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Förord 

 

Vi vill börja med att rikta ett STORT TACK till de respondenter som deltagit i vår studie och 

ställt upp på intervjuer. Utan ert bidrag med erfarenheter och kunskaper har det inte varit 

möjligt för oss att skriva vår uppsats.  

 

Vidare vill vi även tack vår handledare Marek Perlinski som har väglett oss genom 

uppsatsskrivandet på ett mycket professionellt sätt. Utan dig hade vi förmodligen svävat långt 

ut i periferin då vi har insett att det är allt annat än lätt att inta rollen som forskare. Tusen tack 

för ditt engagemang och stöd! 

 

Sist men absolut inte minst vill vi även tacka våra nära och kära för allt stöd och all 

uppmuntran under tidigare studier. Utan er har det inte varit möjligt för oss att slutföra denna 

uppsats men framförallt kunna kombinera studier med familjeliv. För oss betyder ert stöd att 

vi kan utbilda oss och fortsätta bo kvar där vi trivs som bäst, den norrländska glesbygden!  

 

Tack! 

 

Anna Larneback & Göran Kallin 

Vilhelmina, 3 maj 2015 
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur personalomsättningen av socialsekreterare ser ut 

inom socialtjänsten i Västerbottens inland. Studien är en fallstudie av ett socialkontor i en 

glesbygdskommun i Västerbotten. Studiens resultat visar att personalomsättningen av 

socialsekreterare inom socialtjänsten i den glesbygdskommun i Västerbotten som vi undersökt 

är hög. Universitetsorter utbildar många socionomer och konkurrensen om jobb är stor i dessa 

städer. Nyutexaminerade söker till glesbygden där konkurrensen inte är lika stor. Ett tydligt 

problem som uppstår är att glesbygden får sökande som inte erhåller någon erfarenhet men 

framförallt har en intention att stanna kvar i glesbygden. Att arbeta inom socialtjänsten i en 

glesbygdskommun i Västerbotten innebär att man får lära sig lite om mycket och i stora drag 

upplevs det myndighetsutövande klientarbetet i glesbygden som något positivt. Dock visar 

studien att många av de som rekryterats oftast återvänder till sin hemort eller annan större stad 

efter att ha arbetat en kortare period. Detta medför en hög omsättning av personal. Den höga 

omsättningen av personal påverkar även det klientnära myndighetsutövande arbetet men även 

högre arbetsbelastning i form av bl.a. ojämn arbetsfördelning.  
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Alltså jag tittar ju bara tillbaka på den tiden nu väldigt positivt. Jag tycker 

det var ett fantastiskt bra första jobb måste jag säga. Jag kan ibland till och 

med sakna glesbygden och hur det var att jobba på ett mindre kontor. Jag 

tycker det var bra stämning i arbetsgruppen och jag hade fantastiska 

kollegor, jätteduktiga kollegor som jag jätte gärna skulle vilja jobba med 

igen, som har lärt mig massa. 

        - Intervjuperson 5 

 

1 Inledning 

Till ytan är Sverige ett avlångt land med stora geografiska och demografiska skillnader. 

Kontrasterna är stora, från ett glesbefolkat Norrland med stora orörda vildmarker till ett 

urbaniserat och tätbefolkat söder. För 200 år sedan bodde ungefär 90 procent av Sveriges 

befolkning på landet. I dagens läge ser förhållandet ut tvärt om då cirka 85 procent av 

befolkningen bor i tätorter (Svanström, 2015) Allt fler människor väljer att bosätta sig i våra 

storstäder, alternativt väljer att bosätta sig i närliggande och växande pendlingsorter. Detta 

innebär att befolkningen i områden utanför dessa tätbefolkade städer minskar, inte minst i de 

norra delarna av landet, och i synnerhet i glesbygden (Svanström, 2015) Alla orter kommer 

alltså inte att utvecklas och överleva och en del orter kommer inte lyckas utveckla sin 

attraktionskraft till den nivån att inkomsterna räcker till att upprätthålla nog bra 

samhällsservice och levnadsstandard för invånarna (Boverket,2012a). Glesbygden är vidare 

den regiontyp som har den högsta genomsnittliga arbetslösheten i landet (Jordbruksverket, 

2014)  

 

Arbetslöshet kan sätta stora avtryck på individer och familjer. Långvarig arbetslöshet kan 

skapa friktion i förhållande mellan vuxna och familjemedlemmar vilket i slutändan kan leda 

till att barn och anhöriga i familjer inte mår bra och behöver därmed behöver stöd 

(Socialstyrelsen, 2013). Det är socialtjänsten som i första hand går in med riktat stöd till 

människor med behov exempelvis i form av försörjningsstöd eller annat stöd till individer och 

familjer med olika problematik (Eneroth, 2012). Inom socialtjänsten är det socialsekreterare 

som tar vid och möter de människor som befinner sig i utsatta och svåra situationer. Den 

myndighetsutövning som socialsekreteraren utför kan stundvis vara mycket krävande och 

påfrestande eftersom man å ena sidan ska värna om klientens bästa men samtidigt även å 

andra sidan förhålla sig till Socialtjänstens lagar och riktlinjer (Wörlén, 2010). Av SCB 

arbetskraftsbarometer för 2014 framgår det att socialsekreterare som yrke skiljer sig åt jämte 

andra yrkesområden eftersom många väljer att byta yrke efter en tid, detta medför att 

personalomsättningen är högre inom denna sfär. Enligt barometern innebär det att behovet av 

att kontinuerligt måsta rekrytera ny personal kommer fortsätta. Tillgången på 

nyutexaminerade socionomer kommer alltså vara god men det kommer råda brist på 

arbetssökande med yrkeserfarenhet (Se Bilaga 1). 
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I en artikel publicerad 20 november 2014 i den norrländska dagstidningen Folkbladet (se 

Bilaga 2) har man följt upp och redovisat rekryteringsbehovet av socialsekreterare i 15 

norrländska kommuner. Av kartläggningen framgår det att det finns problem, och i många fall 

stora problem när det kommer till rekrytering. Artikeln visar på att det i många norrländska 

inlandskommuner finns en gemensam problematik om att det allt oftare rekryteras 

socialsekreterare från kuststäder och nedre regioners delar. Det som framgår som 

problematiskt med detta är att socialsekreterare söker sig till inlandskommuner för att arbeta 

och samla arbetslivserfarenhet under en kortare period. Därefter söker man sig vidare, 

antingen tillbaka till städerna eller till sin hemkommun. I en av dessa 15 kommuner, beläget i 

Norrbottens län, förklarar man socialtjänsten likt en “plantskola”. Med det menat kommer 

nyutexaminerade för att få erfarenhet. Det behöver inte vara fel i sig menar den intervjuade 

socialchefen, men socialsekreterare tenderar att flyga i väg när de känner sig mogna i sin 

yrkesroll. Vidare i Folkbladets kartläggning framgår det även att man i en del av dessa 15 

kommuner i dagsläget använder sig av konsultföretag för att täcka upp för de sjukskrivningar 

och vakanser som är vilket slår hårt på ekonomin 

Vid ett fältstudiebesök under vår socionomutbildning besökte vi ett socialkontor i en kommun 

belägen i Västerbottens inland började vi samtala med en socialsekreterare om hur 

rekryteringsbehovet ser ut inom socialtjänsten i inlandet. Under samtalet fick vi bekräftat att 

det råder stora problem att kunna behålla en stabil och framförallt varaktig arbetsgrupp. Det 

finns alltså ett stort rekryteringsproblem. När vi själva berättade att vi valt att utbilda oss till 

socionomer men även att vi är glesbygdsbor och ser glesbygden som en framtida arbetsplats 

fick vi en mycket glädjande respons. En glädjande respons dels över vårt val av utbildning 

men även för att vi som glesbygdsbor valt att utbilda oss med intention att stanna kvar och 

arbeta i västerbottens inland. Detta förvånade oss till viss del och gav upphov till frågan om 

varför det finns ett rekryteringsproblem inom socialtjänsten i västerbottens inland. Med detta 

som bakgrund ställer vi oss allt mer frågande till om det verkligen finns förutsättningar för 

socialtjänsten i glesbygden att bedriva ett hållbart myndighetsutövande klientarbete? 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Uppsatsens huvudsyfte är att dels undersöka hur personalomsättningen av socialsekreterare 

ser ut inom socialtjänsten i Västerbottens inland samt utifrån detta försöka åskådliggöra vilka 

förutsättningar och i vilken utsträckning socialsekreterare i Västerbottens inland har att utföra 

myndighetsutövande klientarbete inom socialtjänsten. 

Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

 Föreligger det några svårigheter vid rekrytering av socialsekreterare till Västerbottens 

inland, i så fall vilka och varför? 

 Påverkas förutsättningarna och villkoren för socialsekreterare att utföra 

myndighetsutövande klientarbete i glesbygdskommuner i Västerbotten av en hög 

personalomsättning? 
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 Vad är det som avgör varför man väljer att etablera sig eller flytta från en 

glesbygdskommun? 

 

1.3 Avgränsning 

Vårt forskningsområde i denna studie riktar sig mot socialtjänsten i Västerbottens inland. Att 

tala om Västerbottens inland innebär att man riktar sig mot många kommuner med varierande 

storlek och använder dessa som utgångspunkt i studien. Till omfång utgör dessa kommuner 

ett FÖR stort och omfattande område för vår del. Trots valet av att använda sig av det 

Västerbottens inland som begreppet har vi på grund av den för stora geografiska ytan valt att 

rikta studien till en kommun i glesbygden och ett specifikt socialkontor som 

undersökningsområde. Med glesbygd avser vi att tala om glesbygd utifrån Glesbygdsverkets 

(2007) definitioner och kategoriseringar där Glesbygder - är områden med mer än 45 minuters 

bilresa till närmaste tätort med fler än 3 000 invånare, samt öar utan fast landförbindelse. 

 

Vidare är ett gemensamt kriterium för att man som respondent ska kunna bli inkluderad i vår 

studie att man ska ha antingen erfarenhet av myndighetsutövande klientarbete inom 

Socialtjänsten eller annan likvärdig erfarenhet av socialt arbete inom socialförvaltningen i 

Västerbottens inland.   

 

1.4 Ansvarsfördelning 

Vi har arbetat fram vårt examensarbete gemensamt. Samtliga arbetsmoment har genomförts  

tillsammans så som litteratursökning och läsning av litteratur, intervjuer samt det skrivande 

momentet för att göra arbetet jämlikt. Vårt tillvägagångssätt i denna process har inneburit att 

vi tillsammans utnyttjat lokaler på hemortens Lärcentrum och genom att arbeta sida vid sida 

har vi kunnat reflekterat och diskutera de olika områden vi behandlat. Då människor har olika 

sätt att skriva text har vi gemensamt sammanställt examensarbetet på storbildsskärm för att få 

uppsatsens formalia och språk enhetligt. 

2 Metod 

I följande kapitel kommer vi inledningsvis redovisa valet av forskningsstrategi med metod, 

design och vetenskaplig ansats. Vidare redovisas urvalsförfarandet, genomförande och val av 

analys. Därefter beskriver vi studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet och tillsist tar vi 

upp några etiska övervägande. 

 

2.1 Kvalitativ fallstudie som forskningsmetod  

Det kan visa sig svårt att ge entydiga svar på frågor om hur den sociala verkligheten är 

beskaffad och därför får man inom samhällsvetenskaperna oklara kriterier om vad som är 

sanning och inte. I forskningssammanhang blir metoden alltså ett redskap att använda för att 

finna lösningar och komma fram till ny kunskap om det man undersöker. Som forskare kan 

man angripa frågorna utifrån två sätt, kvantitativt och kvalitativt (Holme & Solvang, 1997) 

Syftet med kvalitativa undersökningar är att söka en djupare kunskap än den fragmentiserade 

kunskap som ofta erhålls vid kvantitativa metoder menar Patel & Davidsson, (2003). Vid 

kvalitativa undersökningar är man heller inte inriktad på att pröva om den information som 
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erhålls har en generell giltighet. Istället vill man, utifrån olika sätt att samla in information, 

dels få en djupare förståelse av det komplexa som studeras, dels beskriva den helhet av det 

sammanhang som det komplexa inryms i (Patel & Davidsson, 2003). Eftersom vi i vår studie 

vill undersöka på ett djupare plan hur personalomsättningen ser ut inom Socialtjänsten i 

Västerbottens inland har vi valt att använda oss av ett kvalitativ angreppssätt med en fallstudie 

som undersökningsmetod, i vårt fall ett socialkontor. Grundläggande för en fallstudie är att 

den innefattar en detaljerad och mer grundlig undersökning av ett specifikt fall, exempelvis en 

viss del av ett samhälle, en organisation eller en specifik situation (Bryman, 2011, s. 74) Vid 

fallstudier utgår forskaren från att identifiera en företeelse och varje organisation eller individ 

är unik i den bemärkelsen att man kan uppvisa gemensamma egenskaper men olika drag. I 

fallstudier blir forskarens syfte då att belysa dessa drag och egenskaper (Bell, 2006).  

Gillham (2010) definierar fallstudie som en aktivitet inom verkligheten som kan förstås 

genom att man studerar eller söker efter förståelse i kontexten som existerar här och nu. Vid 

fallstudier söker man finna svar på en specifik forskningsfråga formulerad utifrån syftet som 

till en början kan vara väldigt övergripande men som senare kan komma att stramas åt och 

mer tydliggöras. Gillham (2010) menar vidare på att man inte ska utgå från tidigare teoretiska 

antaganden vare sig det är från litteratur eller inte. När man erhållit data och försökt att nå en 

förståelse av innehållet så kan man implicera teorier som passar bäst (Gillham, 2010). Då vårt 

ämnesområde är relativt outforskat har vi i vår studie använt oss av ett induktivt angreppsätt 

dvs. våra intervjuer och analyser ligger till grund för vår undersökning och vidare använder 

tidigare forskning som en teoretisk förståelseram. Vid en induktiv ansats uppstår begrepp, 

generaliseringar och hypoteser ur den information man har tillgång till och dessa kan 

förändras kontinuerligt under forskningens gång (Bryman, 2011). 

Som vid alla tillvägagångssätt under forskning kan man ifrågasätta valet av forskningsdesign. 

I forskningssammanhang finns det en viss benägenhet att förknippa fallstudier med kvalitativ 

forskning men detta behöver inte stämma. Dock uppfattas kvalitativa metoder med 

observationer och intervjuer som det mest lämpade valet då man eftersträvar detaljerade 

granskningar av fallet (Bryman, 2011). En del forskare kritiserar och ifrågasätter värdet med 

fallstudier, att studera enstaka händelser, eftersom den information som finns till förfogande 

kan vara svår att kontrollera skriver Bell, (2006). Detta i sin tur kan ge studier ett skevt 

resultat. Dock menar andra att om fallstudier genomförs både systematiskt och kritiskt, syftar 

till en förbättring eller har för mening att utgöra en grund för jämförelser och vidga redan 

existerande kunskap genom publicering finns det all anledning att betrakta den som giltig 

(Bell, 2006) I vår undersökning tas detta i beaktning och vårt syfte är inte att dra generella 

slutsatser utifrån det resultat som framkommer utan vår ambition överensstämmer mer med 

det Bell (2006) påstår om fallstudier, att belysa och utvidga en redan existentiell företeelse.  

Ett vanligt kännetecken inom kvalitativ metod är att den som studerar den specifika 

företeelsen har en närhet till källan man hämtar informationen från (Holme & Solvang, 1997). 

Då det är de yrkesverksamma inom socialtjänsten, i vårt fall främst socialsekreterare men 

även andra verksamma med yrkeserfarenhet inom Socialförvaltning i glesbygden, som 

mycket troligt kan ge en klar bild över av hur situationen ser ut har vi använt oss av 

semistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod. Med detta innebär att en intervjuare 
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under en intervjusituation använder sig av en uppsättning frågor uppställt likt ett frågeschema 

som behandlar ämnet. Frågornas ordningsföljd variera och under intervjutillfället kan 

intervjuaren även ställa ytterligare frågor till respondenterna om det förekommer svar som 

måste förtydligas, s.k. uppföljningsfrågor. Detta kan vara till fördel då intervjupersonen ges 

utrymme att utforma sina svar på ett eget. Kompletterande frågor har visat sig kunna vara 

viktig för studiens resultat och utgång eftersom nya tanketrådar växt fram (Bryman, 2011) 

2.2 Urvalsförfarande 

I studier som omfattar en liten och begränsad population är ett sannolikhetsurval inte att 

föredra då risken för att stickprovet kan komma att skilja sig från populationen är mycket stor. 

Istället får forskaren förlita sig på det egna omdömet samt människors kompetens, sociala 

relationer och position och handplocka respondenter bland de människor som anses motsvara 

forskarens kriterier (Perlinski, 2009). Genom att handplocka ett stickprov använder man sig 

av ett icke- slumpmässigt urval, så kallat snöbolls- eller kedjeurval skriver Bryman, (2011) 

och förklarar att forskarna vid ett snöbolls – eller kedjeurval, ofta användbart vid kvalitativ 

forskning, initialt tar kontakt med ett mindre antal människor som är relevant för 

undersökningens forskningsfrågor. Vidare frågar man dessa respondenter om ytterligare tips 

på respondenter som kan vara aktuella för undersökningen. Ett snöbolls- eller kedjeurval 

används för att få kontakt med personer i grupper var man inte kan ställa upp någon 

urvalsram, med andra ord inte kan göra en uppställning av alla enheter i den population man 

gör sitt urval från (Bryman, 2011)   

 

Eftersom vår studie riktat sig mot ett specifik socialkontor och en mindre population har ett 

snöbollsurval varit att föredra . Till en början handplockades och kontaktades två människor 

båda arbetandes med personalfrågor och rekrytering av socialsekreterare inom 

undersökningskommunen via mail på kommunens hemsida med önskan om att få intervjua 

om hur rekryteringsbehovet ser ut i kommunen. Dessa två visade stort intresse och tillsändes 

ett informationsbrev innehållande information om vår studie och dess syfte samt 

intresseanmälan. Vid visat deltagarintresse tillsändes en intervjuguiden inför mötet. 

Anledningen till detta förfarande var för att kunna effektivisera och få ut så mycket relevant 

information som möjligt under intervjun. Efter intervjun, dessa två respondenter intervjuades 

samtidigt, frågade vi vidare om tips av ytterligare deltagare, denna gång med erfarenhet av 

myndighetsutövande klientarbete i glesbygden. Vi fick ett flertal namn samt kontaktuppgifter  

och detta resulterade i ytterligare tre informationsutskick där samtliga av dessa besvarades. 

Utifrån samma utförande likt vid första intervjutillfället sändes intervjuguide ut. Sammanlagt 

har alltså 5 respondenter ingått i vår studie  (för vidare beskrivning av respondenter se kap. 4) 

och frågorna i  intervjuguiden har varierat beroende på om man är boende på orten eller inte 

(se Bilaga 3 & 4).   

2.3 Genomförande 

Intervjuerna varade i vardera en timme och näst intill alla utfördes på respondenternas 

arbetskontor, detta för att respondenterna skulle känna sig bekväm, säker och tillfreds med att 

tala öppet om sin åsikt. En intervju hölls via telefon med högtalarfunktion påslagen då det 

geografiska avståndet till respondenten försvårade möjligheten att träffas fysiskt. Detta 

försvårade inte intervjun på något vis. Samtliga intervjuer spelades in efter respondenternas 
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godkännande. Detta för att få en sådan klar bild som möjligt över intervjun och kunna 

bearbeta/analysera materialet så korrekt som möjligt i efterhand. Våra intervjufrågor 

formulerades på ett sådant sätt att de skulle vara anpassad till studiens syfte och 

frågeställningar. Frågorna varierade till viss del beroende på intervjuperson och yrkesområde 

men detta påverkade inte huvudämnet, Socialtjänsten i glesbygden och omsättningen av 

personal. 

 

2.4 Innehållsanalys som dataanalysmetod 

Vi har valt att göra en konventionell innehållsanalys av den informationen som kommit fram 

ur intervjuerna. Syfte med en innehållsanalys är att dra replikerbara och valida slutsatser från 

det data som erhålls till kontext (Bell, 2006). När man använder sig av en innehållsanalys 

ämnar man att identifiera vilka skillnader och likheter som finns i texten. Dessa skillnader och 

likheter åskådliggörs i kategorier och teman som man bearbetar fram (Hsieh & Shannon, 

2005). För vår del har valet av innehållsanalys möjliggjort att vi har kunnat analysera vårt, rätt 

omfattande, intervjumaterial på ett djupare plan och utifrån studiens syfte och frågeställningar 

tolkat utvalda delar i texten för att vidare  kunna redovisa vad det är vi egentligen har sett 

under dessa intervjuer. 

  

Vid innehållsanalys särskiljer man enligt Graneheim & Lundman (2004) texten i olika nivåer, 

den manifesta och latenta Vid den manifesta nivån talar man om det som sägs i texten i 

helhet. Vid latent nivå ämnar man tala om tolkningen av texten, hur det som sägs i texten 

uppfattas. Dessa åskådliggörs genom meningsbärande enheter som man bearbetat fram. Som 

forskare är det viktigt att veta vilken nivå man ska fokusera analysen på för att sedan kunna 

redovisa empirin korrekt. Vid båda nivåerna letar man efter en underliggande meningen men 

på den latenta nivån föreligger det ett större djup vid tolkningen (Graneheim & Lundman, 

2004).  I vår undersökning har vi valt att analyserat texten på både manifest och latent nivå. 

Inledningsvis har vi läst igenom texten upprepade gånger för att få en känsla av texten som 

helhet, manifest nivå. Under denna genomgång har vi plockat ut delar av texten som har en 

innebörd vilka rör våra frågeställningar, de så kallade meningsbärande enheterna.  

 

Meningsbärande enheter kan vidare variera i storlek, från att innefatta en del av texten till 

längre stycken och det finns ett antal olika sätt att korta ned en text och begrepp som används 

är reduktion, destillation och kondensering (Graneheim & Lundman, 2004). Med reduktion 

menas att man minskar textens storlek dock finns det inget som nämner hur det påverkar 

kvalitén på innehållet. Destillation innebär att man abstraherar texten för att behålla kvalitén.  

Det sistnämnda begreppet och som vi har valt att använda oss av är kondensering. 

Kondensering innebär att man förkortar ned texten men samtidigt behåller kärninnehållet. När 

meningsenheterna är kondenserande tar man ut koder som kortfattat beskriver innehållet 

(Graneheim & Lundman, 2004) Figur 3 illustrerar ett exempel på hur vi analyserat materialet 

på manifest nivå. 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett exempel på hur vi vidare analyserat texten på latent nivå och delat upp texten i koder, 

kategorier och teman illustreras nedan i Figur 4. Här har Koder grupperats in i kategorier.  

En kategori består av flertalet koder som har ett liknande innehåll, alltså återspeglar det 

centrala i texten, och svarar på frågan vad? För att länka samman innehållet och på ett djupare 

plan få fram den underliggande meningen väljer man att skapa teman vilket har varit vårt 

sista steg. Detta har gjorts för att söka svar på frågan hur (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Alternativa kriterier för bedömning av kvalitativ forskning 

Vid all samhällsvetenskaplig forskning finns det tre viktiga bedömningskriterier som 

granskare utgår ifrån när de bedömer undersökningen och dess resultat menar (Bryman, 

2011). Dessa är reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Med reliabilitet menas hur pass väl 

en undersökning blir densamme om undersökningen genomförs på nytt eller om 

undersökningen påverkas av någon slumpmässig betingelse (Bryman, 2011). Reliabiliteten 

handlar alltså om hur pass väl det mätinstrument man använder kan motstå och påverkas av 

något slumpartat. (Davidson & Patel. 2003). Med en undersöknings replikerbarhet menas hur 

pass väl en undersökning, med samma metod och upplägg, kan återupprepas av andra 

forskare och få liknande resultat. För att detta ska kunna vara möjligt krävs det att en noga 

och utförlig beskrivning av tillvägagångssättet finns tillgänglig (Bryman, 2011). Det sista 

bedömningskriteriet handlar om undersökningens validitet, hur pass väl det mätinstrument 

forskaren använder sig av mäter det som avses mäta. Det är mycket viktigt att den som 

undersöker är väl medveten om att de val man gör innan och under forskningsprocessen, 

Meningsbärandeenhet Kondensering Koder 

”oftast så får vi nyexaminerade, när 

vi utannonserar tjänsterna så 

kommer de från dom här större 

städerna. Man kommer hit och 

jobbar och när man har jobbat så 

man fått arbetslivserfarenhet så vill 

man ju givetvis flytta tillbaka dit  

Från där man kommer. Så det är ofta 

så det ser ut.  Vi får som sagt 

sökande på tjänsterna men då är dom 

alltså, dom är ny.” 

- Nyutexaminerade storstadsbor 

söker på dom utannonserade 

tjänsterna. Man arbetar för att 

skaffa arbetslivserfarenhet och har 

som ambition att flytta tillbaka 

efter det.   

 

- Nyutexaminerade 

- Söker från utbildningsort 

 

Figur 1 

Koder 

 

- Nyutexaminerade 

- Söker från 
utbildningsort 

 

 

Kategorier (Vad) 

 

- Sökanden 

 

Teman (Hur) 

- Yrket Socialsekreterare 
och dess position på 
arbetsmarknaden 

 

Figur 2 
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exempelvis val av forskningsstrategi, sin tur kan inverkan på studiens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet (Bryman, 2011).  

 

Vid kvalitativ forskning, vilket vår studie är, finns det således några andra ståndpunkter eller 

kriterier som man använder sig av när man ska bedöma och värdera undersökningens 

reliabilitet och validitet. Istället talar man då om undersökningens tillförlitlighet och äkthet 

där tillförlitligheten delas in i fyra delkriterier trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheten att konfirmera (Bryman, 2011)  

När man redogör för en studies trovärdighet innebär detta att forskaren dels har säkerställt att 

forskning utförts i enlighet med regler kring forskningsförfarandet. Likaså ska forskaren 

redogör i vilken grad det resultat som framkommit under forskningens gång är förankrat med 

de personer som innefattas i studien. Detta kan göras i form av en respondentvalidering. 

Respondentvalidering innebär i vårt fall att man skickar ut den färdiga transkriberingen till 

berörda respondenter för att få en bekräftelse på att det som transkriberats överensstämmer 

med verkligheten på ett korrekt sätt. Problem som kan tänkas uppstå är att respondenterna kan 

få en defensiv reaktion och uttrycka en önskan om att få ta bort vissa stycken ur 

transkriberingen (Bryman, 2011). I vår studie har vi utgått från Umeå Universitets regler och 

riktlinjer och angiven kurslitteratur om forskningsförfarande men även utifrån vår handledares 

riktlinjer. Vi har dock inte valt att använda oss av respondentvalidering pga. tidspress. Då vi 

inte uppfyllt båda kriterierna kan trovärdigheten påverkas dock menar vi på att vårt 

intervjumaterial har transkriberats på ett objektivt och korrekt sätt utan att lägga in egna 

värderingar och tolkningar.  

 

Vad gäller studiens överförbarhet så skiljer det sig åt vid kvalitativa och kvantitativa studier. I 

kvalitativa studier undersöker man oftast en mindre grupp med respondenter och detta innebär 

en mer intensiv undersökning vilket Bryman (2011) redogör som thick descriptions. Med det 

menas att man med fylliga eller täta beskrivningar redogör för de detaljer som innefattas.  

Detta ger andra möjligheter att bedöma om resultatet är möjligt att överföra och applicera på 

en annan miljö. Vår studie är begränsad till ett socialkontor vilket medför att överförbarheten 

är begränsad eftersom vi undersöker en specifik företeelse. För vår del har överförbarheten 

istället inneburit hur noga och detaljerat vi redogjort för vårt urval, och strukturen på 

forskningsförfarande för att kunna möjliggöra att en liknande studie ska kunna genomföras i 

en annan kommun.  

För att kunna redogöra för studiens pålitlighet gäller det som forskare att anta ett granskande 

synsätt, auditing. Vid auditing skapar man en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

forskningens alla faser (Bryman, 2011). Utifrån detta resonemang och för att säkerställa 

studiens pålitlighet har vi tydligt redovisat vår forskningsgång där både syftet med studien 

och frågeställningar ingått. Analysprocessen och tillvägagångssättet har beskrivits och 

tydliggjorts grundligt. Vi har även redogjort för våra val av respondenter samt genomfört 

intervjuer med hög säkerhet då de spelats in och transkriberats så att eventuella granskare ska 

kunna bedöma kvalitén.  
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Vad gäller konfirmering innebär detta att forskaren försöker säkerställa att denne agerat i god 

tro utan personliga värderingar under forskningsförfarandet (Bryman, 2011). I största 

möjligaste mån har vi under arbetet förhållit oss objektiva för att inte låta personliga 

värderingar påverka vår forskning och vårt arbete.  Vi har kontinuerligt diskuterat och 

reflekterat över våra egna värderingar och åsikter under forskningens gång för att inte det ska 

påverka studiens resultat  

 

2.6 Generalisering  

Vår studie riktar sig mot Västerbottens inland och inom denna region är Socialförvaltningen 

och Socialtjänstens organisering och struktur uppbyggd på liknande sätt. Man kan således 

även urskilja en liknande problematik på många socialkontor i västerbottens kommuner  när 

det gäller personalomsättning och rekrytering av socialsekreterare vilket gör att vi, med detta 

som utgångspunkt, anser att studien med dess resultat vidare skulle kunna överföras och 

appliceras på andra socialkontor i glesbygden.  

Det finns olika typer av generaliseringsanspråk och som forskare bör man ta i beaktning om 

det är du själv som forskare eller läsaren som ska kunna generalisera det resultat som kommit 

fram ur studien.  Inom vetenskaplig forskning är det vanligt att man som forskare bygger upp 

sin studie och argumenterar för en generalisering utifrån statistiska metoder eller genom 

påståendelogik (Kvale, 2014). 

I vår studie använder vi oss av analytisk generalisering (Kvale, 2014). Analytisk 

generalisering härstammar från Stakes (1995) naturalistiska generalisering. Naturalistisk 

generalisering baseras på personliga erfarenheter  vilka kan vara applicerbar på studier utförd 

med ett mindre antal respondenter. Studien ska kunna generaliseras till en liknande situation 

med förbehåll att respondenterna inte är för avvikande utan att andra ska kunna känna igen sig 

i vad som framkommer i studien. Naturalistisk generalisering hör framförallt till 

fallstudiemetodiken (Staken, 1995)  Med analytisk generalisering menas alltså att forskaren 

gör en bedömning på studiens resultat och hur väl den kan appliceras på liknande situationer. 

Här läggs det stor vikt av att komma med välgrundade belägg som gör att den analytiska 

generaliseringen kan genomföras (se kapitel 3.5 om Alternativa kriterier för bedömning av 

kvalitativ forskning) och möjliggöra för läsaren att ta bedöma hur pass väl resultatet kan 

generaliseras till en annan situation (Kvale, 2014). För vår del handlar det alltså om hur pass 

väl vi kan redogöra för den som läser dels hur vi har gått tillväga och hur pass väl vi kan 

argumentera för vårt resultat samt i vilken utsträckning vi anser att resultatet kan 

generaliseras.  

2.7 Etiska övervägande 

Inom forskning gäller det att förhålla sig till ett grundläggande individskyddskrav. Detta 

individskyddskrav delas upp i fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Inledningsvis har vi följt Vetenskapsrådets regler och riktlinjer om informationskrav där 

samtliga respondenter har fått ett utskickat missivt brev innehållande studiens syfte, vikten av 
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deltagande, anonymitet, samtycke till inspelning av intervju, bearbetning och publicering av 

material samt kontaktuppgifter för intresseanmälan och eventuella frågor kring studien.  

För oss har det även varit väldigt viktigt att informera deltagarna om samtyckeskravet att de 

har rättighet att när som helst kunna avbryta sin medverken och att medverkan är på frivillig 

basis. Detta med anledning av att studien genomförs på en liten ort. 

Vidare har vi likaså lagt stor vikt på att säkerställa konfidentialitetskravet. Genomgående, från 

intervju till redovisningen av empirin, har vi undvikit att nämna ort och enskilda respondenter 

vid namn så att det inte är möjligt för läsare att kunna identifiera varken ort eller individer. 

Dock är vi medvetna om att deltagarna inom studien kan komma att urskilja individer ur den 

empiri som redogörs, eftersom studien genomförts på en liten ort och att vi använt oss av ett 

snöbolls – kedjeurval vid vårt urval av respondenter (Se 4.3 om urvalsförfarande). Vi kan 

dock hävda att vi i den möjligaste mån har försökt framställa empirin så att den inte ska 

riskera påverka respondenterna i någon som helst negativt bemärkelse.  

Informationen om hur deltagarnas uppgifter hanterats, samt var och hur publiceringen av det 

slutgiltiga resultatet kommer se ut och vilka som har tillgång till den, nyttjandekravet, har 

delgivits både i informationsbrevet samt även inledningsvis under våra intervjuer. Deltagarna 

har även erbjudits att få ta del av det färdigställda arbetet och samtliga har visat ett stort 

intresse av att få ta del av den slutgiltiga produkten.  

3 Tidigare forskning 

Vårt forskningsområde framstår vid litteratursökning som relativt marginell vilket följaktligen 

har medfört att vi inte har förhållit oss till några etablerade teorier inom området. Istället utgår 

vi från forskning som liknar vårt område för att kunna förstå det skeende vi undersöker. 

Inledningsvis redogör vi om Socialtjänsten som verksamhet och hur situationen ser ut för 

socialsekreterare med fokus på karriär, arbetsvillkor och förutsättningar. Därefter redogörs 

Sveriges demografiska skillnader med fokus på urbanisering, flytt och bosättningsmönster 

samt vilka förutsättningar och chanser den norrländska glesbygden har till överlevnad. Genom 

detta förfarande använder vi litteraturen som teoretisk förståelseram för att kunna förstå 

glesbygdens problematik. Detta kan vidare i sin tur öppna upp till diskussion och bidra till 

fortsatt forskning inom ämnet.  

 

3.1 Socialtjänsten - samhällets stöttepelare 

Socialtjänsten är den verksamhet som har i uppdrag att främja för människors ekonomiska 

och sociala trygghet och möjliggöra ett deltagande i samhället där jämlikhet i levnadsvillkor 

ska följas (Eneroth, 2012) Socialtjänsten är en ramlagstyrd verksamhet som behovsprövar, 

beviljar och hjälper till med  insatser i from av vård och behandlingar. Det sociala arbetet 

inom socialtjänsten innefattar ett brett område av arbetsuppgifter. Det kan vara att arbeta med 

barnavårdsutredningar, försörjningsstöd eller att ge information och rådgivning i sociala 

frågor (Eneroth, 2012) Kommuner är ålagd, utifrån lagstiftning, att bedriva en viss typ av 

verksamhet, dock utan närmare angivelse av omfattning eller kvalité (Wörlén, 2010). 

Socialsekreterare som bedriver socialt arbete inom socialtjänsten och Individ- och 

familjeomsorgen (IFO) är tydliga exempel på s.k. gräsrotsbyråkrater vilket medför ett 
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betydande handlingsutrymme med stora prioriteringsbeslut om vem som skall få hjälp eller 

inte och på vilket vis (Wörlén, 2010). Begreppet gräsrotsbyråkrat är en översättning av 

Michel Lipskys myntade begrepp street level bureaucrats  vilket innebär att 

gräsrotsbyråkrater i mötet med medborgaren innehar en position där man å ena sidan 

företräder sin organisation och å andra sidan står i nära och direkt kontakt med människor i 

behov av stöd och hjälp (Wörlén, 2010).   

 

En av socialsekreterarens huvuduppgift att fungera likt en stödfunktion och genom 

empowerment, hjälp till självhjälp, kunna vägleda och stötta enskilda individer eller grupper 

till att finna sina styrkor och förbättra sin tillvaro. Där ska man som socialsekreterare även 

främja och arbeta för klienten och företräda deras intressen. Som professionell är det viktigt 

att bemöta människor med respekt och förståelse. I möten med människor i utsatta situationer 

gäller det att finna en balans i den myndighetsutövning man utför (Svensson, 2008). Som 

socialsekreterare kommer man att ställas inför svåra situationer i arbetet där det finns en risk 

att man behöver ta svåra beslut då man inom socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och 

unga (Eneroth, 2012), exempelvis olika typer av tvångshandlingar som LVU, Lagen om vård 

av unga (1990:52), och LPT, Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128). Syftet är inte att 

utöva makt utan mer att hjälpa klienten att inse vilken livssituation denne befinner sig i och 

kunna ta kontroll över sitt liv (Akademikerförbundet SSR, 2013) 

Socialtjänstens uppgift blir att tillgodose och tillfredsställa klientens behov utifrån 

organisationens uppdrag. Som gräsrotsbyråkrat har du inte någon ovillkorlig eller gränslös 

handlingsfrihet. Snarare kan det bli så att lagar, men även interna regler och riktlinjer, kan 

visa på gränsen för var den enskildes handlingsdomän går (Wörlén, 2010).  Oavsett 

arbetsplats har de flesta tjänstemännen en åsikt av att dennes verksamhet inte tillhandahåller 

tillräckligt med resurser (Svensson & Johnsson & Laanemets, 2010) I Wörléns (2010) studie 

framgår det att ett flertal tjänstemän inom IFO angett avvägningar avseende hur mycket 

arbetstid som skall avsättas för olika ärenden men prioriteringar mellan klienter görs även 

också rent turordningsmässigt. Hur stort handlingsutrymmet är, bestäms av organisationens 

uppdrag skriver Svensson m.fl. (2010) och hur detta handlingsutrymme används påverkas av 

faktorer som rutiner, professionella tolkningar och individuella faktorer hos 

socialsekreteraren. Det finns vidare även en stor frihet men också mängder av lagar och 

förordningar som styr socialsekreterarens myndighetsutövning Svensson m.fl. (2010, s.16) 

menar att Socialarbetarens frihet, och samtidigt ansvar, ligger i hur man hanterar det 

utrymme som ges.  

 

3.2 Socionomers karriärvägar och motiven bakom dessa 

Antalet yrkesverksamma socionomer är större än någonsin skriver Dellgran & Höjer (2005) i 

sin artikel om rörelser i tiden - professionalisering och privatisering i socialt arbete. 

Socionomutbildningen har under många år varit en eftertraktad universitetsutbildning och 

arbetsutbudet för de nyutexaminerade har varit stort under en lång period. Det har alltså inte 

rått någon brist på arbete även om det finns incitament om att socionomers arbetsmarknad 

kommer bli tuffare framöver (Dellgran & Höjer, 2005) 
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Hur arbetsmarknaden styrs påverkas till stor del av vilka politiska beslut som fattas och 

kommuners budget. Under de kommande åren förväntas behovet av socionomer öka, 

framförallt socialsekreterare, då en del yrkesverksamma väljer att lämna yrket efter en tid. 

Något som förekommer oftare i förhållande till andra yrken. Arbetsförmedlingen (2015) gör 

en bedömning utifrån deras yrkeskompass att socialsekreterare kommer möta en god 

arbetsmarknad under de kommande åren men störst chans till jobb kommer socialsekreterare 

med yrkeserfarenhet ha då det allt oftare saknas spetskompetens inom en del arbetsområden 

exempelvis arbete med ungdomar eller personer med missbruk. Arbetsgivare menar på att 

tillgången på nyutexaminerade socionomer är god men det råder brist på arbetssökande med 

yrkeserfarenhet. Arbetsmarknaden kommer variera mellan olika regioner och i 

storstadsregioner runt kusten och framförallt på universitetsorter kommer det vara stor 

konkurrens om jobb medan konkurrensen i glesbygden och då i synnerhet i regioner belägen i 

de allra nordligaste delarna av landet (Arbetsförmedlingen, 2015)  

 

Socionomers arbetsfält är brett och arbetsutbudet varierar därför kommer även karriärvägarna 

vara flexibla menar Kullberg (2011) som undersökt socionomers karriärval i arbetsblivet, 

både uppför i organisationshierarkin men även ur ett livstidsperspektiv. Hur man definierar 

begreppet karriär skiljer sig dock åt. När man talar om karriär, talar man vanligtvis om hur 

människor, med makt och pengar som drivkrafter, klättrar inom en organisation. Begreppet 

karriär kan dock definieras högst olika. Den kan skilja sig mellan att vara objektiv eller 

subjektiv där den objektiva karriären utåt sett är den synliga med allmänhetens uppfattning 

om status och position. Den subjektiva karriären däremot handlar mer om människans egen 

syn på vad karriär är. Ett liknande synsätt att definiera karriär kan vara att skilja dem åt som 

en yttre respektive inre. Den yttre ses då som en formell karriär innehållande samhällets och 

organisationers förväntningar om framgång medan den inre karriären mer handlar 

om individens egna värderingar och subjektiva känslor (Kullberg, 2011). 

 

Socionomer som yrkesgrupp är i hög utsträckning flexibel och rörlig när det kommer till 

arbetsbyten skriver Kullberg (2011) och socionomyrket saknar formella karriärvägar, att man 

följer en form av kompetenstrappa, vilket många andra yrken har. Samhället har genom 

tiderna skapat traditionella karriärvägar som man förväntat sig att utbildade socionomer ska 

förhålla sig till och följa men dess finns inte i lika stor utsträckning idag och den breda 

arbetsmarknaden inom det sociala arbetsområdet bidrar bl.a. till att det största arbetsfältet för 

socionomer, Socialtjänsten, framförallt myndighetsutövande områden blir ett ingångs- 

och genomgångsområde. Socialtjänsten och det myndighetsutövande arbetet skulle alltså 

kunna ses som en informell karriärväg i praktiken (Kullberg, 2011). 

 

Enligt Dellgran & Höjer (2005) börjar vanligtvis nyutexaminerade socionomers karriärväg på 

socialkontor och det är framförallt den yngre generationen som förvärvsarbetar och då på 

IFO. Den äldre generationen återfinns i större utsträckning på det terapeutiska fältet eller 

inom sjukvården. Akademikerförbundet SSR (2014) kartläggning över socialsekreterares 

arbetssituation år 2014, gjord på kommuner med totalinnevånare om 8000 eller mindre, visar 

även den att socialsekreterare med liten eller ingen erfarenhet vanligen arbetar på socialkontor 
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och då med ekonomiskt bistånd medan de med erfarenhet om sju till tio år vanligtvis jobbar 

med äldre. 

 

Under de senaste två decennierna har det sociala arbetets position som teoretiskt huvudämne 

förstärkts i förhållande till andra professioner skriver (Dellgran & Höjer, 2005). 

När ett yrkesområde professionaliseras kommer interna omstruktureringar som följd och vissa 

arbetsområden inom yrken blir mer attraktivare än andra. Därmed byggs även hierarkiska 

statusordningar upp. Att det existerar hierarkiska statusordningar inom socionomyrket 

återspeglas även i de valmöjligheter om inriktning som socionomstudenten har under sin 

utbildning. Även människors yrkesmässiga intressen följer denna ordning. De yrkesområden 

som tycks vara mest eftertraktad är terapi, familjerätt, barnpsykiatri men även arbete som 

skolkurator. Mindre attraktiva områden är missbrukarvård, försörjningsstöd och äldreomsorg 

(Dellgran & Höjer, 2005). 

 

Hur karriärvägen ser ut för respektive arbetare beror på vilket bakomliggande motiv individen 

har när denne väljer arbete. Motiven är högst individuella och varierar där både makt, lön, 

kompetensutveckling och status kan ses som påverkansfaktorer. Likaså kan strukturella och 

organisatoriska förutsättningar spela stor roll Kullbergs (2011). Dellgran & Höjer (2005) 

undersökning visar att många socialsekreterare söker till Individ - och familjeomsorgen (IFO), 

arbetar en kortare period för att sedan kunna utöka sin kompetens och meritering. Därefter 

söker man sig vidare till arbetsområden med högre lön, status och professionell 

handlingsfrihet (Dellgran & Höjer, 2005). Kullbergs (2011) studie visar att kvinnliga 

socionomers karriärmotiv, till viss del även manliga, inte handlar om lön och makt utan där 

har istället faktorer som autonomi, arbetets innehåll, självständighet, handlingsutrymme samt 

personlig utveckling och möjlighet att utveckla och förändra varit styrande och avgörande. 

För männens del har frihet och självständighet samt utrymme för möjligheten att kombinera 

förvärvsarbete med familjeliv varit avgörande motiv (Kullberg, 2011). 

 

Hur statusordningen inom socionomyrket kommer utveckla sig över tid är svårt att veta men 

Dellgran & Höjer (2005) menar på att det kommer innebära svårigheter för både kommuner, 

verksamheter, utbildningsansvariga men även yrkesutövande. Om det finns en obalans mellan 

arbetsområden kan det ge incitament om att man i framtiden rör sig mellan arbeten som har 

sämre och bättre villkor och att detta resulterar i att vissa yrkens positioner, då bland annat det 

traditionella klientarbetet med myndighetsutövning, försvagas. För den kommunala IFO kan 

detta framförallt bli ett problem vid rekrytering då det försvårar möjligheten att behålla 

personal, vilket i sin tur ger hög personalomsättning kontinuitetsproblem och större kostnader 

i form av introduktion och upplärning vid nyrekrytering (Dellgran & Höjer, 2005).   

 

3.3 Socialsekreterares situation och villkor på arbetsmarknaden 

Arbetsvillkoren för socialsekreterare och i synnerhet för de som utreder barn och unga har 

allvarligt försämrats de tio senaste åren skriver Tham (2014, 11 oktober) i en debattartikel i 

DN. De arbetsuppgifter som socialsekreterare med ansvar för barn och ungas utredningar 

brukar beskrivas som de svåraste inom Socialtjänsten och mycket talar för att de som utför 
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dessa arbetsuppgifter borde vara mest rutinerade och yrkeserfaren men så är inte fallet. Istället 

är det ofta nyutexaminerade som ansvarar för dessa områden. Thams artikel bygger på hennes 

egen nyligen genomföda studie på socialsekreterares arbetsvillkor där man ställt frågor om 

bl.a. krav, ärendemängd, övertidarbete, svårighetsgrader samt den organisation man arbetat i 

då om stöd, ledarskap, organisationsklimat. Sammanfattningsvis visar studien att arbetskraven 

ökat påtagligt och nästan varannan socialsekreterare uppger att man måste arbeta övertid. Den 

höga arbetsbelastningen påverkar i sin tur både familjeliv och hemmet negativt och 

socialsekreteraren upplever ofta stress. Höga nivåer av stress påverkar arbetsklimatet negativt 

likaså kvalitén på det arbete man utför.  Tiden för klientarbetet har försämrats och man känner 

ofta sig otillfredsställd med det arbetssätt man använder när man utför sina arbetsuppgifter. 

Vad som påverkar socialsekreterares beslut att stanna kvar på en arbetsplats varierar men en 

bidragande faktor som kan vara avgörande för att man väljer att stanna kvar är bra 

handledning likaså ett gott stöd och mentorskap från den närmaste chefen. En bidragande 

faktor som kan bidra till att man däremot väljer att lämna arbetsplatsen är den att man 

upplever att man inte känner sig väl omhändertagen av ledningen samt att man inte värderas 

tillräckligt (Meager & Tham, 2009). 

Akademikerförbundet SSR:s (2014) publikation visar liknande resultat när det gäller upplevd 

ökad arbetsbelastning. Detta påverkar i sin tur hur nöjd man är över sitt arbete. Stressen inom 

Socialtjänsten har ökat och socialsekreterare har mindre tid för klienter, likaså ökar antalet 

sjukskrivningar på arbetsplatserna och man får allt svårare att rekrytera personal. Det anses 

även finnas brister inom organisationer främst i de något mindre kommunerna. Det är svårt att 

rekrytera erfaren personal till IFO och i största allmänhet är det hög personalomsättning inom 

Socialtjänsten. I undersökningen svarar även många, främst yngre, att de tycker att 

introduktionen på arbetsplatsen är dålig när man kommer som nyrekryterad 

(Akademikerförbundet SSR, 2014).   

Frågan om vad som kan bryta denna problematiska situation och utveckling som 

socialsekreterare befinner sig är svårt att besvara och Tham (2014) menar på att det är en 

komplex problembild där många områden måste ses över. Akademikerförbundet SSR:s 

(2014) kartläggning visar att högre lön, förbättrade arbetsvillkor generellt, mer tid åt klienter 

samt kompetensutveckling är de mest framträdande och avgörande orsakerna som skulle 

kunna påverka socialsekreterare att inte lämna arbetsplatsen. Tham (2014) skriver att en lugn 

och trygg inskolning förutsätts men med hög personalomsättning, vakanser och högt 

arbetstryck är detta inte möjligt på många socialkontor. Här behövs ett gemensamt 

ansvarstagande från både utbildare och arbetsgivare.  För att få stopp på den rådande 

turbulensen ute på arbetsplatser i landet och stoppa personalens flykt måste man bygga upp en 

fungerande verksamhet med stabilitet inom personalgrupperna. Det krävs även att man sätter 

in fler tjänster och minskar på det administrativa arbetet vilket upptar mycket tid inom det 

myndighetsutövande klientarbetet (Tham, 2014). 

3.4 Sveriges demografiska skillnader - en konsekvens av urbaniseringen 

Sveriges befolkning ökar men inte i hela landet och enligt siffror koncentreras Sveriges 

befolkning alltmer till landets storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö. Under de närmaste 

åren väntas en tillökning om 37 procent till dessa kommuner. Prognosen folkmängd i 
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glesbygdskommunerna väntas minska med 10 procent (Karlsson, 2015) När man talar om hur 

människor flyttar från landet till städer avser man att tala om urbanisering och detta innebär 

att befolkningstillväxten i städer ses som ett fenomen av landsbygdens avfolkning. Enligt 

Boverkets (2012b) publikation växer storstadsregionernas pendlingsorter och därmed sker 

även en betydande befolkningstillväxt inom dessa regioner. Den omgivande landsbygden är 

relativt tätbefolkad, framförallt de som geografiskt sett är belägen nära någon form av central 

knytpunkt eller kommunikativ station. Utanför detta pendlingsstråk befinner sig glesbygden 

och mindre orter och dessa har en under en längre tid haft en negativ befolkningsutveckling. 

 

Ur ett historiskt perspektiv har fördelningen av folkökningen varit ojämnt fördelat och 

förväntas även fortsätta fördela sig ojämnt i framtiden. Orsakerna till att det sker en 

befolkningsminskning i glesbygdskommunerna beror dels både på att antalet döda varit fler 

än antalet födda men även att urbaniseringen ger efterföljande konsekvenser då den yngre 

generationen väljer att bosätta sig i större städer (Karlsson, 2012). Figur 1 illustrerar 

folkmängdsfördelningen ur ett historiskt och framtida perspektiv (Karlsson, 2015) 

 

 
Figur 3  

     

3.5 Varför flyttar man? – geografisk rörlighet 

Vad är det som gör att människor väljer att flytta? Historiskt sett kan man urskilja en 

mångfald modevågor av individuella preferenser och val när det kommer till flyttningsrörelser 

skriver Wiberg, Petterson & Johansson (2000) och de förändringar som sker i 

bosättningsmönster kan ses som en konsekvens av demografiska händelser i form av födslar 

och dödsfall samt människors flyttningsrörelser.  Enligt rapporter från AMS om geografisk 

rörlighet kan man grovt sett dela in flyttningar i tre kategorier arbetsmarknads- studie- och 

familjerelaterade flyttningar (Israelsson, Strannefors & Tydén, 1993). Det finns omfattande 

forskning om drivkrafter bakom bosättningsmönsters förändringar. Wiberg, m.fl. 

(2000)  nämner drivkrater som ekonomisk-geografiska förhållanden dvs. dynamiken i lokala 

och regionala sysselsättningsmöjligheter, lön och tillgänglighet till resurser etc. Andra 

drivkrafter kan vara Attityder - där inställning till olika geografiska platser och livsstilar har 

betydelse.   
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Människors val att flytta på sig eller stanna kvar på ett ställe styrs även över vilken syn man 

har på vad som är meningsfulla social värden i livet. Höga livsvärlden för vissa kan innebära 

möjligheten till miljöombyte medan andra förknippar det med att kunna bo kvar på en speciell 

plats. Enligt Wiberg m.fl. (2000) formas bosättningsmönstret över tid även utifrån det sociala 

kontaktnät man omringas av, och då i synnerhet släkt eller anhörigas bosättningsmönster. De 

som väljer att stanna kvar eller flytta tillbaka till sin hembygd har ofta ett mycket starkt band 

och eller kontakt med släkt eller barndomskamrater (Wiberg m.fl., 2000). 

 

De drivkrafter som finns bakom människors bosättningsmönster och flyttströmmar är 

komplexa och samspelar ofta parallellt med varandra och Wiberg, m.fl. (2000) delar in dessa 

strömmar i två huvudkategorier där olika egenskaper och faktorer påverkar; 

omgivningsegenskaper egenskaper respektive individbundna egenskaper. 

Omgivningsegenskaper kan vara tillgång på arbetstillfällen och serviceförsörjning samt 

utbildningsmöjlighet. Individbundna egenskaper förhåller sig mer till yrkeskompetens och 

sysselsättning eller möjligheten att förverkliga personliga önskemål om var man vill bosätta 

sig (Wiberg, m.fl., 2000). 

 

Viktiga aspekter att ta i beaktning när man rör på sig handlar om vad man vill, bör och kan 

skriver Holm, Mäkilä & Öberg (1989) Vad man vill, bosätta sig eller röra på sig, kan 

förklaras av en närhets- eller lagomprincip. Här är idén om att nära relationer och föremål är 

viktigare än det som är avlägset avgörande och ett motto man förhåller sig till skulle kunna 

vara lagom är bäst. Vilka rörlighetshandlingar man bör göra förklaras av janteprincipen och 

arbetarprincipen. Här styr normer, moraluppfattningar och förebilder.  

Vad vi kan göra beror på vilka individuella och kontextuella förhållanden som råder. En 

restriktion som kan ses ur ett organisatoriskt perspektiv är när en ung man eller kvinna från 

glesbygden väljer att flytta till en universitetsstad för att utbilda sig eftersom utbildning oftast 

är förlagd och stationerad till specifika orter. Likaså kan arbetsmarknadens parter skapa 

bestämmelser i form av anställningsformer som i sin tur påverkar och maktbegränsar 

medborgares val och möjlighet att styra över var man vill flytta och eller bosätta sig (Holm, 

Mäkilä & Öberg, 1989).  Figur 2 illustrerar analysen av individuella och omgivningsmässiga 

bestämningsfaktorer till rörlighet (Holm m.fl., 1989).  

 

 
Figur 4 
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3.6 Glesbygdens chans till överlevnad 

Vad som bidrar till bygders chanser att utvecklas och exploatera hänger på i vilken mån 

bygden upplevs som en attraktiv och konkurrenskraftig miljö för både företag och hushåll. 

Faktorer som bidrar till att bygder ses som attraktiv och att det finns en möjlighet till 

bosättning är mängden och variationen av arbetstillfällen, serviceutbud och närheten till 

utbildningsmöjligheter (Wiberg m.fl., 2000).  

 

Wollin-Elhouar, (2014) skriver att med glesbygdens fortsatta avbefolkning påverkas 

förutsättningarna och levnadsvillkoren för de som redan är bosatt på bygden och dessa 

problem belyses inte i lika stor utsträckning som de borde göra i samhällsdebatten. 

Landsbygdsforskare anser att det är viktigt att framhålla landsbygdens särskildhet i jämförelse 

med storstäder och framförallt belysa landsbygdens utanförskap och utsatthet för att visa på 

och förändra vilka orättvisa villkor som finns (Wollin-Elhouar, 2014)  

 

Vidare skriver Wollin-Elhouar, (2014) att relatera glesbygd till problem och marginalisering 

innebär även att glesbygden som begrepp får en negativ innebörd och bär således därför på 

associationer som avsaknad och brist. När man talar om glesbygden jämför man oftast 

glesbygden med storstäder vilka ses som givna och normativa platser att förhålla sig till och 

jämföra sig med. På så vis upplevs glesbygden som något avvikande och man talar i termer 

vad som saknas och inte finns istället för att se vilka tillgångar och förutsättningar glesbygden 

egentligen har. Glesbygdsproblematiken med den sociala exkludering som sker ses som en 

mycket olycklig effekt av urbaniseringens rörliga arbetsmarknad. Glesbygden hamnar utanför 

den rörlighet som i övrigt råder i samhället och får representera det förgångna och 

traditionella istället för att medverka i det nutida och gemensamma välfärdssamhället. 

Vardagslivet inom glesbygden bidrar alltså inte lika mycket till tillväxten vilket logiskt sett 

innebär att dessa glest befolkade arealer inte alstrar lika stor samhällelig nytta som större och 

centraliserade städer gör. Osökt uppfattas på så vis dessa platser som något ovaraktigt och 

frågan blir då om glesbygden kommer tillhöra Sverige i framtiden (Wollin-Elhouar, 2014). 

Israelsson m.fl., (1993) menar på att av naturliga orsaker väljer människor hellre att flytta dit 

arbeten finns istället för att gå arbetslös på sin hemort. Bygders avbefolkning resulterar i 

skeva ålderstrukturer vilket gör att andelen yrkesaktiva minskar på glesbefolkade arealer 

därmed tappar dessa geografiska platser arbetsför och kvalificerad arbetskraft (Israelsson m.fl. 

1993) För att försöka förändra och stoppa den pågående avbefolkningen och utglesningen av 

glesbygden krävs det enligt Wiberg m.fl., (2000)  en del åtgärder och skriver att stora 

förhoppningar ställs på satsningar av högskoleutbildningar och att högskoleplatser 

decentraliseras till ett flertal mindre kommuner i Norrlands inland. Detta skulle vara nyckeln 

till framgång både när det gäller ekonomi och sysselsättning och öppna upp vägar för att ge 

glesbygden en ökad möjlighet till fortsatt existens (Wiberg m.fl., 2000)  

4 Resultat och Resultatanalys 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för vårt resultat av studien och löpande analysera 

resultatet utifrån den teoretiska förståelseram som vi har förhållit oss till.  Materialet har 

sammanställts utifrån våra tre övergripande teman som vi bearbetat fram under vår 

innehållsanalys (se Metodkap. 2) av intervjumaterialet: yrket socialsekreterare och dess 
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position på arbetsmarknaden – utbildning, utbud och efterfrågan och att bedriva 

myndighetsutövande klientarbete i glesbygden - socialsekreterares villkor och förutsättningar 

samt glesbygdens förutsättningar att erbjuda stödjande verksamhet - karriär och rörlighet  

 

Mestadels har vi sammanfattat svaren på frågorna men för att visa på respondenternas syn har 

vi stundvis använt oss av direktcitat för att läsaren ska kunna få en bättre förståelse. De 

direktcitat som vi använt oss av är citerad som Intervjuperson 1, 2, 3, 4 och 5. Nedan kommer 

en kort och lite grundligare presentation av de fem intervjupersonerna. 

 

Intervjuperson 1 och 2 - har båda lång arbetslivserfarenhet av personalfrågor och rekrytering 

av personal inom den kommun vi undersökt. 

Intervjuperson 3 - har arbetat med myndighetsutövande arbetet inom Socialtjänsten på 

glesbygden en längre period och har ett övergripande ansvar över IFO inom samma kommun. 

Intervjuperson 4 – har arbetat över 20 år med myndighetsutövande arbetet inom 

Socialtjänsten både inom den kommun vi undersökt men även i andra närliggande kommuner 

på glesbygden. 

 

4.1 Yrket socialsekreterare och dess position på arbetsmarknaden – utbildning, utbud 

och efterfrågan 

Efterfrågan av socialsekreterare är stor menar de personer vi intervjuat och universitetsorterna 

utbildar idag många socionomer. Utbildningsorterna får därmed många sökanden på de 

arbeten som finns vilket gör att konkurrens är stor på dessa orter och chansen till anställning 

minskar. Respondenternas upplevelser är att det finns en större chans som nyexaminerad att få 

arbete om man söker sig till mindre orter då konkurrensen inte upplevs lika stor där. De 

respondenter vi intervjuat och som är etablerad i glesbygden kan se ett tydligt mönster om att 

glesbygden i dagsläget rekryterar nyutexaminerade som kommer för att arbeta en kortare 

period. Under tiden man arbetar skaffar man erfarenhet och återvänder sedan  till sin hemort 

eller andra större orter. Så här har det sett ut länge.  

 

Nu har vi haft tur det har varit sökanden, men det är inte många som 

etablerar sig på orten.  

- Intervjuperson 1  

 

I den glesbygdskommun och det socialkontor vi undersökt får man sökande på sina 

utannonserade tjänster men man kan urskilja en tydlig målgrupp bland de sökande, oftast är 

det yngre kvinnor utan arbetslivserfarenhet. Det är även vanligt förekommande att man 

stannar ett till två år, ibland kortare perioder. Under denna tid har man hunnit skaffa sig 

erfarenhet och därefter söker man sig vidare till sin hemort eller annan större ort. Detta 

innebär att det föreligger svårigheter att rekrytera personal med längre erfarenhet och 

kompetens men framförallt ser man en svårighet i att rekrytera personal med intention att 

stanna kvar, vilket man önskar framförallt.  
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Att det finns stor tillgång på nyutexaminerade socionomer visar även  SCB:s 

Arbetskraftbarometer (Se bilaga 1) som redogjort för hur socionomers arbetsmarknad ser ut. 

De flesta arbetsgivare anser att tillgången på nyutexaminerade socionomer är stor men det 

råder brist på att rekrytera arbetssökande som har erfarenhet. Arbetsförmedlingen (2015) gör 

även den bedömning att socialsekreterare kommer möta en god arbetsmarknad under de 

kommande åren men störst chans till jobb kommer socialsekreterare med yrkeserfarenhet ha 

då det allt oftare saknas spetskompetens inom en del arbetsområden exempelvis arbete med 

ungdomar eller personer med missbruk. Arbetsmarknaden kommer även variera mellan olika 

regioner och i storstadsregioner runt kusten och framförallt på universitetsorter kommer det 

vara stor konkurrens om jobb medan konkurrensen i glesbygden och då i synnerhet i regioner 

belägen i de allra nordligaste delarna av landet (Arbetsförmedlingen, 2015)  

Att rekrytera människor som är villig att etablera sig på orten är inget man kan göra någonting 

åt eller styra över på förhand menar de respondenter som ansvarar för rekrytering och 

personalfrågor i vår undersökningskommun. I första hand ser man att den som söker uppfyller 

de kriterier som eftersöks.  

 

Ett tydligt problem som framgår i studien är att när socialsekreterare arbetar en kortare period 

för att sedan röra resulterar i hög personalomsättning. Den höga omsättningen av personal 

påverkar i sin tur den redan befintliga personalgruppen i form av ökad arbetsbelastning. Med 

hög arbetsbelastning menar man bl.a. att tyngre ärenden såsom barnavårdsutredningar ofta 

åläggs de med erfarenhet. Nyanställda bör och får även gå med som medhandläggare  under 

första tiden för att kunna introduceras. Den respondenten med det övergripande ansvaret över 

IFO menar på att man inte kan förvänta sig att en ny person ska fixa allt själv till en början. 

Är man ny är det viktigt att man måste få en rimlig chans att komma in i jobbet. I och med 

ökad arbetsbelastning upplever en del respondenter även att tiden inte räcker till för att utföra 

andra arbetsuppgifter fullt ut. Hög omsättning av personal ser även de med lång erfarenhet av 

myndighetsutövande klientarbetet påverkar själva klientarbetet och man upplever även att 

tiden inte räcker till på grund av belastningen.   

 

Det gynnar inte personalen det gynnar absolut inte dem vi möter, 

kvalitén försämras, det är guld värt för de människor vi möter att det 

inte ska behöva bli en sådan ruljangs på socialsekreterare. Det är 

tryggare för de som vi möter att det är samma handläggare.  

- Intervjuperson 3 

 

Att socialsekreterares arbetsvillkor har försämrats och framförallt de med ansvar för barn och 

ungas utredningar visar tidigare forskning (Meager & Tham, 2009) och arbetsuppgifter som 

socialsekreterare med ansvar över barn och ungas utredningar beskrivs som de tyngsta inom 

socialtjänsten. Arbetskraven inom socialtjänsten har ökat påtagligt och nästan varannan 

socialsekreterare uppger att man måste arbeta övertid. Den höga arbetsbelastningen påverkar i 

sin tur hemförhållanden och det kvalitativa klientarbetet negativt på grund av en hög 

stressnivå. Höga nivåer av stress påverkar även arbetsklimatet negativt (Tham, 2014,. Meager 

& Tham, 2009) Akademikerförbundet SSR:s (2014) har även publicerat liknande resultat när 
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det gäller upplevd ökad arbetsbelastning och där visas det att socialsekreterare upplever att 

man har mindre tid för klienter. 

   

4.2 Att bedriva myndighetsutövande klientarbete i glesbygden - socialsekreterares 

villkor och förutsättningar 

Övervägande visar intervjupersonerna en positiv inställning till det myndighetsutövande 

klientarbetet som bedrivs i glesbygden och finner det både stimulerande och meningsfullt. Det 

ses mer som en fördel än nackdel att ha arbetslivserfarenhet från en mindre ort. En stor fördel 

med att arbeta i glesbygden är bl.a. den täta kontakten och samverkan med andra myndigheter 

såsom skola, sjukvård och polis vilket underlättar klientarbetet. Den respondent nu utflyttad 

från orten har övervägande positiva upplevelser av arbetet i glesbygden eftersom 

personalgruppen var liten, och känslan av trygghet och samhörighet var stor.  

 

Jag tänker mig att det är det ultimata första jobbet som socionom för att du 

får mycket kunskap om väldigt mycket alltså.  

- Intervjuperson 5 

 

Vår studie visar att det finns både för och nackdelar med att arbeta på ett socialkontor i 

glesbygden. Majoriteten av de myndighetsutövande respondenter vi intervjuat upplever att om 

arbetet inom socialtjänsten i glesbygden är brett och resulterar i att man är involverad i många 

utredningar med olika problematik, allt från adoption och barnavårdsutredningar till missbruk 

En respondent upplever att det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad på aktuell lagstiftning 

när man ska kunna lite om mycket. Att arbeta inom många olika områden kan även ses som 

en nackdel då arbetet upplevs splittrat och att man inte är expert på någonting.  

 

När det gäller den professionella yrkesroll man innehar och det klientnära arbetet man 

bedriver framgår det av studien att respondenterna kan uppleva det som påfrestande att inte 

kunna vara anonym när man bor i en liten ort. Vanligtvis förknippas man med sin yrkesroll 

och det kan vara svårt för klienter att skilja på när man är privat och i arbete, framförallt om 

man stöter på varandra på fritiden. Till viss del är man ständigt i tjänst när man arbetar inom 

dessa typer av verksamheter. Men även om det finns begränsningar om att kunna vara privat 

upplever ändå många att det känns hanterbart att kunna skilja på den professionella och 

personliga rollen. En känsla som den respondent nu utflyttad kände var att i vissa situationer 

kunde det var helt okej att ses som sin yrkesroll men i andra situationer fanns en önskan om 

att få fara privat när man är privat på fritiden. 

  

En annan nackdel som tydligt framhävs i intervjuerna är att socialsekreterares villkor och 

förutsättningar skiljer sig åt mot för i de större kommunerna. Respondenterna menar på att 

glesbygdsorter inte har lika mycket resurser att tillhandahålla i jämförelse med större 

kommunorter. Socialtjänstens bristande utbud av insatser och långa avstånd till myndigheter 

eller klientinsatser som inte kan erbjudas på orten, menar en del respondenter försvårar 

möjligheten att bedriva ett kvalitativt myndighetsutövande klientarbete. Man menar här på att 

alla inte kanske har tillgång till fortskaffningsmedel. Likaså kan kommunikationsförbindelser 
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upplevas ta för lång tid i förhållande till den kanske lilla tid man är avsatt att träffa en 

myndighet som inte finns på orten. Respondenterna upplever det begränsade utbudet av 

resurser som något påfrestande och frustrerande och har gärna önskat ett mycket större utbud 

av insatser. En respondent arbetande med myndighetsutövande klientarbete i glesbygden 

menar på att till större delen är alla insatser som socialtjänsten har att erbjuda frivilliga och 

tackar klienten nej tackar de nej till vad socialtjänsten har att erbjuda. Med ett begränsat utbud 

av insatser utgår det nära klientarbetet då främst på att motivera, motivera och motivera och 

respondenten upplever att man många gånger får försöka pussla för att finna en lösning och 

på så vis kunna hjälpa klienten. Den respondent nu utflyttad upplevde utbudet av insatser och 

klientarbetet som att man ibland fick trolla med knäna.  

 

Det som vi får brottas med är just det här med olika insatser som vi kan 

erbjuda, jag menar det är ju stor skillnad om man bor i en storstadskommun 

det finns det och det och det. Du har ju ett större utbud som redan är 

färdigt. Vi måste liksom slå våra hjärnor ihop, hur ska vi kunna få till det 

här så det blir bra, vad ska vi kunna hitta på, vad kan vi göra. hur kan vi 

hjälpa till, på vilket sätt, vad kan vi sätta in här och så letar man lite 

överallt. 

- Intervjuperson 4 

 

 

Enligt Svensson m.fl. (2010) har tjänstemän oavsett verksamhet en åsikt om att dennes 

verksamhet inte tillhandahåller tillräckligt med resurser. 

 Socialtjänstens uppdrag är att tillgodose och tillfredsställa klientens behov utifrån 

organisationens uppdrag men som socialsekreterare har du inte någon ovillkorlig och gränslös 

handlingsfrihet. Socialarbetarens frihet och ansvar ligger i hur man själv hanterar det 

utrymmet som ges (Svensson m.fl., 2010) 

 

För att kunna handskas med de förutsättningar som råder och tunga arbetsuppgifter är 

kontinuerlig handledning och ett bra kollegialt nätverk viktigt anser samtliga respondenter i 

vår studie. Den respondent med det övergripande ansvaret över IFO och som länge arbetat 

med människor i glesbygden menar på att den absolut viktigaste resursen som finns är 

personalen. Det är livsviktigt att vara rädd om gruppen, hjälpa varandra och ta hand om 

varandra men även visa varandra respekt. Den respondent nu utflyttad beskriver sin tid på 

socialkontoret i glesbygden såhär 

 

Alltså jag tittar ju bara tillbaka på den tiden nu väldigt positivt. Jag tycker 

det var ett fantastiskt bra första jobb måste jag säga. Jag kan ibland till och 

med sakna glesbygden och hur det var att jobba på ett mindre kontor. Jag 

tycker det var bra stämning i arbetsgruppen och jag hade fantastiska 

kollegor, jätteduktiga kollegor som ja jätte gärna skulle vilja jobba med 

igen som har lärt mig massa.[…]Min chef var nästan alltid tillgänglig och 

på kontoret. 

- Intervjuperson 5 
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Sammantaget visar vår studie att det är viktigt med kollegialt stöd samt mentorskap från 

chefen i den glesbygdskommun som vi undersökt och man lägger stor vikt på att handleda 

personal för att kunna utföra ett kvalitativt myndighetsutövande klientarbete. God 

handledning och gott mentorskap från kollegor och chef har visat sig vara en bidragande 

faktor som kan vara avgörande för att man ska trivas och välja att stanna kvar på sin 

arbetsplats enligt Meager & Tham (2009).  

 

4.3 Glesbygdens förutsättningar att erbjuda stödjande verksamhet - karriär och 

rörlighet 

Hur ser då förutsättningarna ut för glesbygden att erbjuda stödjande verksamhet och varför 

väljer man att antingen bosätta sig eller flytta från glesbygden? I vår studie framgår det att 

nyutexaminerade socionomer söker till glesbygden då konkurrensen om jobb på 

universitetsorterna är stor. Här kan man prata om vad Israelsson m.fl. (1993) nämner 

arbetsmarknadsrelaterade flyttningar samt Wiberg m.fl. (2000) resonemang om vilka 

omgivningsegenskaper, tillgången till arbetet, som påverkar rörlighetsbesluten. Av naturliga 

skäl väljer man att flytta dit arbeten finns (Israelsson m.fl., 1993)  

 

I studien framgår det även att respondenterna upplever att många av de sökande har en 

ambition att flytta tillbaka till sin hemort eller annan större stad när man mognat i sin 

yrkesroll. I och med att man fått arbetslivserfaren av att både ha arbetat inom IFO men även i 

glesbygden kan man vidare söka sig till andra större städer och till dit annan kompetens 

efterfrågas. Majoriteten av respondenterna medger att det sett ut såhär över tid. Vår studie 

visar alltså att det tillviss del redan är förutbestämt att man ska återvända till sin hemort eller 

annat ort och detta kan analyseras utifrån Holms m.fl. (1989) resonemang om rörlighet och 

vad man bör göra där normer styr ens val likväl även vilka attityder (Wibergs m.fl., 2000) 

man har till olika geografiska platser och livsstilar. 

 

I glesbygden ser man även en möjlighet att kunna arbeta och utvecklas inom sitt yrke. Detta 

mönster kan likställas med tidigare forskning om vilka individbundna egenskaper man 

förhåller sig till exempelvis yrkeskompetens och förverkligande om personliga önskemål 

(Wiberg m.fl., 2000). Kullbergs (2011) studie har visat att socionomers arbetsbyten är flexibel 

och det finns inga tydliga karriärvägar att följa och enligt Dellgran & Höjer (2005) börjar 

vanligtvis nyutexaminerade socionomers karriärväg på socialkontor framförallt på IFO. Då är 

det främst den yngre generationen som förvärvsarbetar. Motivet till vilken karriärväg man 

väljer varierar och är högst individuellt och studier (Dellgran & Höjer, 2005) har visat att 

många söker till just denna verksamhet för att kunna utöka sin kompetens och meritering för 

att vidare kunna söka sig till arbete med högre status, lön och handlingsfrihet. En respondent i 

vår studie upplever det myndighetsutövande klientarbetet inom IFO i glesbygden så här 
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Har jag jobbat inom individ och familjeomsorgen så har jag ju också större 

möjligheter att välja vilken inriktning jag vill ha när jag kommer till de 

större städerna. 

 - Intervjuperson 3 

 

Vad är det då som avgör om man väljer att flytta från glesbygden och inte etablerar 

sig permanent. I tidigare forskning (Tham, 2014) framgår det att högre lön, 

förbättrade arbetsvillkor generellt, mer tid åt klinter samt kompetensutveckling är det 

mest framträdande och avgörande orsaker som kan kunna påverka socialsekreterare 

att inte lämna arbetsplatsen. 

I vår studie upplevde dock samtliga respondenter att en tydlig och gemensam bidragande 

orsak till flytt är närheten till vänner och familj. Två respondenter som länge har varit bofast i 

glesbygden menar på att känslan av  tillhörighet till den ort man är verksam inom och att ha 

ett socialt nätverk  på fritiden är viktigt men det är inte så lätt alla gånger. Har man inget 

socialt nätverk kan det bli ganska ensamt och då många utomstående kan ha synpunkter på 

det arbete man utför kan det vara svårt att etablera sig om man inte har rätt stöd. Sammantaget 

är samtliga respondenter överens om att det är rötterna som gör att man drar sig tillbaka, det 

handlar alltså inte om någon flykt, att man inte trivs på orten. Den respondent nu utflyttad från 

orten berättar 

det var ju inte roligt att flytta dit i början så det tog ju ett tag innan det 

började kännas trivsamt att bo i. Så ska jag ärligt medge alltså. Tror 

alltså att jag säkert hade kunnat bli kvar om jag hade träffat en partner 

där men det gjorde jag inte.  

- Intervjuperson 5 

 

Sammantaget visar vår studie alltså att närheten till vänner och familj är en avgörande och 

bidragande faktor till varför man inte väljer att etablera sig och flyttar. Här kan man utgå från 

Holms m.fl. (1989) princip om dels vad människor vill och att nära relationer och föremål är 

mer betydelsefullt än att arbeta på annan ort. Likaså kan motivet och valet relateras till vilken 

syn man har på vad som är meningsfulla värden i livet där önskan om närhet till släkt och 

vänner ses som det mest meningsfulla. Forskning (Wiberg m.fl., 2000) har även visat att 

bosättningsmönster formas utifrån den sociala kontakten man omringas av och de som väljer 

att stanna kvar har ofta ett mycket starkt band och eller kontakt med släkt eller 

barndomskamrater i bygden.  

 

Hur ska man då kunna motverka och bryta den höga rörlighet av personal som råder inom 

socialtjänsten i glesbygden och framförallt kunna rekrytera socialsekreterare som vill etablera 

sig permanent. Majoriteten av de respondenter vi samtalat med menar på att om man ska 

lyckas måste framförallt Universiteten tänka om när det kommer till utbildningsmöjligheter. 

En tänkbar lösning är att landets Universitet utlokaliserar och förlägger utbildningar i mindre 

orter belägna i inlandet. Med lokala Lärcentrum som bas menar man på att lokalt förlagda 

universitetsutbildningar skulle gynna glesbygdens befolkning och arbetsmarknad. Detta skulle 
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både möjliggöra samt underlätta för redan etablerade och bofasta att vidareutbilda sig och 

arbeta i glesbygden. Om man förlägger distansutbildningar på mindre orter kan man lättare 

kunna kombinera familjeliv med studier och en respondent menar på 

 

att man stannar kvar där man har utbildat sig, alla kanske inte gör det 

och det kan man ju inte förvänta sig men den största delen gör det. 

- Intervjuperson 1 

 

Tidigare forskning visar på att det som bidrar till bygders chans till utveckling hänger på i 

vilken mån bygden upplevs som attraktiv och konkurrenskraftig. De faktorer som bidrar till 

en attraktiv bygd är variationen av arbetstillfällen, serviceutbud och närheten till 

utbildningsmöjligheter. För att bryta utglesningen av glesbygden krävs en del åtgärder och 

stora förhoppningar ställs på satsningar av högskoleutbildningar decentraliseras till ett flertal 

mindre kommuner i Norrlands inland. Detta skulle vara nyckeln till framgång både när det 

gäller ekonomi och sysselsättning och öppna upp vägar för att ge glesbygden en ökad 

möjlighet till fortsatt existens (Wiberg m.fl., 2000) 

5 Slutsats 

Uppsatsens huvudsyfte är att dels undersöka hur personalomsättningen av socialsekreterare 

ser ut inom socialtjänsten i Norrlands glesbygd samt utifrån detta försöka åskådliggöra vilka 

förutsättningar och i vilken utsträckning socialsekreterare i den norrländska glesbygden har 

att utföra myndighetsutövande klientarbete inom Socialtjänsten. Syftet har delats upp i 

frågeställningar vilka vi kommer utgå från i detta kapitel.  

 Föreligger det några svårigheter vid rekrytering av socialsekreterare till Norrlands 

inland, i så fall vilka och varför? 

De slutsatser som kan dras av vår undersökning är att universitetsorter utbildar många 

socionomer och detta resulterar i att det finns en stor tillgång av nyutexaminerade 

socionomer. Socionomyrket är brett och detta innebär att karriärvägarna är flexibla och 

många. Vanligtvis väljer socionomer att börja sin karriär inom Socialtjänsten främst inom 

IFO för att sedan byta inriktning. Arbetsmarknaden ser ändå relativt ljus ut för 

nyutexaminerade socionomer men det råder konkurrens bland jobben i större städer och 

framförallt på universitetsorterna. När konkurrensen är stor i de större städerna söker sig 

socionomer till glesbygden där chansen att få ett arbete är betydligt större. En tydlig målgrupp 

bland de sökande är unga nyutexaminerade kvinnor. Glesbygden FÅR alltså sökande till sina 

utannonserade tjänster men det finns vissa svårigheter vid rekryteringen. En problematik som 

uppstår i sammanhanget är att många av de som rekryteras dels inte har någon ambition att 

stanna kvar i glesbygden men även saknar arbetslivserfarenhet inom yrket. Genom att arbeta i 

glesbygden skaffar man sig arbetslivserfarenhet, något som uppskattas ta ett till två år. När 

man har mognat i sin yrkesroll väljer man att flytta tillbaka till hemorten eller annan större 

ort. Svårigheten ligger alltså i att kunna rekrytera personal med erfarenhet inom yrket OCH 

som ämnar stanna kvar i glesbygden.  
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 Hur ser förutsättningarna och villkoren ut för socialsekreterare att utföra 

myndighetsutövande klientarbete i glesbygdskommuner i Västerbotten? 

 

Vår studie visar att förutsättningarna och villkoren att utföra myndighetsutövande i 

glesbygden skiljer sig åt. Övervägande finns det en mycket positiv inställning till att utföra 

myndighetsutövande klientarbetet inom glesbygden. Jobbet i glesbygden erbjuder en rad 

möjligheter att utvecklas då man får lära sig lite om mycket eftersom man är involverad i en 

rad olika utredningar med varierande problematik. Det kollegiala stödet och känslan av 

samhörighet med personalen är mycket bra. Det läggs stor vikt av att ha en stabil och trygg 

personalgrupp där tillit respekt och öppenhet är viktiga grundstenar. Likaså uppfattas 

myndighetssamverkan som något positivt i glesbygden då det nära avståndet mellan 

myndigheter så som polis och skola skapar förutsättningar för bra samarbete.  

Dock finns vissa begränsningar med att utföra myndighetsutövande klientarbete i glesbygden.  

Det som upplevs mest frustrerande är bristen på utbud av insatser. Många gånger får man 

försöka pussla ihop alternativa lösningar då det inte kan erbjudas inriktade och specifika 

insatser som i större kommuner. Likaså kan det uppstå en problematik om att man ska kunna 

lite om mycket vilket gör att det är svårt att hålla sig uppdaterad i aktuell lagstiftning. På så 

vis besitter man ingen spetskompetens. Ibland upplevs det som att man får trolla med knäna. 

När det kommer till det nära klientarbetet finns det även vissa begränsningar här med att 

arbeta i glesbygd. Att arbeta med klienter på en liten ort försvårar möjligheten att kunna vara 

anonym på fritiden 

 

 Vad är det som avgör varför man väljer att etablera sig eller flytta från en 

glesbygdskommun? 

Varför man väljer att bosätta sig i eller flytta från glesbygden kan förklaras utifrån många 

olika perspektiv. Arbetsmarknadssituationen och tillgången till arbetstillfällen kan styra valet 

av att man söker arbetet i glesbygdskommuner. Konkurrensen för socionomer om arbete är 

större i städer och på universitetssorter. Vad som gör att man inte väljer att etablera sig 

permanent och således väljer att flytta från glesbygden handlar främst om att man vill söka sig 

närmare familj och vänner. Det är alltså rötterna som drar en tillbaka.  

6 Avslutande diskussion 

Sverige har i dagens läge alltför stora geografiska och demografiska skillnader. Att vårt land 

har stora geografiska skillnader är inget vi rår över eller varken kan påverka för den delen 

heller. Något vi istället kan ställa oss frågande till är varför det råder stora demografiska 

skillnader och i vilken grad vi själva påverkar att dessa skillnader finns. Genom 

urbaniseringens framfart förflyttar sig landets befolkning allt mer till större städer då dessa 

platser har ett större och mer varierande utbud av kultur, arbete och utbildningsmöjligheter. 

Den plats som avbefolkas anses då inte lika attraktiv och hamnar därmed i periferin. Enligt 

oss befinner sig den norrländska glesbygden, framförallt Västerbotten i denna zon. Wollin-

Elhouar skriver att med glesbygders fortsatta avbefolkning påverkas förutsättningarna och 
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levnadsvillkoren för de som redan är bosatt på bygden och dessa problem belyses inte i lika 

stor utsträckning som de borde göra i samhällsdebatten. Wollin-Elhouar (2014) nämner vidare 

att det är viktigt att framhålla landsbygdens särskildhet i jämförelse med större städer och 

framförallt belysa det utanförskap och den utsatthet landsbygden befinner sig i. Genom att 

göra detta visar man på vilka orättvisa villkor som finns. Med glesbygders fortsatta 

avbefolkning påverkas förutsättningarna och levnadsvillkoren för redan etablerade på bygden 

och dessa problem belyses inte i lika stor utsträckning som de borde göra i samhällsdebatten 

skriver Wollin-Elhouar (2014). 

Samtidigt som vissa delar av landet avbefolkas och står inför svåra utmaningar kan vi se att 

städernas möjlighet till utveckling ökar eftersom människor söker sig till dessa platser för att 

utbilda sig och arbeta, främst den yngre generationen När det gäller socionomer som denna 

studie riktar sig mot utbildar universitetsorterna allt fler socionomer i dagsläget. Detta innebär 

även att det finns en stor tillgång av nyutexaminerade socionomer på dessa geografiska 

platser och konkurrensen om arbeten ökar. I städer ger universitetets utbildning den teoretisk 

grund socionomer behöver men enligt oss är det sedan i praktiken som denna ska 

förverkligas. Därför är det viktigt att komma ut i arbetslivet för att kunna utvecklas i sin 

professionsroll. Likväl som Israelsson m.fl. (1993) menar på anser även vi att människor av 

naturliga skäl hellre flyttar dit arbeten finns om konkurrensen om arbeten är stor istället för att 

gå arbetslös. Detta innebär att många väljer att lämna sin hemort.  

Tidigare studier har visat att socionomer möter en bred arbetsmarknad som nyutexaminerad 

och karriärvägarna är många och flexibla likaså varierar motiven till de val man gör 

(Kullberg, 2011) Ett arbetsområde som nyutexaminerade socionomer dock söker främst till i 

början av sin yrkeskarriär är IFO (Dellgran & Höjer, 2005) På grund av den höga 

konkurrensen om arbetet i städer kan vi urskilja ett mönster där nyutexaminerade i allt större 

utsträckning alltså får söka sig utanför städernas gränser där  arbetstillfällena finns. I vår 

undersökning visade det sig att glesbygdens socialtjänst har en tydlig målgrupp bland sina 

sökande, unga nyutexaminerade kvinnor. Utifrån detta skulle vi kunna tyda att det inte råder 

några större rekryteringssvårigheter eftersom glesbygden får sökande på sina tjänster. Snarare 

ligger problemet i att rekrytera personal som både har erfarenhet MEN framförallt har en 

intention att etablera sig i glesbygden, i detta fall Västerbottens inland. 

Sammantaget har vår studie visat att man är nöjd med det myndighetsutövande klientarbetet 

som bedrivs i den glesbygdskommun vi undersökt och det läggs framförallt stor vikt vid att 

personalgruppen ska känna sig trygg på ett litet socialkontor. Dock finns det vissa nackdelar 

med att arbeta i en glesbygd och en nackdel är framförallt det bristande utbudet av insatser. 

Personalen i glesbygden får lägga stor vikt vid att motivera för de insatser som finns att 

erbjuda. Likaså ska man kunna lite om mycket då man är involverad i många olika 

utredningar med varierande problematiken. Att lära sig lite om mycket kan dock vändas till en 

fördel då vi tolkar att man använder erfarenheten av det breda sociala arbetet i glesbygden 

som en merit när man söker sig tillbaka till sin hemort eller andra större städer. 

Om vi då vidare med den bild Folkbladet (se Bilaga 2) visar över hur rekryteringsbehovet av 

socialsekretare ser ut och av vår studie att tolka ställer vi oss frågan om det kanske är så att 
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det finns en redan outtalad mening om att glesbygden enbart ses som en tillfällig station där 

man har möjlighet att utvecklas inom sin yrkesroll. Sammantaget visar vår undersökning att 

man som socialsekreterare är mycket nöjd över själva arbetet i glesbygdskommunen då det 

genererar kunskap och erfarenhet eftersom man lär sig lite om mycket. Man är mycket nöjd 

över det kollegiala stödet  och känslan av trygghet och samarbetet inom verksamheten verkar 

stor. Av studien framgår det även att man som etablerad och redan verksam inom 

socialtjänsten anser att introduktion för nyanställda är högst viktigt även om det kan innebära 

högre arbetsbelastning och ojämn arbetsfördelning. Akademikerförbundet SSR:s (2014) 

undersökning visar att många socialsekreterare tycker att just introduktionen på arbetsplatser 

är dålig när man kommer som nyrekryterad. I den glesbygdskommun vi undersökt kan vi 

dock tolka utifrån vårt resultat att kollegorna är oerhört mån om nyanställda men även om 

varandra i största allmänhet vilket tyder på att nyanställda får en bra introduktion och rimlig 

chans att komma in i jobbet. Detta ser vi mycket positivt på.  

 

Om vi utifrån detta resonemang återkopplar till vad studien faktiskt visat, att socionomer 

söker sig till glesbygden med intention att enbart arbeta en kortare period, kanske 

socialtjänsten i västerbottens glesbygdskommuner formas till att bli en optimal men tyvärr 

dock tillfällig station att utvecklas på i sin yrkeskarriär. Samtidigt tolkar vi det även som att 

större städer ses som ett förutbestämt och normativt  ställe att arbeta vidare på i sin karriär och 

därefter etablerar sig. Hur man talar om glesbygden och att man oftast jämför glesbygden med 

storstäder vilka ses som givna och normativa platser att förhålla sig till är något som Wollin-

Elhouar (2014) omnämner och menar på att jämför man glesbygden med städer ser man 

glesbygden som något avvikande. Istället för att se vilka tillgångar och förutsättningar som 

finns talar man om det som saknas.  

 

Oavsett vilken intention socionomer har av att söka till glesbygden och arbeta, anser vi att 

mycket talar för att problematiken om att behålla personal inom socialtjänsten i glesbygden 

har funnits länge och kommer kvarstå. Varför människor väljer att inte etablera sig i 

glesbygden är högst individuellt och vår studie har övervägande visat att närheten till nära och 

kära har mycket stor betydelse till varför man väljer att flytta. Detta rörelsemotiv återfinns 

även i tidigare forskning som visar på att bosättningsmönster formas övertid utifrån det 

sociala kontaktnät man omringas av, då i synnerhet släkt eller anhörigas bosättningsmönster 

(Wiberg m.fl., 2000).  

 

Hur kan man då lyckas bryta detta mönster om rörelsemönster, underlätta för människor att 

vilka etablera sig i glesbygden och förhindra hög personalomsättning inom socialtjänsten i 

västerbottens glesbygd. Här menar vi att samhället i sig och framförallt styrande organ och 

politiker etc. måste fundera på hur man kan göra glesbygden mer attraktiv för de som redan är 

etablerade men även fundera på hur man kan locka andra människor att flytta hit permanent. 

Ur ett samhälleligt perspektiv anser vi att det är högst relevant att föra en diskussion om 

glesbygdens utanförskap i allmänhet men personalomsättningen inom socialtjänsten i 

glesbygdskommuner i Västerbottens inland i synnerhet då vi tror att situationen i många 

kommuner i norrlands inland föga troligt ser ut på liknande vis. Kan det vara så, som vår 

studie ger sken av, att socialtjänsten i glesbygden kan komma att bli en tillfällig station att 
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utvecklas inom då städer framförallt universitetsorter på grund av konkurrenskraft får 

socionomer att söka till glesbygden men att glesbygden formas till en kortvarig station att 

utvecklas inom måste någonting göras. Annars kommer förutsättningarna och villkoren för 

redan etablerad personal inom socialtjänsten i glesbygden försämras med sjukskrivningar och 

försämrat kvalitativt myndighetsutövande arbete som resultat.    

 

Det som framhävs som mest viktig i vår studie är vikten av att utbilda människor på orten. 

Detta skulle kunna bidra till minskad personalomsättning. För att lyckas med detta är 

utlokalisera universitetsutbildningar till mindre orter att föredra. Glesbygden skulle gynnas av 

lokalt utsatta utbildningar och detta möjliggör och underlättar för de redan etablerade och 

bofasta att kunna vidareutbilda sig och arbeta i glesbygden. Om man förlägger 

distansutbildningar på mindre orter kan man även lättare kunna kombinera familjeliv med 

studier. Detta kanske skulle kunna vara ett lyckat koncept, vad vet vi? Att inte veta får i 

ärlighetens namn oss att känna sig lite frustrerad. Frustrerad i den bemärkelse att vi ser att det 

finns en tydlig problematik om rekrytering av personal som inte ämnar stanna kvar i 

glesbygden men vi vet inte hur vi ska förhålla oss till det resultat vi kommit fram till. Med 

urbaniseringens framfart kommer det föga troligt fortsätta i samma trend om ingenting görs 

och då ställer vi oss osökt frågan om glesbygden kommer ha en chans till överlevnad och vem 

bär då ansvar för att få till en förändring? 

 

Som med alla studier finns det styrkor och svagheter. En styrka med vår studie är att den visat 

på en problematik och belyst detta problem ur olika perspektiv som för vår del, likväl som de 

respondenter vi intervjuat, anser behöver belysas. En svaghet kan dock vara att studien är en 

fallstudie och riktar sig mot ett socialkontor vilket påverkar generaliserbarheten, att det 

faktiskt ser ur så här generellt. Men med utgångspunkt av vad studien visat om att 

konkurrensen i städer är stor, socionomers karriärvägar är flexibla och med urbaniseringens 

framfart kommer mycket troligt glesbygden i framtiden ses som en hållplats för att mogna i 

sin yrkesroll. För att få till en förändring finns det förslag på åtgärder. För oss anser vi det 

högst aktuellt att fortsätta forska inom detta område och återigen det hade vara mycket 

intressant och se om andra glesbygdskommuner befinner sig i liknande situation. 

 

För vår del har detta arbete bidragit med en kunskap om dels vilka konsekvenser 

urbaniseringens framfart ger, dels hur man som socionom har möjlighet att styra över sin 

karriär men även förståelse över att alla socialkontor inte har samma förutsättningar att 

bedriva myndighetsutövande klientarbete. Inom en snar framtid kommer vi själv stå där 

nyutexaminerade och redo att Entra arbetsmarknaden. Kanske blir det på ett socialkontor i 

norrlands glesbygd, för till syvende och sist kan vi tolka det som att det är ett ställe man kan 

komma att trivas på, LÄNGE! 
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Flera kommuner har rekryteringsproblem 

Publicerad 20 november 2014 

ALLMÄNT. Likt Dorotea har flera andra kommuner problem med att rekrytera 

socialsekreterare, Här följer en koll på läget i länets femton kommuner. 

Umeå 

Nanna Forsgren, chef för barnavårdsenheten på individ- och familjeomsorgen. 

–Vi håller på att rekrytera just nu. Socialsekreterare till barnavårdsärenden är svårast att 

rekrytera. Ett bekymmer är att vi inte har tillräckligt bra förutsättningar för våra anställda. 

Det har blivit uppenbart när vi haft hög personalomsättning, säger Nanna Forsgren. 

För att åtgärda detta har insatser påbörjats. Men ännu fler ser ut att krävas för att minska 

på omsättningen av personal. 

– Vi har börjat göra insatser med ett kortare introduktionsprogram för våra nyanställda 

förra hösten. Nu har vi också startat ett mentor- och adeptprogram, men det står klart att 

det behövs ytterligare stöd, säger Nanna Forsgren. 

Trots att Umeå är en stor stad med en omedelbar närhet till socionomutbildningarna liknar 

läget det som är i de mindre kommunerna. Det är de oerfarna som söker tjänsterna på 

barnavårdsenheten. 

En utveckling som blivit det motsatta jämfört med när Nanna Forsgren själv började som 

socialsekreterare 1994. 

– Då var det status att arbeta med barn och föräldrar, eftersom det är de tuffaste och 

svåraste arbetsuppgifterna. I dag har den statusen tyvärr försvunnit, säger hon. 

I stället har barnavårdsärenden blivit något man börjar karriären med i stället för något 

man har som mål att nå upp till. Något som innebär en tung start i yrkeslivet för många 

nyutexaminerade. 

– Det är en svår fråga hur man vänder på den utvecklingen. Men det finns fortfarande de 

som brinner för att få arbeta med barn och familjer. Vi måste få dem att känna att jobbet är 

roligt och själva vara bättre på att ge dem ordentliga introduktioner till arbetet, säger 

Nanna Forsgren. 

Robertsfors 

David Grahn, socialchef: 

– Vi har en närhet till Umeå som vi mår väldigt bra av. Vi har nyligen tittat över en 

tioårsperiod och har sett att vi inte har särskilt stor personalomsättning. Det vi kan se är en 

skillnad på erfarenhet hos de som söker. Det är större konkurrens om socionomer i dag, en 

större arbetsmarknad. 

Norsjö 

Eva Nyström Edefjäll, socialchef: 

– Vi har fullbemannat, men jag har märkt av att det blir färre och färre sökande till 

tjänsterna. Vad det beror på vet jag inte, men det kan ha att göra med att vi har nära till en 

stor kommun, att utbildade söker tjänster där i stället. Vi har haft hög omsättning på 

personal, och i samtal har det kommit fram att vi tappar många av de anställda till 

Skellefteå. De kanske börjar i Norsjö för att det är lättare att få jobb här, och när de börjar 

bli mer fullfjädrade har de chans att få jobb i staden de bor i och slipper pendla. 
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Malå 

Mari-Louise Lundqvist, omsorgschef: 

– Alla tjänster är tillsatta, och vi har faktiskt bara haft problem i kortare perioder. Men vi 

vet att vi haft tur och är lyckligt lottade. 

Skellefteå 

Staffan Näslund, socialchef: 

– I dag har vi inga vakanser. Det är oftast en utmaning att rekrytera, men eftersom 

universitetet haft en socionomutbildning på orten tidigare har vi ändå många sökanden 

som är utbildade till tjänsterna. 

Vindeln 

Karina Wahlberg, biträdande socialchef: 

–Just i dag ser det bra ut, men generellt är det stor omsättning på personal. Det är inte bara 

socialsekreterare med erfarenhet som är svåra att få tag på, utan även enhetschefer. 

Vännäs 

Monica Wahlström, kvalitetsledare på socialförvaltningen: 

– De fasta tjänsterna är just nu bemannade. Problemet för oss är att hitta personer till 

längre vikariat. Vi har en grundbemanning, men det är ju ett elände över hela fältet att 

rekrytera till socialen. 

Bjurholm 

Håkan Wretling, socialchef: 

– Vi har försökt rekrytera en socialsekreterare men hittade inte rätt profil, då anställde vi 

en socialassistent internt. Men i och med flyktingmottagning måste vi rekrytera en 

socialsekreterare nu, och jag tror att vi står inför en utmaning, helt klart. 

Nordmaling 

Ann-Sofie Appelblad, socialchef: 

– Det är bemannat på alla tjänster, men det är svårt att få tag på erfaren personal. Eftersom 

vi är en kranskommun kommer det hit nyutexaminerade socionomer som jobbar ett tag 

men sedan lockas till Umeå för kanske specialisttjänster. Jag jobbade i Vännäs förut, och 

såg samma fenomen där. 

Lycksele 

David Isaksson, chef för individ- och familjeomsorgen: 

– Just nu har vi två vikariat och en fast anställning ute på annons. Vi har haft hög 

omsättning, men sett till de senaste fem åren har det minskat. När en distansutbildning 

hölls i Lycksele för ett par år sedan var det väldigt lyckat för våran del. Det har gjort att 

folk som bor här utbildat sig. Tidigare var det personer som bor vid kusten som pendlade 

hit för jobb en tid men sedan sade upp sig. Då var omsättningen större. 

Åsele 

Maj Ågren Jonsson, socialchef: 

– Vi har nyligen anställt en ny socialsekreterare men nu är vi ute med en annons igen då 

två halvtidsanställda är sjukskrivna. Sen köper vi in en IFO-chef på 40 procent från 
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Vilhelmina. Sedan hösten 2013 har ett konsultföretag hjälpt oss komma i kapp efter 

tidigare sjukskrivningar som gjort att ärenden lagts på hög. 

Vilhelmina 

Roland Bång, socialchef: 

– Det är inget snack om saken att det varit rekryteringsproblem. Just nu har vi en del 

sjukskrivningar men har ändå lyckats få tag på vikarier. Det är hög arbetsbelastning och i 

förhållande till behovet i kommunen så har vi ont om folk. Vi har tvingats köpa in tjänster 

från konsultföretag. 

Storuman 

May-Louise Nilsson, socialchef: 

– De senaste åren har det gått bra, tack vare att personer från kommunen utbildat sig och 

sedan kommit tillbaka hit. Men vi hade en period där yngre människor från 

kustkommunerna kom hit och jobbade kortare perioder och sedan flyttade igen. Då var det 

större personalomsättning. 

Sorsele 

Matz Jonsson, chef för individ- och familjeomsorgen: 

– Det blir ofta så att vi får vara en plantskola åt nyutexaminerade socionomer. Det 

behöver inte vara fel i sig, men de tenderar att flyga i väg när de känner sig mogna. Just 

för i dag har är vi fullbemannade. 
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Hej! 

 

Vi (Anna Larneback och Göran Kallin) går Socionomprogrammet vid Umeå Universitet. Just 

nu är vi inne på vår sjätte termin av sju och ska skriva vårat examensarbete. Vi har valt att 

undersöka hur det ser ut med rekryteringen av socionomer till socialtjänsten i Norrlands 

inland då vi under tidigare fältstudier inom Socialtjänsten har fått en bild av att det är svårt att 

rekrytera och behålla kompetent personal i Norrlands inland.   

 

Vi önskar därför intervjua dig för att höra vilka erfarenheter du har om Socialtjänsten och 

rekryteringen av socionomer. Intervjun kommer ligga till grund som material i vårat 

examensarbete. Den information som framkommer i intervjun och som publiceras i vårt 

examensarbete kommer inte att presenteras på ett sådant sätt att något personnamn eller 

ortsnamn avslöjas.  

 

För att få en sådan klar bild som möjligt över intervjun och kunna bearbeta/analysera 

materialet så korrekt som möjligt i efterhand önskar vi spela in samtalet med dig. Du har själv 

rätten att avbryta intervjun om det skulle kännas obekvämt för dig. Givetvis är deltagandet 

frivilligt men vi skulle vara väldigt tacksamma för din medverkan då intervjun kommer vara 

en viktig tillgång i vårat examensarbete. 

 

Vill du ta del av det färdigställda resultatet är du mer än välkommen att kontakta oss 

på  telefon eller mail: 

 

Göran Kallin xxx-xxx-xxx, goran.kallin@XXX.se 

Anna Larneback  xxx-xxx-xxx anna.larneback@XXX.se 

 

  

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar Göran och Anna, socionomstudenter 
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1. Vilken befattning har du? (Vad heter din befattning?) 

2. Ingår myndighetsutövning i din befattning? 

3. Har du socionomexamen eller annan relevant utbildning. Vilken? 

4. Hur länge (totalt) har du arbetet med socialt arbete? 

5. Hur länge har du arbetat med dina nuvarande arbetsuppgifter? 

6. När började du arbeta med socialt arbete i XXX? 

7. Varför just XXX? 

8. Finns det några fördelar med att arbeta som socionom i en inlandskommun? 

9. Finns det några nackdelar med att arbeta som socionom i en inlandskommun? 

10. Hur ser du på rekryteringen av socionomer inom Socialtjänsten i din kommun? 

11. Finns det några problem kring rekrytering av kompetent personal i Norrlands inland? 

* Är det någon specifik målgrupp som kan urskiljas bland de sökande? 

12. Sett över tid, har det funnits några problem med att rekrytera personal till din kommun 

och arbetsplats? 

13. Hur ser det ut med personalomsättningen inom Socialtjänsten i din kommun? 

14. Beroende på om den är hög eller låg, vad beror detta på tror du? 

*Hur ser du på socialsekreterarnas arbetssituation inom socialtjänsten, exempelvis 

arbetsbelastning? 

* Hur ser du på socialsekreterares förutsättningar att bedriva socialt arbetet i en glesbygd? 

* Finns det några svårigheter med att arbeta som socialsekreterare i norrlands inland ? 

15. Har det tidigare gjorts några försök till kompetensförsörjning inom Socialtjänsten i din 

kommun? 



Bilaga 4 

 

Hej! 

 

Vi (Anna Larneback och Göran Kallin) går Socionomprogrammet vid Umeå Universitet. Just 

nu är vi inne på vår sjätte termin av sju och ska skriva vårt examensarbete. Vi har valt att 

undersöka hur det ser ut med rekryteringen av socionomer till socialtjänsten i Norrlands 

inland då vi under tidigare fältstudier inom Socialtjänsten har fått en bild av att det är svårt att 

rekrytera och behålla kompetent och erfaren personal i Norrlands inland, främst i 

glesbygdskommuner.   

 

För att få en förståelse över hur det är att arbeta inom Socialtjänsten och som socialsekreterare 

i inlandet önskar vi därför intervjua någon med arbetslivserfarenhet från en inlandskommun 

och som flyttat från orten, i detta fall XXX. För att kunna nå en deltagare i vår undersökning 

som motsvarar våra kriterier har vi använt oss av ett icke slumpmässigt urval, ett så kallat 

snöbollsurval, där någon vi haft kontaktat med i sin tur rekommenderat deltagare. Därför 

kontaktar vi nu dig och önskar intervjua dig för att höra vilka erfarenheter du har av att arbeta 

som socialsekreterare i Norrlands inland. Intervjun kommer ligga till grund som material i 

vårt examensarbete. Den information som framkommer i intervjun och som publiceras i vårt 

examensarbete kommer inte att presenteras på ett sådant sätt att något personnamn eller 

ortsnamn avslöjas.  

 

För att få en sådan klar bild som möjligt över intervjun och kunna bearbeta/analysera 

materialet så korrekt som möjligt i efterhand önskar vi spela in samtalet med dig. Du har själv 

rätten att avbryta intervjun om det skulle kännas obekvämt för dig. Givetvis är deltagandet 

frivilligt men vi skulle vara väldigt tacksamma för din medverkan då intervjun kommer vara 

en viktig tillgång i vårt examensarbete. 

 

Vill du ta del av det färdigställda resultatet är du mer än välkommen att kontakta oss på 

telefon eller mail: 

 

Göran Kallin xxx-xxx-xxx , goran.kallin@XXX.se 

Anna Larneback xxx-xxx-xxx anna.larneback@XXX.se 

 

Vid intresse och godkännande om deltagande, hör av dig till oss via ovanstående kontakt så 

bifogar vi intervjuguide och kan vidare komma överens om tid och plats för intervju, 

förslagsvis kanske ett telefonmöte. Intervjun planeras ta ungefär 40 till 60 minuter. 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar Göran och Anna, socionomstudenter 

 

 

 

mailto:goran.kallin@vilhelmina.se
mailto:anna.larneback@vilhelmina.se


Bilaga 4 

1. Vilken befattning har du? (Vad heter din befattning?) 

2. Ingår myndighetsutövning i din befattning? 

3. Har du socionomexamen eller annan relevant utbildning. Vilken? 

4. Hur länge (totalt) har du arbetet med socialt arbete? 

5. Hur länge har du arbetat med dina nuvarande arbetsuppgifter? 

 

6. Har du arbeta med socialt arbete i XXX, i så fall när började du detta arbete? 

7. Hur såg rekryteringsprocessen ut när du anställdes? 

8. Varför just XXX? 

9. Fanns det några fördelar med att arbeta i en inlandskommun? 

10.  Fanns det några nackdelar med att arbeta i en inlandskommun? 

11.  Hur länge var du verksam på orten?  

12.  Vad var det som gjorde att du flyttade från orten, karriärmöjlighet, intresse för 

större ort, familjeförhållande eller andra orsaker exempelvis? 

13.  I efterhand hur ser du på att bo i en glesbygdskommun? 

  

14.  Hur uppfattade du själva arbetet på den Socialtjänst du arbetade på? 

15.  Hur såg möjligheten till kompetensutveckling ut på den ort du var verksam inom? 

16.  Fanns det några fördelar med att jobba som socialsekreterare i en 

glesbygdskommun? 

17.  Fanns det några nackdelar med att jobba som socialsekreterare i en 

glesbygdskommun? 

 

18.  Hur uppfattade du ruljangsen av socialsekreterare under den tid du var verksam på 

orten?  

19.  Beroende på din uppfattning, vad tror du detta berodde på? 

20.  Vilken erfarenhet, vad har du tagit med dig, från din tid som socialsekreterare på 

den ort du var verksam i, både på gott och ont? 

 

 


