
Karriärberättelse: socialarbetare Katja 

 

Katja arbetar som socialarbetare inom barnskyddet i Soite. För 

närvarande hör sociala arbetet inom öppenvården och vården utom 

hemmet i sin helhet till barnskyddsenheten. En socialarbetare inom 

barnskyddet fungerar som socialarbetare som ansvarar för barnets 

angelägenheter, och till arbetet hör klientmöten, att sköta klienters 

ärenden samt administrativt arbete. 

Katja har tidigare gjort barnskyddsarbete i Förbundet för mödra- och skyddshem och har 

arbetat som socialhandledare inom barnskyddet. Innan hen bytte till arbetet som 

socialarbetare inom barnskyddet arbetade hon inom familjesocialarbetet med att göra 

bedömningar av servicebehovet. Katja upplever att det sociala arbetet inom offentliga 

sektorn rymmer mycket och är mångsidigt. 

”Man planerar sina arbetsdagar i hög grad självständigt” 

”Arbetsdagarna är mycket mångsidiga och varierande. Vi planerar och gör upp tidtabellen 

för våra arbetsdagar som består av olika slags arbetsuppgifter själva. På klientmöten träffar 

vi barn och ungdomar, deras familjer och föräldrar. Dessutom har man olika slags 

nätverksmöten till exempel i skolor, inom specialsjukvården eller hos andra 

samarbetsaktörer. Till det sociala arbetet hör också mycket så kallat kontorsarbete, dvs. 

olika slags dokumentering om klientmöten, förberedelse av arbete, planering, 

telefonsamtal och olika beslut”, berättar Katja om sitt arbete. 



”Det bästa i mitt arbete är absolut klienterna. Jag tycker om att göra konkret klientarbete. 

Det bästa är också att man kan själv planera och bestämma över sitt arbete och sina 

tidtabeller. Vår arbetsenhet är också mycket bra”, berättar Katja. Arbetsgivaren erbjuder 

sina arbetstagare också goda anställningsförmåner. Arbetstagarna har bland annat egna 

arbetsrum, flexibel arbetstid, möjlighet att jobba på distans, tillgång till Soites bilar för 

arbetsresor samt ett e-pass som kan användas på fritiden. 

”Jag tycker om att arbetet är varierande och om att saker händer emellanåt 

snabbt” 

Katja anser att utmaningarna i arbetet är förknippade med tidsanvändning och att göra 

prioriteringar. ”I arbetet som socialarbetare fattar man också stora beslut som inverkar på 

människors liv. Då måste man se på saker ur många olika synvinklar. Emellanåt är vi 

tvungna att ställa in klientmöten om det uppstår en akut situation”, berättar Katja. Men 

hon tycker uttryckligen om att arbetet är varierande och att saker händer emellanåt 

snabbt. 

Soite är en stor arbetsgivare, och det tycker Katja är en bra sak. Om man skulle till exempel 

vilja göra andra arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare, lyckas detta genom 

arbetsrotation. ”Också de anställningsförmåner jag nämnde tidigare är goda och stöder 

arbetandet. Jag rekommenderar nog Soite också för andra”, sammanfattar Katja. 
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