
Karriärberättelse: socialarbetare Anne 

 

Anne arbetar som socialarbetare inom barnskyddet i Mellersta 

Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite. Annes arbete 

består i stor utsträckning av arbete med egna klienter. Klientrelationerna 

är ofta rätt långa inom barnskyddet, för man samarbetar med anhöriga, 

den närmaste kretsen och olika samarbetspartners som är med i barnets 

liv. 

Anne arbetade tidigare hos samma arbetsgivare, men i andra arbetsuppgifter. Det kändes 

alltså naturligt att övergå till Soites barnskydd, för arbetsgivaren var fortfarande 

densamma. I början av sitt anställningsförhållande tänkte Anne att hon bara testar på 

hurudant det är att arbeta som socialarbetare inom barnskyddet. Nu ungefär sex år senare 

kan man konstatera att Anne trivts bra. Hon fattade genast tycke för barnskyddsarbetet. 

Annes arbetsdagar varierar väldigt mycket. Hon gör i hög grad själv upp tidtabellen för sin 

arbetsvecka och ser själv till att alla uppgifter blir gjorda. Man samarbetar mycket med sitt 

arbetspar och sitt team, men man arbetar också delvis ensam. Arbetsdagarna består av 

möten, hembesök, av att göra dokumentering, av att fatta beslut, av att träffa barn och 

ungdomar och av många andra uppgifter. Ibland kan det ske något akut, och planerna för 

dagen kan då ändras fullständigt. Anne har sällan tråkiga arbetsdagar. Det finns gott om 

arbete, och arbetsuppgifterna är intressanta och viktiga. 



Klienter, kollegor och arbetsenheten 

”Det bästa i mitt arbete är klientrelationerna. De blir mycket viktiga för en, särskilt om det 

är fråga om en lång klientrelation”, berättar Anne. Dessutom nämner hon kollegorna, för 

det egna teamet och det stöd det ger är mycket viktigt. Anne upplever att andan i 

arbetsenheten är god, och hon tycker att det är alltid trevligt att träffa kollegor. 

”Fina stunder är också de då man märker att en klients livssituation förbättrats. När man 

emellanåt ser tillbaka på olika situationer märker man att man kommit rätt så lång från 

startpunkten och gått mot en bättre riktning. Detta ger alltid glädje i arbetet och påminner 

om att man gjort saker rätt”, tillägger Anne. 

Det mest utmanande i Annes arbete är en viss sorts klientprocess som är mer komplicerad 

än vanligt och där man inte nödvändigtvis genast hittar tydliga svar. Då måste man kunna 

tåla ovisshet. Anne berättar att sådana situationer kändes utmanande i början av 

anställningsförhållandet, men med ökad arbetserfarenhet har hon lärt sig att tåla stunder 

av osäkerhet och att lita på att saker och ting nog ordnar sig till slut. 

”Jag rekommenderar varmt Soite som arbetsgivare också för andra” 

Anne har varit mycket nöjd med Soite som arbetsgivare. Hon värdesätter tryggheten som 

kommunsektorn erbjuder, kan lita på kollektivavtal och på att lönen betalas vid rätt 

tidpunkt. Soite stöder och uppmuntrar sina arbetstagare också i fråga om fortbildning. 

Man kan påverka sina egna arbetstider och i viss mån kan man också jobba på distans om 

man så önskar. 

”Jag rekommenderar varmt Soite som arbetsgivare också för andra. Jag upplever att 

barnskyddsarbetet är i bästa fall det bästa arbetet som finns. Om du är ens lite intresserad 

av barnskyddsarbete, rekommenderar jag absolut att du testar på det. Andan hos oss är 

god och nya arbetstagare tas alltid fint med i gänget”, berättar Anne. 

Skulle också du vilja arbeta som socialarbetare i Soite? Bekanta dig med Soites lediga 

arbetsplatser och sök med! 
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