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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka hur socialarbetare i myndighetsutövning upplever 

sin arbetssituation och sin arbetsmiljö i socialt arbete med ungdomar. Undersökningsmetoden 

har bestått av kvalitativa intervjuer med fyra socialarbetare från två olika socialtjänster. 

Resultaten visade på tydliga krav inom arbetsrollen (såsom att följa rådande lagstiftning och 

hålla utredningstider) och att knappa resurser gjorde kraven svårhanterliga. Andra faktorer 

som gjorde kraven svårhanterliga var felaktig struktur inom organisationen samt en konflikt 

gällande krav mellan politiker, ledning och socialarbetarna. Gemenskapen upplevdes vara 

väldigt viktig då kollegorna och chefen sågs som resurser, vilket bidrog till att 

arbetssituationen blev mer hanterbar. En god relation mellan anställd och chef ledde till att 

den anställda stannade kvar i arbetet. Meningsfullheten i arbetet ansågs vara mycket viktig, 

eftersom denna gjorde att de stannade kvar i arbetet trots motgångar och svåra perioder. Inom 

ramen för socialarbetarnas upplevda arbetssituation fanns det en tydlig relation mellan 

meningsfullheten, gemenskapen och kraven i arbetet samt tankar om framtiden gällande 

arbetet; så länge arbetet kändes meningsfullt och kraven hanterbara och det fanns en god 

relation till kollegor och ledning så kände inte socialarbetarna att de hade skäl nog att lämna 

sitt arbete. 

 

Nyckelord: Socialarbetare inom socialtjänsten, arbetssituation, krav, meningsfullhet, 

gemenskap, upplevd arbetssituation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

The aim of this study has been to examine how social workers in social services perceive their 

work situation in social work with youngsters. The methodology was a qualitative case study 

consisting of interviews with four social workers from two different social services. The 

results showed that their work situation consisted of high demands (such as to comply current 

legislation and to keep the current investigation times) and that few resources made the 

demands harder to manage. Other factors that made the demands harder to manage were an 

inadequate structure within the organization and a conflict with the requirements between 

politicians, management and social service workers. The communion was perceived to be 

very important and the colleagues and the manager were seen as resources, which contributed 

to the work situation becoming more manageable. A good relationship between the employee 

and the manager led the employees to stay at work. Meaningfulness at work was considered 

to be very important, and so they stayed at work despite adversity and difficult times. Finally, 

within the framework of the social workers’ perceived job situation, meaningfulness, the 

community and the requirements associated with their thoughts on the future. As long as the 

work felt meaningful and there was a good relationship with the manager and their colleagues, 

they could deal with the high level of requirements at work.  

 

Keywords: Social workers in social services, work situation, requirements, meaningfulness, 

community, perceived work situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Förord  

 

Vi har båda medverkat och ansvarar för denna examensuppsats lika mycket. 

Vi vill tacka de fyra intervjupersoner som har medverkat i vår studie samt 

rikta ett stort tack till vår handledare Pinar Yildiz för alla goda tips och råd 

som gjorde denna uppsats möjlig. 

 

Sofie Sjögren & Jennifer Väisänen 

Högskolan i Gävle 
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1. Inledande kapitel

1.1. Inledning 

Socionomen och fil dr Pia Tham tar upp en särskilt problematisk situation som observerats 

hos socialarbetare inom individ- och familjeomsorgen gällande hög personalomsättning och 

svårigheter att nyanställa, främst inom socialt arbete med barn och ungdomar. Konsekvenser 

av detta visar sig genom brist på en god introduktion till yrket, men även för hög 

arbetsbelastning för enskilda socialsekreterare, underbemanning, små möjligheter till av-

lastning och reducerade resurser. Det som främjade arbetssituationen för socialarbetarna var 

möjligheterna till extern handledning, stöd från ledning och kollegor samt hänsynen till 

enskilda socialarbetares förmåga vid utdelning av ärenden (Tham 2008:19-22).  

 

Utifrån ovanstående fakta har intresset väckts hos oss gällande socialarbetares komplicerade 

arbetssituation. Tanken med denna uppsats är att försöka förstå socialarbetares arbetssituation 

inom arbetet med barn och unga, med hjälp av berättelsen om deras upplevelser. Vi anser att 

detta är en intressant och viktig fråga som bör lyftas, delvis för oss som studenter för att få en 

insikt i det sociala arbetet med barn och unga, men även för att det är viktigt att lyfta fram 

arbetssituationen för de socialarbetare som arbetar inom detta område. Det är av vikt att 

uppmärksamma detta för socialarbetarna själva, för att de ska kunna hålla hög kvalitet i 

arbetet med klienterna samt kunna ge klienterna vad de behöver och efterfrågar i de tjänster 

som utförs. 

 

1.2. Syfte 

Vårt syfte med studien är att undersöka hur socialarbetare i myndighetsutövning upplever sin 

arbetssituation och sin arbetsmiljö i socialt arbete med ungdomar.  

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur upplever socialarbetarna kraven i arbetet med ungdomar? 

2. Hur upplever socialarbetarna hanterbarheten av kraven i arbetet med ungdomar? 

3. Hur påverkar gemenskapen och relationen till kollegor och chefer/ledning social-

arbetarnas arbetssituation? 

4. Vilken betydelse har meningsfullheten för socialarbetarna i arbetet med ungdomar? 

5. Vilka tankar har socialarbetarna om sin framtid i arbetet med ungdomar? 
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1.4. Uppsatsens disposition 

I det första kapitlet introduceras det ämne samt syfte och frågeställningar vi avser att studera, 

sedan redovisas centrala begrepp. I det andra kapitlet redovisas tidigare forskning och i det 

tredje kapitlet teoretiska perspektiv. I det fjärde kapitlet diskuteras val av metod, förförståelse 

och därefter beskrivs studiens forskningsdesign och vårt tillvägagångssätt. Vi beskriver vidare 

vilka analysverktyg som använts, diskuterar uppsatsens trovärdighet och avslutar kapitlet med 

etiska reflektioner. Det femte kapitlet inleds med en presentation av intervjupersonerna och 

sedan följer en redogörelse för resultatet sammankopplat med analysen utifrån fem teman. I 

det sjätte kapitlet framförs en helhetsanalyserande sammanfattning samt en diskussion, och 

kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

 

1.5. Centrala begrepp 

Följande begrepp är centrala i denna studie och här nedan följer en förklaring samt ett tydlig-

görande kring hur de kommer att användas i studien. 

Krav: Med krav syftar vi på de förväntningar socialarbetarna har på sig i sitt arbete både 

utifrån dem själva men även utifrån ledning och lagar. 

Gemenskap: Med gemenskap åsyftar vi hur relationer upplevs och fungerar mellan kollegor 

och chefer samt hur det sociala nätverket och stödet ser ut för socialarbetarna.  

Stimuli: Med detta begrepp åsyftas sådant som påverkar och stimulerar en individ i olika 

situationer.   

KASAM: Förkortning av Känsla Av SAMmanhang, en teori som innebär en känsla av 

förståelse av ett stimuli, att kunna hantera sina reaktioner i olika situationer samt en känsla av 

meningsfullhet i vad man gör i olika situationer (Antonovsky 2005:43). 

Begriplighet: Att individen förstår de stimuli den stöter på och kan ta in information på ett 

begripligt sätt (Antonovsky 2005:44-45).  

Hanterbarhet: Med hanterbarhet åsyftar vi känslan av att kunna hantera sin egen situation i 

arbetsrelaterade sammanhang, samt de resurser socialarbetarna har att tillämpa i dessa 

situationer (Antonovsky 2005:45). 

Meningsfullhet: Vad individer anser är mer eller mindre känslomässigt viktigt och/eller 

betydelsefullt för dem, vilket kan påverka deras motivation i olika situationer (Antonovsky 

2005:45-46).  
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Socialtjänsten: Socialtjänsten är en offentlig välfärdsorganisation vilket innebär att 

organisationen är politiskt styrd samt att det inte finns ett direkt vinstintresse utan den finns 

till för att tillgodose medborgarnas behov (Thylefors 2007:17). Socialarbetarna inom 

Socialtjänsten arbetar med lagstiftning och måste förhålla sig till lag som både reglerar 

medborgarnas och politikernas intressen (Hollander 2006:110).  

Socialtjänstlagen (SoL): En ramlag som socialtjänsten arbetar efter; med ramlag menas att 

den innehåller mål som det finns ett tolkningsutrymme i (Hollander 2006:110).  

Välfärd: Sverige är ett så kallat politiskt styrt välfärdssamhälle vilket innebär att medborgarna 

har röstat fram olika människor till en regering som har makten att forma samhället med den 

framvalda politiken som grund. Välfärden innebär att alla medborgare betalar skatt som delvis 

går till olika skyddsnät eller offentliga välfärdsorganisationer för medborgarna, där tanken är 

att ingen ska stå utanför samhället (Thylefors 2007:18, Christensen et al. 2005:19-20). 

Offentliga verksamheter: Verksamheter inom hälso- och sjukvård såsom vård- och omsorg, 

utbildning, men även bland annat myndigheter och kommunala förvaltningar. Exempel på 

andra offentliga verksamheter är skola, Polis, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) (Thylefors 

2007:14-15). 

Offentlig välfärdsorganisation: Offentliga välfärdsorganisationer är politiska styrda och 

befinner sig i en position och kontext där det finns flera parter som vill tillgodose olika 

intressen (Christensen et al. 2005:19-20). Generellt sett är behoven i samhället oändliga 

medan resurserna är få där ekonomi och effektivitet är viktiga aspekter (Christensen et al. 

2005:23, Thylefors 2007:15). 

 

2. Tidigare forskning 

Här nedan kommer en presentation av forskningsbidrag för det ämne som vi studerar. Vi har 

under sökningsprocessen funnit både nationell och internationell forskning som berör 

ämnesområdet arbetssituationen för socialarbetare i socialt arbete med barn och unga. Vad 

som främst behandlas bland följande artiklar är frågor kring arbetsmiljö- och villkor samt 

vilka påverkande faktorer som kan ligga till grund för att socialarbetare avslutar sin 

anställning. Vi har valt att presentera sex artiklar här nedan som rör ämnesområdet, där 

redogörs för bland annat vilka frågor de ställer, vilka resultat som framkommit samt vilka 

metoder och teorier som använts i forskningen och varför dessa artiklar är relevanta för denna 

studie.  
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2.1. Nationell forskning 

Inom nationell forskning kring socialt arbete med barn och unga återfinns bland annat 

forskning av socionomen och fil dr Pia Tham. Hon har bland annat skrivit en 

doktorsavhandling inom ämnet, där fokus ligger på sociala och psykologiska förhållanden i 

arbetslivet kopplat till arbetsvillkoren. Artikeln “Working in human services: How do 

experiences and working conditions in child welfare social work compare?” är en del av 

hennes avhandling. Syftet med artikeln är att undersöka hur arbetsvillkoren för socialarbetare 

i arbete med barn och unga ser ut i förhållande till andra arbetsgrupper inom offentliga 

verksamheter som är överrepresenterade av högutbildade kvinnor (såsom grundskola, 

förskola, sjukhus och socialkontor utöver de som arbetar med barn och unga). 

Undersökningsmetoden är en kvantitativ enkätstudie med regressionsanalyser. 309 enkäter 

inkom av 320 utskickade. Det huvudsakliga resultatet visade att socialarbetare inom arbete 

med barn och unga särskilt uppskattade följande faktorer inom arbetsvillkoren: handledarstöd, 

att ledarskapet var uppmuntrande och/eller rättvist samt beslutskontroll i förhållande till de 

andra ovan nämnda arbetsgrupperna. Dock visade studien att socialarbetarna inom arbete med 

barn och unga hade ett mer belastande arbete än kvinnor inom andra offentliga verksamheter 

av olika skäl, både kvantitativt och avseende inlärningskrav. Socialarbetarna inom arbete med 

barn och unga upplevde även att fritiden påverkades negativt. De uttryckte en lägre egen 

förmåga och kompetens inom arbetet än de andra grupperna gjorde, och berättade om en 

otydlighet och obalans i sin arbetsroll samt lägre grad av kreativitet och odemokratiskt 

organisationsklimat. Sammanfattningsvis är arbetet som socialarbetare, och särskilt inom 

arbete med barn och unga, ett mer påfrestande arbete i förhållande till de andra 

arbetsgrupperna inom offentliga verksamheter (Tham 2009:807-827). Tham jämför 

arbetsvillkoren i socialarbetaryrket med andra yrkesgrupper och lägger fokus på 

kvinnodominerade yrken i denna artikel. Vidare fokuserar hon på faktorer inom 

arbetsvillkoren snarare än upplevelser av arbetssituationen. Vi kan dock dra paralleller till 

hennes resultat eftersom hon behandlar samma målgrupp som oss. Vi har även valt att bland 

annat fokusera på gemenskapens betydelse i arbetet vilket Tham inte beaktar i denna artikel.  

 

I en annan artikel “Why are they leaving? Factors Affecting Intention to Leave among Social 

Workers in Child Welfare” från Thams avhandling, har data från samma kvantitativa 

enkätundersökning som ovan beskrevs analyserats. Här syftar hon till att ta reda på vilka sidor 

av socialarbetarnas arbetsvillkor som ter sig vara de viktigaste i avsikten att söka sig till ett 
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nytt arbete. Skillnader hittades mellan socialarbetare som tänkte söka nytt arbete och de som 

hade för avsikt att stanna. Tham undersökte även samband mellan avsikt att sluta och 

arbetsvillkor. Studiens resultat visade på att de starkaste påverkande faktorerna till att stanna i 

arbetet var om personal som fick uppskattning samt gott omhändertagande och bra ledarskap 

och intresse från ledningen. Arbetsklimatet samt upplevelserna av utmaningar i arbetet hade 

även det stor betydelse. Krav som att dagligen omprioritera samt omstrukturera sin arbetsdag 

på grund av akuta ärenden i arbetet var inte en betydande orsak till att avsluta sin anställning 

(Tham 2007:1225-1246). I denna artikel ligger fokus bland annat på de viktigaste faktorerna 

av arbetsvillkoren för socialarbetare samt på samband mellan arbetsvillkor och avsikt att 

lämna sitt arbete. Resultaten i denna artikel påvisar betydelsen av en fungerande ledning, 

vilket även vi kommer att behandla i denna studie.  

 

2.2. Internationell forskning 

Vidare behandlar internationella forskare samma ämnesområde som Tham gällande 

arbetsvillkor och avsikt att avsluta sin anställning. Bland annat har Kim Hansung skrivit 

artikeln “Job conditions, unmet expectations, and burnout in public child welfare workers: 

How different from other social workers?” där syftet med studien är att jämföra socialarbetare 

som arbetar med barn och ungas syn på olika faktorer inom arbetet i jämförelse med andra 

socialarbetare inom andra områden i USA. De frågeställningar som denna artikel undersöker 

är hur socialarbetare som arbetar med barn och unga ser på de olika faktorerna: hög 

arbetsbelastning, rollkonflikt, påverkan på sitt arbete, handledarstöd, ouppfyllda förväntningar 

inom arbetet samt utbrändhet, i jämförelse med socialarbetare i andra typer av inställningar. 

Metoden var en kvantitativ enkätundersökning med urvalet 408 socialarbetare. Analysen 

genomfördes via en multipel regressionsanalys. Resultatet visade att socialarbetare som 

arbetar med barn och unga upplevde högre arbetsbelastning, större rollkonflikt och högre 

nivåer av personlighetsförändring samt lägre personlig prestation än socialarbetare inom 

andra områden. Men ouppfyllda förväntningar och känslomässig utmattning var likt andra 

socialarbetares upplevelser (Hansung 2011:358-367). Det går att dra paralleller till Thams 

artiklar här då de forskar kring samma område och på ett mycket liknande tillvägagångssätt 

utför en jämförande studie mellan socialarbetare som arbetar med barn och unga och 

socialarbetare inom andra områden. Vi har liknande frågor i vår intervjuguide (se bilaga 1) 

som Hansung behandlar i denna artikel, förutom att vi inte jämför dessa med andra 

socialarbetare upplevelser. 
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Vidare har Michálle E. Mor Barak, Amy Levin, Jan A. Nissly och Christianne J. Lane, som är 

återkommande internationella forskare inom vårt ämnesområde, skrivit artikeln “Why do they 

leave? Modeling child welfare workers' turnover intentions”. Forskarna testar en modell som 

beskriver sambandet mellan kön, ålder samt organisatoriskt klimat (stress och socialt stöd 

samt individuella upplevelser av välbefinnande, arbetsglädje) och viljan att lämna sitt arbete. I 

studien som genomfördes använde de sig av en regressionsanalys av en tidigare utförd 

undersökning i USA, vilken utfördes med mixad metod, både med kvalitativa intervjuer och 

en kvantitativ enkätundersökning. Urvalet bestod av 418 socialarbetare som arbetade med 

barnvälfärd. Psykosociala teorier som använts handlar om social identitet och sociala 

jämförande teorier. Resultat som påvisades i studien var att olika individuella egenskaper 

kombinerat med bland annat stress påverkar individuellt välbefinnande, vilket leder till att en 

del anställda väljer att lämna arbetet. Den kvalitativa datan påvisar att stressen handlade om 

för mycket pappersarbete, för lite tid till att utöva det praktiska arbetet samt för många 

förväntningar. Socialarbetarna kände att de inte kan göra ett bra arbete och att det är barnen 

som i slutändan förlorar på detta. Omsättningen på anställda leder till mycket arbete för de 

kvarvarande socialarbetarna då oavslutade ärenden alltid finns kvar (Mor Barak et al. 

2006:548-577).  

 

En forskare som har ett liknande forskningsfokus som föregående artikel är Joan R Rycraft 

som skriver i sin artikel “The Party Isn't Over: The Agency Role in the Retention of Public 

Child Welfare Caseworkers” om att det under en längre tid varit svårt att rekrytera samt 

behålla socialarbetare inom välfärdsarbete med barn och unga, detta beror bland annat på 

faktorer som hög arbetsbelastning, stress, låga löner och brist på handledning. Rycraft 

undersöker i sin studie de faktorer som gör att en del socialarbetare inom välfärdsarbete med 

barn och unga stannar i sin arbetssituation medan många andra slutar. Rycraft utförde en 

kvalitativ fokusintervjustudie med 23 slumpmässigt utvalda socialarbetare i USA och kom 

fram till att fyra faktorer hade inverkan på arbetssituationen och om socialarbetarna valde att 

stanna eller inte. Dessa fyra faktorer var uppdraget, lämplighet, handledning samt investering. 

Uppdraget handlar om känslan av uppdraget, hur de ser på arbetet de utför och att de ser sitt 

arbete med klienterna som meningsfullt och viktigt samt en vilja stå till tjänst för att hjälpa 

andra. Lämplighet syftar till om man har de rätta egenskaperna för att hantera arbetet och om 

upplevelsen av flexibilitet i arbetsuppgifterna. Handledning och ledning innebär att 

handledaren ska vara tillgänglig, ha god kompetens i ärenden och system och framförallt vara 
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stödjande. Handledaren är viktig då den hjälper handläggaren hantera de krav som finns i 

arbetet. Investeringen i arbetet handlar om personlig och professionell investering. I den 

personliga investeringen är en god relationen till kollegorna viktig medan den professionella 

investeringen handlar om förmåner på grund av långvarigt arbete, stolthet över sina 

prestationer samt att arbetet är givande (Rycraft 1994:75-80). Fokus i dessa två artiklar ligger 

på samband mellan olika faktorer som leder till att socialarbetare vill avsluta eller fortsätta sin 

anställning, vilket berör en av våra frågeställningar. Artiklarna förklarar att det 

organisatoriska klimatet i samband med psykosociala svårigheter kan leda till socialarbetares 

avgång, det framkommer även att stressen påverkades bland annat av förväntningar och för 

mycket pappersarbete. Detta är intressant då det vidrör vad vi vill undersöka, vilket är hur 

socialarbetarna upplever samt hanterar arbetsbelastningen samt andra faktorer i deras rådande 

arbetssituation. Vi kan även koppla dessa två artiklar till temat Tankar om framtiden, då vi 

avser att belysa om socialarbetarna vill avsluta eller fortsätta sin anställning, under detta tema. 

Vad dessa artiklar kan tyckas sakna är att det inte finns särskilt mycket beskrivet om 

socialarbetarnas egna upplevelser angående de faktorer som tas upp. De tycks inte heller 

belysa förhållandet mellan resurser och krav samt vad gemenskapen har för betydelse för den 

enskilda socialarbetaren. Dessa faktorer är vad vi avser att undersökas i denna studie.  

 

Virginia C. Strand och Martha Morrison Dore har skrivit artikeln “Job satisfaction in a stable 

state child welfare workforce: Implications for staff retention” i syfte att utöka den redan 

befintliga forskningen som finns gällande faktorer som främjar trivsel inom socialt arbete med 

barn och unga i USA. Det urval studien baserades på gav unika möjligheter att studera 

faktorer inom den studerade organisationen som kunde skapa trivsel eller misstrivsel för 

socialarbetarna då urvalet baserades på en arbetsplats där arbetsgruppen var stabil. 

Undersökningsmetoden var en enkätundersökning och utgick från fem forskningsfrågor 

angående hur arbetssituationen ser ut i jämförelse med andra offentliga verksamheter och om 

den uppfattas olika av olika befattningar inom samma organisation, samt svårighetsgraden i 

olika arbetsuppgifter och vilka jobbkategorier och faktorer som skapar arbetstillfredsställelse. 

Det finns två stora orosområden inom utvecklingen av socialt arbete med barn och unga i 

USA: 1. Behovet att stabilisera den nuvarande arbetskraften och förbygga utbrändhet och 

omsättning samt 2. Behovet att rekrytera, stödja och behålla kompetent arbetskraft som har 

förmågan att tillhandahålla kvalitetshöga tjänster för barn och familjer. Denna artikel 

fokuserar på det andra området. Faktorer som hämmar rekrytering och att kunna behålla 

kvalificerad arbetskraft för att möta behoven hos barn och deras familjer inom 
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välfärdssystemet har identifierats som arbetstagare, arbetsplats och miljömässiga faktorer. 

Resultatet visade att arbetsklimatet är en viktig påverkande faktor i arbetssituationen för 

socialarbetare. Faktorer som ledde till de högsta nivåerna av missnöje i arbetet var: tillfällig 

anställning, svårigheter med arbetsförhållandena, missnöje med handledning, stressande 

rollkonflikter, prestationsångest samt avsaknad av externa resurser för klienter.  

 

Resultatet visade också att hög arbetsbelastning och låg lön tenderar att resultera i lågt 

självförtroende och låg uppskattning av arbetsrollen, att deras välbefinnande inte tas hänsyn 

till, att det blir en avsaknad av arbetsglädje och låg arbetsmotivation samt hög 

personalomsättning. Studien visade också att socialarbetarna var mer än nöjda med löner och 

möjlighet till befordran men att det fanns andra viktiga faktorer som påverkade social-

arbetarnas arbetssituation såsom känsla av uppskattning, medarbetare, arbetets natur och 

kommunikation, och dessa låg enligt studien långt under amerikanska nationella normer. 

Forskarna menar att detta resultat kan påvisa att lönen är viktig vid rekrytering och 

nyanställning men att det på längre sikt är arbetets utformning i förhållande till personliga 

värderingar som bidrar till att anställda stannar kvar i arbetet. Slutligen framkom det att mer 

än hälften av alla anställda upplevs hindras i sitt arbete av byråkrati, medan ännu fler höll med 

om att de har för mycket arbete att göra och ännu fler ansåg att de har för mycket 

pappersarbete. Många ansåg även att utföra ett bra arbete försvårades av byråkratins många 

regler och förfaranden. Chefer uppfattade driftförhållanden mer positivt än både handledare 

och socialarbetare, kanske på grund av olika erfarenheter och påfrestningar utav detta. 

Faktorer som främjade arbetstillfredsställelse var bättre handledning, arbetsvillkor, tillgång till 

både interna och externa resurser, och/eller att vara chef (Strand & Morrison Dore 2009:391-

397).  

 

Denna forskning är mycket lik vår inriktning på vår studie, då även vi har valt att fokusera på 

faktorer inom socialarbetares arbetssituation såsom arbetsklimat, arbetsbelastning, 

handledning och stöd, ledning, kollegor, resurser, personalomsättning och krav. Men detta är 

en kvantitativ internationell undersökning och vi vill utföra vår studie på en nationell 

kvalitativ nivå och se om några paralleller kan dras, eller se om de socialarbetare vi intervjuat, 

i de två svenska välfärdsorganisationer som de arbetar för, upplever liknande arbetssituationer 

som dessa socialarbetare gjorde. 
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2.3. Kommentar till tidigare forskning 

Det vi upptäckt generellt om forskningen inom detta område är att det finns få renodlade 

kvalitativa undersökningar, även om det finns en del undersökningar utförda med hjälp av 

mixad metod. Den mest förekommande metoden är enkätundersökningar. Tham påpekar även 

i kappan till sin avhandling att det finns många internationella studier gällande socialt arbete 

med barn och unga men att det finns desto mindre forskat inom detta område nationellt (Tham 

2008:13-14). Vi hoppas därmed att genom denna kvalitativa studie kunna bidra till 

forskningsområdet inom ämnet i Sverige.  

 

3. Teoretiska perspektiv 

Under detta avsnitt redogörs för två olika teoretiska perspektiv vi valt att fokusera på och gå 

vidare med inför analysen av resultaten. Teorierna belyser olika saker, dels förklaringar till 

individuella upplevelser och dels ett organisatoriskt synsätt, vilket också gör det möjligt att 

analysera och tolka upplevelserna ur olika perspektiv. Vi söker en bredare analys och 

resultatbild av det syfte och de frågeställningar vi har för avsikt att besvara med hjälp av dessa 

teorier.  

 

3.1. KASAM 

Aaron Antonovsky myntade begreppet KASAM – Känsla Av Sammanhang. Känsla av 

sammanhang utgörs av tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Om 

en individ har en hög nivå av dessa komponenter har denne ett högt KASAM (Antonovsky 

2005:43). 

 

Begriplighet handlar om att individen uppfattar de inre samt yttre stimuli denne stöter på som 

begripliga, det vill säga att informationen inte är ostrukturerad eller överraskande på något 

sätt. En individ med låg känsla av begriplighet upplever stimuli som rörig eller plötslig och 

har svårt att sortera samt förstå den information som förmedlas. Medan en individen med hög 

känsla av begriplighet uppfattar att de stimuli som denne kommer att stöta på går att sortera 

och strukturera på ett begripligt sätt, även i överraskande skeenden (Antonovsky 2005:44-45). 

 

Hanterbarhet innebär känslan av att kunna hantera de stimuli som en individ stöter på, 

exempelvis innefattar det att individen känner att den har resurser att tillgå. Resurserna 
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handlar om egna resurser som individen besitter men även om resurser som exempelvis en 

arbetsledare besitter. En låg känsla av hanterbarhet leder till att individen känner sig sårbar 

och som den ständigt drabbade, medan en hög känsla av hanterbarhet leder till att individen 

hanterar problemen som uppkommer för att sedan gå vidare (Antonovsky 2005:45). 

 

Meningsfullhet kan kopplas till motivation och innebär att individer uppfattar vissa saker 

inom olika områden som mer eller mindre känslomässigt viktiga och betydelsefulla. De 

individer med hög känsla av meningsfullhet finner vissa saker mer betydelsefulla och 

engagerar sig därför mer i dessa än de med låg känsla av meningsfullhet. Dessa individer 

tycker att få saker är betydelsefulla och att de få sakerna medför arbetsamma krav som inte 

känns värda att engagera sig i. Sammanfattningsvis innebär känsla av meningsfullhet att 

individer stöter på vissa stimuli i sin tillvaro som orsakar problem men som, trots att 

problemen ibland kan ställa höga krav, är värda att lägga energi på och ta sig igenom 

(Antonovsky 2005:45-46).  

 

Anonovsky menar att alla tre komponenterna i KASAM påverkar varandra och är viktiga men 

framhåller att meningsfullheten kan vara den viktigaste. Om motivationen eller drivkraften till 

att göra något är låg, kommer hög känsla av hanterbarhet och/eller begriplighet inte vara 

varaktig. Personer med hög meningsfullhet drivs av sin motivation vilket gör att de finner 

resurser och förståelse för vad som sker och kan hantera detta. Därefter följer begriplighet 

som den näst viktigaste eftersom hanterbarhet kräver ett visst mått av förståelse, då en individ 

behöver förstå situationen för att kunna hantera den. Hanterbarheten är dock inte obetydlig då 

låg hanterbarhet kan leda till att en person förmodar att potentiella resurser saknas och detta 

leder i sin tur till att motivationen minskar (Antonovsky 2005:49-50).  

 

3.2. Organisationsteori  

Organisationsteorin består av fyra olika perspektiv; det strukturella, det politiska, det 

symboliska samt HR-perspektivet. En del forskare väljer ett perspektiv medan andra väljer att 

alternera de olika perspektiven. För att få en djupare förståelse för problemen i organisationen 

är det dock bäst att se problemen ur alla fyra perspektiven (Bolman & Deal 2005:37-39). Vi 

kommer att fokusera på tre av perspektiven; det strukturella, det politiska samt HR-

perspektivet. Anledningen till att vi inte använder det symboliska perspektivet är för att 
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symboler kan tolkas så olika, och för att inte sväva ut så mycket i analysen har vi valt att inte 

använda oss av detta perspektiv i vår studie.  

 

3.2.1. Det strukturella perspektivet 

Viktiga aspekter i det strukturella perspektivet är organisationsdesign och hur man 

strukturerar upp personerna som ingår i organisationen. Därmed är logik och formell ordning 

viktigt för att organisationen ska fungera effektivt. Med mening att skapa en generell strategi 

fördelas arbete till olika aktörer, regler samt riktlinjer sätts upp och olika hierarkier skapas och 

koordineras. Är detta rätt utformat uppstår färre komplikationer i och för organisationen. 

Vidare riktar det strukturella perspektivet in sig på välkonstruerade roller och formella 

relationer. En korrekt organisationsdesign ger plats åt gemensamma mål samt individuella 

olikheter (Bolman & Deal 2005:37, 75).  

 

Enligt det strukturella perspektivet existerar organisationen eftersom det finns ett behov, 

vilket leder till att det skapas ett mål. Målet är således till för att uppfylla behoven. Uppnås 

målen så uppfylls behoven (Thylefors 2007:51). Effektivitet inom organisationen uppnås 

genom specialkompetenser samt distinkt arbetsindelning. Olika individers arbeten förenas via 

integrering och olika typer av kontroll. En välfungerande organisation nås enklast, via detta 

perspektiv, genom effektiv logik. Personliga åsikter och yttre påtryckningar är här inte lika 

viktiga. Uppbyggnadsdesignen ska matcha organisationens mål, teknologi, arbetsstyrka och 

omgivning. Men om eventuella brister eller komplikationer uppstår beror det på att 

organisationens inre uppbyggnad inte är korrekt, och det kan då vara nödvändigt att analysera 

och omstrukturera organisationen. Strukturen kan liknas vid organisationens skelett och som 

en karta för de formella förväntningar som finns inom organisationen. Med hjälp av formella 

strukturer som exempelvis regler vägleds individer i sitt arbete men reglerna kan även skapa 

vissa hinder. Strukturer innebär inte enbart att organisationer behöver utformas strikt efter 

hierarkier och regler, utan den senaste tiden har även organisationer utformats efter 

flexibilitet, delaktighet och kvalitet (Bolman & Deal 2005:75-77). Om den inre uppbyggnaden 

av en organisation inte är genomtänkt kan det leda till att resursfördelningen blir felaktig. 

Exempelvis kan organisationen låta en redan god utbildad personal ytterligare utbilda sig för 

dyra pengar medan felet egentligen ligger vid organisationens struktur. Likaså kan en dålig 

inre uppbyggnad leda till att chef på chef avskedas, men trots nyanställning av chefer sker 



 

12 
 

ingen förändring, detta eftersom det är organisationens uppbyggnad det är fel på (Ibid. 

2005:100).  

 

I det strukturella perspektivet finns två centrala begrepp: differentiering samt integrering. 

Differentiering innebär att arbetsuppgifterna utdelas med hjälp av en strukturering utifrån 

olika roller med vissa kompetenser samt funktioner och enheter. Dessa måste sedan, via 

integration, förenas med varandra. Organisationer som finns i de kontexter som är stabila 

brukar vanligen inte ha särskilt komplexa strukturer utan lägger vikten vid formell makt, 

regler och tillvägagångssätt i koordinerandet av arbetet. Dock begär det mer av de 

organisationer som finns i mer komplicerade och turbulenta kontexter då de organisationerna 

måste vara mer komplexa och anpassbara strukturmässigt. Kunskap gällande strukturer inom 

detta område ger bättre förutsättningar för att uppnå mål inom organisationen och hos de 

anställda (Bolman & Deal 2005:100-101).  

 

Det finns en hel del faktorer i strukturen inom organisationen och inom det strukturella 

perspektivet som är viktigt att ta hänsyn till. Bland annat kan glapp uppstå i de situationer där 

det inte finns distinkta ansvarsområden, medan ansvarsområden som delvis täcks in i varandra 

kan leda till resursslöseri och tvister. För hög del av självständighet i arbetet kan leda till att 

den anställde känner sig övergiven och lider på grund av brist på hjälp. Vidare kan 

exempelvis otydlighet gällande förväntningar i arbetsrollen leda till att den anställde 

formulerar sin egen roll medan övertydliga arbetsroller kan leda till bristande kreativitet 

(Bolman & Deal 2005:104-105).  

 

3.2.2. Det politiska perspektivet 

Det politiska perspektivet ser organisationen som en sorts arena. Inom organisationen finns 

medlemmar med olika intresseområden vilket kan orsaka konflikter om makt samt om de 

begränsade resurser som oftast finns inom en organisation. Att kompromissa och diskutera är 

inte ovanligt och driver hur olika koalitioner bildas (Bolman & Deal 2005:38). Koalitioner är 

individer och olika grupper inom organisaionen som har olika intressen. Det finns en 

beständig olikhet bland medlemmarna av koalitionerna gällande vad som är av intresse, deras 

uppfattningar och tankar samt tolkningar av verkligheten. Många beslut kretsar kring 

distributionen av de få resurser som finns inom organisationen, kort sagt vem som får ta del 

av vad. De få resurserna i kombination med den beständiga olikheten som finns, skapar 
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konflikter vilket leder till att maktaspekten inom organisationen blir central. Med hjälp av 

förhandlingar och att eftersträva lämpliga positioner mellan konkurrenter inom organisationen 

utvecklas mål och beslut (Bolman & Deal 2005: 232-233). Inom det politiska perspektivet 

finns det begrepp som styrande- och påtryckningsgrupper. Grupperna kan liknas vid föräldrar 

och barn, där föräldrarna har den formella makten att bestämma (styrandegrupp) över barnen 

medan barnen utgör en påtryckningsgrupp för att motsätta sig bestämmelserna (Ibid. 

2005:239-241). 

 

Det finns tre olika styrsystem inom politiskt styrda organisationer, det ekonomiska, det 

juridiska samt det ideologiska. De tre systemen är bundna av varandra. Kortfattat kan 

beskrivas att det ekonomiska styrs av det kapital som finns i samhället och hur detta kapital 

fördelas, och det juridiska av rådande lagar. Dessa två vilar båda på en ideologisk bas. Inom 

organisationen finns tre olika grupper med olika kulturer; den politiska, den administrativa 

och den professionella. Dessa olika grupper skyddar sina egna intressen och på så sätt skapas 

konflikter. Ideologin som finns uppfyller inte alltid allas intressen utan kan skapa 

motstridigheter, bland annat kan de professionellas åsikter hamna i skuggan av rådande 

ideologi. Ideologin kan även leda till ett glapp mellan ledningen och de som arbetar på fältet 

då det uppstår brist på förtroende (Thylefors 2007:20).  

 

3.2.3. HR-perspektivet 

Enligt Human Resource (HR)-perspektivet existerar organisationer för att tillfredsställa 

individers olika behov. Individer och organisationer är beroende av varandra. Organisationer 

är i behov av exempelvis kompetens och kraft medan individer är i behov av pengar och 

framgång. När organisationen och de anställda inte är kompatibla förlorar åtminstone en av 

parterna på det och den ena parten drar nytta av den andra parten. Är de däremot kompatibla, 

vinner båda parterna på det. De anställda känner att de gör något meningsfullt och blir på så 

sätt nöjda och organisationen erhåller den kompetens och kraft som organisationen drivs av 

för att nå framgång (Bolman & Deal 2005:151-152). Organisationens medlemmar består av 

en rad olika personer med skilda krav, känslor, kompetenser och begränsningar som 

organisationen ska försöka utforma sig efter, så att alla medlemmar kan trivas med det arbete 

de utför (Ibid. 2005:38).  
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Det centrala i HR-perspektivet är relationen mellan organisation och den anställda. Är 

relationen inte är optimal och de anställde ej får uppskattning kan de känna sig bortglömda 

vilket kan leda till att organisationen uttrycker missnöje över att de anställda inte presterar 

som de ska. Genom en god passform mellan de båda parterna känner den anställda 

meningsfullhet i det arbete den utför och organisationen får kraft och kompetens för att uppnå 

mål (Bolman & Deal 2005:171-172).  

 

4. Metod 

4.1. Förförståelse 

Tidigare under vår utbildning har det tagits upp aspekter angående politiskt styrda 

organisationer, myndighetsutövning, resurser, gruppdynamik, makt, roller och rollkonflikter 

vilket leder till en förförståelse av ämnet. Denna förståelse går huvudsakligen ut på att det 

finns en komplexitet i socialarbetarnas arbetssituation. Dalen poängterar att förkunskaper 

inom ett ämne kan påverka trovärdigheten av studien då ämnet kan färgas omedvetet (Dalen 

2007:115-116). Vi är medvetna om att vi har en förförståelse av ämnet men har försökt att 

förhålla oss objektiva och neutrala under bland annat utformningen av frågeställningar och 

under analysen. Vi är även medvetna om att vårt urval av tidigare forskning har både för och 

nackdelar eftersom vi blir färgade av vad vi redan läst, men samtidigt ger det oss en 

översiktlig forskningsbild som kan vara nödvändig förkunskap inför studien.  

 

4.2. Forskningsdesign - Kvalitativ metod 

Forskningsmetoden vi valt att använda för att besvara frågeställningarna är den kvalitativa 

intervjumetoden. Denna metod kännetecknas av att data insamlas genom intervjuer där 

forskaren undersöker intervjupersonens subjektiva upplevelser om ett visst fenomen (Larsson 

2005:92). Vi vill försöka förstå och se hur socialarbetarna upplever och förhåller sig till sin 

arbetssituation i socialt arbete med ungdomar, genom ett antal teman, därför passar den 

kvalitativa intervjustudien bättre som metod än vad en kvantitativ enkätundersökning skulle 

göra. Även enskilda intervjuer passar studien bättre än vad fokusgrupper skulle göra, eftersom 

intresset vilar på den enskilda upplevelsen av ett fenomen och inte på samspelet i gruppen. 

Annorlunda svar skulle antagligen insamlas på de lite mer känsliga frågorna om de skulle 

ställas i en grupp jämfört med i ett privat samtal.  

 



 

15 
 

Vi har använt en semistrukturerad intervjuform, där forskaren utgår från teman som valts i 

förväg (Dalen 2007:31). Anledningen till valet av en semistrukturerad intervjuform var tanken 

att samla in så innehållsrika och fylliga svar som möjligt, där intervjupersonerna får en chans 

att tänka och svara som de vill. Risken med att ha slutna frågor är att svaren blir ja eller nej 

och därmed skulle svaren blivit det motsatta från vad vi ville fånga in (Larsson 2005:102-

103). Genom en tematisering av vårt fokusområde socialarbetarnas arbetssituation och våra 

frågeställningar formades fyra teman: krav, gemenskap, hanterbarhet och tankar om 

framtiden. Utifrån dessa fyra teman samt val av teorin KASAM utformade vi vår 

intervjuguide (se bilaga 1). Vi önskade en form av struktur där svaren kretsade kring vissa 

teman som valts ut i förhand. Bland våra förvalda teman fanns inga frågor om organisationen 

då vikten av organisationens struktur var något som framkom av intervjuerna.  

 

4.3. Litteratursökningsprocess 

Databasen vi använde oss av under tidens gång var främst ProQuest, men även databaser som 

Google Scholar, Libris samt Web of Science. Vi har även sökt olika artiklar, böcker, forskare 

och författare via Google. I databasen ProQuest har rutan peer rewied alltid varit ikryssad när 

sökning genomförts. Databasen Ulrichsweb har använts vid några tillfällen för att se om en 

artikel varit granskad. De sökord vi använt oss av är: “socialt arbete stress”, child welfare 

worker, “social worker”, “social work” AND “work situation”, ”child welfare worker” AND 

”stress, child welfare” AND ”job condition” samt ”socialsekreterare barn och ungdom”. I 

urvalet av vetenskapliga artiklar har vilket år artiklarna blev utgivna beaktats och för att få 

bredd på kunskapsområdet har både tidig och nyare forskning tagits med. Vi har beaktat om 

forskarna skrivit många artiklar inom detta område samt om det är många andra forskare som 

refererat till artiklarna. Utifrån dessa aspekter samt artiklarnas rubriker och abstracts hittades 

cirka 35 stycken relevanta artiklar för denna studie. Vi kallar litteratursökningsprocessen för 

trattmodell då vi arbetade oss ner från ett stort sökområde till ett avsevärt mycket mindre sök- 

och intresseområde. 

 

Två avhandlingar hittades inom ämnet, en svensk avhandling “Arbetsvillkor i den sociala 

barnavården - förutsättningar för ett kvalificerat arbete” som är skriven av socionomen och 

fil dr. Pia Tham. Thams avhandling hittades via Google på sökorden: ”socialsekreterare barn 

och ungdom”, men kunde inte hittas i Libris varpå Tham kontaktades via mail. Tham mailade 

avhandlingens kappa till oss och gav oss tips på hur och var hennes artiklar kunde hittas. Vi 
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hittade sedan via sökorden: “socialt arbete stress” i Libris en internationell avhandling vid 

namn “Profession at risk: why are so many workers leaving the field of child welfare? : 

exploring the relationship between diversity, inclusion, supervisory support, stress, job 

satisfaction and intention to leave among public child welfare workers“ som är skriven av 

Amy Goldberg Levin. Avhandlingarna gav oss namn på ledande forskare inom ämnet vilket 

resulterade i en del av våra valda artiklar. Vi inspirerades av kurslitteratur inom socionom-

programmet och fann därigenom relevanta böcker för ämnet.  

 

4.4. Urval av intervjupersoner  

Kvalitativa urval är ofta små och syftesbestämda där människors upplevelser av ett visst 

fenomen är det centrala, de små urvalen begränsar möjligheten till att generalisera resultaten 

(Esaiasson et al. 2012:158, Larsson 2005:118). Urvalen är ofta strategiskt utvalda vilket 

betyder att forskaren väljer en grupp människor som kan besvara frågor om det fenomen som 

forskaren vill undersöka (Patton 2002:40). Vi valde att göra ett urval på fyra intervjupersoner 

från två socialtjänster, i två städer, en större och en mindre stad, med två socialarbetare från 

varje stad. Kravet på intervjupersonerna var att de skulle arbete med barn och/eller ungdomar. 

Syftet med urvalet var inte att göra en jämförelsestudie utan snarare att få en bredd och 

variation på den insamlade datan samt en djupare förståelse för ämnet. Vi såg en risk med att 

ha ett urval från endast en socialtjänst, att de som arbetar där troligtvis pratar med varandra 

och påverkar varandra på olika sätt, vilket skulle kunna ge liknande svarsresultat. Därför 

valde vi att ha med intervjupersoner från två olika socialtjänster. Vidare har varit medvetna 

om att risken med att ett litet kvalitativt urval kunde orsaka svåra kopplingsmöjligheter till 

tidigare forskning i det fall att en eller flera av intervjupersonerna hade väldigt avvikande 

upplevelser eller innehållsfattiga svar (Larsson 2005:113). Tidsperioden för hur lång 

anställning intervjupersonen haft kan inverka på undersökningen, eftersom upplevelserna kan 

förändras beroende på hur länge de har varit på arbetsplatsen. Kanske finns någon skillnad i 

upplevelserna hos en nyanställd jämfört med någon med många års erfarenhet av yrket.  

 

Vi använde ett snöbollsurval där tillvägagångssättet gick ut på att hitta en nyckelperson som 

sedan förde oss vidare till andra intervjupersoner (Larsson 2005:103, Patton 2005:237). Vi 

skickade ett informationsmail till ansvarig chef för den ena socialtjänsten och ett 

informationsmail till en receptionist inom den andra socialtjänsten, som nyckelpersoner för de 



 

17 
 

två socialtjänster vi utgick ifrån. Dessa vidarebefordrade sedan informationsmailet till sina 

kollegor. Vi gick därefter vidare med de fyra första personerna som svarade på utskicket.  

 

4.5. Vetenskapsfilosofiska utgångspunkter 

Vi har använt en hermeneutisk analysmetod där vi först gick igenom hela texten för att få en 

helhetsbild och ett övergripande sammanhang. Därefter gick vi tillbaka in i texten och tolkade 

delar av den utifrån de olika utvalda temana. Sedan lästes hela texten igenom åter igen för att 

se om förståelsen för helheten fördjupats genom reflektionerna av delarna. Den hermeneutiska 

analysmetoden kan liknas vid en spiral, där forskaren skiftar mellan helhet och del. En risk 

med denna metod är att forskarens värderingar överskuggar dataanalysens egentliga innehåll, 

därför är det viktigt att forskaren är medveten om samt redogör för sina värderingar innan 

dataanalysen redovisas. Det finns även en risk där forskaren blir blind för andra möjligheter i 

analysen då denne endast letar efter sammanhang där alla bitar faller på plats (Repstad 

2007:137-138). För att förminska risken med forskarens egna värderingar valde vi att 

transkribera och läsa igenom de två texterna på skilda håll för att jämföra dem och komma 

fram till ett resultat.  

 

4.6 Tolkningsförfarande 

4.6.1. Intervjubearbetning 

Vi planerade att utföra intervjuerna efter områdesprincipen vilken innebär att intervjun startar 

med generella frågor kring ämnet för att sedan gå över till mer centrala frågor, intervjun 

avslutas till sist med att övergå i generella frågor igen (Dalen 2007:14). I den kvalitativa 

forskningen är tanken att studera olika fenomen ur ett helhetsperspektiv (Larsson 2005:92) 

och vi är medvetna om att vi har utelämnat vissa teman eftersom vi inte kan studera alla 

aspekter av socialarbetarnas arbetssituation. Anledningen till detta var att begränsa oss för att 

göra studien genomförbar. Vi ville också se till att intervjupersonerna inte svävade ut allt för 

mycket i sina svar som de kan göra under en narrativ studie, som innebär långa berättelser om 

olika livsfenomen (Patton 2002:115-116). Efter transkribering och jämförande av intervju-

texterna sökte vi efter eventuella fel vilka inte hittades.  

 

Vi använde två bandspelare under intervjuerna, och för att säkerställa tillförlitligheten i den 

insamlade datan, förbereddes en mobil med tillhörande mobilladdare samt en diktafon med 

extra batterier till hands (Larsson 2005:100). Vi utförde en provintervju i förebyggande syfte 
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för att ha testat frågorna, och testade även att den tekniska utrustningen fungerade korrekt 

innan den första intervjun. 

 

4.6.2. Tematisering och analysbearbetning  

Vi har i vår studie haft ett deduktivt tillvägagångssätt vilket innebär att forskaren har en eller 

flera teoretiska utgångspunkter som formar studien (Larsson 2005:23). Därför har KASAM 

influerat både val av frågeställningar samt intervjufrågor inför denna studie. Vi valde att 

tillföra organisationsteori i analysen eftersom vi upptäckte olika mönster och förhållanden, 

efter första analysen av datamaterialet, som KASAM inte kunde förklara. Eftersom det är 

viktigt att analys av data tolkas på ett korrekt sätt för att kvaliteten ska säkras har vi försökt ta 

med informationsrika beskrivningar och citat från samtliga intervjupersoner (Larsson 

2005:116-117). Vi har läst intervjun som helhet, sedan gått in i intervjun och tolkat delarna 

för att sedan återgå till att tolka helheten igen enligt hermeneutisk analysmetod (Repstad 

2007:137-138) Vi har använt oss utav meningskoncentrering då vi har sammanfattat vad våra 

intervjupersoner har sagt för att förklara och styrka deras citat. Vi har även 

meningskategoriserat genom att dela in vår insamlade data under olika teman. Därefter har vi 

meningstolkat då vi applicerat teorier på den insamlade datan (Larsson 2005:106).  

 

4.7. Uppsatsens trovärdighet 

Många forskare diskuterar om begreppen validitet och reliabilitet verkligen går att applicera 

på kvalitativ forskning då kvalitativ metod endast gör anspråk på att beskriva och förstå 

individers upplevelser (Larsson 2005:115-116). Här nedan beskriver vi hur vi har gått tillväga 

för att uppnå god trovärdighet i studien utifrån validitet, reliabilitet, triangulering och gene-

raliserbarhet.  

 

4.7.1. Validitet  

Validitet i kvalitativ forskning handlar om att erhålla utvecklade beskrivningar av upplevelser 

samt konsten att analysera data (Esaiasson et al. 2012:116). För att uppnå god validitet i 

studien har vi eftersträvat att få så detaljerade beskrivningar som möjligt kring upplevelser 

från intervjupersonerna. För att uppnå detta har öppna frågor använts i intervjuguiden och vi 

har även försökt sammanfatta och återberätta intervju-personernas upplevelser under 

intervjuerna för att bekräfta förståelsen av beskrivningarna korrekt. Vi har även uppmanat 

intervjupersonerna att utveckla sina beskrivningar om något svar varit oklart (Larsson 
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2005:116, Kvale 1997:214). För att uppnå god validitet i analysen har informationsrika och 

detaljerade citat redovisats från alla intervjupersonerna i resultat och analysavsnittet.  

 

4.7.2. Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till om forskaren gör eventuella slumpmässiga misstag i sin studie vilket 

forskaren vanligen gör under datainsamlingen och/eller databearbetningen. Det kan handla om 

att forskaren misstolkat något under intervjun eller hört fel vid överförandet från tal till skrift 

(Esaiasson et al. 2012:63). Reliabilitet i kvalitativ forskning är näst intill omöjlig då forskaren 

inte behöver ett mätinstrument eftersom endast individers upplevelser fångas in (Larsson 

2005:115-116). För att säkerställa att vi inte har misstolka något under intervjuerna har korta 

sammanfattningar/återberättelser av det intervjupersonerna sagt gjorts med jämna mellanrum i 

intervjuerna, för att se att vi har förstått informationen korrekt. Vi har båda medverkat under 

intervjuerna och transkriberingen av text har gjorts på skilda håll och sedan jämförts för att 

upptäcka eventuella misstolkningar och fel.  

  

4.7.3. Triangulering 

Triangulering i en studie kan göras på många olika sätt och är ett sätt att säkerställa validitet 

på studien (Larsson 2005:112). För att stärka validiteten i vår studie har vi använt oss av två 

olika trianguleringar. Vi har använt undersökartriangulering, vilket innebär att vi båda har 

medverkat under intervjuerna. Slutligen har vi använt två teorier i analysen vilket innebär att 

vi använt oss av teoritriangulering (Larsson 2005:112). 

 

4.7.4. Generaliserbarhet 

Kvalitativ metod går inte att generalisera på samma sätt som kvantitativ bland annat på grund 

av att man arbetar med olika och mer restriktiva urval (Dalen 2007:117). I vårt fall går det att 

använda analytisk generalisering, eftersom vi drar paralleller till vår insamlade tidigare 

forskning samt valda teorier (Larsson 2005:118). Vi har jämfört studien med tidigare 

forskning inom samma forskningsområde och sett om det finns någon gemensam nämnare, 

om resultaten överensstämmer med tidigare forskares resultat och slutsatser eller inte.  

 

4.8. Etiska reflektioner 

Enligt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har framställt ska forskning baseras 

på fyra etiska grundprinciper, dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfi-
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dentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6). Vi har säkerställt dessa fyra 

principer i studien på följande sätt: Informationskravet bygger på att forskaren lämnar 

utförliga uppgifter kring själva studien samt informerar om att deltagandet är frivilligt 

(Vetenskapsrådet 2002:7). För att uppfylla informationskravet skrevs ett 

informationsdokument där det bland annat framgick vad studiens syfte var, på vilket sätt och 

varför intervjupersonerna skulle medverka samt hur undersökningen skulle genomföras med 

tillhörande detaljer. I beskrivningen framgick även att deltagandet i studien var frivilligt och 

att intervjupersonen när som helst kunde avbryta intervjun. Detta informationsdokument 

mailades ut till samtliga intervjupersoner. Vi gick även igenom detta dokument med 

intervjupersonerna innan själva intervjun. Därefter upprättades ett samtycke med de 

intervjupersoner som deltog i forskningsstudien så att samtyckeskravet (innebär att forskaren 

upprättar ett samtycke med intervjupersonen för medverkan i studien) uppfylldes 

(Vetenskapsrådet 2002:8-10). Vi har även enligt konfidentialitetskravet inte skrivit namn på 

intervjupersonerna som deltog och har avidentifierat den insamlade datan på ett sådant sätt att 

personen eller organisationen inte kan urskiljas (Vetenskapsrådet 2002:12-13). Exempelvis är 

vi medvetna om att intervjupersonerna inte beskrivits särskilt ingående i resultat och 

analysdelen. Detta val gjordes på grund av att det finns en chans att de skulle kunna 

identifieras om detta gjordes. Vi har särskilt etiskt beaktat data av känslig karaktär. Vi har 

endast använt oss av den insamlade datan i studien och avser inte att låna ut den till annat 

ändåmål i linje med nyttjandekravet. Nyttjandekravet syftar till att de enskilda uppgifter som 

framkommit i studien endast är avsedda för forskning och ska ej brukas för användning inom 

andra områden. Det inspelade materialet ska förstöras efter att studien färdigställts 

(Vetenskapsrådet 2002:14). Slutligen har intervjupersonerna som deltagit i studien erbjudits 

ett exemplar av forskningsstudien. 

 

5. Resultat och analys 

5.1. Inledning 

Resultaten kommer att presenteras via en temaanalys, vilket innebär att man analyserar flera 

intervjupersoners uttalanden utifrån bestämda teman (Larsson 2005:108). Vi kommer att 

presentera resultaten sammankopplade med analysen utifrån dessa olika teman.  

 

Våra teman är:  

- Hanterbarhet av krav 
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- Meningsfullhet i arbetet 

- Stöd från ledning samt handledning 

- Vikten av kollegor och gemenskap 

- Tankar om framtiden 

 

5.2. Presentation av intervjupersonerna 

Alla fyra intervjupersoner är kvinnor i olika åldrar som arbetar med myndighetsutövning 

inom socialtjänsten där arbetet i huvudsak gäller ungdomar. Två av dessa kommer från en 

större stad och de andra två från en mindre stad. Alla fyra intervjupersoner har olika lång 

erfarenhet inom yrket. Vi har valt att benämna intervjupersonerna i resultatdelen som IP1, 

IP2, IP3, IP4. Med IP menas intervjuperson.  

 

5.3. Hanterbarhet av krav 

Samtliga IP var medvetna om de tydliga krav som fanns på dem i deras arbetsroll, vilket 

handlade mycket om att förhålla sig till lagar och regler, samt att hinna med de 

arbetsuppgifter som de var tilldelade. IP3 berättar om dessa praktiskt regelbundna krav i 

arbetet: “Ja, kravet är att vi ska jobba utifrån lagen. Att vi ska hålla utredningstiden, hålla 

förhandsbedömningar innan 14 dagar. Att vi ska fatta beslut enligt lagen.”. De berättar 

främst om att inte hinna skriva utredningar vilket är en stor och viktig del av 

arbetsuppgifterna, vilket framkom av IP1 som ibland kände att detta var ansträngande: ”Vi 

hade ju gärna suttit med utredningar i fem månader istället för fyra, men det går ju inte. På 

så sätt är det ju jobbigt och väldigt kravstyrt.”. Den främsta anledningen till att det var svårt 

att uppfylla kraven och få tid till att hinna skriva utredningar som samtliga IP påpekade var att 

de vanligtvis fick göra omprioriteringar under arbetsdagen.  

 

Det framkom att de nästan aldrig kunde hålla sin planering som de hade utformat, vilket IP4 

berättar om här utifrån sitt arbetsschema: “Alltså det kan vara så olika. Det kan vara grymt 

olika. Varje måndag så skriver vi ett schema och ger till receptionen om hur vi ska jobba 

under veckan, vårat inbokade schema. Jag tror inte att det är en enda vecka det där liksom 

håller.”. De fick dagligen planera om sitt arbetsschema då det ofta uppstod akuta situationer. 

Detta beskriver IP2 när hon berättar om hur hennes arbetsdag ser ut: “Sen hinner jag kanske 

titta på hur min planering ser ut för dagen. Sen ringer telefonen, sen tittar jag på min 

planering igen och kanske kan göra det jag hade tänkt mig, prioriteringar hela tiden, ska jag 
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hålla mig till planen eller är det här viktigare. Det som stör mig, är det nåt jag måste 

prioritera före det jag hade tänkt. Så det innebär nyprioriteringar och flexibilitet hela tiden. 

Vilket jag tycker är spännande och utmanande och jag tror att man måste nästan tycka det. 

Man kan inte räkna med att få göra klart en arbetsuppgift. Så en ovanlig dag skulle vara att 

jag skulle kunna följa den planering jag hade gjort.”. Utifrån denna arbetssituation menar 

samtliga IP att det ibland var svårt att leva upp till de krav som tidigare beskrevs. Vad IP 

beskriver är att man måste vara flexibel och lämplig för arbetsrollen vilket även Rycraft har 

kommit fram till i sin studie, där vikten ligger i att ha de rätta egenskaperna för att hantera 

arbetet (Rycraft 1994:75-80).  

 

IP2 beskriver även att det finns vissa krav på arbetet som stör henne då hon måste 

omprioritera. Ur ett strukturellt perspektiv uppstår konflikter inom en organisation när 

strukturen är felaktig och människor exempelvis inte har tydliga arbetsroller, vilket IP2 här 

konstaterar: “Ja det är att vi skulle få lite arbetsro, det känns som att just nu när vi dels har 

en inre omorganisation, vi ska byta lite grupperingar, människor ska komma in i lite nya 

sammanhang och så utifrån att vi ska uppnå politikens mål. Å samtidigt kommer politiken 

med nya saker vi ska jobba med och vi skulle önska att man skulle få ta en sak i taget. Det är 

människor på den här arbetsplatsen, det är inga maskiner.”.  

 

Enligt det strukturella perspektivet kan ovan beskrivna arbetssituation tyda på en otydlig 

struktur inom deras organisation vilket leder till att samtliga IP inte kan leva upp till de krav 

som organisationen ställer på dem (Bolman & Deal 2005:75). Men det pekar också enligt HR-

perspektivet på en dålig passform mellan de anställda och organisationen eftersom de 

anställda känner att de ibland inte kan leva upp till de krav som ställs. Detta kan i längden 

leda till att de anställda inte känner sig uppskattade och istället utnyttjade, vilken 

organisationen förlorar på då den är beroende av mänskliga resurser med kompetens och 

kraft. Det kan leda till att målen inom organisationen inte uppfylls (Bolman & Deal 2005:151-

152). Organisationens beroende av mänskliga resurser bekräftas av Strand & Morrison Dore i 

deras artikel där ett stort problem inom utvecklingen av arbetet med barn och unga är att 

stödja och behålla kompentent arbetskraft som kan leverera kvalitetssäkra tjänster (Strand & 

Morrison Dore 2009:391-397). Kraven som socialtjänstarbetarna upplevde var begripliga då 

de visste vad som förväntades av dem, dock kunde akuta ärenden uppstå plötsligt. Men detta 

påverkade inte begripligheten av arbetssituationen, vilket tyder på hög känsla av begriplighet 

eftersom man då kan sortera och strukturera plötsliga stimuli bra (Antonovsky 2005:44-45). 
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Problemet var inte begripligheten av de akuta situationerna utan snarare vad de akuta 

situationerna hade för arbetsrelaterade konsekvenser. 

 

Att inte hinna med sina arbetsuppgifter på grund av den tidsbrist som uppstår av akuta 

situationer upplevdes på olika sätt. IP3 uttryckte en känsla av otillräcklighet som uppstår när 

hon inte hinner med sina arbetsuppgifter: “Den känslan är jättejobbig, när man tänker att här 

skulle jag jobbat mer med, men jag hinner inte. Den känslan har vi nog inte nu... Ja, det blir 

ju så, man hinner inte. Jag tror att många upplever den känslan som jobbigast, att man inte 

räcker till.”. Vidare fortsätter hon beskriva att “Jag tror att de flesta som känner stress är 

stressad över det som inte är skrivet, det som man har i sitt block och som bara växer och 

växer.“. Att inte hinna med sina arbetsuppgifter, främst pappersarbetet verkade vara en stor 

stressfaktor för IP, samma situation gällande för mycket pappersarbete kunde påvisas i 

tidigare forskning (Mor Barak et al. 2006:548-577). För att kunna hantera problemet med att 

uppnå kraven i förhållande till brist på tid, önskade samtliga IP ytterligare mänskliga resurser, 

men trots detta hjälpte det inte med arbetsbördan eller deras grundliggande problem inom 

organisationen. IP2 beskriver detta på följande sätt: “Det vi har sett är att när vi har fått mer 

personal så har det ändå inte blivit nån avlastning för enskild handläggare. Vilket har gjort 

att vi har börjat fundera på om det är nånting annat som det handlar om.”. Citatet styrker att 

det inte alltid är tillsättandet av resurser som är den bästa lösningen utan att det kan bero på 

andra faktorer inom en organisation.  

 

Utifrån det strukturella perspektivet skulle denna situation tyda på en felaktig struktur inom 

organisationen. Om detta är fallet behöver problemet uppmärksammas och organisationen 

eventuellt omstruktureras, för att göra organisationen effektivare (Bolman & Deal 2005:75). 

Kunskap gällande strukturer inom detta område ger bättre förutsättningar för att uppnå mål 

inom organisationen och hos de anställda. Exempelvis krävs det mer av dessa komplicerade 

och turbulenta organisationer då de måste vara mer flexibla och anpassningsbara 

strukturmässigt eftersom de uppstår akuta problem (Bolman & Deal 2005:100-101). IP3 

berättar att hon tidigare haft det kaotiskt på arbetet på grund av alla akuta ärenden som 

uppstod men att detta avhjälptes med en omstrukturering: “Så just det akuta i insatsen, har vi 

sluppit i och med det nya arbetssättet vilket är skitbra. Det är just det här med att kunna 

planera sin dag. Det vill man kunna. Men kanske har avsatt tid att skriva en utredning och 

sen håller inte det för att det har hänt något i en familj inatt, som att de har bråkat och 

slagits. Då måste man ju ta tag i det på dagtid och det är ju det vi har minimerat.”. 
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Omstruktureringen ledde till att de akuta insatserna som stal mycket arbetstid minskande och 

socialtjänstarbetarna fick tid till andra arbetsuppgifter. Ur ett strukturellt perspektiv har IP fått 

en bättre arbetssituation genom att det har tagits hänsyn till organisationsstrukturen, vilket 

tyder på hur viktigt det är att en organisation har en korrekt uppbyggnad (Bolman & Deal 

2005:75).   

 

Utifrån det strukturella perspektivet ligger stor vikt vid tydlig struktur och special-

kompetenser, dock kan vikten av specialiseringen ibland bli ett hinder. En intervjuperson 

berättar om en situation där klienten kom i kläm för att ingen ville ta ansvaret, barn och 

ungdomspsykiatrin (BUP) ansåg att det var socialtjänstens ansvar medan socialtjänsten ansåg 

att det var tvärtom. “Senast hade vi en klient som vi tycker tillhör BUP och det var bara 

psykisk problematik men då tycker BUP att hennes föräldrar inte klarar av att hantera henne 

hemma så då vill de att vi ska betala för hennes boende. Det slutade med att vi delade 

kostnaden. Men jag kan tycka att det är BUP som ska ha hela placeringen men de placerar ju 

inte ungdomar längre. Då är det socialtjänsten som får stå för kostnaden, vi betalade halva. 

Innan vi kom dit var det också jättemycket tjafs kring vilken hjälp hon skulle få och då 

kommer ju flickan i kläm. Om det är socialtjänstens ansvar eller om det är BUPs. Det är 

mycket bollande emellan, och just det här att det ska landa på pengar, vem som ska betala. 

Istället för att se till vad hon har för behov.” De negativa effekter som kan uppstå genom 

stark struktur och specialisering genom differentiering av arbetsuppgifter enligt det 

strukturella perspektivet, är att det kan bli svårt att gå utanför ramarna och se vem som ska ta 

ansvar för klienten. Detta kräver god integrering och utan detta uppstår glapp i de situationer 

där det inte finns distinkta ansvarsområden, medan ansvarsområden som delvis täcks in i 

varandra bland annat kan leda till tvister, som i detta fall (Bolman & Deal 2005:100-101, 104-

105). Samtidigt ur ett politiskt perspektiv blir det en intressefråga i form av ekonomi, 

eftersom båda koalitionerna vill hålla ned kostnaderna. Specialiseringen av struktur inom 

organisationer kan även leda till samarbetssvårigheter koalitioner emellan, enligt HR-

perspektivets syn på makt (Bolman & Deal 2005:239).  

 

IP2 påpekade att det ibland kan vara svårt att hantera kraven i en politiskt styrd organisation 

då politiken och verksamheten inte alltid går hand i hand: “Att politiken kan öka kraven på 

oss men vi får ändå inte resurser att matcha det, utan det blir väldigt mycket upp till oss att 

använda befintliga resurser och göra om dom på nåt vis. Så utmaningen för oss medans vi 

fortfarande varje dag måste sköta vårt arbete och möta brukarna här och nu. Vi kan ju inte 
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trycka på nån pausknapp bara för att politiken har kommit på att vi ska göra nånting annat.”. 

Intervjupersonen menade att de varje dag fick jobba med det dagliga arbetet samtidigt som de 

var tvungen att försöka omstrukturera så de skulle kunna leva upp till de nya förväntningarna 

och kraven som kom. Situationen visar på hur komplext det kan bli i en politiskt styrd 

organisation sett ur ett politiskt perspektiv. Det finns här tre olika grupper med tre olika 

intressen inom organisationen, där alla vill skydda sina egna intressen och ta del av de få 

resurser som finns. Den första gruppen är politikerna vars intressen ofta är ekonomiskt styrda 

och kvalitetsinriktade medan den andra gruppens (klienternas) intressen är att få sina behov 

tillgodosedda. Den tredje gruppen, socialarbetarna, får en mellanposition då de vill tillgodose 

både politikernas krav samt klienternas förväntningar, medan de även vill uppnå en god 

arbetssituation (Thylefors 2007:20). IP1 berättar att “Det är klart att det skulle vara en resurs 

att få in en anställd till. Men det är ju styrt av ekonomin, så det går ju inte.”. Problem uppstår 

när det blir resursbrist och kraven ouppnåeliga, vilket framgår av citaten. IP4 styrker detta: 

“Jo det är svårt, för vi har inga trollspön.”. Vidare förklarar IP2 hur resursbristen kan se ut: 

“Utan dels får vi ju jobba med det vi redan gör varje dag, sen måste vi se till att försöka göra 

om på nåt sätt. Så att vi ska kunna leva upp till dom nya förväntningarna och kraven som 

kommer. Så det handlar väldigt mycket om att vi får lov att omvandla resurser. Vi måste helt, 

vi har inget val, vi måste göra det som åläggs oss. Det känns som att resurser, man kan alltid 

önska mer resurser.”. Alltså upplever samtliga IP de rådande uppdelningarna samt de olika 

intressena som existerar i en politiskt styrd organisation. Paralleller kan dras till Strand & 

Morrison Dores artikel där det framom att de anställda ibland upplevde att byråkratin kan 

ställa till det och att chefer uppfattade driftförhållanden mer positivt än både handledare och 

socialarbetare, kanske på grund av olika erfarenheter och påfrestningar av detta (Strand & 

Morrison Dore 2009:391-397). Politikerna jobbar inte i direktkontakt med klienterna vilket 

leder till att de har en annan syn på samma situation och inte ser hur deras direktiv gällande 

exempelvis ökade krav påverkar de anställda.  

 

5.4. Meningsfullhet i arbetet  

Samtliga IP uttryckte att meningsfullheten i arbetet är viktigt. IP1 beskriver meningsfullheten 

hon upplever på följande vis: “Men jag känner verkligen att jag är på rätt plats. Jag vill 

aldrig sluta här, säger jag, så att det är verkligen betydelsefullt. Det känns som att jag hjälper 

dom utsatta barnen. Så att det känns bra.”. IP2 beskriver meningsfullhetens vikt såhär: 

“Absolut, på jättemånga plan är de det. Jag tänker att här har man ju möjlighet att 
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påverka.”. IP3 tydliggör vad som är meningsfullt för henne: “Jag tänker att det är 

meningsfullt för att jag kan hjälpa människor att få det bättre, det är det som är meningsfullt 

för mig.”. IP4 styrker detta genom att säga: “Ja, för att man kan göra skillnad.”.  IP4 

utvecklar sitt svar genom att förklara hur hon kan se meningsfullheten i sitt arbete med 

klienterna: “Men man hamnar ju i folks liv och folk berättar för en vad dom tänker, känner 

och mår och allt liksom. Nej men man hamnar i den här jätte verkligheten som man nästan 

inte förstod innan att det fanns. Och hur man mäter, man ser ju att man påverkar eller att det 

händer saker, och det är ju bara så man kan få det liksom.”. Tre av intervjupersonerna 

påpekade vikten av att kunna påverka och göra skillnad i sitt arbete och att det var det viktiga 

för dem. Det strukturella perspektivet tar inte hänsyn till personliga åsikter eller värderingar 

medan HR-perspektivet belyser att det är viktigt att det finns en mening i det medarbetarna 

gör, annars finns det en risk att medarbetarna vantrivs och avslutar sin anställning, och det i 

sin tur blir dåligt för organisationen. Men eftersom samtliga IP beskriver att de upplever 

meningsfullhet i sitt arbete, blir detta positivt för organisationen, då medarbetarna presterar 

bra, enligt HR-perspektivet (Bolman & Deal 2005:151-152). Detta stämmer även bra överens 

med KASAM, då det är viktigt att känna att det som utförs i arbetet är betydelsefullt eftersom 

det leder till hög känsla av meningsfullhet. Antonovsky menar att meningsfullheten är den 

viktigaste komponenten i KASAM eftersom meningsfullheten leder till att individer finner 

resurser och förståelse för vad som sker och kan hantera detta (Antonovsky 2005:49-50). IP2 

beskriver hur hon upplever meningsfullheten i sitt arbete: “Skulle man vara sån att man mäter 

meningsfullhet i att man har nått alla målen och gått i mål tillsammans med klienten på nåt 

vis, då skulle det kanske kännas meningslöst. För det är inte alltid vi ser hur det går för 

klienten i slutänden, vi är bara med en del på resan. Så för mig, jag har brutit ner det där, 

försöker se meningsfullhet i ett möte, ett samtal, ett beslut, meningsfullheten. Jag tycker att 

jag ser det hela tiden.”.  

 

IP4 förklarar hur hon gör meningsfullheten mätbar: Att kanske klienterna säger till dig att “nu 

mår jag såhär mycket bättre, gud vilken tur att jag började med det här eller den här 

insatsen”. “Nu har jag varit här och pratat”, alltså vi är inte kuratorer men ofta så pratar ju 

folk under utredningssamtal eller ofta om saker som dom inte har sagt till nån. “Åh nu känns 

det bättre”. Det är såna här grejer, då märker man ju.”. Båda IP beskriver att det är viktigt 

att kunna hitta sina egna sätt att känna och upptäcka meningsfullheten i arbetet. Om IP 

däremot inte känner meningsfullhet, känns arbetet mindre begripligt och hanterbarheten av 

svårare situationer försämras, vilket kan leda till att de avslutar sin anställning, som IP4 
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beskriver: “Ja. Det är jag helt övertygad om, annars hade jag varit härifrån för många år 

sen. Sen kan det vara skitjobbigt det här jobbet emellanåt.”. Detta kan kopplas till tidigare 

forskning då en faktor av inverkan på arbetssituationen, personlig och professionell 

investering i arbetet, påverkade att socialarbetarna valde att stanna i sitt arbete. Alltså att 

arbetet känns meningsfullt för våra IP blir en personlig investering som de värdesätter i 

arbetet (Rycraft 1994:75-80).  

 

5.5. Stöd från ledning samt handledning 

Det som framkom bland samtliga IP var att de pratade med sin chef när de upplevde 

arbetssituationen som ohanterlig. Chefen ansågs alltså som en viktig resurs i arbetet. De 

menade också att de såg uppmuntran från chef och ledning som ett viktigt bidrag i arbetet, 

vilket IP4 menar: “Man behöver ju också ha det här från chefen att “bra jobbat” eller “åh 

vilken bra utredning”.”. IP3 beskriver varför relationen till chefen och/eller ledning är viktig 

främst i förhållande till situationer hon inte kan lösa själv: “Jag tar det med chefen, vår chef 

är bra för hon lyssnar på oss och försöker göra något åt situationen. Det gör att jag kan säga 

vad jag tycker till henne, för att det händer faktiskt saker. Jag har ju jobbat på andra 

arbetsplatser där man säger saker uppåt men det händer ingenting, man blir inte lyssnad på. 

Då ger man upp, antingen gillar man läget eller så slutar man. Jag slutade. Jag är en sådan 

person som säger vad jag tycker, jag vill kunna påverka min arbetssituation. Jag är inte en 

sådan som bara gillar läget, jag tycker det är jätteviktigt med vad man har för arbetsmiljö. 

Att man får förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete. Jag vill inte lägga en massa 

energi på saker som ledningen ska fixa, det har jag som förväntningar på dom. För att vi ska 

kunna få en bra förutsättning och göra ett bra arbete.”.  

 

Ovanstående citat belyser att det fanns en stor vikt vid att få stöd från ledning i arbetet. Enligt 

Tham var bra ledarskap och intresse från ledningen den starkaste påverkande faktorn för att 

stanna i arbetet (Tham 2007:1225-1246). IP3 lägger vikt vid hur viktigt detta är genom att 

beskriva att hon slutade vid sin förra arbetsplats på grund av att hon kände att hon inte blev 

lyssnad på, vilket kan vara ett exempel på ett odemokratiskt organisationsklimat (Tham 

2009:807-827). Vidare beskriver hon i linje med HR-perspektivet att det är viktigt att ge 

anställda inflytande över sin arbetssituation för att hålla arbetsmoralen hög. Ledningen kan 

göra detta genom tydlig information, samt inspiration till självständighet och genom att ge 

anställda en chans att påverka sin situation. Att göra detta bidrar till god arbetsmoral och 
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högre produktivitet (Bolman & Deal 2005:185-187). Ur ett politiskt perspektiv är det också 

viktigt att ta hänsyn till detta då chefen och politikerna är de som besitter formell makt medan 

socialtjänst-arbetarna blir en påtryckningsgrupp som vill kunna inverka på sin arbetssituation 

som IP3 beskriver. Om påtryckningsgruppen inte respekterar eller accepterar det beslut som 

tagits av politiker och ledning, kan den gruppen rubba balansen om makten via en konflikt. 

Den styrande makten, (politikerna och ledningen) är beroende av makten som påtrycknings-

gruppen (socialtjänstarbetarna) besitter, det vill säga makt i form av kompetens. Utan 

kompetensen kan politikerna och ledningen inte uppnå sina mål (Bolman & Deal 2005:239-

241).  

 

IP4 beskriver hur hon kan påverka sin egen arbetssituation: “Ja och nej. Alltså man kan ju 

inte påverka mängden ärenden som kommer in. Men man har mycket ansvar för sitt eget 

arbete, är det nånting som inte funkar där, så har man ju ändå möjlighet att prata med chefen 

och försöka få till det. Vi har ju bra kontakt med våran chef. Oftast så går det ju att påverka. 

Man kanske kan få hjälp med några ärenden eller ja lite så.”. IP tar upp vikten av eget ansvar 

vilket IP1 även belyser samtidigt som hon berättar om avvikande åsikter gällande att få 

uppskattning från ledningen: “Det tror jag, sen tror jag att det är delade åsikter om det här 

på kontoret kring den frågan. Att det är många som känner att dom gör mycket mer än vad 

dom får tillbaka. Alltså jag tror att det handlar mycket om hur man är som person också, hur 

man lägger fram det. Om man sitter i sitt lilla kontor och kör på sitt eget race alltså då kan 

inte arbetsledning veta. Liksom hur det fungerar eller vad som görs, då förlitar dom ju sig på 

handläggaren. Men om man har uppdaterad kontakt, går på vägledningar och pratar öppet 

om sina ärenden i teamet och sådär så tycker jag verkligen man får uppskattning från 

uppföljaren. Alltså även om det har gått bra eller dåligt, att man har gjort sitt bästa.”.  

 

IP menar att hur man arbetar, öppet eller slutet med sina ärenden, och hur man fungerar som 

person i förhållande till deras arbete, påverkar tillgängligheten att få uppskattning från 

ledning. IP1 beskriver den hjälp hon får genom att ha god kommunikation med ledningen 

gällande sina ärenden: “Men det är alltid skönt att dra det där, för då vet man att man har 

ledningen på sin sida.”. Detta kan förklaras med ett strukturellt perspektiv då för hög del av 

självständighet i arbetet kan leda till att den anställda känner sig övergiven och lider på grund 

av brist på hjälp (Bolman & Deal 2005:104-105). Rycraft har kommit fram till liknande 

resultat i sin studie då den bland annat visade på att handledaren bidrar till att hjälpa den 

anställda att hantera de krav som finns i arbetet. Även lämplighet för arbetsrollen, det vill säga 
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om man har de rätta egenskaperna för att hantera arbetet, är en av faktorerna Rycraft tar upp 

som en viktig faktor gällande socialarbetares val att stanna i arbetet eller inte (Rycraft 

1994:75-80). Detta tyder på att eget ansvar, lämplighet för arbetsrollen samt att uppskattning 

från ledning har stor inverkan på socialtjänstarbetarna.  

 

IP4 reflekterar kring handledningen: “Det är viktigt med rätt handledare.”. Enligt Rycrafts 

studie ska handledaren erhålla vissa egenskaper för att anses som bra. Det viktigaste var att 

handledaren skulle vara stödjande. Handledaren skulle även vara tillgänglig samt ha god 

kompetens i både ärenden och system (Rycraft 1994:75-80). IP3 berättar att hon är nöjd med 

både sin handledning och handledare men även vad som gör hennes handledare bra: ”Dels så 

får vi handledning i ärenden och dels så får vi även teoretisk kunskap om missbruk och hur 

det kan påverka föräldraskap. Och om det som handlar om mig och hur jag är, varför 

reagerar jag såhär. Det är jättebra.”. IP1 beskriver vad stödet från handledaren leder till: 

“Dom går ju in och hjälper en reda ut trasslet liksom”. Handledaren kan tänkas bidra till en 

högre känsla av sammanhang via två komponenter som återfinns i KASAM. Delvis som en 

resurs för intervjupersonen så att hon kan hantera arbetssituationer som uppstår och delvis 

strukturerar handledaren upp olika situationer så att de blir begripliga genom att reda ut 

”trasslet” (Antonovsky 2005:44-45 ).  

 

5.6. Vikten av kollegor och gemenskap  

Att gemenskap är viktigt på arbetsplatsen framkom av samtliga IP. Detta stämmer överens 

med tidigare forskning där känsla av uppskattning, goda medarbetare, bra arbetsklimat samt 

god kommunikation ligger till grund för god arbetsmiljö samt valet att stanna kvar i arbetet 

(Strand & Morrison Dore 2009:391-397). IP2 förmedlade hur viktig gemenskapen är för 

henne, genom att beskriva hur viktiga hennes kollegor är i olika arbetssituationer. “Det har 

jättestor betydelse. Både för mig och för hela verksamheten. Utifrån att vi använder oss själva 

så mycket, så behöver vi vara rädda om oss själva och varandra. Vi är beroende av oss och 

av varandra, så det betyder jättemycket att vi trivs tillsammans, att man kan ha ett öppet 

klimat, att det finns en omtänksamhet. Att man ställer upp för varann, är lojal med varandra. 

Att det är en trevlig stämning. Att man också gör roliga saker och att man får skratta. Om 

man är ledsen, att det finns nån som lyssnar, det är jätteviktigt. För att vi använder oss själva 

så mycket. Det är helt avgörande skulle jag säga till och med.”. IP2 berättar om balansgången 

mellan organisation och anställd, och att gemenskapen är en viktig del för båda. HR-
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perspektivet styrker detta för att om de anställda trivs och gör ett bra arbete, främjar det 

organisationens framgång (Bolman & Deal 2005:171-172). IP1 talar om vilka resurser som är 

viktiga för henne: “Jag ser nog alla i teamet som resurser.”. IP2 anser att gemenskapen på 

arbetsplatsen är helt avgörande och IP1 benämner kollegorna som resurser. Resurser är 

viktiga för att göra arbetet hanterbart, god gemenskap mynnar med andra ord ut i att en del av 

arbetet blir hanterbart (Antonovsky 2005:45). Detta beskriver IP4 närmare: “Alltså för det 

första måste man ha bra arbetskamrater, som man kan bolla med, som förstår vad man 

menar, som man kan jobba med, lita på.” Detta ligger i linje med vad Rycrafts studie 

påvisade, att god relation till kollegorna var en viktig personlig investering i arbetet (Rycraft 

1994:75-80). 

 

Vidare beskriver IP4 hur det är för henne när det är sämre gemenskap på arbetsplatsen och 

menar att det är en lättnad när gemenskapen är bättre för då kan man prata fritt och ta hjälp av 

varandra. “Man känner ju när det inte är det. Jag har ju arbetat med människor som jag inte 

kommer överens med. Det blir en sån annan stämning, annan kontakt med kollegorna. Klump 

i magen, obehagligt. Det är en sån lättnad när det inte är det, att man kan prata fritt och ta 

hjälp av varann. Att man kan surra utan att förvänta sig, alltså kritik kan man ju få men inga 

elakheter.”. Utifrån vad IP4 säger blir betydelsen av gemenskap på arbetsplatsen tydlig. Detta 

kan kopplas till meningsfullheten i KASAM då IP menar att det är viktigt att ha en god 

sammanhållning och bra kollegor för att kunna utföra ett bra jobb. Hanterbarheten av 

arbetssituationen kan alltså komma att påverkas när gemenskapen på arbetsplatsen inte är bra, 

eftersom den då rubbas av en lägre känsla av sammanhang (Antonovsky 2005:45-46). 

Eftersom det i en politiskt styrd organisation finns flera grupper med olika intressen där alla 

vill skydda sina intressen kan gemenskapen utifrån ett politiskt perspektiv ses som en egen 

koalition, där gemenskapen blir en viktig del då relationerna kollegor emellan behöver 

bibehållas. Är de fler i en grupp blir chansen större för att deras intressen uppmärksammas 

(Bolman & Deal 2005:258).  

 

5.7. Tankar om framtiden  

Två av IP känner en oro inför framtiden gällande deras kommande arbetsuppgifter, på olika 

sätt. IP1 beskriver detta såhär: “Det är det jag fasar över, att det är för mycket långa resor. Så 

att man är iväg en dag på ett besök, så ska man vara ledig en dag, för man har mycket 

kompensationstid. Och sen dagen efter det så ska man dokumentera. Och sen efter det ska du 
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iväg på ett nytt besök, och samtidigt kanske du har en utredning på gång. Att det går åt för 

mycket tid till det.”. IP beskriver en oro inför en inre omorganisering samt ändrade 

arbetsuppgifter som kan komma att påverka hennes arbetssituation mycket. IP4 beskriver det 

som IP1 oroar sig över, sin egen frustration i förhållande till sin arbetssituation där akuta 

insatser tar för mycket arbetstid: “Om man hade ett sådant här trollspö då, så skulle jag 

kanske vilja ha fler timmar på dygnet. Jag hinner ju inte det jag ska i tid. Allting får jag 

liksom prioritera. Vad som jag ska in med nu.”. Enligt Thams studie om vad som fick de 

anställda att stanna i arbetet eller avsluta sin anställning framkom att krav som att dagligen 

omprioritera samt omstrukturera sin arbetsdag på grund av akuta ärenden i arbetet inte var en 

betydande orsak till att avsluta sin anställning, dock tycks IP4 uttrycka en frustration gällande 

omprioriteringarna (Tham 2007:1225-1246). IP3 beskriver vidare sin oro inför framtiden på 

detta vis: “Jag önskar att det kunde se ut såhär för alla. När man säger att det är lugnt, då är 

det egentligen normalt, det är såhär det ska se ut. Det är såhär det ska vara, och då tycker 

ledningen att ”den här gruppen har det så lugnt, de borde kunna hjälpa till mer på andra 

enheter”. Och så är det väl, men jag tänker att det är såhär det ska vara för alla. Man ska 

inte vara så belastad att man ligger efter med utredningar och så. Nu hinner man ju göra ett 

bra jobb, vi hinner sitta och skriva utredningar och skriva bra utredningar. Vi hinner träffa 

familjerna, vi hinner följa upp insatser. Det är såhär det ska vara. Jag vill och hoppas att det 

fortsätter vara såhär. Jag hoppas också att ledningen kan se att det är såhär det ska vara, så 

att de inte får för sig att plocka bort en tjänst, det är det som kan vara min oro.”. Det IP 

beskriver handlar enligt det politiska perspektivet om att politiskt styrda organisationer som 

finansieras av samhället ska försöka bedriva sin verksamhet så ekonomiskt som möjligt, på ett 

effektivt sätt. Det kan ligga i politikernas intresse att spara pengar medan det ligger i 

socialarbetarnas intresse att ha en arbetssituation som de känner att de kan hantera. Detta leder 

till att det skapas en konflikt mellan ledningen och socialarbetarna (Bolman & Deal 2005: 

232-233).  

 

Samtliga IP uttryckte att de såg sig arbeta kvar på sin nuvarande arbetsplats i den arbetsroll de 

hade. En av IP såg sig i en annan arbetsroll senare inom samma organisation. IP1 svarar på 

frågan om hur hon ser på framtiden i förhållande till hennes nuvarande arbetssituation: “Som 

sagt, jag ser mig själv jobba här om 25 år också så att, min framtid ser ju ut, här. Men jag vill 

gärna jobba som konsulent här sen. Alltså sen, om typ kanske 15 år, vill jag. Men det är som 

jag ser det.” Två av IP menar att meningsfullheten är av stor vikt när det gäller att stanna kvar 

på arbetet. IP2 beskriver detta såhär: “Så länge jag kan hitta en mening i det jag gör här så 
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kommer jag inte att leta efter något annat utan då kommer jag vara här. Å det räcker ju inte 

med att man inte känner mening, varje dag kanske man inte gör det, det skulle vara under en 

lång tid av meningslöshet som jag skulle gå på då i så fall, att jag skulle känna det länge.”. 

 

 IP beskriver vikten av meningsfullhet, vilken är den viktigaste komponenten i KASAM, som 

får IP att stanna kvar på sitt arbete. IP menar även att utan meningsfullheten skulle det inte 

vara värt att stanna kvar i den rådande arbetssituationen, och utifrån KASAM betyder detta att 

utan känslan av meningsfullhet skulle IP avsluta sin anställning (Antonovsky 2005:49-50). 

Även IP2 beskriver att meningsfullheten är vad som håller kvar henne på arbetet, men även 

att arbetstillfredsställelse samt feedback från chef och ledning har stor betydelse. “Men så 

länge jag känner att det är meningsfullt och att jag får feedback, tillräcklig feedback på att 

det jag gör är tillräckligt bra. För att det är ju också så att även om jag är nöjd med det jag 

gör, om dom jag ska hjälpa inte är nöjda och att det inte verkar hjälpa fast jag försöker och 

göra nåt åt det. Då skulle inte jag vara kvar här. Om det inte blir en balans i det där.”. 

Utifrån HR-perspektivet behöver de anställda få uppskattning för att få sina behov 

tillgodosedda som IP beskriver. Detta leder till att de anställda mår och presterar bra (Bolman 

& Deal 2005:171-172).  

 

6. Sammanfattning och avslutande diskussion 

Nedan följer en sammanfattande helhetsanalys av våra resultat som besvarar vårt syfte. Detta 

följs av svar på våra frågeställningar och syfte. Därefter diskuterar vi saker som uppkommit 

under skrivandets gång och kapitlet avslutas med några förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1. Sammanfattning 

Alla IP var införstådda med de krav som ställdes på dem i deras arbetsroll. Dock upplevde IP 

att det ibland var svårt att hantera kraven inom arbetet, i förhållande till de resurser som finns 

i den politiskt styrda organisationen de arbetar inom. Det berodde bland annat på att 

resursfrågan var ekonomiskt styrd samt komplexiteten gällande krav mellan politiker, ledning 

och socialarbetarna. Utifrån det politiska perspektivet har dessa tre olika grupper med olika 

positioner inom organisationen, olika egna intressen som de kämpar för. Detta skapar 

konflikter och okunskap grupperna emellan (Thylefors 2007:20, Bolman & Deal 2005:38). 

Exempelvis får socialarbetarna en mellanposition då de vill tillgodose både politikernas krav 

och klienters förväntningar, samtidigt som de även vill uppnå en god arbetssituation. Detta 
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bekräftades av IP2 som berättade att politikerna ökade kraven på dem medan inga nya 

resurser tillsattes. Okunskapen mellan grupperna gav sig även tillkänna då en IP uttryckte sin 

oro inför framtiden. IP var rädd att deras icke överbelastade period arbetsmässigt skulle ses 

som för lugn av ledningen och att detta skulle leda till indrag av en tjänst. Organisatoriska 

problem kan även, enligt det strukturella perspektivet, vara orsakat av en felstrukturering 

inom organisationen (Bolman & Deal 2005:75-77). En av IP styrker detta då hon berättade att 

de fick nya resurser men ingen skillnad påvisades för enskilda socialarbetare i deras 

arbetsbelastning. En av IP beskriver en krock mellan det politiska och det strukturella 

perspektiven då en omorganisering är på gång samtidigt som politikerna kommer med fler 

krav utifrån politikernas egna intressen. Detta bidrar till en negativ arbetssituation för 

socialarbetarna. Vidare berättade en av IP att hon upplevde sin chef som bra då hon fick gehör 

för det hon sa, vilket hon inte fick under en tidigare anställning. Detta var orsaken till att hon 

avslutade sin anställning där. Hennes tidigare arbetssituation tyder enligt HR-perspektivet på 

en dålig passform mellan de anställda och organisationen. Detta belyser vikten av att tänka 

utifrån ett HR-perpsektiv och att till exempel chefer och ledning är öppna och lyssnar på sina 

anställda (Bolman & Deal 2005:151-152). Annars kanske de anställda inte känner sig 

uppskattade och istället utnyttjade, vilket organisationen förlorar på då den är beroende av 

mänskliga resurser med kompetens och kraft (Bolman & Deal 2005:171-172). Alla de tre 

organisatoriska perspektiven riktar in sig på olika områden av det vi undersökt och ger en 

sammanfattande bild av de olika problem som kan uppstå inom en organisation.  

 

Samtliga IP visste vad de skulle göra när det kom akuta ärenden, eftersom de var införstådda 

med sina arbetsuppgifter och deras arbetsroll och vad detta krävde av dem, vilket tyder på att 

de hade hög känsla av begriplighet eftersom de kunde hantera oförutsedda stimuli 

(Antonovsky 2005:44-45). Då det uppstod akuta ärenden som socialarbetarna var tvungna att 

prioritera fick deras resterande ärenden läggas åt sidan, vilket orsakade tidsbrist i arbetet. 

Eftersom de arbetar med och påverkar människors liv, var de ändå tvungna att ta itu med de 

resterande ärendena vid ett senare tillfälle. Detta upplevdes som stressigt. Att kunna hantera 

de oförutsedda problem/stimuli som kan uppstå inom organisationen upplevdes vara av stor 

vikt för IP. Antonovsky beskriver att avsaknaden av resurser kan leda till låg känsla av 

hanterbarhet, vilket tidsbristen som ledde till stress skulle kunna orsakat (Antonovsky 

2005:45).  
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Dock beskriver samtliga IP att de resurser som hjälpte dem att göra ett bra arbete var chef och 

kollegor. Dessa resurser ansågs även vara de viktigaste. Chefen hjälpte även till att “reda ut 

trasslet” vilket vi tolkar som att göra arbetet mer begripligt och hanterbart. Gemenskapen och 

relationen till chef och kollegor bidrog till högre känsla av hanterbarhet, men även hög känsla 

av meningsfullhet. Känsla av meningsfullhet innebär att individer stöter på vissa stimulis i sin 

tillvaro som orsakar problem men som är, trots att problemen ibland kan ställa höga krav, 

värda att lägga energi på och ta sig igenom (Antonovsky 2005:45-46). Samtliga IP kände att 

arbetet de utförde var meningsfullt för dem på olika sätt, men alla påpekade att det var viktigt 

och nödvändigt för att fortsätta i deras arbete. Enligt Antonovsky är meningsfullheten den 

mest drivande faktorn eftersom den leder personer till att hitta lösningar och resurser som gör 

situationen hanterbar och begriplig. Socialarbetarna stannade kvar i sin arbetssituation, trots 

påfrestningar och olika oförutsedda problem tack vare en hög känsla av meningsfullhet i 

arbetet. Meningsfullheten i arbetet driver socialarbetarna och ger dem motivation att fortsätta, 

vilket gör att de hittar sätt att förstå, omvandla och använda de resurser de har tillgång till 

samt hantera de problem som uppstår (Antonovsky 2005:45-46). Sammanfattningsvis kan 

socialarbetarnas arbetssituation och arbetsmiljö förklaras och förstås med hjälp av samtliga 

teoretiska perspektiv. Vi anser att KASAM:s tre komponenter samt det strukturella, det 

politiska och HR-perspektivets utgångspunkter, alla hade något att bidra med till vår studie.  

 

6.2. Diskussion 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur socialarbetare i myndighetsutövning upplever sin 

arbetssituation och sin arbetsmiljö i socialt arbete med ungdomar. Nedan sammanfattar och 

diskuterar vi de svar vi funnit på följande frågeställningar och utifrån dessa anser vi att vi 

besvarar vårt övergripande syfte:  

1. Hur upplever socialarbetarna kraven i arbetet med ungdomar? 

2. Hur upplever socialarbetarna hanterbarheten av kraven i arbetet med ungdomar? 

3. Hur påverkar gemenskapen och relationen till kollegor och ledning socialarbetarnas 

arbetssituation? 

4. Vilken betydelse har meningsfullheten för socialarbetarna i arbetet med ungdomar? 

5. Vilka tankar har socialarbetarna om sin framtid i arbetet med ungdomar? 
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6.2.1. Svar på syfte och frågeställningar 

Kraven upplevdes som tydliga utifrån deras arbetsroll men att de ibland kunde bli 

svåruppnåeliga. Hanterbarheten av kraven kunde ibland bli svår då det fattades resurser samt 

om strukturen inom organisationen var felaktig. Men det fanns även en komplexitet gällande 

krav mellan politiker, ledning och socialarbetarna. Gemenskapen var viktig då kollegorna och 

chefen sågs som resurser, och denna relation bidrog till att arbetssituationen blev mer 

hanterbar och att de trivdes på arbetsplatsen. En engagerad och lyssnande chef bidrog till god 

relation mellan anställd och chef, vilket ledde till att den anställda fortsatte sin anställning då 

hon kände att hon kunde påverka sin arbetssituation. Något som även gjorde att social-

arbetarna fortsatte sin anställning var att få tillräcklig feedback från chefen och/eller ledning. 

Alla intervjupersoner uppfattade meningsfullheten i arbetet som mycket viktig. Utan 

meningsfullheten kunde de se sig avsluta sin anställning. Trots motgångar och svåra perioder i 

arbetet bidrog meningsfullheten till att de fortsatte kämpa då samtliga intervjupersoner såg sig 

arbeta kvar på arbetsplatsen med deras nuvarande arbetsuppgifter. Under temat Tankar om 

framtiden fann vi att meningsfullheten, gemenskapen och kraven vävdes samman med och 

spelade stor roll för socialarbetarnas tankar om framtiden. Samtliga IP uttryckte att så länge 

arbetet känns meningsfullt och det finns en bra fungerande gemenskap och en god relation till 

chef och kollegor, vilket bidrog till att de kunde hantera det som krävdes av dem på arbetet, så 

kommer de att stanna på arbetet.  

 

6.2.2. Kritiskt tänkande i studien  

Det går alltid att vara kritisk mot urvalet av intervjupersoner, det finns så många olika faktorer 

att beakta inför ett urval. Vi hade inte så stor möjlighet att välja våra intervjupersoner 

mestadels på grund av den tidsbrist som uppstår när man gör en examensuppsats på 10 

veckor. Vi valde att göra djupintervjuer med de två första personerna som svarade från varje 

socialtjänst. Kanske skulle vi fått andra svar om vi intervjuat fyra andra personer från två 

andra socialtjänster, eller om vi fokuserat studiens urval på andra mer specifika faktorer som 

exempelvis ålder, kön eller anställningstid. Vi tycker att det var få motstridigheter i de svar 

intervjupersonerna gav och att vi alltså fick liknande svar från samtliga intervjupersoner. Vi 

tror att detta beror på att strukturen är förhållandevis lika i de flesta socialtjänster i Sverige, 

eftersom de är politiskt styrda även om kommunerna själva väljer hur de vill utforma 

organisationen för att bedriva ett lagstadgat arbete. Vi anser att våra svar var informationsrika 
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och att de i stor utsträckning stämde överens med den tidigare forskningen vilket kan bero på 

att de flesta urval inte är extrema utan normala urval. 

 

En svaghet i studien är att vi endast insamlat data från en av de tre grupperna (socialarbetare, 

ledning, politiker) inom organisationen. Det hade varit intressant att intervjua antingen två av 

grupperna eller alla tre och på så sätt få ett bredare perspektiv på arbetssituationen och 

arbetsmiljön. Det skulle ge oss en möjlighet att analysera utifrån olika positioner och ge en 

bättre förståelse för varför situationen var som socialarbetarna beskrev den. Detta skulle 

kunna bidra till att utveckla en bättre strategi för att lösa de problem som tycktes föreligga. På 

grund av tidsbrist kunde vi inte göra detta även om det fanns ett intresse för det.  

 

Vi hade i ingångsläget av studien ett deduktivt förhållningssätt, vilket innebar att vi använde 

oss av teorin KASAM som inspiration när vi gjorde studiens intervjuguide. Vi blev kritiska 

till att endast använda en teori under analysen eftersom vi upptäckte att organisations-

teoretiska aspekter hade stor vikt på hur arbetssituationen upplevdes. Exempelvis saknade vi 

ett organisatoriskt fokus i vår intervjuguide som kunde ha utvecklat vår studie ytterligare. Om 

vi genomfört studien idag skulle vi ha varit mer öppna för att använda fler teorier i 

ingångsläget. Under datainsamlingens gång var vi ändå öppna för aspekter som inte passade 

in i vår teoretiska mall och på så vis upptäckte vi att organisatoriska aspekter hade stor vikt på 

hur arbetssituationen upplevdes. KASAM har en väldigt bred teoretisk grund och trots att vår 

intervjuguide utformades utifrån KASAM:s olika delar, hittade vi sätt att lägga in 

organisationsteoretiska aspekter i analysen då olika teman exempelvis hanterbarhet av krav 

och meningsfullhet kunde kopplas till organisationsteorins olika delar. På detta vis löste vi 

problemet med att endast ha en teori.  

 

Avslutningsvis anser vi att vår studie har hög validitet eftersom vi har undersökt de 

upplevelser vi avsett att undersöka och därmed besvarat vårt övergripande syfte samt våra fem 

frågeställningar. Dock beskriver Pia Tham i kappan till sin avhandling att det finns en 

problematik kring tidigare forskning inom vårt ämne, då de flesta studier är gjorda i andra 

länder. Arbetsuppgifterna kan se olika ut i olika länder där fokus kan ligga mer på skydd och 

säkerhet än på stöd som prioriteras av svenska organisationer. Eftersom organisationerna är 

uppbyggda på olika sätt var en del av artiklarna vi fann svåra att applicera till vår studie. Dock 

har organisationsteoretiker i Sverige utvecklat organisationsteori till att passa även svenska 
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organisationer vilket vi vill lyfta fram då valt att applicera ett organisationsteoretiskt 

perspektiv i vår studie (Tham 2008:13).  

 

6.3. Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån ovanstående diskussion anser vi att ett bra förslag till fortsatt forskning inom ämnet 

kan vara att intervjua olika personer i olika ställningar inom samma organisation, i en och 

samma studie för att få ett bredare perspektiv på samma fenomen. Vidare anser vi att det 

borde bedrivas fler svenska kvalitativa undersökningar kring detta område och hoppas att det 

kommer att öka i framtiden. Detta eftersom det är människor som arbetar inom dessa 

organisationer med och för andra människor och den kvalitativa metoden främjar människors 

möjlighet till att ge mer detaljerade och informationsrika svar i förhållande till den 

kvantitativa metoden där människor inte har samma svarsmöjligheter. Vi tycker även att 

KASAM kan kopplas till organisationsteoretiska aspekter och det skulle vara intressant om 

det gjordes fler studier kring detta duoperspektiv.  

 

Ett problem framkom av en intervju gällande samverkan mellan myndigheter, i detta fall 

mellan socialtjänsten och BUP. Vi såg detta problem utifrån det strukturella perspektivet som 

att myndigheterna specialiserar sig till en gräns där ingen vet vem som har ansvaret för 

klienten, samtidigt som det blir en kostnadsfråga utifrån det politiska perspektivet. Vi tycker 

att detta är en viktig fråga eftersom det är klienterna som drabbas av det och vi skulle gärna se 

att detta forskas vidare på.  

 

Avslutningsvis vill vi belysa ett problem som inte har beaktats i studien men som framkom av 

intervjuerna. Detta problem tyder på att de som arbetar med barn jämfört med ungdomar, 

upplevdes ha en svårare arbetssituation. Detta är även intressant då vårt informationsmail 

skickades till både barn- och ungdomsgrupper, men vi fick inget svar eller ett nej från de som 

endast arbetade med barn. Därav skulle en jämförande studie mellan dessa olika grupper eller 

en liknande enskild studie om socialarbetarna som endast arbetar med barn (från 0-13 år) vara 

ett intressant förslag till fortsatt forskning.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuguide 

Intervjufrågor: 

Tema: Krav 

1. Hur skulle du beskriva din arbetsplats? 

2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

3. Kan du berätta om vilka arbetsuppgifter du har? 

4. Hur upplever du dina arbetsuppgifter? 

5. Har du något exempel på vad som förväntas av dig som du kan berätta mer om? 

 

Tema: Hanterbarhet 

6. Upplever du att du har tillräckligt med resurser för att kunna hantera kraven som ställs? 

Hur? 

7. Vilka resurser tycker du är viktigast för att kunna hantera ditt arbete på ett tillfredsställande 

sätt? 

8. Upplever du att du får handledning och/eller stöd i ditt arbete? På vilket sätt? 

 

Tema: Gemenskap 

9. Kan du berätta hur många ni är och hur ni arbetar tillsammans? 

10. Tycker du att gemenskapen på arbetsplatsen är viktig och i så fall varför? 

11. Hur upplever du din arbetsplats utifrån begreppet gemenskap (relationen till dina 

kollegor)? 

12. Kan du ge exempel på en bra situation jämfört med en sämre situation av gemenskap? 

 

Tema: Tankar om framtiden 

13. Finns det något du skulle vilja förändra i förhållande till din nuvarande arbetssituation? 

14. Upplever du att det arbete du utför är meningsfullt? 

15. Hur ser du på framtiden i förhållande till din nuvarande arbetssituation? 

16. Hur länge kan du se dig själv arbeta kvar på din arbetsplats med de arbetsuppgifter du har 

idag? 

17. Utifrån detta, ställer du dig positiv eller negativ till din nuvarande arbetssituation? 

18. Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2: Informationsmail 
 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter från Högskolan i Gävle som ska skriva vår examensuppsats och 

vi söker med anledning av detta intervjupersoner, från två olika socialtjänster, som vill 

medverka i en intervju på cirka en timme. Deltagandet är frivilligt och du har därför möjlighet 

att när som helst avbryta intervjun. 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur socialarbetare som arbetar med barn och unga 

upplever sin arbetssituation och sin arbetsmiljö. 

 

Dessa är frågeställningar vi vill söka svar kring: 

Hur upplever socialarbetarna att gemenskapen mellan kollegor och ledning fungerar? 

Hur upplever socialarbetarna kravnivån i arbetet med barn och unga? 

Hur upplever socialarbetarna hanterbarheten av kraven i arbetet med barn och unga? 

Vilka tankar har socialarbetarna om sin framtid i arbetet med barn och unga? 

 

Vi söker alltså kunskap kring din egen uppfattning och dina upplevelser om din 

arbetssituation. 

 

Allt som sägs behandlas med största försiktighet och konfidentialitet. Du kommer att 

avidentifieras, varför det för en okänd person inte kommer att gå att känna igen dig utifrån 

dina svar i intervjun. Den information som vi samlar in via intervjun kommer endast att 

användas till uppsatsen vi skriver och all information kommer att raderas då uppsatsen skrivits 

klart. När vi är klara och vår uppsats är godkänd kommer du att erbjudas ett exemplar av 

uppsatsen. 

 

Ditt bidrag är viktigt för oss eftersom en ökad förståelse om socialarbetares arbetssituation i 

arbete med barn och unga kan leda till en större kunskap i förbättringsarbeten som gäller 

socialarbetarnas arbetssituation. 

 

Maila ditt svar snarast om du vill delta så bokar vi en tid med dig för intervjun. Sista 

svarsdatum är fredag den 15 november. 

 

Med vänliga hälsningar 

Jennifer Väisänen & Sofie Sjögren 

Mail: vss08ssn@student.hig.se 

Mobil: 073-8236052 
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Bilaga 3: Samtyckesmall 

 

Samtycke 

 

Härmed samtycker jag …………………. till att frivilligt medverka i en intervjustudie utförd 

av Jennifer Väisänen och Sofie Sjögren angående min arbetssituation. 

 

Underskrift                Datum 

 

……………………………….. ……………………………. 

 

Namnförtydligande 

 

……………………………….. 

 

 

 


