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Bakgrund 

Studier visar att nyutbildade socionomer inom olika 

verksamhetsområden inte stannar i yrket, och de som stannar i yrket 

byter relativt ofta anställning (Astvik m.fl 2013; Tham 2007; Tham m.fl 

2009; 2016). Forskningen visar vidare att stressen och bristen på tid är 

en av orsakerna till detta. Arbetsvillkor och arbetsmiljö inom 

socialtjänsten debatteras också offentligt (se t.ex. 

https://www.svd.se/socialarbetarnas-uppdrag-har-blivit-omojligt och 

https://akademssr.se/post/krisen-beror-inte-pa-brist-pa-

socionomer). Ett annat fenomen är att perspektiv och förhållningssätt 

till tid har förändrats relativt mycket under senare år. Ett exempel är 

att gränserna mellan arbetsliv och privatliv tenderar att bli mindre 

tydliga. Ytterligare ett exempel är att stress och tidsbrist kan sägas vara 

normaliserat (Jfr Bloch 2001). Man ska vara stressad och fullbokad, 

och brist på tid är sällan något som kan ifrågasättas Den som har gott 

om tid har inte gjort sitt jobb ordentligt eller så är det något annat fel 

på hen. 

Trots att stress och tidsbrist (exempelvis genom en omfattande 

forskning på krav-kontrollmodellen) har studerats i flera 

forskningsprojekt så är socialarbetares upplevelse av tid och 

förhållningssätt till tid relativt outforskat. Detta är dock ett nytt 

område som börjar väcka intresse bland forskare.  Bland annat så har 

vi intresserat oss för det här fenomenet, och därför beslutat göra ett 

antal studier i ämnet. Vi har fattat intresse för det sociala arbetet i 

förhållande till tid av flera orsaker. 

Att arbeta som socialarbetare är inte som vilket annat tjänstearbete 

som helst. Socialarbetaren måste hela tiden förhålla sig till klienten, 

lagstiftningen, arbetsgivarens styrning samt till kommunernas 

ekonomiska situation. Detta sammantaget kan medföra att 

socialarbetaren kommer i kläm. I tidigare studier har man sett exempel 

på det (se t.ex. Astvik & Melin 2013). Den personliga, individuella 

upplevelsen av tid torde dock påverka upplevelsen av tiden i 

förhållande till arbetssituationen, och i förlängningen även 

upplevelsen av tid utanför arbetet. Det ligger också i arbetets natur att 

oavsett hur mycket tid som tillförs så kommer anställda ändå uppleva 

tidsbrist eftersom behoven är oändliga (Lispky 1980). Dessutom kan 

https://www.svd.se/socialarbetarnas-uppdrag-har-blivit-omojligt
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socialarbetaren och klienten ha helt olika uppfattning om hur tiden går 

samt om tidens betydelse, vilket ytterligare komplicerar arbetet för 

socialarbetaren. Sammantaget är alltså frågan om såväl arbetet i sig 

som om arbetsvillkor och arbetsmiljö och hur dessa påverkar 

socialarbetares inställning till sitt yrke, intressanta frågor. Vi har 

emellertid valt att fokusera tid och upplevelser av tid, i förhållande till 

såväl arbete som fritid, eftersom det är ett förhållandevis outforskat 

område. Vi kommer dock oundvikligen in på områden som både 

arbetssituation, arbetsvillkor och arbetsmiljö även när vi har tid och 

upplevelse av tid i fokus.  

En viktig fråga i relation till både arbetssituationen och den personliga 

upplevelsen av tid är huruvida det finns olika upplevelser beroende av 

position i organisationen. Det blir därför viktigt att studera flera nivåer 

i organisationen, som chefer på olika nivåer samt anställda med 

myndighetsutövning.  

Syfte 

Syftet med studien var att studera hur anställda inom socialtjänsten 

upplever tid i förhållande till arbete och privatliv. Detta kan brytas ned 

i följande frågeställningar: 

 Vilken betydelse, vilken mening, har tid för anställda i 

socialtjänsten? 

 Hur upplever anställda i socialtjänsten att de använder sin 

arbetstid/privata tid?  

 Vad har betydelse för hur anställda i socialtjänsten använder 

sin arbetstid/privata tid? 

 Vilka strategier används för att hantera tidsåtgärder? 

 Hur påverkar arbetslivet och privatlivet varandra när det gäller 

upplevelse av tid? 

 Har position i organisationen betydelse för upplevelsen av tid? 

Målsättningen med studien var att den skall tillföra ny kunskap om tid 

i förhållande till arbete och privatliv. I en förlängning kan kunskapen 

användas för att skapa förståelse för hur individ och organisation 

samverkar i konstruktionen av tid och tidens betydelse. Vår 

förhoppning är att genom en ökad kunskap och förståelse för 
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fenomenet tid skall individ och organisation hitta verktyg för att 

hantera det mänskliga tids- och livspusslet på ett för alla parter 

konstruktivt sätt. Vi utgår från att tiden och upplevelsen av tid är ett 

fenomen som är både socialt och historiskt konstruerat. 

Utgångspunkten för studien är därför att tiden inte är absolut, oavsett 

hur mycket eller lite tid människor har i arbetsliv och privatliv, kommer 

mer eller mindre tid inte att lösa tids- eller livspusslet.   

Metod 

Delstudie 1 
I studien ingår en redan genomförd pilotstudie där sex anställda inom 

socialtjänsten intervjuats. Kunskap från pilotstudien har använts för 

utformande av intervjuguiden till delstudie 2.  

Delstudie 2 

I delstudie 2 har både kvalitativ och kvantitativ metod använts. Dels 

har vi gjort enskilda intervjuer, där en semistrukturerad intervjuguide 

användes. Intervjuerna gjordes med ett urval av anställda inom 

socialtjänsten i Värmland, dels har ett antal biståndsbedömare 

intervjuats, dels har ett antal socialchefer intervjuats. Urvalet av 

intervjupersoner har skett genom den s.k. snöbollsmetoden, men 

utifrån ett semistrategiskt urval. Vi ville ha en viss spridning avseende 

ålder och familjeförhållanden (eg. hemmavarande barn), samt även en 

viss spridning vad gäller positioner i organisationen. Sexton (161) 

intervjuer har genomförts, dessa har bandats och transkriberats. 

Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter i anspråk och genomfördes som 

telefonintervjuer. Analys har sedan utförts med hjälp av en kvalitativ 

tematisk analysmetod. 

Enkäterna, vars frågeställningar delvis bygger på det som framkom av 

intervjuerna, distribuerades elektroniskt (med hjälp av 

enkätprogrammet survey & report) som en totalundersökning till 

socialchefer, enhetschefer för biståndsbedömare (eller motsvarande 

befattning) samt biståndsbedömare/biståndshandläggare (eller 

motsvarande befattning). Totalt besvarades enkäten av 65 personer, 

varav 38 svar kom från biståndsbedömare, 5 svar från enhetschefer 

och19 svar från socialchefer. Tre personer har valt att inte ange 

                                                           
1 Vi har genomfört 12 intervjuer med biståndsbedömare samt 4 intervjuer med socialchefer. 
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position. Samtliga 16 kommuner i Värmland har ingått i studien. 

Kontakter i de enskilda kommunerna togs med hjälp av nätverket för 

biståndsbedömare. En kvantitativ analys med hjälp av SPSS 

genomfördes.  

Resultaten kommer att presenteras i detta PM samt vid presentationer 

i berörda nätverk. Vår avsikt är även att presentera resultaten i 

vetenskapliga artiklar. En artikel är redan publicerad (Olsson & Sundh 

2018). 

Genomförande 

Studien påbörjades 2015 och avslutades i juni 2016.  

I januari 2015 startade vi med inläsning av teori och tidigare forskning 

samt skrev etikansökan. Etikansökan godkändes hösten 2015. (Den 

skickades in i juni 2015). 

När etikansökan hade godkänds påbörjades arbete med att hitta 

intervjupersoner. För att komma i kontakt med möjliga 

intervjupersoner har vi informerat om studien såväl vid möten med 

olika nätverk inom socialtjänsten som vid chefsmöten (möten för 

socialchefer i värmlandskommunerna) på Region Värmland. 

Genomförande av intervjuer skedde sedan i oktober - december 2015. 

Analys av intervjuer gjordes parallellt med intervjuandet. 

Konstruktion av webbenkät påbörjades när analysen av intervjuerna 

var i stort sett klar, och enkäten genomfördes 2016.  

Resultat 

Vi vet redan genom tidigare forskning att socialarbetares arbetsmiljö 

och arbetsvillkor stadigt försämrats under 2000-talet (Tham & 

Meagher 2009). Tidsbrist i jobbet har visat sig vara en viktig orsak till 

att socialsekreterare byter jobb eller yrkesbana. Andra orsaker är dåligt 

fungerande ledarskap samt dåligt fungerande arbetsgrupper (Se även 

Astvik & Melin 2013). Stressrelaterad ohälsa och långtidssjuka är 

återkommande problem inom socialtjänstens verksamheter (AFA 

2017; Arbetsmiljöverket 2018; Tham 2019). 



5 
 

För att inte uppfinna hjulet igen har vi inte bara intresserat oss för det 

vi redan vet (se ovan) utan också för fenomenet tid. Hur upplevs tid, 

och hur hanteras tid?  

Så vad framkommer då i våra studier?  

Tid och tidsuppfattning – upplevelse av tid och perspektiv 

på tid 

Övergripande om tid och tidsupplevelser kan man säga att tid upplevs 

huvudsakligen på två sätt: 

Tid upplevs som en resurs som kan användas a) väl eller b) slösas bort. 

Det är viktigt och bäst att vara ”nyttig”, det vill säga att använda sin tid 

så väl som möjligt. Till att vara nyttig och använda tiden väl räknas att 

ägna sig åt arbetsuppgifter av olika slag, det gäller både på jobbet och 

hemma. En av våra intervjupersoner säger till exempel att ”min man 

kan spela spel på datorn i timmar, medan jag springer runt och 

plockar och städar”. En av de intervjuade biståndsbedömarna berättar 

att hon har lite problem med att försvara att hon också behöver vara 

”onyttig” på fritiden. Hon berättar: 

”Jaa. Och jag fick ett påpekande här om ... för jag har 

en vedhög som ligger utanför mitt hus, och som jag 

kanske borde ha burit in lite snabbare, och det har jag 

ju inte gjort, för delar av den ligger kvar. Och tänker 

jag ju på att mina grannar antagligen ser hur mycket 

jag går ut, fritidsklädd och klädd för att gå ut på en 

promenad. Och de ser ju samtidigt min vedhög som 

jag inte tagit in, så jag har ju en tanke på att de ju ser 

mina prioriteringar … ” 

Hon får dåligt samvete för att hon inte prioriterar att vara ”nyttig” och 

ta itu med vedhögen utan istället prioriterar att vara ”onyttigt” genom 

att ägna sig åt sig själv en stund och ta en skogspromenad.  

På jobbet så är det viktigt att man använder sin tid så ekonomiskt som 

möjligt, en annan intervjuperson berättar till exempel att det är viktigt 

att man ”inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång”, utan att 

man får tillfälle att lära sig av kollegor eller gå kurser. Det är dåligt att 

slösa bort sin tid på oväsentligheter, det vill säga att vara ”onyttig”. Som 

oväsentligheter och att vara ”onyttig” räknas till exempel att ta för 
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långa raster på jobbet, på fritiden kan det handla om att spela dataspel, 

vila, gå ut i skogen istället för att stapla ved etc.   

En annan intervjuperson (biståndsbedömare) menar att man även 

behöver fundera över vad man gör och om det man gör är till nytta. 

Hon säger så här: 

”Vi gör också mycket onödigt som inte ger någon 

brukarnytta. Och inte nytta för någon kanske, för att 

jag försöker nu att vigla upp organisationen att bli 

ifrågasättande och liksom fråga "varför, varför, 

varför" och vara lite mer kritiska mot det de gör.” 

Samma intervjuperson säger också: 

”Alltså, jag tycker det är jätteviktigt att jag fyller, att 

jag använder min tid på rätt sätt, det tänker jag på 

dagligen, kan jag säga. Jag har X antal timmar som 

jag ska jobba, jag har X antal timmar som jag ska ha 

en fritid och jag måste ha X antal timme att sova och 

återhämta krafter liksom. Det är den balansen jag 

försöker ha en strävan efter. Och det var väl det som 

blev ett faktum för mig i min tidigare anställning i XX 

kommun, när jag gick upp kvart över fyra på 

morgonen och kom hem sju, halv åtta på kvällen, att 

jag hade inget annat liv än bara jobb. Och det gick ju 

om du är intresserad och trivs med kollegor och 

organisation, så överväger det ju en stor del att 

stressen inte blir så påtaglig, men åldern kommer ju 

in där också och då blev tiden alltmer betydelsefull att 

man måste göra ett val för att få den här balansen, för 

det är så tuffa uppdrag idag att man måste ta det 

ansvaret, känner jag, att jag får en balans i tillvaron, 

ungefär så. Tidens betydelse i tillvaron är att få till en 

balans, en meningsfullhet i vardagen liksom, så att 

man orkar med, lite så känner jag.” 

Att komma till jobbet tidigt på morgonen och gå hem sent är bra, men 

att komma sent och gå hem tidigt är dåligt. När man ”flexar” måste det 
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försvaras, exempelvis med att man kommer tidigt eller stannar sent en 

annan dag. En av intervjupersonerna säger: 

”Det är olika utifrån det jag just beskrev att jag kan, 

jag har möjligheten i det jobb jag har just nu med de 

arbetskamraterna och den arbetssituation vi just har, 

utifrån den situationen kan jag bestämma att jag går 

hem extra tidigt en dag eller kommer senare en dag, 

därför att mina kollegor tar min telefontid eftersom 

jag gjorde det åt dem en annan dag. Vissa dagar kan 

jag styra tiden mer och vissa dagar mindre, och det är 

klart att det inte är alltid dessa dagar 

överensstämmer med önskemålet, så är det ju.” 

Vi kommer nedan att gå in mer ingående på hur de som deltagit i 

studien tänker om tid och hur de gör när de hanterar tid och problem i 

relation till tid. Vi kan dock redan nu peka på att det finns strategier för 

att hålla isär arbete och fritid. Flera intervjupersoner pekar här på 

vikten av att inte ta på sig ansvar man inte har, att inte ta med sig jobb 

hem och att utnyttja pendlingstid för reflektion och bearbetning av det 

som hänt på jobbet. Kort sagt så pekar de här på vikten av att se på 

arbete och fritid som två olika arenor. 

I stort sett alla som deltagit i studien lider dock av tidsbrist av och till, 

och med hjälp av beskrivningar av hur de upplever tid har vi kommit 

fram till att deras tidsupplevelser och tidsuppfattning kan beskrivas 

med hjälp av de två begreppen monokron respektive polykron 

tidsuppfattning. Dessa begrepp beskriver dock inte tudelningen att 

vara nyttig eller onyttig, utan här handlar det om att vi som individer 

har olika sätt att uppfatta, se på, tänka om och hantera tid. 

Monokron tidsuppfattning 

När man har en monokron tidsuppfattning ser man tid som ett diskret 

fenomen, det vill säga tid kan delas upp i fasta element som minuter, 

timmar, dagar, veckor, år osv. Tid kan också organiseras, kvantifieras 

och schemaläggas. Individer som ser på tid på det här viset tycker om 

att planera sin tid i detalj, göra listor, prioritera och gör helst en sak i 

taget. De vill inte gärna gå vidare till nästa uppgift förrän den pågående 

är klar. Att växla mellan uppgifter ser de både som slöseri med tid och 

som obekvämt. Att komma i tid och hålla dead-lines är viktigt för den 
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här personen. De flesta intervjupersoner såväl som enkätrespondenter 

beskriver sig själva som monokrona. En intervjuad biståndsbedömare 

säger så här:  

”Jag är ju en "listmänniska", så jag listar väldigt 

mycket, så det gör också att fördelen med det är jag 

också kommer ihåg. Om jag skrivit en liten lista till 

mig om saker − och det kan vara mycket roliga saker 

som jag ska göra hemma − då prickar jag av det 

eftersom jag gör det och då kan jag känna mig lite 

nöjd. Då känner jag att jag använt min tid på ett roligt 

och kul sätt. Jag kommer ju ihåg grejen jag gjort även 

om jag gör det i farten när jag ändå far förbi sådär, 

lite sådär. För jag listar på jobbet också. Vi har 

faktiskt en lista som vi kallar för aktivitetslistan, och 

den går vi faktiskt igenom i ledningsgruppen 

regelbundet, och det är för att påminna dem om att de 

faktiskt håller på med en massa saker, för det är himla 

lätt att glömma det om man tänker "vi hinner 

ingenting och det går så fort" och så tittar vi på den 

här listan "men titta, vi är nästan klara med det där, 

nu blir det grönt" så blir det, det på listan. Nej, men så 

tänker jag.” 

En annan intervjuad biståndsbedömare berättar om sitt behov av 

rutiner: 

”Jag tror att jag har ett oerhört stort behov av rutiner. 

En tidigare arbetskamrat som nu jobbar inom 

socialpsykiatrin i en annan kommun, hon skämtade 

väldigt ofta med mig och sa att: "Du har en liten 

tendens till Aspergers". Det var ett skämt, men jaa, 

kanske att hon har lite rätt. Jag har ett väldigt behov 

utav det, nu låter det vansinnigt när jag säger det, har 

väldiga regler för mig själv. Alltså, på tisdagar städar 

jag hemma. Ringer du till mig om du och jag som 

väninnor ska gå ut och äta ikväll, då säger jag nej, och 

om du frågar så säger jag att jag städar då. Och säger 
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du: "Vad... Det kan du väl göra på onsdag" "Nej, det 

kan inte jag, men vi kan äta på onsdag". 

Samtidigt är det inte alltid så lätt att veta vad man skulle göra om man 

hade mer tid på jobbet, eller om det överhuvudtaget går att få tiden att 

räcka till. Det är inte ovanligt att man svarar att oavsett hur mycket tid 

man har på jobbet så finns det alltid mer att göra Det framkommer 

också att just detta att göra listor, skapa rutiner och att göra en sak i 

taget är sådant man tar till när tiden inte räcker till. Det finns en 

gemensam uppfattning om att man vinner tid genom att organisera och 

planera.  

Polykron tidsuppfattning 

När man har en polykron tidsuppfattning då ser man på tid på ett helt 

annat vis. För en polykron individ är tid kontinuerlig, som en aldrig 

sinande flod. Tiden ses som ett fenomen som går från det förflutna, 

genom nuet, in i den oändliga framtiden, utan uppehåll och utan början 

och slut. Därför kan inte tid heller detaljplaneras, organiseras eller 

kvantifieras. För den här personen är detaljplanering alltså helt 

förkastligt, att göra listor och att prioritera är onödigt och ingen idé. En 

person med polykron tidsuppfattning är inte heller så noga med dead-

lines alla gånger och att växla mellan uppgifter är både stimulerande 

och produktivt. En av biståndsbedömarna berättar till exempel så här 

om hur hon ser på tid: 

”Det är klart man har stressiga dagar, men jag tänker 

oftast kanske inte på tid, eller jag tänker oftast kanske 

inte att jag har brist på tid när jag är på jobbet så, för 

att jag vet att hinner jag inte idag så löser det sig 

imorgon eller dagen efter. Jag upplever mig oftast 

inte i brist på tid, utan att man skulle prioriterat den 

tiden man har, men inte att jag har för få timmer på 

mig att göra det jag ska. För då tänker jag att det inte 

var meningen att det skulle bli gjort idag heller, utan 

då får man ta det nästa dag.” 

Lite senare i intervjun säger hon, som svar på frågan om hon vill 

tillägga något innan intervjun avslutas: 
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”… för jag brukar inte tänka på tiden som något 

problem eller sådär. Jag brukar inte reflektera så 

mycket över det, det lunkar och går, och jag har inte 

tänkt på det på något annat sätt än det vi har pratat 

om.” 

Denna intervjuperson kan mycket väl beskrivas som en person som i 

huvudsak har en polykron inställning till tid. Hon oroas inte av att tiden 

går, utan ser det som något ”som lunkar och går”, det vill säga inte som 

något linjärt med en början och ett slut. En annan intervjuad 

biståndsbedömare beskriver organisationens krav på sig själv som 

enhetschef som att vara monokron i en polykron värld, det fanns krav 

på att hon skulle prioritera samtidigt som hon skulle göra allt. Hon 

säger: 

”Sen hade jag ett jobb som enhetschef där det var 

fruktansvärt jobbigt. Det var också tiden, de släppte 

aldrig till, man blev ålagd mer och mer och mer, och 

man skulle vara överallt och helst samtidigt. /…/ "Nej, 

nej, men du måste ditt och du måste datt" och det var 

liksom "Du måste prioritera" "Jamen, hur ska jag 

prioritera då?" "Du får ta det som är viktigt” och så 

gjorde jag väl det då: "Men varför är inte det här 

gjort?" "Men jag hade ju sagt att jag inte hinner med 

och tagit bort det". Ja då var det fel det också och ja 

det var helt ohållbart, kan jag säga, så det var inte 

värt att fortsätta.” 

För henne blev detta oerhört motsägelsefullt och ledde till att hon 

försökte motsvara båda kraven och ”gick i väggen”, som hon själv 

säger. Det tog tid för henne innan hon insåg att ”det inte var värt att 

fortsätta”. 

Trots att såväl intervjupersoner som respondenter beskriver sig själva 

som huvudsakligen monokrona finns emellertid flera utsagor om att 

det finns krav från organisationen, ledningen eller klienterna att man 

ska tillfredsställa olika krav och utföra flera arbetsuppgifter samtidigt. 
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Slutsatser om tidsuppfattning och upplevelser av tid utifrån 

vår studie 

Det är viktigt att använda sin tid väl - tid är en bristvara. Såväl 

intervjupersoner som enkätrespondenter beskriver sig dessutom som 

huvudsakligen monokrona, de ser tiden som linjär och vill göra en sak 

i taget, kommer alltid i tid (nästan alltid i alla fall …) etc. 

Kollegorna däremot beskrivs som polykrona, de vill inte detaljplanera 

och är ofta ute i sista sekunden eller kommer för sent … 

Att de som ingår i studien beskriver sig själva som monokrona 

uppfattar vi inte som något överraskande, snarare ganska förväntat 

utifrån att det kan beskrivas som kulturellt och normerat just att ”vara 

nyttig” men även att vara strukturerad och välorganiserad. Däremot är 

det något överraskande att kollegorna beskrivs som mindre 

monokrona och vissa fall polykrona. Det skulle emellertid kunna 

förklaras med att den allt mer ökande stressen och tidspressen i 

arbetslivet gör anställda känsliga för när kollegor inte hinner med sina 

arbetsuppgifter eller blir försenade till möten etc. Det skulle kunna 

tänkas leda till känslor av att ”andra” blir tidstjuvar och stör den egna 

ordningen och planeringen. 

Poängteras bör att det kan vara ett problem om det är så att många som 

arbetar inom socialt arbete är monokrona i sin tidsuppfattning och sitt 

sätt att organisera sitt arbete för att hinna med sina arbetsuppgifter då 

socialt arbete till sin natur är polykron natur. Det vill säga det finns 

ingen början eller slut på många av de arbetsuppgifter som ingår, och i 

mångt och mycket måste arbetet ske så att man arbetar med många 

uppgifter parallellt. Samtidigt lyfts den monokrona tidsuppfattningen 

ofta fram av arbetsledning och organisation som det som gäller. Detta 

gör att det blir de anställda som hamnar i kläm. 

Nästa fråga som inställer blir då förstås: Vad gör våra respondenter när 

tiden inte räcker till? 

Strategier när tiden inte räcker till 

När det inte räcker till att prioritera, göra listor och planera måste 

andra lösningar vidtas. Först vill vi redovisa några övergripande 

resultat hämtade från analysen av enkätsvaren avseende tidsbrist: 
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 63 % av enkätrespondenterna anser att kraven på jobbet 

påverkar familje- och fritidsliv negativt av och till (25 % ofta 

eller alltid, 38 % ibland) 

 41 % hinner oftast inte med sina arbetsuppgifter 

 80 % svarar att de har behov av en återhämtningspaus under 

arbetsdagen 

 67 % svarar att de har behov av en återhämtningspaus på 

fritiden 

Som vi kan se så är det vanligt att uppleva sig ha tidsbrist. Det är 

synnerligen allvarligt att så många som 41 % av dem som besvarat 

enkäten uppger att de oftast inte hinner med sina arbetsuppgifter. Det 

är också allvarligt att så många anser att kraven på jobbet har en 

negativ påverkan på familje- och fritidsliv. 

Hur hanteras då tidsbristen? Ja, som nämns inledningsvis räcker det 

inte alltid till att prioritera, göra listor etc, utan man måste skaffa sig 

mer tid på olika sätt. Nedan redovisar vi dels strategier som används 

när tiden inte räcker till för att utföra arbetet, dels vilka strategier som 

används för att få en återhämtningspaus under arbetsdagen, respektive 

under fritiden. De namngivna strategierna är hämtade från tidigare 

forskning (Se Astvik & Melin 2013; Olsson & Sundh 2018), samt från 

analysen av de ovan redovisade intervjuerna. 

 Strategier när tiden inte räcker till för att utföra 

arbetsuppgifterna, tabell 1 

 ”Bromsstrategier” för att få en andhämtningspaus under 

arbetsdagen, tabell 2 

 ”Bromstrategier” för att få en andhämtningspaus under 

fritiden, tabell 3 

Tabell 1. Presentation av strategier som används när de som besvarat enkäten upplever att tiden 

inte räcker till för att utföra arbetet. (%) 
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Som vi ser ovan så är det huvudsakligen genom att öka sin arbetstid 

och genom att dra ner på raster som man försöker lösa tidsbristen. En 

överraskning är att det är förhållandevis vanligt att föra fram krav om 

förändringar till ledningen. I flera andra studier som gjorts beskrivs 

socialarbetare som ”tysta och lojala” (Se t.ex. Astvik & Melin 2013). 

Mindre överraskande är att så många går till jobbet även när de är 

sjuka, arbetar så länge man orkar tills man blir sjuk, eller tar med 

arbete hem. Som vi kan se är det inte heller så ovanligt att man planerar 

att byta arbete eller avdelning. Det framgår dock inte om man planerar 

att lämna yrket eller om det främst är frågan om att byta arbete inom 

socialtjänsten eller inom den sociala sektorn.  

Tabell 2. Presentation av bromsstrategier som används. Frågan som besvarats i enkäten gäller vilka 

strategier de som svarat använder på jobbet för att få en återhämtningshämtningspaus. (%). 
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Nedan följer några citat från de öppna svaren på den ovanstående 

frågan i enkäten. Här återkommer även det monokrona synsättet 

genom att flera svarat att de vill prioritera och lista sina 

arbetsuppgifter. 

 Andningsövningar. Deltar i arbetsplatsens rutin med 

”pausgympa" ca tio minuter. Tar en kort lunchpromenad. 

 Tar en semesterdag då och då för återhämtning. 

 Stanna upp och sortera arbetsuppgifter och göra en prioritering 

 Deltar i pausgympan. 

 Gör kalender när olika uppgifter skall vara klara 

och arbetar efter det. Minneslistor när det är många 

saker som skall hanteras.  

 Har lite kul. 

Vi har också frågat efter vilka strategier som används för att få en 

återhämtningspaus på fritiden. 

Tabell 3. Presentation av bromsstrategier som används på fritiden. Frågan som 

besvarats i enkäten gäller vilka strategier de som svarat använder på fritiden för att 

få en återhämtningshämtningspaus, eller för att återhämta sig. (%). 
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Även här redovisas några citat från svaren på den öppna frågan i 

enkäten:  

 Jag låser in mig på toa eller tvättstuga och kollar facebook eller 

annat på mobilen, för en stunds ensamhet  

 Små gymnastikövningar 

 Sommartid är golf min avkoppling 

 Umgås tillsammans med sambo 

 Hålla nere på sociala relationer 

Som vi ser kan de strategier man använder variera. Återkommande är 

dock att ta någon form av paus, oavsett om det gäller arbetsdagen eller 

fritiden. En paus kan innehålla en aktivitet – men en ganska 

väsensskild aktivitet i förhållande till den aktivitet man tar en paus 

från. Vi kan också se att socialt umgänge kan vara såväl avslappnande 

som ansträngande.  

Strategier när tiden inte räcker till är också knutna till egen makt över 

sin tid. Här kan vi se exempel på att fritiden kan vara svårare att 

hantera tidsmässigt. En av de intervjuade berättar: 

... ”Det behöver inte vara något speciellt som händer 

hemma, det räcker med att det finns barn och att du 

måste vara uppmärksam på andra och deras behov 

hemma ... och har väldigt lite tid för din egen 

återhämtning, sedan ... då ... du har slut på energi ...”  
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Det framkommer också av enkäten att inte mindre än drygt 60% av 

dem som svarar menar att arbetet påverkar fritid och familjeliv 

negativt av och till. Så många som 25 % svarar till och med att så sker 

ofta eller alltid. 

I intervjuerna framkommer också att det är viktigt att skilja på arbete 

och fritid, men att det kan vara svårt. Flera intervjupersoner pekar här 

på att det faktiskt är bra att pendla till och från jobbet – då får man tid 

för reflektion efter arbetsdagen. Samtidigt förekommer också 

pendlingstider på två timmar eller mer per dag, det kan då bli negativt 

eftersom det ”tar tid” från fritiden. Att arbetspendla har alltså både för- 

och nackdelar. 

Slutsatser vad gäller vilka strategier som används vid 

tidsbrist under arbetsdagen och på fritiden 

Det som de som ingår i vår studie använder sig mest av är att jobba mer 

genom att jobba övertid eller genom att dra ner på raster och pausar. 

Det som används i lägst utsträckning är att slarva med sina 

arbetsuppgifter, lägga mer ansvar på klienterna, dra sig undan 

kollegorna eller överlämna beslut till överordnade. 

Sammanfattningsvis så löser man tidspressen genom att jobba mer 

men inte genom att jobba snabbare eller slarvigare.  

Det finns emellertid några observandum här; det är förhållandevis 

vanligt att föra fram krav om förändringar till ledningen, att gå till 

jobbet fast man är sjuk, att arbeta så länge man orkar tills man blir sjuk, 

ta med arbete hem, planera att byta arbete eller avdelning, tänka på en 

snart kommande ledighet eller kompromissa med egna bedömningar. 

Alla dessa strategier som är förhållandevis vanliga reser flera frågor. 

Får de som för fram krav om förändringar på arbetsplatsen något 

gehör? Om inte, varför? Att jobba även när man är sjuk är inte bra för 

hälsan i längden, förklarar det en del av de höga sjuktalen inom 

socialtjänsten? Att ta med arbete hem parasiterar på fritiden och 

familjelivet – det är inte heller bra. Det är då man ska återhämta sig. 

Att det inte är ovanligt att jobbet påverkar fritid och familjeliv negativt, 

framgår av enkäten. När anställda inte kan använda sin fritid för 

återhämtning kommer det inte bara få negativa effekter för den 

anställde själv, det får även negativa effekter för arbetsgivare och 
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organisation i form av sjukskrivningar och personalomsättning (se 

tidigare forskning). 

Arbetsgruppens betydelse 

Arbetsgruppen är mycket viktig för att hantera tiden och upplevelsen 

av tid. Fungerar arbetsgruppen bra och man kan dela upp jobbet 

mellan sig på ett bra sätt så blir känslan av att tiden räcker till att hinna 

med arbetet. Struktur är viktigt för upplevelsen av tid. Flera hävdar att 

”en bra struktur” på jobbet gör att jobbet hinns med bättre. Det är 

förstås inte alltid lätt att veta med säkerhet vad som är ”en bra struktur” 

i de olika intervjupersonernas och enkätrespondenternas upplevelse av 

sin arbetsdag. Det vi kan se är emellertid att de flesta verkar mena att 

det ska finnas någon form av ordning för hur man tar sig an olika 

arbetsuppgifter, hur man fördelar arbetet etc. Vidare är gruppen viktig 

för att kunna få ett emotionellt stöd som gör att jobbet går lättare och 

även för att det ska kännas bättre eller mer professionellt utfört. Kan 

man i en arbetsgrupp diskutera ärenden med varandra går det fortare 

och känslan av osäkerhet minskar. Vidare blir besluten inte så 

beroende av vilken biståndsbedömare som en klient har utan det blir 

mer ”rättssäkert”. ”Vi fördelar arbetet gemensamt i arbetsgruppen” 

skriver till exempel en av enkätrespondenterna, och en annan skriver 

att: 

”För närvarande har jag balans i livet både privat och 

i arbetslivet. Privat prioriterar jag tiden att vistas 

hemma i lugn och ro vilket passar mina behov av 

återhämtning. På arbetet upplevs tiden mer 

sammanhängande för bättre arbetsro. Har inga 

negativa stresspåslag sedan vi omorganiserade vårt 

arbetssätt i gruppen. Vi har inte längre geografiskt 

områdesansvar. Vi har istället ansvar för 

arbetsuppgifter och har rotation på dessa var tredje 

månad. Inkommande ärenden samlas i gemensam 

pärm för gemensam prioritering vid dagligt 

morgonmöte. Nu blir ärenden som ligger och väntar 

synliga.” 

Stabiliteten i personalgruppen har också betydelse för hur relationerna 

i gruppen utvecklas och fungerar. Såväl intervjupersoner som 
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enkätrespondenter påpekar detta. Det kan till exempel vara negativt 

med allt för hög personalomsättning: 

”Det är för tillfället hög omsättning på personal och vi 

måste ständigt lära upp ny personal, oftast vikarier 

som sedan slutar då de fått fast anställning någon 

annanstans.” 

Samtidigt påpekas också att en viss rörlighet och personalomsättning 

kan förekomma, men att kulturen i gruppen ändå är positiv samtidigt 

som det finns en stabil ”kärntrupp”: 

”Upplever arbetsgruppen som stabil trots att vi har 

medarbetare som slutat och nya kommit till. Det har 

varit redan "kända" personer i kommunen som 

kommit till, som arbetat i kommunen i annan 

befattning samt socionompraktikanter som fortsatt 

arbeta efter praktiken. Barnledigheter har också 

funnits men vi har en stabil kärna i gruppen. Positiv 

anda.”  

”Kollegor har slutat och funderar på att säga upp sig, 

vilket gör att det blir ”rörelse” i gruppen. Bra 

stämning är det dock.” 

Av citaten ovan kan vi förstå att även om det är rörlighet och en viss 

personalomsättning, så kan en ”bra stämning” i gruppen motverka 

negativa upplevelser. 

Sist men inte minst, att man har roligt på jobbet och tillsammans med 

kollegorna påpekas också av flera intervjupersoner/respondenter!  

”Jag tror så länge man har roligt, ett stimulerande 

arbete och trivs med arbetskamraterna så spelar inte 

tiden så stor roll. När man börja vantrivas och inte se 

möjligheter det är då som tiden blir viktig och det tar 

ännu mer tid att fundera och klaga”. 
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Hur nöjda är respondenter och intervjupersoner med sina 

organisationer då? Eller rättare sagt: vad är de mest nöjda 

respektive mest missnöjda med? 

Under den här rubriken vill vi lyfta fram två teman – 

arbetskamraterna och ledningen. Det framkommer nämligen av 

enkäten att det de som svarat är mest nöjda med i sina organisationer, 

det är arbetskamraterna, och det de är minst nöjda med är styrningen 

av organisationen. De svarar vidare att de får mest stöd från 

arbetskamraterna och minst stöd från den närmaste chefen. Se 

tabellerna nedan. 

Tabell 4. Presentation av hur nöjda respondenterna är med arbetskamrater, ledning samt styrning i 

sina organisationer. (%). 

 

• Mest nöjd med arbetskamraterna. 

• Minst nöjd med styrningen av organisationen. 

 

Tabell 5. Presentation av fråga om socialt stöd i organisation (%). 

 

• Mest stöd från arbetskamraterna. 

• Minst stöd från närmaste chefen. 
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Vi vill också åter poängtera kollegornas betydelse här. Att ha goda 

relationer till kollegorna i arbetsgruppen är viktigt, det poängteras av 

flera, såväl enkätrespondenter som av intervjupersoner, vilket vi också 

betonat i avsnittet ovan  

När det gäller missnöjet med ledning och chefer så är det inte alltid den 

närmaste chefen man är mest missnöjd med. 

Kan vi se skillnader mellan olika positioner i 

organisationen? 

Det finns flera tydliga skillnader mellan chefer och biståndsbedömare. 

Några av de skillnaderna som finns redovisas nedan i tabell 6. Alla 

chefer uppger till exempel att det är de själva som styr hur arbetet ska 

organiseras, medan 58 % av biståndsbedömarna svarar så (redovisas ej 

i tabellen). För biståndsbedömare verkar det istället ofta vara den egna 

arbetsgruppen (26 %) eller andra samarbetspartners som styr. 

Landstinget är en sådan styrande samarbetspart: 

”Landstinget då de skickar kallelser för 

vårdplaneringar till vårdplaneringsteamet har då få 

dagar på mig att ordna inför hemgång. Ibland 

kommer oftast kommer 1-3 kallelser om dagen men 

har kommit upp till 8-9 på en dag, vanligast är att ha 

planering dagen efter kallelse men kommer många då 

får man skjuta på det framåt.” 

Det kan också vara så att det är arbetsgruppen som tillsammans styr 

arbetet: 

”Tidigare jobbade vi utifrån områdesindelning per 

handläggare, då styrde jag och organiserade arbetet 

lite mer utifrån mig själv. Idag är vi organiserade 

annorlunda, vi har varsina ansvarsområden, t.ex. en 

ansvarar för planeringar i Meddix, en ansvarar för 

uppföljningar etc. Arbetet styrs idag lite mer utifrån 

arbetsgruppens arbete.” 

Det förekommer även att man anger politikerna och politiska beslut 

som det som styr arbetet mest: 
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”Jobbar utifrån politiska beslut. Det styr mig allra 

mest.” (Enkätrespondent, socialchef) 

När det gäller behov av återhämtningspauser under arbetet så uppger 

cirka en fjärdedel (26 %) av social- och enhetschefer att de har det, och 

cirka tre fjärdedelar (74 %) biståndsbedömare uppger sig ha behov av 

återhämtningspauser.  

Det framkommer av svaren i enkäten att ju högre position man har i 

organisationen, ju större kontroll över sin arbetsdag verkar man ha. 

Det ser också ut som om de som är i ledande positioner inte har lika 

stora behov av återhämtningspauser som de befinner sig i mer 

underställda positioner. Genom intervjuerna har vi emellertid också 

fått höra andra berättelser. Vi har t.ex. talat med flera intervjupersoner 

som tidigare arbetat som enhetschefer och blivit utbrända och 

långtidssjukskrivna. 

Tabell 6. Redovisning av skillnader mellan biståndsbedömare respektive socialchef/enhetschef 

(radprocent).  

 

 

Av tabellen framgår att biståndsbedömarna oftare, jämfört med 

cheferna, tycks vara nöjda med sin egen arbetsinsats och de tycks också 

oftare kunna prata om sitt arbete med sin partner. Dock upplever de 

oftare att arbetet påverkar hem- och familjelivet negativt. Observeras 

bör att det är stor skillnad i vem som har huvudansvaret för hemarbetet 

mellan biståndsbedömarna respektive socialchefer/enhetschefer.  
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Socialchefer/enhetschefer upplever betydligt oftare, jämfört med 

biståndsbedömarna, att det finns krav på dem att de skall vara nåbara 

utanför arbetstid. Nästan nio av tio chefer upplever detta jämfört med 

nästan två av tio biståndsbedömare.  

Som chef har man dock makt över sin egen tid och även över andras, 

på ett sätt som man inte har som handläggare. De socialchefer vi 

intervjuat pratar alla om sin egen makt över tiden på olika sätt. En av 

socialcheferna berättar till exempel att hen planerar och sätter agendan 

för olika möten för hela året: 

”Jag träffar förvaltningsledningsgruppen varannan 

vecka, och varannan vecka har jag 

kärnverksamhetsmöte då jag träffar de som har lFO, 

äldreomsorg, funktionshinder, de som har 

kärnverksamheterna. Och sen så har jag möte med 

verksamhetsutvecklarna, möte med 

administrationen.” 

En annan av socialcheferna säger att "man kan planera och sina dagar 

och äga mötena ganska mycket", och även om det är flera i 

organisationen som har samma makt över sin tid så har socialchefen 

ändå "ett snäpp ännu mer möjlighet att kunna påverka tider, möten 

och sådant". Att inte ta med sig jobbet hem och att se fritiden och 

familjelivet som en "frizon" i förhållande till jobbet verkar också vara 

viktigt, (liksom förmågan att delegera?). En av socialcheferna säger att 

"man överlever inte som chef om man inte kan hitta en strategi för att 

stänga av jobbet när man är hemma". En annan av socialcheferna 

berättar om fritiden och familjelivet och sin syn på det i förhållande till 

jobbet: 

 

”Ja, frizonerna är ju familjelivet så klart. Där måste 

man ha en frizon, där man lite mer egenhändigt kan 

göra åt saker och ting, vad man ska göra och vara lite 

flexibel. Om man har bestämt någonting man ska 

göra lördag morgon, så kanske man byter plan och 

hittar på någonting som är bättre, så att man inte 

alltid måste vara instyrd på någonting. Så det tycker 

jag är ganska tydligt att det är en frizon faktiskt.” 
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Vikten av att lära sig lämna jobbet kvar på jobbet och inte ta med sig 

det hem understryks av flera intervjupersoner som tidigare arbetat i 

chefspositioner men slutat. En av intervjupersonerna som tidigare 

arbetat som chef men på grund av att hon blev utbränd har lämnat 

chefsjobbet för att arbeta som handläggare berättar om hur hon som 

chef ständigt arbetade övertid och alltid hade med sig jobb hem. Såväl 

i praktiken som i tankarna. Hon visar dock tendenser att göra på 

samma sätt som handläggare. Jämfört med en av socialcheferna som 

berättar att hen "lärt sig" att lämna jobbet på jobbet, så kan man 

fundera över om det är individuella inställningar till såväl arbete som 

tid som påverkar olika förhållningssätt, inte enbart position. Att 

position troligen har betydelse kan dock förstås av följande citat: 

 

”Det låter ju jättekonstigt kanske, men jag känner mig 

väldigt sällan stressad. Nu tänker jag ... ... en annan 

målgrupp och de lever så mycket närmare klienterna. 

Jag tror att om man har människors elände inpå 

kroppen, om man får uttrycka det så, man ska möta 

dem, man ska titta dem in i ögonen, man ska prata 

med dem, man ska förhålla sig till dem, då tror jag det 

är mycket svårare att skala av sig det när man går 

därifrån. Så finns ju risken att man blir den där lite 

kallsinniga personen istället för att man ska hålla det 

ifrån sig, utan de kryper lite innan för skinnet. Och 

när man kommer hem så tänker man "undrar hur det 

gick för de där, och tre ungar" och så. Det är ju jag 

förskonad ifrån. Jag brukar säga, ju högre upp i 

hierarkin du kommer desto enklare blir det att vara 

chef, om du förstår vad jag menar utifrån det 

perspektivet.” (Socialchef) 

 

Det framkommer också att man lär sig med tiden och att erfarenhet i 

yrket har betydelse: 

 

”Erfarenheten man får efter många arbetsår och 

många år i uppdraget underlättar planeringen av tid 

och att hinna med sina arbetsuppgifter.” (Socialchef) 
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Sammanfattning, resultat och slutsatser 

Tid upplevs som en bristvara  

I Stort sett alla upplever att de har ont om tid av och till vilket ofta leder 

till stress som får negativa effekter 

Tid upplevs inte på samma sätt av alla - fromförallt verkar det finnas 

två olika sött att uppfatta tid, tidsuppfattningen är antingen monokron 

eller polykron 

Såväl intervjupersoner som enkätrespondenter beskriver sig som 

monokrona, de ser tid som linjär, håller tider och vill göra en sak i taget 

Kollegorna beskrivs däremot som polykrona, d.v.s. de gör fler saker 

samtidigt, håller inte tider och ser tid som något kontinuerligt utan 

början och slut 

I stort sett alla hanterar tid och brist på tid på något sätt (jobbar mer, 

jobbar mindre, etc. ...). 

Tidsbrist och upplevelser av tid kan dock skilja sig åt pga. position i 

organisationen, ju högre upp i hierarkin ju mer makt över såväl egen 

som andras tid. 

 

Vad kan arbetsgivaren göra? 

 

Införa slack! 

Såväl media2 som fackföreningar och försäkringskassa rapporterar om 

hur stressen och tidspressen i arbetslivet ökar och leder till en ökad 

ohälsa bland anställda. Vi får rapporter om att olika yrkesgrupper, 

bland annat socialarbetare, är mer utsatta än andra. Försäkringskassan 

rapporterar om ökande sjuktal och fler långstudssjukskrivna (AFA 

2017; Arbetsmiljöverket 2018; Se för övrigt Försäkringskassans 

statistik över olika yrkesgrupper). 

En lika självklar som enkel lösning är att tillåta slack i 

organisationerna, dvs att ha en viss överkapacitet när det gäller antalet 

                                                           
2 Se till exempel https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/yvBg4a/larmrapport-socialsekreterare-flyr-yrket 
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anställda. Om någon blir sjuk så ska det finnas vikarie att tillgå, det ska 

inte betyda att övriga anställda får arbeta övertid. I slimmade 

organisationer är det den vanliga lösningen, vilket också innebär att det 

aldrig finns utrymme för återhämtning. 

 

Se inte tid för återhämtning som meningslös icke-arbetes-

tid! 

Vi har allt för lätt att se icke-arbete som något förkastligt, det är ett 

kulturarv kan man säga (Hadenius 2019; Löfgren & Ehn 2007. 

Uttrycket "att ha en Luther på axeln" känner nästan alla igen, och den 

som tar för långa pauser och raster blir ofta illa sedd, för att inte säga 

sedd som lat till och med (Jfr Hadenius 2019). Helst ska man inte ens 

ta så långa raster som man har rätt till - bäst är att ta så korta raster 

som möjligt eller inte alls. Att anställda inte tar pauser och raster är 

emellertid kontraproduktivt. All forskning pekar på att den som tar 

regelbundna pauser jobbar bättre och mår bättre jämfört med den som 

inte gör det (Hadenius 2019). 

Tid för gemensam återhämtning är lika viktig som tid för enskild 

återhämtning! Att anställda tar pauser och raster gemensamt och 

tillsammans är även det viktigt. Det finns gott om forskning som ger 

vid handen att den kollegiala samhörigheten och stödet från kollegor 

är viktig för trivseln på jobbet. Att trivsel på jobbet är viktigt för att 

anställd ska må bra och göra ett bra jobb, förstår säkert alla utan att 

man behöver hänvisa till forskning på området. 

Var rädd om befintliga buffertgrupper - såväl anställda som 

ledning och organisation tjänar på att de finns! 

Buffertgrupp är ett begrepp som beskriver en grupp anställda som tar 

ansvar för varandra och ger varandra stöd i jobbiga situationer som kan 

uppstå (Olsson 2008). Buffertgrupper kan ibland uppfattas som 

hotfulla av arbetsgivare eller ledning, eftersom det kan uppstå en viss 

antagonism mellan de som ingår i buffertgruppen och ledningen. Det 

kan t.ex. handla om att anställda för fram gemensamma krav på 

förändringar som arbetsgivare och ledning egentligen inte vill ha. 

Buffertgruppen skall emellertid inte ses enbart som en antagonistisk 

part, buffertgrupper borgar också många gånger för att anställda har 

det bra på jobbet vilket naturligtvis kommer även arbetsgivaren till 
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godo. Buffertgruppen kan således vara en tillgång som gör anställda 

mera nöjda på sina arbetsplatser. 

Var beredd på att anställda har olika sätt att se på/uppleva 

tid, hantera tid och brist på tid! 

Här kommer vi in på att anställda hanterar såväl stress som tid på olika 

sätt utifrån individuella möjligheter och förmågor. Det är viktigt att se 

att alla inte fungerar likadant, alla har t.ex. inte behov av att lära sig 

prioritera eller av att lära sig mindfullness eller vad det nu kan vara 

som är ropet som stresshanteringsstrategi för stunden. 

Monokrona och polykrona anställda ställer olika krav på 

ledning och organisering av arbetet! 

Ja, en del vill prioritera och göra listor, andra vill inte. En del mår allra 

bäst av att få ha många bollar i luften medan andra blir sjuka av det. 

Kanske krävs någon form av omorganisering? 

Kanske ska arbetsgivare och ledning se över organiseringen 

tillsammans med sina anställda/underställda? Hur bör organiseringen 

se ut för att tillfredsställa så många som möjligt på bästa sätt? 
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Avslutningsvis 

Vårt syfte med studien var att studera hur anställda inom 

socialtjänsten upplever tid i förhållande till arbete och privatliv, vilket 

konkretiserades i nedanstående frågeställningar: 

  Hur upplever anställda i socialtjänsten att de använder sin 

arbetstid/privata tid? 

  Vad har betydelse för hur anställda i socialtjänsten använder 

sin arbetstid/privata tid? 

  Vilken betydelse, vilken mening, har tid för anställda i 

socialtjänsten? 

  Hur påverkar arbetslivet och privatlivet varandra när det gäller 

upplevelse av tid? 

  Har position i organisationen betydelse för upplevelsen av tid? 

  Vilka strategier används för att hantera tidsåtgärder? 

 

Vi har i texten ovan besvarat alla frågeställningarna, men vill 

avslutningsvis poängtera att vi inte tror att de resultat vi presenterat är 

specifika för just socialarbetare och socialarbetares organisationer. Vi 

tror tvärsom att socialarbetarnas upplevelser kan återfinnas bland 

andra anställda inom en rad olika typer av arbeten och organisationer. 

Vi lever i en tid som av vissa forskare (se t.ex. Giddens 1997; Rosa 2013; 

2014) karaktäriseras som en tid av ständig acceleration - såväl 

acceleration i form av social förändring, som teknisk acceleration och 

som en upplevelse av att tiden i sig går snabbare och snabbare. Enligt 

så väl Giddens (1971) som Rosa (2013;2014) påverkas vi alla vare sig vi 

vill eller inte – tiden går inte att hejda. Huruvida detta är sant eller inte 

är det förstås ingen som vet (ännu!), kanske kan vi stoppa upp och 

hejda den ständigt ökande accelerationen, kanske inte. Det ligger dock 

utanför våra möjligheter att ge ett svar på detta, det vi kan säga är dock 

att många anställda i dag lider av tidsbrist av och till, vissa mer och 

vissa mindre (Astvik, Melin & Allvin 2013; Lindqvist & Olsson 2017; 

Tham & Meagher 2009). 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL TID I SOCIALT 

ARBETE 

 

Om arbetet 

 Berätta om dina arbetsuppgifter - vilka, möjlighet att styra/planera, 

trivsel, hinner/hinner inte, dilemman, viktiga egenskaper för arbetet, 

varför (har du det?) vad styr ditt arbete (äldres önskemål, beslut, tid etc) 

 

 Stöd – i vad, från vem etc. vad avgör? (regelverk, eget omdöme, andras 

osv.) 

 Arbetstid – vem planerar den, möjlighet att styra, trivsel, 

fördelar/nackdelar? Ta med jobbet hem? (hur lär man sig att inte göra 

det?) 

 

 Utbildning – vilken, betydelse av, för mycket/för lite? Problem – 

möjligheter? 

 Uppskattning – hur, på vilket sätt, från vem? 

 

 Förändring – oförutsedda händelser, rutiner (fördelar/nackdelar), 

övertid 

 

Om klienterna 

 Mötet med – hur, på vilket sätt, vad är viktigt? Känd/okänd 

(uppskattning, respons) 

 Hur många – antal per dag/vecka träffar du? Dina upplevelser, 

klienternas upplevelser (av olika personal) känd/okänd 

 Behov – vad, vem styr? Tid – tillräcklig/otillräcklig? Kunskap om … på 

vilket sätt? 
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 Problem – dilemman – finns det, på vilket sätt? Bra/dåligt, (förändring) 

 Ditt kön, ålder, härkomst upplevt som hinder/fördel, hur? (klientens 

syn?) 

 

Om arbetskamrater, organisation 

 Samarbete – hur, när, var, med vem/vilka, tid för … erfarenheter av  

 Problem – dilemman – finns det, på vilket sätt? Kontakter med, 

närmsta chef, organisation, överblick 

 Uppskattning – från vem? Respons, kontroll, påverka, vad är viktigt? 

 

Om tid  

 Påverkas fritiden av tiden på jobbet? Och tvärsom, påverkas 

tiden på jobbet av tiden på fritiden? 

  Vad betyder tid för dig? Hur upplever du tid? (försök komma åt 

hur personen upplever tid emotionellt och betydelsen av tid för 

personen) 

 Barn – tid – arbete (upplevelse av) 

 Gamla föräldrar, partner etc  - tid – arbete – ansvar (familj/ släkt/etc, 

typ ) 

 Om du hade mer tid, vad skulle du göra då? (varför?) 

 Viktigast för dig med arbetet? (feedback, tid, arbetskamrater, 

handlingsutrymme, pengar osv.) 

 Viktigast för klienten? (Trygghet, behovstillfredsställelse, närhet-

distans, tid, kunskap och kompetens) 

 Om du hade mer tid i arbetet vad skulle du göra då? (varför?) 

 Upplev er du dig styrd av tiden eller … (återknytning av samtalet i sin 

helhet) 

 Framtiden hur tänker du runt den med tanke på arbete, familj 

och fritid?  

 Påverkar upplevelsen av tid dina planer på framtiden? 
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Bilaga 2 Enkät 
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