedan visas information (se tabell 1) om de intervjupersoner som deltog i undersökningen, av 

dessa var sju kvinnor och två män. Åldern på intervjupersonerna var spridd mellan 25 – 60 år. 

Alla intervjupersoner hade en socionomexamen och deras arbetslivserfarenhet varierade 

mellan 9 månader – 13 år inom området myndighetsutövning med barn och unga. Syftet med 

tabellen är att ge en benämning på intervjupersonerna för att förenkla referering till citat ur 

intervjuerna.  

 

Tabell 1. Information om intervjupersonerna. 

 

Intervjuperson  Yrkeserfarenhet Utbildning 

A   2 år Socionom 

B  1 år Socionom 

C   2,5 år Socionom 

D  3 år Socionom 

E  5 år Socionom 

F  9 månader Socionom 

G  5 år Socionom 

H  12 år Socionom 

I  13 år Socionom 

  

 

Från intervjuerna fann vi totalt 144 kritiska incidenter. Vid sammanställningen av alla kritiska 

incidenter framkom 12 kategorier samt två övergripande teman. Nedan visas temana och 

deras tillhörande kategorier.  

 

Tema: Belastande konflikter och dilemman i professionsutövningen 

 

- Lagstiftningens begränsningar  

- Konflikt mellan professionella 

- Brist på resurser 

- Krav och ansvar 

- Arbete under tidspress  

- Omedelbara ingripanden 

- Hjälplös och maktlös 

- Hot 

 

Tema: Strategier och positiva upplevelser i professionsutövningen  

 

- Distansering 

- Stöd från omgivningen 

- Bekräftelse från klienter 

- Goda resultat 

 

3.1 Teman och kategorier 

 

I denna del av kapitlet presenteras de två temana med deras tillhörande kategorier. 

Kategorierna kommer att förklaras med hjälp av citat från intervjupersonerna för att 

exemplifiera de kritiska incidenter som bildar kategorin.  
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3.1.1 Tema 1: Belastande konflikter och dilemman i professionsutövningen  

 

Lagstiftningens begränsningar 

 

Kategorin Lagstiftningens begränsningar syftar till socialsekreterarnas upplevelser av att inte 

kunna fullfölja sina arbetsuppgifter eller uppnå socialtjänstens mål till följd av byråkrati eller 

lagstiftning. Intervjupersonerna exemplifierade detta ibland som ett glapp mellan SoL och 

LVU samt byråkratiska regler som begränsar socialsekreterares möjligheter att ingripa till ett 

barns skydd.  

 

Intervjuperson D berättade om ett ärende där orosanmälningar hade kommit till socialtjänsten 

angående en tjej som vid ett flertal tillfällen inte hade närvarat på skolan. Hennes föräldrar var 

skilda och hon bodde hemma hos sin mamma. Pappan fanns med i bilden men hade inte 

mycket kontakt med varken mamman eller barnen. Under utredningens gång blev det 

tydligare att mammans livsstil missgynnade dotterns utveckling. Intervjupersonen 

rekommenderade några frivilliga insatser men mamman drog sig undan och svarade varken på 

kontakt eller gav samtycke till insatserna. I slutändan fick intervjupersonen beskedet av sina 

chefer att avsluta ärendet. Nedan uttrycker han sin bedömning av ärendet samt frustrationen 

av att inte kunna ingripa. 

 

Långsiktigt så skulle hon ta skada av det här. Det var ganska tydligt. Men jag får inget göra. 

Jag kan inte tvinga, alltså det finns inte tillräckligt hög och tydlig bevisning för att göra ett 

LVU-ingrepp heller /... / Evidensen är för mjuk och mina befogenheter är så pass begränsade. 

Jag hade jättemånga samtal med mina närmsta handledare och allt om det här ärendet, att 

försöka hitta ett kryphål. Det här är inte rätt på något sätt. Såhär ska det inte vara. Vad är vi 

för myndighet egentligen på det här viset? Det är en oerhörd frustration. 

 

Precis som Intervjuperson D beskrev frustrationen kring sitt ärende fanns det även andra 

intervjupersoner som i sina intervjuer nämnt situationer där de själva ansett att de inte kunnat 

skydda barn på grund av byråkrati eller lagstiftning. För att kunna erbjuda frivilliga insatser 

genom Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) krävs det alltid samtycke från vårdnadshavare om 

barnet är under 18 år, samtidigt behövs samtycke från barnet ifall denne är över 15 år, med 

hänsyn till barnets ålder, mognad och frågans beskaffenhet. För att kunna tillämpa Lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) måste det finnas 

missförhållanden i antingen barnets eget beteende eller i hemmiljön. Med detta i åtanke kan 

det uppstå situationer där barnet eller deras föräldrar inte samtycker till frivilliga insatser, eller 

situationer där det inte finns tillräcklig stark anledning för att kunna tillämpa tvångsåtgärder. I 

dessa fall finns det inte mycket en socialsekreterare kan göra för att hjälpa barnet trots att de 

själva bedömer att barnet sannolikt riskerar att missgynnas i sin utveckling om inga åtgärder 

vidtas.  

 

Det finns även ytterligare faktorer som kan begränsa socialsekreterares myndighetsutövning. 

När en utredning inleds har socialsekreteraren fyra månader att handlägga utredningen, i vissa 

fall kan handläggningstiden förlängas av socialnämnden om det finns särskilda skäl. 

Utredningen avslutas när det utmynnar i ett beslut eller om ett beslut blir avslaget av 

förvaltningsrätten. När detta sker har socialsekreteraren inte längre befogenheter att ha någon 

uppföljande eller uppsökande kontakt med klienten då ärendet är avslutat.  

 

Intervjuperson D konkluderar sin kritiska händelse med orden: 
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... de ber mig egentligen att göra ett jobb och att springa ett lopp och sen skjuter de mig i 

benet. 

 

Socialt arbete är ett yrkesområde som formas av den rådande socialpolitiken och 

lagstiftningen, vilket innebär att sociala organisationer och verksamheter påverkas starkt av 

det politiska klimatet (Kim & Stoner, 2008). Socialarbetare på frontlinjen tvingas och 

förväntas att följa specifika standarder som definieras av policyskapare. Enligt Arches (1991) 

hindrar en byråkratisk arbetsmiljö socialarbetare att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, då 

deras arbetsuppgifter och kunskapsområden begränsas för att anpassas till den rådande 

policyn. Detta resulterar i en minskad autonomi och kontroll över den service som ges till 

klienter. Forskning har antytt att socialarbetare ibland saknar de resurser som krävs för att 

kunna bedriva ett gott arbete för att lagstiftning och policy ger dem mer ansvar och samtidigt 

mindre kontroll över deras arbete (Lloyd, King & Chenoweth, 2002).  

 

Lagstiftningen och byråkratin gällande detta område syftar till att öka klienternas 

rättssäkerhet. Utredningar ska handläggas skyndsamt och inte göras mer omfattande än vad 

som är motiverat, för att inte utsätta någon för onödig skada eller olägenhet. Insatser riktade 

mot barn ska även vara starkt motiverade för att det innebär ett stort ingrepp i barnens liv. En 

kritisk fråga som ställs är dock om socialtjänsten har de rättsliga förutsättningarna att leva upp 

till de höga krav som ställs på ett effektivt skydd för barn. 

 

Konflikt mellan professionella 

 

I kategorin Konflikt mellan professionella presenteras problematik som intervjupersonerna har 

upplevt när det kommer till meningsskiljaktigheter mellan arbetskollegor samt oenigheter 

med andra instanser som skola, psykiatri och sjukvård. Intervjuperson G berättade om en 

händelse där hon och hennes kollega hade gjort en bedömning kring ett ärende som skilde sig 

från andra arbetskollegors och som andra aktörer hade gjort. Detta hade inte tagits emot väl, 

vilket ledde till en konflikt.   

 

Andra professionella hade inte samma insyn som oss. Det blev jättejobbigt utifrån det faktum 

att vi såg en annan problematik. /.../ Både här på socialtjänsten, BUP och andra som var 

inblandade såg inget annat än deras egna perspektiv och det blev en jättestor konflikt. Vi blev 

väldigt ifrågasatta så det var tufft.  

 

Intervjuperson B uttryckte att han fann det problematiskt när andra aktörer inte visade 

förståelse för hur socialtjänsten arbetar och hur sekretesslagstiftningen fungerar. Han 

upplevde det som att de ansåg att socialtjänsten ”inte gjorde någonting”.  Intervjupersonen 

kom i konflikt med en skola som var missnöjd med samarbetet med socialtjänsten. Efter en 

diskussion visade det sig att skolan inte hade rapporterat eller anmält någon oro för deras 

elever, vilket medförde att socialtjänsten inte kunde få vetskap om misstankarna som skolan 

hade. Han kände att det var påfrestande och frustrerande att gång på gång behöva förklara hur 

de arbetar. 

 

Man får alltså ta mycket skit känns det som. /.../ Och då kommer det fram, då har de gjort noll 

anmälningar på det senaste halvåret. Och så klagar de på att det inte händer nånting. Det 

känns som att de har liten förståelse, man måste som berätta hela tiden. Såhär måste det 

fungera för vi vet ju inget. Vi kan ju inte göra nånting om vi inte vet nånting. Så det kan jag 

uppleva som lite frustrerande faktiskt. 
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De flesta av intervjupersonerna som nämnde frustration kring detta påpekade även att 

konflikter av det här slaget medförde en osäkerhet hos de själva och deras 

bedömningsförmåga. En kvalitativ studie gjord av Reid et al. (1999) har visat att 

socialarbetare ofta kände frustration för att andra professionella inte förstod deras yrkesroll, 

kompetenser och att deras insatser undervärderades. Kadushin och Kulys (1995) fann också 

att många socialarbetare upplevde rollkonflikter för att andra professionella inte förstod deras 

yrkesroll eller uppskattade deras arbete. Stress uppkommer på grund av rollkonflikter, 

meningsskiljaktigheter kring ett gott arbete och brist på erkännande för yrkesrollen, vilket kan 

leda till en osäkerhet inför sina arbetsuppgifter.    

 

Brist på resurser 

 

I kategorin Brist på resurser framkommer det en frustration över att det ibland finns en 

begränsad ekonomi inom verksamheten, något som leder till att socialsekreterarna känner att 

de inte fullt ut har möjlighet att hjälpa sina klienter på ett tillfredställande sätt. Intervjuperson 

B beskriver ett ärende med en kille som kom fram till att han vill göra en förändring i sitt liv, 

men att han ville göra det på en annan ort än hemorten. Detta var något som intervjupersonen 

tyckte var positivt men problematiskt då han hindrades av ekonomin inom verksamheten. 

Ledningen ansåg att insatserna skulle ges på hemorten i första hand, för att det skulle vara 

mer kostnadseffektivt. Intervjupersonen berättade att det första steget var att se om 

hemkommunen kunde tillgodose behoven, men påpekade samtidigt att killen i detta fall 

insisterade på att han ville bort från hemorten för att bryta från sitt nätverk. Intervjupersonen 

kände att han ställdes inför ett jobbigt dilemma mellan verksamhetens krav och klientens 

motivation och önskan. 

 

... vi jobbar med dem som inte vill ha hjälp och här kommer det en som vill ha hjälp. /.../ Och 

då ska vi liksom bromsa. Då är det det istället. Det är ju frustrerande. Tycker vafan, det 

irriterar mig. Jag blir arg egentligen. 

 

I en annan intervju framkom ett annat perspektiv på problematiken kring resursbrist. 

Intervjuperson G berättade om hur svårt det kunde vara i sin kommun när det kom till bland 

annat kontaktpersoner/familjer. Eftersom de arbetar i en liten kommun blir det många gånger 

svårt att köpa externa tjänster då det innebär stora kostnader. Detta innebar att det blev svårt 

att erbjuda optimala lösningar för klienten. Hon fann det frustrerande att se alla dessa behov 

men att inte kunna tillgodose dem. 

 

Det som jag tycker är absolut svårast /.../ Alltså när du ser behoven och brister och allt vad 

det är, men det finns inga lösningar. /.../ Det är jättesvårt, det är tufft. För då känns det som 

att det inte spelar någon roll med alla utredningsmodeller som man har utarbetat, om vi inte 

har det som ska komma sen. 

  
Troligtvis är förutsättningen för att kunna genomföra en lyckad insats att tillgodose behoven 

som finns. Flera socialsekreterare upplever dock många gånger att socialtjänsten har 

begränsade resurser, vilket hindrar dem att leva upp till socialtjänstlagens intentioner 

(Arbetsmiljöverket, 2007)  Det finns inte alltid resurser för att kunna erbjuda en optimal 

insats, klienters behov vägs ofta mot verksamhetens ekonomiska ramar. I dessa situationer 

riskerar socialsekreterare att uppleva en känsla av misslyckande och anta ett personligt ansvar 

eller skuldbelägga verksamheten för dess tillkortakommanden.  
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Krav och ansvar 

 

Kategorin Krav och ansvar syftar till att redogöra för intervjupersonernas beskrivning av att 

arbetet kräver mycket och att det finns ett stort ansvar på deras yrkesroll. Många gånger kan 

ansvaret göra att intervjupersonerna känner sig pressade, att exempelvis ha ansvaret för en 

annan människas liv upplevdes som väldigt påfrestande enligt Intervjuperson B. Han menade 

att det var en av de jobbigaste delarna av arbetet och kunde ibland känna att han tog på sig för 

mycket ansvar för andra människors liv. 

 

Det som jag tycker är jobbigast i arbetet är när man tar på sig för mycket ansvar för andra 

människors liv. Ungefär som att jag ska lösa alla problem och att det ligger på mig att göra 

det.   

 

Två andra intervjupersoner berättade om det pressande ansvaret utifrån ensamarbete, att det 

kunde vara jobbigt att vara ensam när det gäller svåra och tuffa ärenden. Intervjuperson C 

menade att det kunde vara frustrerande då hon inte kunde få rådgivning i ärendet och stöd i 

hennes egen bedömning. Rädslan för att göra fel kunde ibland komma krypande. 

 

Ja det är ju så att man ändå är ganska ensam i alla bedömningar och att det känns ganska 

sådär. Ja, man är ju lite rädd för att ’gör jag rätt bedömning?’. Särskilt i såna här ärenden 

som är ganska svåra... 

 

Intervjuperson F beskrev ett ärende som hon inte kunde få grepp om och vid rågivning från 

andra aktörer fick hon helt skilda bedömningar om hur hon borde fortskrida. Detta skapade 

många frågor kring hur det egentligen låg till med familjen och intervjupersonen kände sig 

väldigt kluven kring detta ärende. Hon förväntades även att göra en bedömning av mammans 

psykiska hälsa samt hur det kunde påverka barnet i längden, vilket hon ansåg var för svårt 

med hänsyn till hennes kunskapsnivå. 

 

Det där brottades jag jättemycket med, alltså det var... jag brukar inte ta med mig jobbet hem, 

men det där var sådär riktigt tungt, för det kändes som, ja jag pratade med psykiatrin och 

man pratade med än den ena än den andra och ingen hade som... ja det var... det var så himla 

svajigt. /.../ Ibland känner man att våra kunskaper inte räcker till. Vi har ju ingen 

psykologutbildning. Hur ska jag kunna göra prognoser och säga om ett barn har en mamma 

som har psykisk ohälsa eller ångestproblematik? Hur påverkar det barnet om ett, två, tre eller 

tio år? /.../ Och så ska jag sitta och göra prognoser. Då kände jag att man håller på att bryta 

ihop. För jag har inte den kunskapen. 

 

Tham och Meagher (2008) har visat i sin jämförelsestudie att socialsekreterare som arbetar 

med barn och unga upplevde höga kunskapskrav och att de behövde ytterligare utbildning för 

att kunna bemästra svåra arbetsuppgifter. Att arbeta inom myndighetsutövning innebär ett 

stort ansvar. Arbetet ställer höga krav och medför ett stort ansvarstagande för att det handlar 

människors liv. Därför är det naturligt att vilja vara säker i sina beslut, att det ska bli rätt, men 

det lägger också en stor press på socialsekreterarna. Socialsekreterare som arbetar med barn 

och unga fattar svåra beslut som kan ha en väldig stor påverkan på barnet och dennas familj. 

Utifrån intervjuerna kan vi se att socialsekreterarna i vissa fall har behov av stöd och 

handledning för att de ska bli säkrare i sina bedömningar och samtidigt att vissa 

arbetsuppgifter upplevs vara över deras kunskapsnivå.   
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Arbete under tidspress  

 

Flera av intervjupersonerna berättade om hur de tycker att yrket medförde många 

arbetsuppgifter och att tiden inte alltid räcker till för att klara av dessa inom en rimlig tid. I 

kategorin Arbete under tidspress presenteras intervjupersonernas upplevelser av hög 

ärendemängd och tidspress. Två intervjupersoner beskrev pressande ärenden som väldigt 

tidskrävande, att det som var mest akut var självklart nödvändigt att prioritera först, men att 

det då samtidigt inkräktar på alla de andra ärenden som socialsekreteraren också har. Det 

upplevdes som väldigt påfrestande och kunde ibland leda till starka reaktioner från anhöriga i 

andra ärenden. Intervjuperson B utryckte det på följande sätt: 

 

När folk då ringer hela tiden och ärendet tar upp så mycket tid samtidigt när man har tio 

andra utredningar som också ligger men som får stå åt sidan hela tiden. Det blir en 

prioriteringsfråga om vad som är mest akut och man skulle önska att man kunde jobba med 

alla. Under ärendet så hade jag en mamma som ringde som var jätteupprörd och skrek åt mig 

att för att jag inte visade någon omsorg för hennes barn. Då vill man inte säga, ’ja det är 

tyvärr några som gick före’, utan då tar man ju det. Så jag försöker bekräfta henne, eller ja, 

säga att ’jag förstår att du känner så. Det är såhär att jag inte haft tid’ men, ja, man gör ju 

sitt bästa liksom. Det är tidsbrist som är mest påfrestande kan jag tycka.  

 

Att svåra och akuta ärenden får en hög prioritet är inte ovanligt men för många känns det 

jobbigt att behöva prioritera ner mindre akuta ärenden. Det är inte endast ärenden i sig som tar 

upp mycket tid, utan i vissa fall är även andra inblandade aktörer en tidskrävande faktor. 

Intervjuperson A berättade att hon ibland kände sig som en handledare för skolan, de kunde 

ringa och behöva handledning kring hur de skulle arbeta med barn och familj som de anmält 

till socialtjänsten. Detta ansåg hon tog upp väldigt mycket tid och att det i vissa fall medförde 

att hon tappade fokus på vad som måste prioriteras, det vill säga barnet. Vidare beskriver hon 

att tidsbristen leder till en känsla av otillräcklighet och hopplöshet, att inte kunna känna att 

hon gör sitt bästa. På grund av detta läggs många av de andra ärendena åt sidan och följden av 

det kan leda till en högre arbetsrelaterad stress. 

 

Det finns dagar då man knappt hinner ta rast. Man kan ha sin dag inplanerad och så händer 

någonting och så måste man lägga allt åt sidan. Då har man det kvar dagen efter och det 

bara skjuts framför en. 

 

Forskning har visat att det finns en hög arbetsbelastning på socialtjänsten. Ärendemängd, 

tidspress och ojämn arbetsfördelning är alla delar av en socialsekreterares vardag (Tham & 

Meagher, 2008). Hög arbetsbelastning och tidspress har visat en stark korrelation med 

utmattning och utbrändhet (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Utifrån intervjuerna kan vi 

tolka en cirkulär relation mellan arbetsbelastning och tidspress. Hög arbetsbelastning bidrar 

till mindre tid att genomföra alla arbetsuppgifter, vilket resulterat i en känsla av att arbeta 

under tidspress. Tidspressen bidrar i sin tur att arbetsbelastningen blir högre för att det inte 

finns tid att avklara alla arbetsuppgifter på ett snabbt och effektivt sätt. Socialsekreterarnas tid 

för vila minskar också som en konsekvens av en belastad och tidspressande arbetssituation.     

 

Omedelbara ingripanden 

 

I kategorin Omedelbara ingripanden presenteras vad intervjupersonerna berättade om 

problematiken kring ett snabbt ingripande och vad det kunde resultera i. Att arbeta som 

socialsekretare med barn och unga kan ibland innebära att ett snabbt agerande är nödvändigt 
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för att ingripa till ett barns skydd. I dessa fall krävs det mycket av personen som handlägger 

ärendet, denne ska kunna fatta snabba och väl motiverade beslut under en pressad situation. 

Intervjuperson H beskrev ett ärende där en mamma hade fått tag på information som pekade 

på att hennes dotter blivit sexuellt utnyttjad av sin egen bror och pappa. Mamman blev 

förtvivlad och ringde till socialtjänsten samt anmälde både sonen och pappan till polisen. 

Mycket hände där emellan och ärendet utmynnade i ett omedelbart omhändertagande där 

barnen placerades i samma jourhem. Att placera barnen i samma jourhem var dock ett beslut 

som intervjupersonen var väldigt tveksam till i efterhand. Pojken var trots allt misstänkt för 

att ha sexuellt utnyttjat sin syster. 

 

Ja, det kändes jättedåligt. Inte att vi gjorde ett omedelbart omhändertagande, utan att vi satte 

dom i samma jourhem. För det blev ju vår nackdel sen. Jourhemmet som vi satte dem i var ju 

jätteduktiga. De hade ju koll och såg till att syskonen inte hade möjlighet till umgänge. /.../ 

Men i efterhand kändes det ändå inte rätt. För de hade ju kontakt med sin pappa hela tiden 

och jag tänker att flickan var i ett väldigt utsatt läge. 

 

Att ta sådana snabba beslut kan vara väldigt påfrestande. Även om beslutet kan vara väl 

motiverat blir det nödvändigtvis inte alltid som socialsekreteraren hade tänkt sig. I detta fall 

menade intervjupersonen också att de hade tur som fick tag på ett jourhem, det är inte alltid 

lätt vid akuta placeringar. Att få tag på två hade därmed varit väldigt svårt. Då det blev ett 

omedelbart omhändertagande gick ärendet till förvaltningsrätten där det blev ogillat. 

Socialtjänsten fick mycket kritik för beslutet de hade tagit, något som också var en väldigt 

påfrestande konsekvens av att ha tagit ett snabbt beslut i en akut situation. 

 

Intervjuperson D berättade om ett ärende där han hade fått in en anmälan från en kille om att 

hans styvpappa hade slagit honom och  syskonen. Intervjupersonen blev tvungen att göra en 

skyddsbedömning för att se om barnen kunde vara kvar hos styvpappan och mamman. Han 

var samtidigt tvungen att bedöma hur hans beslut skulle påverka polisutredningen mot 

styvpappan. Intervjupersonen bedömde till slut att barnen inte skulle omhändertas för att det 

kunde vara mer traumatiserande för dem än att vara kvar hos mamman. Detta slutade dock 

med att barnen tog tillbaka sina vittnesmål mot styvpappan, vilket medförde att bevisningen 

mot honom blev svag och att intervjupersonen inte längre kunde ingripa.  

 

Det var ju frustrerande. Det var väl extra frustrerande för att det var ju mitt beslut. Jag hade 

gjort bedömningen där någonstans i situationen som jag funderat efteråt och liksom 

kortsiktigt skulle jag nog gjort samma bedömning ändå. Långsiktigt så vet jag inte om det var 

det bästa egentligen... 

 

Intervjupersonen beskrev vidare att det kan vara svårt att göra bedömningar i akuta ärenden 

och vilket beslut som kunde vara mer gynnsamt för barnen. Han kände en frustration över att 

inte kunna veta vad som hade varit bäst för barnen och att det är problematiskt med snabba 

beslut. 

 

För att den där bevisningen, om den hade hållit i sig, det är inte säkert att den hade gjort det 

ändå, barnen kunde ha blivit påverkade bara av ett omhändertagande och allt ståhej /…/ de 

hade ändå kanske ändrat sina historier. Man kan inte veta, man kan inte spola tillbaka tiden, 

jag kommer aldrig veta hur det hade blivit egentligen. Så är det. 

 

Det finns inte mycket forskning om vilka faktorer som påverkar beslutsfattande vid ett 

omedelbart omhändertagande. Komplexiteten i sådana situationer kan hänföras till svåra 
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beslut som föregås av akuta situationer som innefattar en hög grad av osäkerhet, risk och 

rädsla. Inga konkreta slutsatser kan dras från intervjuerna men det är tydligt att situationer 

som kräver ett omedelbart ingripande är väldigt påfrestande för socialsekreterarna och mycket 

av deras frustration härrör från osäkerheten av att inte veta vilket beslut som är mest 

gynnsamt för barnen.  

 

Hjälplös och maktlös 

 

Många gånger kan socialarbetare befinna sig i situationer där de möter mycket motstånd, 

ärenden som går långsamt eller att arbetet känns hopplöst. Kategorin Hjälplös och maktlös 

innefattar de upplevelser där socialsekreterarna har känt sig hjälplösa inför arbetet. Många 

situationer kan uppstå där socialarbetarna stöter på hinder där de känner att de inte kan hjälpa 

sina klienter. Intervjuperson I berättade om ett ärende som hon hade haft där det var ett barn 

som själv sökte hjälp hos socialtjänsten. Barnet berättade att det förekom misshandel i 

hemmet, men i detta fall fanns det inte tillräckligt med underlag för att kunna göra något för 

stunden. Detta ledde till att intervjupersonen var tvungen att skicka hem barnet, något som 

hon fann väldigt tungt. 

 

Någonting som är väldigt svårt, det är barn som söker hjälp själva och man är tvungen att 

skicka hem dem. Om de har blivit misshandlade hemma och man blir tvungen att skicka hem 

dem till föräldrarna igen. För att det finns inte tillräcklig bevis för det. 

 

Intervjuperson H beskrev känslan av otillräcklighet när det kom till att inte kunna göra det 

bästa för barnen. Hon tyckte att det var väldigt svårt att hantera när föräldrarna motsatte sig 

all kontakt med socialtjänsten och det var enligt henne väldigt uppenbart att barn for illa i 

hemmet. 

 

Man säger ’vi vill inte ha med socialtjänsten att göra’. Och då är det inte enkelt att hantera 

den här klumpen man får i magen, att man förstår någonstans... att gud man kan se i ögonen 

på barnen ’hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig’. Och de törs inte säga något. Och man känner att 

’oj vad jag sviker de här barnen genom att inte komma in i huset’. Så det är en jättejobbig 

klump i magen att hantera. 

 

Intervjuperson A berättade om ett ärende hon haft och beskrev hur uppgivet och hopplöst det 

kan kännas då en anmälan till förvaltningsrätten inte gått igenom. Hon menade på att det lätt 

kunde leda till tanken att det inte är någon idé att anmäla flera gånger eller att göra det 

överhuvudtaget. 

 

Jag och en kollega, vi fick det beskedet och man känner ju sig uppgiven och man får tyvärr en 

lite krass syn på, just när det gäller övergrepp mot barn och så, att det känns lite som att det 

är ingen idé att vi anmäler, eller att vi försöker driva det för det blir ändå alltid nedlagt /.../ 

Men man kan ändå känna en uppgivenhet gentemot barnen.  Att det blir förhör och de kanske 

inte får träffa sina föräldrar och det blir väldigt omtumlande för dem, och man ska försöka 

förmå dem att berätta och så berättar de. Så slutar det ändå med att det inte händer 

någonting. Att man känner ’vad är det för mening med att dra igång det om det ändå inte 

resulterar i någonting?’ 

 

Att arbeta med ärenden som känns problematiska kan vara väldigt frustrerande. 

Socialsekreterare som känner att de inte kan åstadkomma och uppfylla verksamhetens mål 

kan löpa en risk att utsättas för stress och konflikter inombords. Det kan leda till att 
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socialsekreteraren tar på sig ansvaret för de misslyckanden som uppkommer. Intervjuperson B 

beskrev hur arbetet ibland kunde kännas. 

 

För man kan känna sig ganska maktlös i det här jobbet ibland. Att det spelar ingen roll, typ 

sådär. Eller gör det? 

 

Hot 

 

Inom myndighetsutövning är det inte ovanligt att socialsekreterare någon gång i sitt yrke 

upplever någon form av hot från klienter. Flera intervjupersoner berättade om händelser där 

de hade blivit hotade av sina klienter eller deras anhöriga. Effekterna av sådana händelser 

varierade men det kopplades tydligt till negativa effekter i form av till exempel sömnlöshet, 

ångest och undvikande beteende. Kategorin Hot syftar till upplevelser av hot från klienter och 

dess inverkan på socialsekreterarnas arbete, personliga liv, beteende och mående. 

Intervjuperson H berättade om en situation där hon skulle träffa en klient ute på fältet. Hennes 

tjänst var kopplad till fältarbete vilket innebar en viss tjänstgöring på kvällstid. Vid denna 

tidpunkt mötte hon en kompis till klienten. Personen var märkbart berusad och droger 

misstänktes finnas med i bilden.  

 

En gång fick jag låsa in mig i bilen, det var lite obehagligt. Och då var personen i fråga 

påverkad. Det var kvällstid och han kastade någon ölburk på bilen och slängde sig över rutan 

och var helt rabiat. Då är det inte så himla trevligt att vara ute i skogen på någon grillplats 

och möta en sådan. 

 

Intervjuperson E berättade om ett ärende som hon hade i cirka 1,5 år. Det handlade om en 

familj där barnen hade utsatts för försummelse, vanvård, misshandel och sexuella övergrepp. 

Barnen blev omhändertagna genom LVU men föräldrarna blev inte dömda på grund av svaga 

bevis. Fadern i familjen ansågs vara hotfull och enligt rättspsykiatrin hade han psykopatiska 

drag. Intervjupersonen blev verbalt hotad till livet, förföljd samt uthängd på internet av 

fadern. Det slutade med att intervjupersonen blev sjukskriven i tre månader med 

utmattningsdepression. 

 

Det var jättetungt. För det första var fick jag tjänstledigt i en vecka, då LVU ansökan hade 

gått igenom, för jag kunde inte vara på plats. Med fara för mitt liv så att säga. /.../ Så det 

slutade med att jag blev sjukskriven såklart. Utmattningsdepression. Det var ju inte så kul då. 

Det är det värsta jag har upplevt i hela mitt liv, för då mår man inget bra. 

 

Upplevelserna av hot kunde resultera i rädsla inför andra konfrontationer med klienter, 

minskad social förmåga i privatlivet eller undvikande beteende där de inte vistades ute på 

kvällarna eller i vissa offentliga miljöer. Hot påverkade dock inte alla intervjupersoner på 

samma sätt. Intervjuperson I uttryckte att hon inte var lättskrämd och att hot ändå tillhör 

yrket.  

 

Jag har blivit förföljd och jag har blivit hotad och jag har varit upp i, det har varit upp i 

tingsrätten och de har blivit fällda för hot. Det tillhör också vardagen. 

 

Hot och våld drabbar flera socialsekretare varje år och det kan leda till trauma för de som 

drabbas. Risken för ohälsa måste beaktas vid situationer där hot eller våld har inträffat. 

Socialsekreteraren riskerar att utebli från arbetet genom sjukfrånvaro och det kan även leda 

till diverse psykosociala problem.  Arbetsmiljöverket (2007) har i sina inspektioner sett att det 
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fanns många krav som återstod att uppfyllas inom området hot och våld. Rutiner och 

beredskap för hot och våld behövde förbättras på många socialförvaltningar samt rutiner och 

instruktioner i samband med resor och hembesök behövde ses över. För att det förebyggande 

och åtgärdande arbetet mot hot och våld ska bli effektivt är det viktigt att socialsekreterare gör 

en arbetsskade- eller tillbudsrapportering vid inträffade händelser. På många socialkontor 

fanns det dock liten kunskap om vad tillbud innebar och när man förväntades att anmäla.  

Många socialsekreterare anmäler ofta inte dessa händelser för att de anser att hot och våld 

tillhör arbetet när man arbetar med människor i kris. Detta leder till att socialsekreterarna 

uthärdar mycket mer än vad de borde samt normaliserar hot och våld på arbetsplatsen.    

 

3.1.2 Sammanfattande reflektion 

 

Temat Belastande konflikter och dilemman i professionsutövningen syftar till att presentera de 

likheter och interaktioner som finns i ovanstående kategorier. Utifrån de situationer som 

intervjupersonerna har angett har vi har sett faktorer som försvårar arbetet som 

socialsekreterare, vilket har visat att deras professionalitet begränsas på olika sätt. 

Alla nämnda exempel i kategorierna påverkar socialsekreterares förutsättningar för hur de kan 

utöva sin profession, vilket i sin tur påverkar deras känsla av att kunna lyckas och göra ett gott 

arbete. I kategorin Lagstiftningens begräsningar beskriver en del av socialsekreterarna att 

glappet mellan SoL och LVU begränsar deras förmåga att kunna ingripa till barns skydd. 

Denna begränsning beskrivs även inom både kategorin Brist på resurser och kategorin 

Hjälplös och maktlös. När det kommer till resursbrist handlar begränsningen om att inte 

kunna ge de insatser som socialsekreteraren anser är det mest gynnsamma för barnet. Känslan 

som de upplevde var att verksamheten inte hade de resurser som behövdes för att kunna 

erbjuda de insatser som kanske vore bäst för barnet. Olika brister i socialsekreterarens 

förutsättningar, som till exempel att inte kunna finna tillfredsställande lösningar till ett svårt 

ärende, resulterar i en känsla av hjälplöshet samt att deras autonomi och handlingsutrymme 

blir begränsat. 

De angav även andra situationer som upplevdes som jobbiga och påfrestande. Kategorin Krav 

och ansvar handlar om socialsekreterarnas upplevelser kring den press och de krav som finns 

i deras profession. Det begärs väldigt mycket av dessa personer och i kategorierna 

Omedelbara ingripanden samt Arbete under tidspress finns exempel som visar hur krävande 

detta yrke kan vara. Flera av socialsekreterarna uttrycker att de många gånger utsätts för olika 

problematiska och svåra situationer. Har de den kunskap som behövs för att bedriva ett gott 

arbete? Ställs det för höga krav och för mycket ansvar på dem? Vilka verktyg behövs för att 

kunna ta ett gynnsamt beslut i exempelvis akuta situationer? Dessa frågor besvaras delvis av 

socialsekreterarnas beskrivningar av sina arbeten. Höga krav och mycket ansvar kan försvåra  

arbetet om det inte finns resurser för att kunna hantera dessa. Att sedan arbeta under tidspress 

gör det ännu mer problematiskt att klara av sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt. I 

kategorin Konflikt mellan professionella visas hur andra aktörer ser på socialsekreterarens 

yrke och kompetens samt hur en negativ syn från andra kan påverka socialsekreterarens syn 

på sin egen kompetens och professionalitet. Utöver detta framkommer det i kategorin Hot att 

det inte är ovanligt att bli hotad av sina klienter eller deras anhöriga. Sådana upplevelser 

bidrog ofta till att socialsekreterarna påverkades negativt, både i arbetet och i privatlivet. 

Att som socialsekreterare ständigt bli utsatt för dessa påfrestande och negativa upplevelser 

bidrar till att både yrkesutövningen samt professionaliteten begränsas. Det har också en 

negativ inverkan på deras privatliv. Dessa faktorer bidrar till stress och ökar risken för att 
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drabbas av utbrändhet. Därmed är det viktigt att dessa människor får stöd och resurser att 

hantera sin arbetssituation samt att ta hänsyn till vad socialsekreterare anser är upplyftande 

och positivt inom yrket. 

3.1.3 Tema 2: Strategier och positiva upplevelser i professionsutövningen 

 

Distansering 

 

Att arbeta med barn och unga i utsatta livssituationer innebär att ständigt närvara kring 

trauman och missförhållanden. Det kan stundtals bli tungt för socialsekreteraren att axla dessa 

erfarenheter och de måste på något sätt hantera dessa situationer utan att bli för påverkade av 

dem. Kategorin Distansering syftar till de handlingsstrategier socialsekreterarna utvecklar och 

använder för att hantera arbetets emotionella påfrestningar. Intervjuperson G beskriver nedan 

känslan av att arbeta med barn som far illa och hur det får henne att fundera kring sin egen 

inställning gentemot sina klienter. 

     

Jag kan väl säga så här. Det påverkar ständigt starkt när barn far illa. Vi har nu haft en 

period med mycket ungdomar som är utagerande. Jag har ett ärende nu där det blev beslut 

om placering igår. Det påverkar mig jättestarkt, jag säger det, vad är det när man känner att 

jag vill ta hem den här flickan? 

   

Nedan ställer Intervjuperson E känslomässigt engagemang mot förmågan att kunna arbeta 

inom yrket. 

  

Det enda man tänker på är ju faktiskt att man ska passa sig mycket noga. Dels för att bli för 

känslomässigt engagerad. /.../ Absolut inget mer. Det är ett jobb. Och man kan visa empati 

och man kan visa engagemang i jobbet, men man får inte bära det med sig. Man måste 

försöka lämna om man ska ta hand om sig själv, om man ska kunna orka jobba i det här 

jobbet. 

 

Många intervjupersoner nämnde i sina intervjuer att det är viktigt att kunna ”stänga av” när 

arbetsdagen är slut. Det är bra när det finns ett engagemang för klienterna, men det kan vara 

farligt att bli för personligt involverad. I slutändan är det bara ett jobb som ska utföras och 

klienterna är enbart en del av ens arbete. 

  

Distansering är en handlingsstrategi som verkar genom att distansera sig själv från klienter 

och höga krav från omgivningen. Det kan tyckas vara nödvändigt att distansera sig från sina 

klienter. Att bli alltför involverad anses bryta mot den professionella rationalen, att vara 

personlig men inte privat. Att bli känslomässigt engagerad i ett ärende eller i en klient kan ge 

upphov till starka negativa reaktioner, vilket kan leda till en känsla av misslyckande ifall 

ärendet inte tycks gå bra (Gerdes & Segal, 2011; Hansson, 2011).  

 

Enligt Morén (1992) är det inte ovanligt att socialarbetare befinner sig mellan att komma för 

nära klienter och att distansera sig för mycket. Han benämner båda fenomen för distansens 

princip respektive närhetens princip. Distansens princip syftar till att förändring hos 

människor kan styras, planeras och manipuleras. Signifikant för ett arbetsätt av detta slag är 

ett problemfokuserat tankesätt, det vill säga att socialarbetaren urskiljer ett problem och sätter 

in en lämplig åtgärd. Människan ses som ett objekt och relationen mellan socialarbetare och 

klient får en sekundär och underordnad betydelse för förändringsarbetet. Att göra en 

förändring i en människas liv anses vara möjlig utan att en personlig relation byggs upp 
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mellan klienten och socialarbetaren. En sådan inställning kan möjligtvis vara lämplig när det 

kommer till exempelvis handläggning av försörjningsstöd, men är dock inte tillräckligt när det 

kommer till att fånga upp en individs liv, med all den komplexitet som kan finnas där.  

 

För att komma nära en individ och kunna hjälpa personer som under lång tid haft problem i 

livet, fordras det att socialarbetaren inte använder sig av distansens princips och istället 

arbetar efter närhetens princip. Socialarbetarens uppdrag blir att vara delaktig i individens 

berättelser och hjälpa denne till en förändring samt att kunna erbjuda en relation till klienten 

(Morén, 1992). Problematiken med dessa två principer är att de är polariserade och står för 

två vitt skilda arbetssätt. Den ena där socialsekreteraren inte kan komma nära klienten och 

tappar mycket av den meningsbärande relationen och den andra där socialsekreteraren har en 

risk för att komma allt för nära och belasta sig själv för eventuella misslyckanden. Men för att 

nå ett gott resultat inom socialt arbete är ett empatiskt förhållningsätt viktigt för att kunna 

komma nära klienterna (Gerdes & Segal, 2011). Empati är en riskfaktor som kan bidra till 

utbrändhet samtidigt som det är en förutsättning för en hjälpar-klient relation. Det är därför 

viktigt att socialsekreterare kan balansera sin empatiska förmåga för att kunna använda den 

som ett verktyg i sitt arbete. 

  

Stöd från omgivningen 

 

I kategorin Stöd från omgivningen exemplifieras några av intervjupersonernas erfarenheter 

kring det stöd de har fått vid problematiska situationer i arbetet. Att få stöd från arbetskollegor 

var den mest förekommande formen av stöd, men det återgavs även erfarenheter av stöd från 

handledning samt stöd från sin partner. Intervjuperson B berättade att han fann stort stöd i en 

av sina arbetskollegor. Redan när intervjupersonen började arbeta på arbetsplatsen hade denna 

person funnits till för honom och han såg kollegan som en stor tillgång. Även Intervjuperson 

H beskrev att hon ofta fick ett gott stöd av sina kollegor och att det många gånger handlade 

om att få prata av sig samt att kollegorna kunde hjälpa till att kontrollera de känslomässiga 

reaktionerna. 

 

Ja, man stöttar ju alltid upp varandra efteråt. Man får ju prata, prata, prata. Då kan ju 

kollegorna hålla sig kanske borta från det här känslomässiga och få en att se klart i att ’ja 

men du fattade rätt beslut. Utifrån det här hade du inte kunnat göra på något annat sätt’. Ja, 

att de blir mer professionella än vad man själv är. För själv är man ju i en känslostorm 

efteråt. Det är rätt bra att de styr in en på banan igen. 

 

Intervjuperson G berättade om hur hon upplevde att handledning kunde hjälpa till att 

strukturera och ge klarhet om vad som behövde göras i ett ärende.  

 

Men på något sätt så rensade det upp så att man kunde tänka klart, det är den största hjälpen, 

att rensa så du kan tänka klart och liksom bli trygg att i tänka ’nej nu gör vi såhär’. Det var 

det bästa med det. 

 

Intervjuperson A beskrev att hon tyckte att det var skönt att komma hem till sin sambo och att 

kunna berätta hur dagen hade varit. Även om han inte alltid kunde ge konstruktiva råd fann 

hon det avlastande att kunna ventilera efter arbetstid. Det hjälpte att han lyssnade.  

 

Jo, oftast är det ju bara det här att få komma hem och säga sånt när man är så less på. Man 

är stressad och det är jobbigt och man har haft en kvarts rast på hela dagen.  Det är väl 

egentligen att bara få det ur sig som hjälper. Sen vad han säger tillbaka... det är klart det 
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hjälper vad han säger, men det är egentligen bara det här att få det ur sig när man kommer 

hem som är det viktigaste. 

 

En person som upplever ett gott socialt stöd har ett starkt skydd mot arbetsrelaterad stress och 

utbrändhet (Baruch-Feldman, Brondolo, Ben-Dayan & Schwartz, 2002; Halbesleben, 2006). 

Ett av socialsekreterares viktigaste stöd anges vara stödet från arbetskollegor (Lindquist, 

2011). Intervjupersonerna nämnde att den största delen av det upplevda stödet kom från 

arbetskollegor samt handledning. De berättar att stödet från arbetskollegor och handledning 

ger en större säkerhet kring bedömningar i arbetet samt att det även hjälper att bearbeta de 

emotionella påfrestningar som ibland uppkommer i samband med klientkontakter. Stöd från 

ledning var dock något som inte framkom i intervjuerna, vilket är oroande då vissa studier 

hävdar att stöd från ledningen har en större betydelse än stöd från arbetskollegor (Maslach, 

Schaufeli & Leiter, 2001).  

 

Bekräftelse från klienter 

 

Inom myndighetsutövning är det inte en självklarhet att socialsekreterarens arbete uppskattas 

av klienterna. Att skydda barn kräver ibland ingripanden som sker genom tvång och mot 

barnens och föräldrarnas vilja. Uppskattning från klienter är ett ovanligt och  sällsynt sätt att 

få bekräftelse på ett gott arbete. Kategorin Bekräftelse från klienter beskriver de tillfällen där 

socialsekreterarna har fått uppskattning för sin insats från klienter. Intervjuperson I nämner 

tillfällen då hon fått positiv feedback från klienter som hon har arbetat med tidigare. 

  

Ja, det är ju när det går bra för klienterna. Då man ser att man har gjort nytta. Ja, att det 

händer någonting. Det händer ju ibland att man träffar på någon gammal klient ute på stan 

eller så kommer de fram och tackar och säger ’Tack för att jag fick det där. Det har verkligen 

hjälpt mig’. Och då blir man jätteglad. 

  

Intervjuperson D hade fått in en anmälan från polisen om bråk mellan två föräldrar. Pappan 

hade låst in sig i ett rum med barnet och vägrade att komma ut. Mamman hade därför ringt 

polisen. Båda föräldrar var ganska unga och deras barn var bara några månader gammalt. Det 

fanns tecken som visade på våld i hemmet. Under utredningens gång visade det sig att det 

faktiskt förekom våld i hemmet och att det hade eskalerat. Med hjälp av intervjupersonen fick 

mamman kontakt med kvinnofridsmottagningen och kvinnojouren. Efteråt hade mamman 

ringt intervjupersonen och tackat honom för hans insatser och sa att hon aldrig skulle glömma 

hjälpen hon hade fått. 

  

Jo, den påverkar en som så att man inser att även om man inte alltid gör rätt så kan det räcka 

med en enda grej så att man vet att det var en väl värd karriär. Här har jag gjort en skillnad 

och fått det bekräftat på dem sätten. Man vill kunna få det i arbetet. Synd att det är så 

ovanligt bara. Att det kan bli så tydligt och klart när man får den där feedbacken. 

  

Inom myndighetsutövning är det orealistiskt att förvänta sig ett tack eller uppskattning från 

sina klienter. Socialarbetare blir lärda att deras arbete ibland är ett nödvändigt ont, med 

avseende till inskränkandet på individers privatliv och fria vilja. Det är vanligare att få 

bekräftelse från sina kollegor och chefer. Bekräftelse är ett naturligt sätt att få uppskattning 

från omgivningen. Det finns dock lite forskning på hur bekräftelse från personer på 

arbetsplatsen eller klienter påverkar socialarbetaren i sitt arbete. Forskningen resonerar 

mycket utifrån stöd-begreppet men inte om bekräftelse. Utifrån intervjupersonernas 

berättelser är det logiskt att dra slutsatsen att bekräftelse från klienter påverkar 
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socialsekreterarna på ett positivt sätt. Uppskattning från klienterna har givit socialsekreterarna 

bekräftelse på att de har gjort ett gott arbete och insats samt ökat deras engagemang för det 

sociala arbetet.  

 

Goda resultat 

 

I kategorin Goda resultat presenteras intervjupersonernas egna upplevelser om goda och 

framgångsrika resultat med sina klienter. Dessa upplevelser innebär inte bekräftelse från 

klienter, denna kategori handlar om socialsekreterarnas egna känslor av åstadkommande. Sex 

av nio intervjupersoner berättade om de känslor som uppstod när de kände att deras arbete 

kunde göra en positiv förändring för en individ eller en familj. Det kunde handla om allt från 

att ett möte har gått bra, att ett samtal har varit givande, att en placering har fungerat väl, till 

att ett barn har påbörjat en gynnsam utveckling. Två av intervjupersonerna beskrev ärenden 

som de hade tagit över, där barnet och familjen hade varit inskriva på socialtjänsten under en 

längre tid. Båda ärenden hade varit problematiska på grund av anhöriga, det innebar bland 

annat samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Dock förklarade dessa intervjupersoner att de 

hade tålamod och fortsatte att arbeta med barnet och de anhöriga, något som slutligen gav 

goda resultat. De berättade att det kändes mycket bra och roligt att nå ut och göra en 

förändring. Intervjuperson C beskrev det på detta sätt: 

 

Alltså det är ju jätteroligt, inte för att jag ska ta åt mig hela äran, men det känns ändå så 

himla skönt. Att vi har haft kontakt med dessa personer hur länge som helst och det har 

liksom aldrig gått /…/ Det var så här, lyckorus. Det kändes så himla bra. Det här blir jättebra 

för tjejen. Att det ändå är värt att nöta på även om de säger nej. Att man ändå är envis och 

håller på och ringer upp och pratar om jobbiga saker och dom bara säger ’så himla jobbig 

du är, du är dum i huvudet som tycker så här’. Så det är roligt. 

 

Intervjuperson E skildrade ett ärende med en pojke som varit utsatt för grova 

missförhållanden och som till slut blev placerad i ett familjehem. Där kunde pojken börja 

utvecklas på ett gynnsamt sätt och detta var något som intervjupersonen kände starkt för och 

gjorde henne glad. 

 

Och se den här pojken nu. Alltså att han mår mycket bättre nu. Det är ju jättefint. Då blir man 

ju jätteglad. 

 

Utöver dessa beskrivningar berörde de flesta intervjupersoner händelser där de nått fram, 

förankrat eller sett en utveckling hos klienten. Att de kunde komma med något nytt och öppna 

upp nya kommunikativa vägar. 

 

… det är positivt när man känner att man kommer någonvart, framförallt när det gäller bra 

samtal. Det känns bra när man har haft bra samtal. Framförallt då med barn eller unga. När 

man känner att man nått fram och kanske har pratat om sådant som ingen annan tidigare 

handläggare eller lärare fått ur. 

 

Många som arbetar med barn och unga uppvisar en hög tillfredställelse och meningsfullhet i 

sitt arbete. Intervjupersonerna har i sina intervjuer visat att de får en hög tillfredställelse när 

de lyckas genomföra en positiv förändring hos sina klienter. Det ger arbetet en känsla av 

meningsfullhet och ökar troligtvis socialsekreterarnas känsla av åstadkommande. Upplevelsen 

av att göra något viktigt och meningsfullt ger ett starkt skydd mot utbrändhet (Gerge, 2011).  
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3.1.4 Sammanfattande reflektion 

Temat Strategier och positiva upplevelser i professionsutövningen syftar till att beskriva de 

likheter som vi har sett att de fyra ovanstående kategorierna har. Innehållet i kategorierna 

tyder på att socialt arbete mot barn och unga inom myndighetsutövning kräver mycket av 

socialsekreterarnas empatiska förmåga, men att arbetet också har positiva och upplyftande 

inslag. Det sociala arbetet är ett emotionellt krävande arbete som behöver en balans i 

relationen mellan socialsekretaren och klienten.  

Kategorin Distansering beskriver besvärande händelser i mötet med klienten som kan leda till 

att socialsekreteraren distanserar sig emotionellt samt vilka strategier som tillämpas för att 

hantera den emotionella belastningen som arbetet medför. I vissa fall är det lättare att hantera 

de emotionella påfrestningarna om det finns en inställning om att inte bli för personligt fästa 

vid sina klienter.  

Kategorin Stöd från omgivningen beskriver hur ett positivt stöd gynnar socialsekreteraren och 

leder till att denna blir säkrare i sig själv och sina bedömningar samt en ökad känsla av 

professionalitet. En stöttande omgivning kan hjälpa socialsekreteraren att hantera de 

motgångar som uppstår i arbetet samtidigt som det bidrar till en bättre syn på sin roll som 

socialsekreterare. De upplevelser som intervjupersonerna beskrev som upplyftande och 

positiva var knutna till händelser där klienter hade visat uppskattning eller då utfallet av 

exempelvis en utredning hade blivit bra. Dessa upplevelser återfinns i kategorierna 

Bekräftelse från klienter och Goda resultat.    

I de fyra kategorierna finner vi att yrket innehåller många positiva inslag trots att en stor del 

av arbetet är fyllt med belastande och problematiska situationer. Distansering gör 

arbetssituationen och de emotionella kraven mer hanterbara. På samma sätt bidrar stödet från 

kollegor eller andra runtomkring med resurser och gör att arbetet blir mer hanterbart. Att i ett 

samtal känna att man når fram till en klient eller att en placering går bra ökar 

socialsekreterarnas känsla av av professionalitet och åstadkommande. De mest signifikanta 

positiva upplevelserna är kopplade till bekräftelse från klienter. Bekräftelse från klienterna har 

givit socialsekreterarna bekräftelse på att de har gjort ett bra jobb och i vissa fall givit en stark 

meningsfullhet till deras arbete. Alla dessa faktorer bidrar till resurser, en känsla av 

åstadkommande och engagemang, vilket kan leda till ökade chanser att de stannar kvar inom 

arbetet.  
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4. Diskussion 

 

4.1 Resultatdiskussion 

 

Utifrån resultatet och analysen går det att se att socialsekreterarna många gånger inte har de 

förutsättningar som de skulle behöva för att kunna bedriva ett gynnsamt och tillfredställande 

arbete utifrån de arbetsvillkor som dikteras. Socialsekreterarna hindras i vissa fall, av olika 

anledningar, att utforma och ge de insatser som de anser vara nödvändiga för att ingripa till ett 

barns skydd. Deras professionalitet riskeras att förminskas av tidspress, höga krav, omfattande 

ansvar och även av det faktum att de ibland stöter på situationer där de inte tycks kunna 

fullgöra sina arbetsuppgifter. Det framkom i intervjuerna att många av de belastande delarna 

av yrket även hade en stor inverkan på privatlivet. Flera av socialsekreterarna berättade bland 

annat om att arbetets mer krävande delar kunde leda till att de tog med arbetet hem. Detta 

innebar att de tänkte mycket på arbetet efter arbetsdagens slut samt att de svårare ärendena 

även kunde leda till sömnsvårigheter. På samma sätt som arbetets tyngre delar påverkade livet 

utanför arbetet, medförde de positiva och upplyftande delarna en ökad känsla av hanterbarhet 

och en glädje till att komma till arbetsplatsen samt viljan att stanna kvar under en längre tid. 

Likaså påpekade några av intervjupersonerna att arbetsplatsens förutsättningar samt ett gott 

kollegialt klimat var bidragande faktorer till att de ville stanna kvar på arbetsplatsen. 

 

Att undersöka belastande och upplyftande upplevelser i arbetet med barn och unga inom 

myndighetsutövning har visat en stor komplexitet i och med att det finns många 

interaktionella faktorer som påverkar arbetet. Arbetet innebär både påfrestande och 

meningsfulla situationer, från att arbeta under tidspress och hotfulla situationer till att kunna 

bidra till en positiv förändring i ett barns liv. Syftet med denna studie har varit att få en 

bredare förståelse för dessa socialsekreterares arbete mot bakgrund av den forskning som har 

visat på höga nivåer av stress och utbrändhet som finns inom socialt arbete. 

 

Som svar på våra frågeställningar angående vilka typer av händelser som upplevs vara 

upplyftande och belastande samt dess effekter har vi funnit många exempel som bekräftar den 

tidigare forskningen. Arbetsvillkor dominerar ofta förutsättningarna för att kunna bedriva ett 

gott arbete. Utifrån resultatet kan vi dock uttolka att kärnan i socialt arbete ligger i kontakten 

med människor och på vilket sätt denna relation är präglad. De människor som 

socialsekreterarna arbetar med befinner sig i en utsatt livssituation. Deras arbete syftar till att 

hjälpa dessa människor, vilket gör att framgång och engagemang i detta yrke ofta kan bli 

knutet till huruvida det är möjligt för socialsekreterarna att faktiskt kunna hjälpa sina klienter. 

 

En positiv förändring hos en klient är omöjlig att förutse eller manipulera, därför är det 

nödvändigt för socialsekreterare att kunna hantera otillfredställande resultat. 

Socialsekreterarna riskerar annars att lägga skulden på sig själv eller verkamheten, som en 

följd av ett oönskvärt resultat, och i slutändan inta ett cyniskt förhållningsätt mot klienterna 

eller verkamheten. Om socialsekreteraren accepterar hur verkamheten ser ut och vilka 

förutsättningar som finns kan denna lättare hantera arbetssituationen och känna sig tillfreds 

med oönskvärda eller negativa resultat. Medvetenheten om att verksamhetens förutsättningar 

ibland hindrar en från att fullgöra sina arbetsuppgifter kan dock även det leda till ett cyniskt 

förhållningssätt. Detta visar på den väldiga komplexitet som finns inom socialtjänstens 

verksamhetsområde och det är därför viktigt att finna strategier för att minska risken för dessa 

negativa utvecklingar. 
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Vårt resultat bekräftar till stor del den forskning som finns om utbrändhet inom detta 

yrkesområde, att denna yrkesgrupp riskerar att drabbas av utbrändhet på grund av ett högt 

belastande arbete. Vi har dock funnit att engagemang är en viktig faktor som motverkar 

belastande faktorer och utbrändhet hos socialsekreterarna. Forskning har nämnt att 

engagemang är antitesen till utbrändhet och genom denna studie har vi funnit vissa faktorer 

som bidrar till att generera engagemang hos socialsekreterarna. Exempelvis kan vi se att goda 

resultat samt bekräftelse från klienter har en stor påverkan på hur socialsekreterarna upplever 

sitt arbete. De beskriver att händelser med sådana inslag bidrar till en högre meningsfullhet 

och ett större engagemang, upp till den grad att de känner att de hade valt rätt karriär. Detta 

kan ses som nyckelfaktorer vilka kan motverka förekomsten av utbrändhet hos 

socialsekreterare. Något som har en effektivitet av detta slag vore utmärkt att kunna ta tillvara 

på och använda för att motverka arbetets belastning. Tyvärr är detta inte det möjligt, trots att 

goda resultat och bekräftelse från klienter har en stor positiv effekt kan verksamheten inte 

styra dessa källor av engagemang. Frågan blir då hur man kan kompensera för detta och vilka 

alternativ som kan generera ett lika starkt engagemang hos socialsekreterarna. Det vore därför 

önskvärt att finna andra källor till engagemang då framgång hos klienter inte kan garanteras.  

 

4.2 Metodreflektion 

 

CIT-metoden förlitar sig på observatörernas minne, vilket gör att kritiska händelser eller 

detaljer i dessa kan glömmas bort. Då vi har använt oss av intervjuer där socialsekreterare 

skulle berätta om tidigare upplevelser finns det en risk att vissa signifikanta händelser har gått 

förlorade. I några intervjuer stötte vi på detta problem då vissa intervjupersoner hade svårt att 

uppge händelser som hade varit belastande eller upplyftande. 

 

Den urvalsmetod vi har använt oss av hör till icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att det 

inte är slumpen som styr urvalet av intervjupersoner. Vissa personer i undersökningsgruppen 

har därmed en större chans att komma med i studien. Detta kan medföra att de 

intervjupersoner som valde att ställa upp på en intervju kan vara mer samarbetsvilliga och 

uppge vissa berättelser som andra socialsekreterare kanske inte skulle ha uppgett. I denna 

studies fall är det rimligt att anta att de intervjupersoner som valde att delta i studien hade en 

stark anledning att genomföra en intervju, med tanke på det stora antalet som avböjde på 

grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist. Det bör därmed beaktas att de intervjupersoner 

som deltog i studien kan ge en viss negativ bild av fenomenet på grund av personliga skäl. Ett 

bekvämlighetsurval kan därför inte ses som representativt för en större undersökningsgrupp, 

det vill säga socialsekreterare som arbetar med barn och unga i Västerbottens län, vilket kan 

anses vara problematiskt. Då studien genomfördes med stress och utbrändhet som 

kunskapsbakgrund bör man även reflektera över det faktum att alla intervjupersoner 

fortfarande var verksamma i sina arbeten. Om undersökningen hade inkluderat personer som 

slutat arbeta med barn och unga inom myndighetsutövning kunde studien rimligtvis fått en 

mer nyanserad data (Bryman, 2012).  

 

Studien kan inte uttala sig om någon statistisk generaliserbarhet. De upplevelser som 

intervjupersonerna har återgett är trots allt enbart specifika för de personer som har erfarit 

dem. Vi anser dock att studien har en viss grad av analytiskt generaliserbarhet, det vill säga att 

det lyfts fram samband mellan olika fall samt den aktuella forskningen som finns inom 

området. I studien har vi funnit gemensamma mönster mellan de intervjuer som har 

genomförts samt att resultatet går att koppla till tidigare forskning. Detta visar att studien är 

exemplifierbar samt att det finns en viss grad av analystiskt generaliserbarhet (Kvale, 2009). 
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4.3 Slutsats och fortsatt forskning 

 

Avslutningsvis kan vi konkludera att socialsekreterare som arbetar med barn och unga inom 

myndighetsutövning har ett väldigt komplext yrke där de stöter på väldigt många olika 

påfrestande och belastande situationer. Dagligen vägs arbetets negativa och belastande delar 

mot de positiva och upplyftande delar som förekommer i arbetet. Det vi dock kan se är att de 

delar som gör att socialsekreterare känner tillfredsställelse och välmående många gånger 

väger tyngre än de delar inom yrket som får socialsekreterare att känna en osäkerhet och 

obalans. Engagemang är ett viktigt inslag inom socialt arbete, det är en nyckelfaktor som 

skapar drivkraft, meningsfullhet och får socialsekreterare att stanna kvar på jobbet. Klienter 

kan generera ett oerhört stort engagemang hos socialsekreterarna, men det är vitalt att 

engagemang inte enbart är knutet till klienterna. Att knyta engagemang till framgång hos 

klienter riskerar att göra socialsekreterare cyniska och utbrända. Det är därför viktigt att 

undersöka vilka andra faktorer som kan bidra till engagemang.  

 

Flera intervjupersoner nämnde att socionomutbildningen inte gav dem tillräckliga verktyg 

eller förberedde dem för arbetet på fältet. Detta anser vi är en viktig fråga. Ger utbildningen 

en god inblick om hur det kan vara på fältet? Hur människor upplever olika saker påverkas 

många gånger av vilka förväntningar som de har. Mer information kring det sociala arbetets 

komplexitet och belastning skulle kunna ge socionomstudenter en större förberedelse för 

arbetet ute på fältet samt en möjlighet för dem att anpassa sina förväntningar om deras 

framtida yrke. En större förberedelse skulle kunna minska risken för cynism och utbrändhet. 

Det skulle därför vara intressant att undersöka om utbildningen ger en tillräcklig förberedelse 

för arbetet ute på fältet. 
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Bilaga 1. Informationblad 

 

 

Information till deltagare för magisteruppsats 
 

Hej! 

 

Vi är två socionomer som är intresserade av hur socialsekreterare i sin 

myndighetsutövning kring barn och unga upplever sitt yrke. Vi har därför för 

avsikt att skriva en magisteruppsats för att specifikt belysa socialsekreterares 

erfarenheter av upplyftande och belastande händelser i sin yrkesutövning.  

 

Vi söker deltagare till denna studie som baseras på intervjuer. Vi räknar med att 

intervjuerna kommer att ta cirka en timme i anspråk och fokus kommer att ligga 

på kritiska händelser (’critical incidents’). Detta är en välkänd metodik som  

innebär att vi vill att deltagarna berättar om konkreta händelser eller ärenden 

som varit speciellt berörande och upplevts uppflyftande eller belastande – 

händelser som varit något mer än de vardagliga händelserna.  

 

Vill du delta så gör du det naturligtvis på dina egna villkor, du bestämmer vad 

och hur du vill berätta. Berättelserna avidentifieras sedan och det samlade 

materialet kommer att presenteras på ett sådant sätt att enskilda personer inte 

utpekas. Presentationen kommer i stället att lyfta fram olika dimensioner i vad 

som upplevs som upplyftande eller belastande. Intervjumaterial kommer efter 

uppsatsens slutförande att förstöras och, ifall bandspelare används, så kommer 

ljudupptagningarna att raderas. 

Vill du delta så kontakta någon av oss så kommer vi överens kring tid och plats. 

Har du ytterligare frågor så hör gärna av dig för klargöranden. 

Vänligen 

Umeå 12-10-02 

Erik Eriksson 070-389 40 76 erik.er@live.se 

Martina Noreliusson 073-064 86 25 martina.noreliusson@gmail.com 

Handledare: Prof Pär Salander   par.salander@socw.umu.se 

  



 

Bilaga 2. Intervjuguide  

 

Bakgrundsinformation 

 

Hur gammal är du? 

Vilken utbildningsbakgrund har du? 

Hur länge har du arbetat med detta yrke? 

Hur stor är er arbetsgrupp? 

Hur många ärenden har du i genomsnitt? 

Har ni gruppträffar med diskussion kring ärenden, någon form av handledning, 

internutbildning eller…? 

1. Negativa upplevelser 

 

Kan du konkret berätta om några speciella ärenden, eller händelser i samband med arbete med 

ärenden, som varit speciellt utmanande/belastande i negativ mening? Alltså ärenden där du 

berörts speciellt mycket, kanske mått dåligt av efteråt, och verkligen rannsakan vad det var 

som hände? 

 

Evt följdfrågor: 

Vad var det som var speciellt jobbigt för dig? 

Belastade du dig själv för att det blev dåligt, borde du ha agerat på ett annorlunda sätt eller…? 

På vilket sätt påverkade händelsen dig efteråt (inför andra ärenden, motivation i arbetet, 

relation till arbetsplatsen, förkovran, privat etc)? 

Lärde du dig något, dvs kunde du vända det som hände till något gott (t.ex. egen professionell 

utveckling) eller blev det bara destruktivt? 

Vad skulle ha varit förhanden på arbetsplatsen eller med dig för att händelsen inte skulle ha 

uppkommit? Eller var den oundviklig?  

2. Positiva upplevelser 

 

Kan du nu berätta om motsatsen, alltså konkret om några speciella ärenden, eller händelser i 

samband med arbete med ärenden, som varit speciellt upplyftande för dig i positiv mening? 

Alltså ärenden där du berörts mycket och känt att det här blev verkligen bra, det här lyfte mig 

som socialarbetare. 

 

Evt följdfrågor: 

Vad var det som gav händelsen den lyftande innebörden tror du? 

På vilket sätt påverkade händelsen dig efteråt (inför andra ärenden, motivation i arbetet, 

relation till arbetsplatsen, förkovran, privat etc)? 

Lärde du dig något av mer bestående värde (t.ex. egen professionell utveckling) eller blev det 

en positiv händelse som sedan passerade förbi utan påtagliga avtryck? 

 


