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Socialsekreterare tillhör en yrkeskategori i den offentliga sektorn där mötet med klienterna präglas 

av en konflikt mellan socialsekreterarens personliga visioner och den byråkratiska organisationens 

begränsade förutsättningar. Människa och organisation är en kvalitativ fallstudie av en 

försörjningsstödsenhet i Stockholms stad som undersöker hur socialtjänstens organisatoriska 

förutsättningar påverkar socialsekreterarnas arbetssituation. Utifrån ett organisationsteoretiskt 

ramverk som operationaliseras genom teorin känsla av sammanhang och dess tre delkomponenter 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, syftar studien till att öka förståelsen för 

socialsekreterarnas arbetssituation. Resultatet tyder på att socialsekreterare upplever en spänning 

mellan att å ena sidan vara representanter av en byråkratisk organisation och å andra sidan vara 

medmänniskor med viljan att hjälpa klienter till självförsörjning. Studiens resultat visar även att de 

informanter som accepterar organisationens begränsade förutsättningar och därav har avgränsat 

arbetet från att förändra till att enbart hjälpa människor i nöd, tenderar att uppleva en mindre 

spänning mellan organisation och person. Resultatet visar även hur avkall på de administrativa 

delarna i arbetet är en fungerande strategi för att kunna leva upp till höga organisatoriska krav och 

samtidigt få tillräckligt med tid för klienterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
Title: Human and organization - a case study about social welfare secretaries working situation 

Authors: Jonas Gunnarskog och Peter Sundman 

Keywords: Street-level bureaucracy, livelihood support, sense of coherence, work situation, 

organization, social welfare secretary 

 

For social welfare secretaries, meetings with clients are largely characterized by a sense of conflict 

between personally held visions and the often bureaucratic and limited resources of the 

organization. Human and organization, which is a qualitative case study of a livelihood support unit 

in the greater Stockholm area, examines how organizational limitations within social service affect 

the perceived sense of coherence of the social welfare secretary. Using the sense-of-coherence 

theory, and its three subcomponents comprehensibility, manageability and meaningfulness, as a 

theoretical framework, the current study aims to increase the understanding for the work situation of 

the social welfare secretary. Results show that social welfare secretaries perceive a tension between 

the yearning to be a representative of a bureaucratic organization on one hand, and the desire to be a 

fellow human being on the other. The results also indicate that employees who accept the limited 

resources and conditions of the organization tend to do so by adopting a different perspective on the 

nature of their work, namely by regarding their task as helping people in need, rather than being 

agents of change in society. In doing so, the perceived tension between personal and organizational 

goals or ambitions is reduced. Furthermore, results suggest that some social welfare secretaries omit 

certain administrative tasks in an attempt to simultaneously meet the requirements of both the 

organization and their own personal ambitions, such as having enough time to spend with clients. 
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1. Inledning 

Socionomer väljer ofta sin utbildning med utgångspunkt i en förhoppning om att i framtiden kunna 

ingå i en verksamhet som syftar till att hjälpa människor i svåra och utsatta situationer. 

Socialtjänsten, vilken är en av de största arbetsgivarna för socionomer, är en byråkratisk verksamhet 

som är organiserad utifrån samhällets intressen. Detta medför att färdigutbildade socionomer som 

tar anställning inom socialtjänsten kan ställas inför organisatoriska krav som står i kontrast till deras 

personliga mål och visioner (Börjeson 2010:380, Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:40f). 

Utifrån detta har vi intresserat oss för att undersöka hur socialsekreterare som arbetar inom 

socialtjänsten upplever svårigheten av att delvis vara en del i en organisation och delvis vara 

människa.  

Då socialtjänsten är en vanligt förekommande första arbetsplats för socionomer vill vi 

genom denna studie undersöka hur socialtjänstens organisatoriska förutsättningar inverkar på 

individens känsla av sammanhang och på så sätt öka förståelsen för socialsekreterarnas 

arbetssituation. Med utgångspunkt i ett organisationsteoretiskt ramverk syftar studien till att 

undersöka hur socialsekreterarnas känsla av sammanhang kan förstås i relation till organisationens 

förutsättningar. Då organisationer fungerar som en förmedlande länk mellan samhällets strukturella 

villkor och individers personliga aktörskap, vill vi öka förståelsen om socialsekreterarnas 

arbetssituation genom att analysera förhållandet mellan organisation och individ. 

I en undersökning gällande socialsekreterares arbetssituation utförd på uppdrag av SSR1

 

 

framkommer det att nära hälften av socialsekreterarna upplever en klyfta mellan klienternas behov 

och den kommunala ekonomiska styrningen. En majoritet av socialsekreterarna upplever en 

oförstående inställning från politiker vad gäller synen på hur arbetet ska utföras men även i 

förhållande till nedskärningar, resursfördelning och bedömningsfrågor. En stor del av 

socialsekreterarna uppger att de under de fem senaste åren varit med om en omorganisation men få 

upplever att omorganisationen har förbättrat arbetsplatsens kvalitet. En majoritet av 

socialsekreterarna beskriver även hur både stress och antalet arbetsuppgifter har ökat (Andersson 

2006:2). Socialsekreterarnas beskrivning av arbetssituationen bör dock förstås i relation till 1990-

talets omställningar inom den offentliga sektorn, vilket presenteras i nästa avsnitt genom en kortare 

historisk kunskapsöversikt. 

 

                                                 
1 Akademikerförbundet SSR är ett partipolitiskt obundet fackligt förbund för akademiker med samhällsvetenskaplig 
inriktning (SSR). 
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1.1 Bakgrund och historik 

Töres Theorell (2006) menar att Sverige under 1990-talet genomgick stora samhällsekonomiska 

förändringar och att den internationella konkurrensen var ett faktum. Det nya målet var att 

effektivisera den offentliga sektorn (Theorell 2006:8ff). Enligt Åke Bergmark (2001) pågick en 

förskjutning av makt i form av en decentralisering som syftade till att öka kommunernas inflytande 

i politiken. Bergmark menar att decentraliseringen grundade sig i föreställningen att den skulle öka 

kommuninvånarens engagemang och inflytande (Bergmark 2001:23ff). Följden blev stora 

omorganiseringar där olika offentliga verksamheter slogs ihop samtidigt som effektivitetstänkandet 

blev allt mer likt det privata näringslivet (Theorell 2006:8ff).  

Enligt Theorell var en av de främsta orsakerna till 1990-talets omställningar och 

effektiviseringar ett problem med finansieringen av de offentliga verksamheterna, vilket resulterade 

i en minskad tolerans för ineffektiva medarbetare (Ibid.:8ff). Theorell menar att omställningarna har 

påverkat den psykosociala arbetsmiljön negativt och att nedskärningar i offentlig verksamhet ökar 

risken för psykisk ohälsa bland anställda (Ibid.:12). Enligt Theorell handlar några av de viktigaste 

arbetsmiljöfaktorerna i den psykosociala arbetsmiljön om vilka möjligheter omgivningen på 

arbetsplatsen erbjuder vad det gäller hantering av psykiska krav. (Ibid.:60). Arbetsmiljöverket 

konstaterar även att ungefär var tredje socialsekreterare upplever stressrelaterade symptom 

(Arbetsmiljöverket 2005). 

  I en artikel från Arbetslivsinstitutet2

I en nyhetsartikel i DN lyfts socialsekreterares arbetssituation fram som akutstyrd och att det 

saknas tid för uppföljning och reflektion. Heike Erkers, förbundsordförande för SSR, menar att 

politikerna inte förstått hur illa socialsekreterarnas arbetssituation är, och att den är som värst i 

Stockholmsområdet. Heike är av uppfattningen att det ökade trycket på socialtjänsten har sitt 

ursprung i ökade klyftor i samhället (Gustafsson 2012).  

 beskriver Maja Björkman & Ingegerd Carlsson (2007) 

hur det inom den humana servicesektorn är svårt att bemöta klienter på ett meningsfullt sätt och 

samtidigt upprätthålla en professionell relation då medel och resurser minskar (Björkman & 

Carlsson 2007:1). 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Arbetslivsinstitutet var en nationell forskningsinstitution som behandlade kunskap om arbetslivet. Verksamheten 
avvecklades 2007. Tidskriften finns dock kvar och drivs idag genom Göteborgs universitet (Regeringen 2013). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med följande fallstudie är att öka förståelsen för hur arbetssituationen ser ut för 

socialsekreterare på socialtjänstens avdelning för försörjningsstöd vid ett kontor i Stockholm. Detta 

görs genom att analysera hur de upplever sin arbetssituation utifrån Aaron Antonovskys begrepp 

känsla av sammanhang och dess tre delkomponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

i relation till arbetsplatsens organisatoriska förutsättningar. Avsikten är att med hjälp av kvalitativa 

intervjuer öka förståelsen för socialsekreterares arbetssituation på ett socialkontor i Stockholms 

stad.  

Studiens frågeställningar är: 

- Hur upplever socialsekreterarna sin egen yrkesroll i förhållande till de rådande 
organisatoriska förutsättningarna? 

- Hur hanterar socialsekreterarna sin arbetssituation i förhållande till organisationens 
resurser och stöd? 

- Hur skapar socialsekreterarna motivation och meningsfullhet i arbetet?   

1.3 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att undersöka socialsekreterarnas arbetssituation på socialtjänstens enhet 

för försörjningsstöd i Stockholms stad. Studiens teoretiska avgränsning kan förstås utifrån ett 

organisationsteoretiskt ramverk där studien tar upp centrala begrepp för att beskriva hur teorin 

känsla av sammanhang kan användas som verktyg för att öka förståelsen för socialsekreterarnas 

arbetssituation i en organisatorisk kontext.  

1.4 Arbetsuppdelning och disposition 

Studiens inledning, resultat, analys och slutdiskussion har författats gemensamt. Peter har haft det 

övergripande ansvaret för de organisationsteoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning. Jonas 

har haft det övergripande ansvaret för avsnitten om socialtjänsten, känsla av sammanhang och 

metod. Samtliga avsnitt skall dock betraktas som en gemensam produkt då hela uppsatsen har 

diskuterats och genomgått noggrann läsning och redigering av båda. 

Uppsatsen är indelad i sju avsnitt varav det första avsnittet består av inledning, bakgrund, 

syfte och frågeställningar, avgränsningar, arbetsfördelning och disposition. Det andra avsnittet 

presenterar socialtjänsten. Avsnitt tre behandlar tidigare forskning. Det fjärde avsnittet utgörs av 

studiens teoretiska utgångspunkter. Det femte avsnittet består av metodologiska val. Sjätte avsnittet 

utgörs av resultat och analys. Avslutningsvis förs en slutdiskussion med slutsatser och diskussion. 
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2. Försörjningsstöd som en del av socialtjänsten  

Socialsekreterarnas arbetsplats ingår som en del i den offentliga sektorn, vilket för med sig att 

verksamhetens organisatoriska förutsättningar styrs av både kommunala riktlinjer och nationell 

lagstiftning. För att socialsekreterarnas arbetssituation ska kunna förstås i ett större sammanhang 

kommer följande avsnitt att redogöra för den verksamhet som socialsekreterarna verkar inom. 

2.1 Socialtjänsten och försörjningsstöd 

Socialtjänsten ansvarar för det praktiska sociala arbetet som regleras av socialtjänstlagen (SoL). Det 

praktiska arbetet sköts genom den kommunala förvaltningen som lyder under den kommunala 

socialnämnden (Socialstyrelsen 2013:15). De personer som utför det praktiska sociala arbetet 

kommer i fortsättningen att benämnas som socialsekreterare.  

Kommunen har det yttersta ansvaret för att ge människor stöd i utsatta situationer enligt SoL 

2:1 (Ibid.:28). Socialtjänsten ansvarar för att “tillgodose människors grundläggande behov, sociala 

trygghet och lika levnadsnivå”. Det övergripande målet med socialtjänstlagen är att “främja 

människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 

samhällslivet på demokratins och solidaritetens grunder” enligt SoL 1:1. Enligt SoL ska 

socialtjänstens arbete utgå från en helhetssyn där insatserna i möjligaste mån har sin grund i 

individens självbestämmande och frivillighet (Ibid.:13ff). Socialtjänstlagen är i grunden en ramlag3

Försörjningsstöd är den delen av socialtjänsten som ansvarar för det ekonomiska biståndet. 

Rätten till försörjningsstöd regleras i SoL 4:1, vartefter ekonomiskt bistånd beviljas till de personer 

som inte har möjlighet att tillgodose sina behov på annat sätt. Det huvudsakliga målet för insatser 

från försörjningsstöd handlar om att hjälpa aktuella klienter till en framtida självförsörjning 

(Ibid.:16ff). 

 

vilket för med sig att kommuners verksamheter kan skilja sig åt. Socialtjänstens insatser skall även 

vara av god kvalitet och socialnämnden har därför en skyldighet att systematiskt säkerställa detta. 

God kvalitet säkerställs genom kontinuerlig dokumentation och uppföljning. Uppföljning sker både 

för att säkerställa att socialtjänsten följer lagar och riktlinjer men även för att undersöka huruvida 

insatserna haft en positiv inverkan på individen (Ibid.:15ff). 

 

 

                                                 
3 En ramlag kan enligt Margareta Lindelöf och Eva Rönnbäck (2007) förstås som en lag vilken inkluderar en viss 
handlingsfrihet hos myndighetsutövaren att göra en egen bedömning inom ramens rådande utrymme. Ramlagen ger 
även kommunerna en stor frihet när det kommer till hur verksamheten ska utformas (Lindelöf & Rönnbäck 2007:51f). 
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3. Tidigare forskning 

Socialtjänsten är en verksamhet som har undersökts i många avseenden, med utgångspunkt i allt 

från maktrelationer och rollkonflikter till lagstiftning. I detta avsnitt presenteras tidigare forskning 

med anknytning till socialsekreterares arbetssituation. Avsikten med att presentera den tidigare 

forskningen är att redogöra för centrala delar av kunskapsläget. Detta genom att presentera 

rapporter och avhandlingar som behandlar socialsekreterares arbetssituation utifrån rådande 

organisatoriska förutsättningar. Avsnittet är uppdelat i fyra underavsnitt, varav det första förklarar 

New public management och dess generella inverkan på arbetsförhållandena för offentligt anställda. 

Därefter följer ett avsnitt som utgörs av rapporter från Arbetslivsinstitutet som behandlar frågor om 

arbetsliv och hälsa. De sista två avsnitten består av avhandlingar som tar upp arbetssituationen för 

personer som arbetar med ekonomiskt bistånd. 

3.1 New public managements påverkan på arbetssituationen 

New public management (NPM) ska förstås som en samling företagsidéer, vilka syftar till att 

effektivisera den offentliga sektorn och genom reformer göra den mer lik det privata näringslivet. 

De främsta drivkrafterna bakom NPM utgörs av tanken om hur det genom en applicering av det 

privata näringslivets företagsmodeller, går att göra den offentliga sektorn mer kostnadseffektiv och 

rättssäker (Due, Madsen, Larsen & Lyhne Ibsen 2011:2307, Røvik 2008:27ff). Kjell Arne Røvik 

(2008) beskriver hur tankarna om NPM utgörs av två läger, där NPMs reformvänliga forskare 

trycker på vikten av en ökad konkurrens. Detta ska garantera folket tjänster av hög kvalité till lägsta 

pris. De reformvänliga forskarna menar även att offentligt anställdas lön ska överensstämma med 

utförd arbetsprestation. De reformkritiska forskarna beskriver i motsats till detta hur en applicering 

av det privata näringslivets tankar inte tar hänsyn till att offentliga tjänster har en normativ grundval 

och att en ökad konkurrens på denna marknad riskerar att underminera och motverka den offentliga 

sektorns grundläggande syfte att hjälpa människor (Røvik 2008:27ff). 

Nedskärningarna som under 1990-talet genomfördes i Sverige till följd av NPM förde med 

sig ett förändrat arbetsförhållande för de offentligt anställda och antalet stressrelaterade 

sjukskrivningar ökade. Stressen hade sin grund i en kombination av personalnedskärningar, ökade 

rutinmässiga arbetsuppgifter och högre arbetskrav. De höga arbetskraven för med sig att de 

offentligt anställda idag upplever en större osäkerhet i deras yrkesroll (Due et al. 2011:2307). 

 



6 
 

3.2 Arbetsliv och hälsa 

Annika Härenstam (2006) menar att det finns problem med att definiera olika organisationers 

avgränsningar till varandra, vilket gör makt- och ansvarsrelationen kring den psykosociala 

arbetsmiljön komplicerad. En av Härenstams slutsatser handlar om att individers rörlighet mellan 

olika arbetssituationer måste förstås i relation till både organisatoriska förutsättningar och det 

rådande arbetsförhållandet (Härenstam 2006:61f). 

Stefan Szücs (2004) studie visar att upprepade omorganisationer, pseudodemokratiska inslag 

och otydlighet är några av de främsta orsakerna till psykisk ohälsa och långtidssjukskrivning (Szücs 

2004:29). Studien bygger på en uppföljning av några skyddsombuds erfarenheter av kommunala 

arbetsplatsers omorganiseringar (Ibid.:1ff). Skyddsombuden uppgav att mer än hälften av alla 

omorganisationer hade lett till en hög eller mycket hög grad av organisatorisk oro. Den främsta 

konsekvensen av den organisatoriska oron menade skyddsombuden var missnöje bland de anställda 

i form av protester eller konflikter. Vid flera av de arbetsplatser där personalen under år 2000 

upplevde organisatorisk oro, menade skyddsombuden vid uppföljning år 2003, att följden 

resulterade i en hög grad av långtidssjukskrivna (Ibid.:26). 

Szücs beskriver hur 1990-talets decentralisering av den offentliga sektorn förde med sig 

personalnedskärningar, som i sin tur ökade stressen och den psykiska ohälsan. Szücs refererar även 

till en studie som publicerats av SCB4

Gunnar Aronsson, Wanja Astvik och Klas Gustafsson (2010) har i sin kvantitativa studie 

Arbetsvillkor, återhämtning och hälsa – en studie av förskola, hemtjänst och socialtjänst undersökt 

strategier för välfärdstjänstearbete. Studien pekar på ett generellt samband mellan personer som inte 

upplever att de känner sig återhämtade efter aktivering på arbetsplatsen och upplevelsen av psykisk 

ohälsa. Studien visar att återhämtning, eller bristen på återhämtning, fungerar som en “viktig 

förmedlande länk” mellan arbetsförhållanden och hälsa eller ohälsa (Aronsson et al. 2010:18). 

Resultaten i studien visar även att personer inom socialtjänsten tillhör den grupp som utmärker sig 

tydligast vad gäller upplevelsen av att inte känna sig återhämtad. Resultatet kan sammanfattas med 

att gruppen “ej återhämtade” kännetecknas av en upplevelse av trötthet i kombination med 

sömnsvårigheter. Resultatet visar även att denna grupp närvarar på jobbet trots sjukdom vilket 

förklaras genom att de tar ut semesterdagar istället för att sjukskriva sig (Ibid.:20). 

. Studien visar på att sjukskrivna förblir sjukskrivna längre 

och att nedskärningar och omorganisationer leder till en kraftig ökning av antalet sjukskrivningar i 

kommunala verksamheter (Ibid.:4). 

                                                 
4 Statistiska centralbyrån är en myndighet som i Sverige ansvarar för den officiella statistiken (SCB 2013). 
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Krister Håkansson (2005) menar i sin forskning att man kan förstå stress som en konfliktrelation 

mellan de yttre krav som ställs på individen och individens faktiska möjligheter och förmåga att 

hantera kraven. När kraven utifrån blir ohanterliga och individen inte längre har förmåga att 

kontrollera kraven uppstår något som författaren beskriver som stress (Håkansson 2005:122ff). 

Håkansson betonar även vikten av att skilja på den faktiska förmågan och den förmåga som 

individen själv upplever sig ha. En individ som inför en specifik situation har överskattat sig själv 

kommer att känna sig lugnare och mer obekymrad än en individ som inför samma situation 

underskattar sina förmågor (Ibid.:122). 

I en studie av Sandra Jönsson (2004) undersöks hur framgång och misslyckanden 

konstrueras inom human service-verksamheter. Resultaten kan liknas vid vad man funnit i andra 

liknande studier. Jönsson (2004) beskriver att upprepade omorganisationer, bristande resurser och 

svårigheter med att sätta gränser var exempel på vad informanterna upplevde som misslyckanden 

(Jönsson 2004:67). Framgångsteman var goda relationer till klienter och personal. Gemensamt för 

behandlarna i studien var att man inte vill uppfattas som “ond” av klienterna, utan mer som en 

kompis som har tid att prata (Ibid.:61). 

Kristina Håkansson och Tommy Isidorsson (2006) har i sin studie undersökt hur 

arbetsmiljöarbete bör bedrivas för att upprätthålla långsiktigt goda och hållbara 

arbetsorganisationer. Studien söker upp och undersöker arbetsplatser som tio år tidigare genomfört 

ett förändringsprojekt som syftade till en organisation med ökat inflytande och 

utvecklingsmöjligheter för de anställda (Håkansson & Isidorsson (2006:31f). Resultatet visar att de 

arbetsplatser som inkluderar arbetsorganisation i arbetsmiljöarbetet också är de arbetsplatser som är 

långsiktiga och hållbara. Resultatet visar även att de arbetsplatser med en god arbetsorganisation var 

de som hade en syn på arbetsorganisation som en kontinuerlig process som måste underhållas 

(Ibid.:28ff). 

3.3 Socialsekreteraren som administratör och människa 

Leila Billqvists (1999) avhandling om socialbyrån5

                                                 
5 Socialbyrån är Billqvists benämning på socialtjänsten. 

, klientarbetet och klientskapet visar att 

socialbyrån är utformad med utgångspunkt i ett administrativt och regelstyrt tänkande (Billqvist 

1999:263). Billqvist menar att anställda inom socialtjänsten inte enbart följer reglerna för att de är 

beordrade att göra dessa arbetsuppgifter, utan även för att inte ge arbetskamraterna en ökad 

arbetsbelastning. Detta visar sig tydligast när det kommer till personer som handlägger ekonomiska 

ärenden (Ibid.:265).  
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Klientarbetet inom socialbyrån visar på en dualism. På ena sidan finns den administrativa processen 

som innefattar lagar och rutiner, medan den andra innehåller den faktiska hjälpprocessen där 

socialsekreteraren förser klienten med råd och stöd eller pengar och annat materiellt bistånd. 

Billqvist beskriver hur informanterna upplever sig låsta när de både skall tillgodose klientens behov 

och samtidigt ta hänsyn till olika lagar, regler och rutiner (Ibid.:277). Billqvist menar att det finns 

en spänning och en konflikt att förena rollen mellan att vara organisationens representant och att 

vara den medmänskliga aktören. Det har även visat sig att det oftast är de administrativa och 

byråkratiska inslagen som har styrt biståndsbeslutet (Ibid.:268f). Billqvist pekar på att det är svårt 

att hantera dessa roller och att socialsekreterare upplever en ambivalens då klientarbetet inte är fritt 

i sin utformning. Billqvist beskriver det som att både socialsekreterarna och klienterna är “fångar i 

huset” vilket syftar på att det inom en byråkratisk organisation är svårt att bedriva 

behandlingsarbete då handlingsutrymmet är begränsat (Ibid.:277).  

 Christian Kullberg (1994) tar i sin avhandling Socialt arbete som kommunikativ praktik upp 

situationer i arbetet med ekonomiskt bistånd där socialsekreteraren har stora möjligheter att göra 

egna bedömningar. Kullberg beskriver hur det finns tre utmärkande tillfällen då socialsekreterarna i 

sin yrkesroll kan påverka utfallet av det ekonomiska biståndet. Det första utmärkande tillfället är 

när socialsekreteraren avgör orsakerna till klientens bidragsbehov och om de kan anses som 

legitima och sanningsenliga. Det andra tillfället handlar om balansgången mellan myndighetens 

behov att kontrollera klientens uppgifter och att samtidigt följa socialtjänstens föreskrifter om den 

personliga integriteten. Det sista tillfället utgörs av en oenighet mellan klientens behov av 

information om ansökningsprocessen och kraven på effektivitet i det administrativa arbetet. 

Kullberg menar att socialsekreteraren har ett stort utrymme att göra egna bedömningar vilket kan 

leda till att klienterna, beroende på vilken socialsekreterare de möter, kan få olika beslut (Kullberg 

1994:71, 82ff). 

3.4 Handlingsfrihetens påverkan på arbetshälsan 

Ingrid Bybergs (2002) avhandling Kontroll eller handlingsfrihet lyfter fram organisationens 

betydelse i arbetet med ekonomiskt bistånd. Studien genomfördes genom att jämföra 

lågkostnadskommuner med högkostnadskommuner. Lågkostnadskommunerna beskrivs som 

centraliserade med en tydlig hierarki och små arbetsgrupper medan högkostnadskommunerna 

kännetecknades av en decentralisering med stora arbetsgrupper (Byberg 2002). Bybergs studie visar 

att lågkostnadskommunerna har en mer specialiserad biståndshandläggning där handläggare har 

tydligare och mer avgränsade arbetsuppgifter. Högkostnadskommunerna påvisade istället diffust 

avgränsade arbetsuppgifter för handläggarna. Lågkostnadskommunernas bedömningsprocesser 
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karaktäriserades i högre grad av regler och rutiner. Det administrativa arbetet var även mer 

strukturerat och varje ärende hamnade hos rätt arbetsenhet (Ibid.:158f). Byberg menar att graden av 

kontroll var relativt låg i högkostnadskommunerna och att socialsekreterare i hög utsträckning var 

utelämnade åt sig själva i utformningen av sitt arbete. I lågkostnadskommunerna var 

handlingsfriheten betydligt mindre och kontakten med ledningen var stöttande i kombination med 

en hög grad av kontroll (Ibid.143). Beträffande handlingsutrymmet uppvisade 

högkostnadskommunerna att en handläggares subjektiva åsikter och upplevelser styrde 

utformningen på biståndet i större utsträckning än i lågkostnadskommunerna, vilka i sin tur var mer 

styrda av rättsliga regler (Ibid.:196f). Med utgångspunkt i den mer standardiserade arbetsgången 

upplevde biståndshandläggarna sig säkrare i sitt arbete, något som även visade sig i en betydligt 

mindre personalomsättning. Önskemål att byta arbetsplats var även mindre för de som arbetade i en 

lågkostnadskommun, vilket Byberg sammanfattar med att hög handlingsfrihet inte genererar 

arbetstrivsel - snarare tvärtom (Ibid.:143). 
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4. Val av teoretisk tolkningsram 

Då denna studie syftar till att undersöka socialsekreterares arbetssituation utifrån teorin känsla av 

sammanhang i relation till socialtjänstens organisatoriska förutsättningar, kommer följande avsnitt 

att presentera studiens teoretiska utgångspunkter. Studiens teoretiska avsnitt är uppdelad i två 

underavsnitt där det första underavsnittet presenterar centrala organisatoriska aspekter, vilka 

tillsammans utgör studiens organisationsteoretiska ram. Det andra teoretiska underavsnittet utgörs 

av mikroteorin känsla av sammanhang (KASAM). Dessa två teoretiska underavsnitt ska dock 

förstås i relation till varandra. Thomas Brante (2004) menar att organisationer ska förstås som den 

förmedlande mesolänken mellan de sociologiska makro- och mikronivåerna (Brante 2004:103). 

Denna förståelse har varit en förutsättning för användningen av teorin känsla av 

sammanhang, vilken vi i denna studie har använt både som ett verktyg för operationalisering och 

som teoretisk förklaringsmodell. Med hjälp av Anders Hansons (2004) arbetsrelaterade tolkning av 

KASAM har vi arbetat fram olika aspekter för hur man kan förstå KASAM i en arbetsorganisation. 

Enligt Hanson ska Känsla av sammanhang inte förstås som någonting som endast finns inom 

människan, utan att den måste undersökas i förhållande till den organisatoriska miljön (Hanson 

2004:115). Bernard Giesen (1987) menar att förståelsen av individen måste förstås i relation till hur 

mesonivån påverkar individen (Giesen 1987:303). Göran Ahrne (1999) beskriver att “människors 

handlingar silas genom ett organisatoriskt filter, som utgörs av de positioner som människor har i 

organisationerna” (Ahrne 1999:20). Med en utgångspunkt i detta har vi skapat en tvådelad teoretisk 

förklaringsmodell som tillsammans hjälper studien att analysera sambandet mellan individ och 

organisation. Nästkommande avsnitt presenterar studiens organisationsteoretiska ramverk. 

4.1.1 Fyra organisationsteoretiska delkomponenter 

Enligt Ahrne (1999) skapas och upprätthålls en organisation av människor även om dess existens 

kan ses som självständig (Ahrne1999:13). Människor i organisationer kan bytas ut samtidigt som 

organisationerna kan fortsätta att existera över tid (Ahrne & Papakostas 2002:15). Enligt Ahrne 

(1993) kan organisatorisk interaktion förstås utifrån fyra grundläggande och universella element: 

tillhörighet, resurser, kontroll och utbytbarhet (Ahrne 1993:60). 

Tillhörighet 

Människor som verkar och är medlemmar inom organisationer är att betrakta som tillhöriga då de 

har tillgång till den organisatoriska sfären och tillåts bruka de gemensamma organisatoriska 

resurserna. Tillhörigheten kan vara frivillig med förutsättningen att man är utvald och accepterad på 

samma sätt som en uteslutning kan vara påtvingad mot en persons vilja. Det finns dock 
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tillhörigheter som är oundvikliga eller obligatoriska, exempelvis medborgarskap eller familj. På en 

arbetsplats handlar tillhörigheten om att vara utvald som anställd med rättigheten att bli insläppt i 

symbios med att åta sig organisatoriska löften om att sköta sitt arbete (Ibid.:61). Även om 

människor i organisationer kan bytas ut är organisationer beroende av mänskligt handlande, 

exempelvis genom att det på en arbetsplats kontinuerligt rekryteras ny personal och att personalen 

faktiskt ingår i ett aktivt deltagande på arbetsplatsen (Ahrne 1999:13ff). 

Resurser 

Alla aktörer som ingår i en organisation bidrar till att upprätthålla organisationens kollektiva 

resurser och har i varierade utsträckning tillgång till dessa. En avgörande motivationsfaktor för att 

människor ska uppfylla organisatoriska löften handlar om fördelarna som individen kan uppnå 

genom brukandet av resurserna (Ahrne 1993:61). Med tillgång till gemensamma resurser kan 

människor utföra uppgifter som annars inte vore möjliga att utföra. Dock är tillgången till de 

organisatoriska kollektiva resurserna ofta villkorade på så sätt att individen måste ge upp en del av 

sitt oberoende och självständiga beslutsfattande (Ibid.:67). Tillgången till resurserna öppnar 

möjligheter för aktören att utöva makt genom att ställa krav på personer utanför organisationen som 

är beroende av resurserna och på så sätt få dem att handla i enlighet med organisationens intressen 

(Ahrne 1999:33). 

Kontroll 

Människor som är verksamma i organisationer har tillsammans en noggrann kontroll över vilka 

personer som är inkluderade och således vilka personer som tillåts passera gränserna för 

organisationens territorium. Kraven för att bli insläppt och få tillgång till organisationen kan handla 

om en så banal sak som att vara anställd, ha på sig rätt kläder eller innehavande av ett giltigt 

passerkort (Ibid.:14). 

Att ingå i en organisation som anställd är även förknippat med förväntningar från övrig 

personal. Arbetsplatsens förväntningar, krav eller regelverk gör att aktören blir tvungen att ge upp 

en del av sin individuella handlingsvilja för att anpassa sig till organisationens riktlinjer (Ibid.:15ff). 

Ahrne menar att grunden i all organisering utgörs av auktoritetsrelationer vilket handlar om att 

människor följer organisationens uppsatta regler och ställer krav på varandra. Den aktör som ingår 

och tillhör en organisation agerar inte enbart utifrån sin egen vilja. Aktörens agerande måste delvis 

förstås som ett handlande i organisationens intresse där individen i utbyte mot resurser och motiv 

blir till organisationens ansikte utåt (Ibid.:17). 
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Utbytbarhet 

En viktig del av den organisatoriska verksamheten handlar om att kunna ersätta personer som av 

någon anledning lämnar organisationen. En organisation som gör sig allt för beroende av enskilda 

specifika individer blir direkt sårbar då möjliga ersättare kan vara svåra att hitta (Ahrne 1993:61). 

Många organisationer har därför en strävan att minska det mänskliga inflytandet i syfte att öka 

kontroll och förutsägbarhet. Om handlingsutrymmet för organisationens medlemmar minskar, ökar 

utbytbarheten då handlandet inte längre kräver samma specialiserade kunskaper. Ahrne menar att 

det ibland uppstår situationer där aktören på ett känslomässigt plan inte kan relatera till 

organisationens intressen eller mål och därför blir tvungen att fatta beslut som inte stämmer överens 

med den egna värdegrunden (Ibid.:64ff). Enligt Ahrne (1999) finns det människor som med tiden 

utvecklar en typ av organisatorisk identitet, där mänskligt inflytande kan kopplas bort. Trots detta 

menar Ahrne att organisationer aldrig helt kommer att kunna bortse från den mänskliga faktorn 

(Ahrne 1999:18ff). 

4.1.2 Byråkrati 

Max Weber (1987) beskriver hur den historiska utvecklingen av penningekonomin förde med sig en 

för samhället ökad grad av rationalisering och att byråkratin växte fram som ett resultat av detta. 

Enligt Weber är byråkratin den högsta graden av effektivitet och formell rationalisering vad gäller 

organisering av administrativa uppgifter (Weber 1987:59, 65, 72). 

Enligt Lindelöf & Rönnbäck (2007) kan en byråkratisk organisation beskrivas som en 

hierarkisk social struktur med en klar och tydlig avgränsning till omgivningen. Organisationen 

inkluderar även upprättade dokument som förvaras och kontrolleras. Vad som främst karaktäriserar 

byråkratin är en uppsättning generella regler som tillämpas på konkreta situationer, samt att 

personalen kategoriseras till hierarkiskt bestämda och avgränsade områden inom verksamheten 

(Lindelöf & Rönnbäck 2007:40). Roine Johansson (1997) menar att byråkratin har en speciell 

betydelse för organisationer som arbetar med “relationer till klienter”. I dessa fall fungerar 

klienterna som ett råmaterial för byråkratins verksamhet och utgör grunden för dess existens. Vad 

som kännetecknar en byråkrati med relationer till klienter sammanfattas med en upplevelse hos 

klienten av att känna sig behandlad och att det sker en “omvandling av individer till fall eller 

ärenden”. Johansson kallar personalen som har kontakt med människor i en klientorienterad 

byråkrati för gräsrotsbyråkrater (Johansson 1997:36ff).  
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4.1.3 Gräsrotsbyråkrati 

Johansson (1997) menar att statliga myndigheter kan ses som hierarkier där de lägsta skikten utgörs 

av den personal med klientkontakt vilka kallas för gräsrotsbyråkrater (Johansson 1997:16). 

Begreppet “gräsrotsbyråkrati” har sitt ursprung i Michael Lipskys (2010) begrepp “street-level 

bureaucracy” som syftar till att synliggöra fenomenet att både handla utifrån det personliga och det 

organisatoriska. För att en offentlig organisation ska kunna kontrollera och effektivisera den stora 

mängden människor som behöver hjälp, måste de aspekter som inte ligger i organisationens intresse 

sorteras bort (Lipsky 2010:3ff). Johansson menar att offentliga organisationer behöver omvandla 

individer med individuella behov till klienter med behov som är relevanta för sammanhanget och 

organisationens intressen (Johansson 1997:43ff). Gräsrotsbyråkrater arbetar med människor, varför 

alla möten är komplicerade då varje människas unika behov och individuella förutsättningar gör 

klientkontakten dynamisk. Svårigheten att reducera de komplicerade situationerna till förutsägbara 

formella regler gör att organisationens ledning delegerar ett visst handlingsutrymme till 

gräsrotsbyråkraten (Ibid.:44f). 

Ahrne (1993) menar att människor i organisationer kan förstås som hybrider och gör en 

liknelse till den grekiska mytologins kentaur, “delvis människor - delvis organisationer”. Samtidigt 

som organisationen förser aktören med motiv och resurser agerar aktören utifrån fysiska mänskliga 

funktioner och personlighet (Ahrne 1993:60). Genom att gå med i en organisation öppnas 

möjligheten för aktören att göra saker som annars inte vore möjliga att utföra, samtidigt som 

organisationen ofta inkluderar en tydlig rytm för hur och när dessa saker ska utföras. 

Organisationen kan öka aktörens förmåga att handla samtidigt som det kan uppstå ett glapp mellan 

organisatorisk handling och mänskliga känslor (Ibid.:67f). 

4.1.4 Mintzbergs två byråkratiska modeller 

Organisationer kan variera i graden av standardisering, från att vara centraliserade med en stark 

styrning ovanifrån till att vara decentraliserade med en hög grad av egen kontroll tillskriven 

arbetstagaren. Henry Mintzberg (1993) har konstaterat att det finns två olika typer av byråkratiska 

modeller: den maskinbyråkratiska och den professionella byråkratin. I denna studie är endast den 

professionella byråkratin aktuell. Dock har vi även valt att presentera den maskinbyråkratiska 

modellen, då modellerna är varandras motsatspol och bidrar till en ökad förståelse av den 

professionella byråkratin. 

 Maskinbyråkratin karaktäriseras av en tydlig hierarki med en stor åtskillnad mellan ledning 

och arbetstagare. Arbetsprocessen kontrolleras noggrant från ledningen, vilket medför att 

maskinbyråkratin har en hög grad av standardisering och förutsägbarhet, med få utrymmen för 
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flexibilitet. Makten tillskrivs främst chefer högt uppe i organisationens hierarki och möjligheten till 

egna bedömningar hos arbetstagarna är små. Den maskinbyråkratiska modellen är effektiv då de 

organisatoriska arbetsuppgifterna är standardiserade och verksamhetens utformning förutsätter en 

hög grad av likabehandling av klienter. Modellen inkluderar en hög barriär mellan verksamhet och 

klient då den inte tillåter ett utvecklande av personliga relationer mellan dessa (Mintzberg 

1993:163ff). 

Den professionella byråkratin karaktäriseras av personal med hög kompetens och en ledning 

som tillskriver arbetstagaren en hög grad av personligt ansvar och kontroll. Detta för med sig att 

beslutsprocessen till stor del inom den professionella byråkratin är decentraliserad. Ledningen 

strävar efter att rekrytera personal med hög kompetens och förväntar sig därför att arbetstagaren 

fattar goda beslut i enlighet med verksamhetens mål och riktlinjer. Den professionella byråkratin 

öppnar för att minska gapet mellan verksamhet och klient och ger samtidigt utrymme för personliga 

relationer och flexibilitet (Ibid.:189ff). 
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4.2.1 Känsla av sammanhang (KASAM) 

Känsla av sammanhang är i grunden ett kognitivt begrepp (Antonovsky 2005:43). I vår studie 

används KASAM både som en teoretisk förklaringsmodell på mikronivå och ett verktyg för att öka 

förståelsen för socialsekreterarnas arbetssituation i förhållande till socialtjänstens organisatoriska 

förutsättningar. Då studien är kvalitativ och känslan av sammanhang är ytterst subjektiv, gör vi inte 

anspråk på att mäta graden av KASAM, utan använder teorin i syfte att operationalisera det 

organisationsteoretiska ramverket. Operationaliseringen sker genom Hansons (2004) beskrivning av 

hur det går att förstå KASAMs tre delkomponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 

ett arbetssammanhang. Dock förutsätter KASAMs tre delkomponenter en förståelse av det 

salutogena synsättet och stresshantering, varför detta förklaras i kommande avsnitt. 

4.2.2 Salutogena synsättet och stresshantering 

Den grundläggande skillnaden mellan det salutogena synsättet och det patogena synsättet är att det 

sistnämnda synsättet fokuserar på det mänskliga sjukdomstillståndet. Det salutogena synsättet ser 

istället till vilka grepp individer tar i sina liv för att bekämpa stressorer6

Individens förmåga att hantera en stressad situation är något som Antonovosky menar är 

avgörande. För att undersöka detta presenterar Antonovsky generella motståndsresurser, som bland 

annat jagstyrka, socialt stöd och pengar. Syftet med motståndsresurserna är att göra de stressorer vi 

ständigt bekämpar begripliga och greppbara (Ibid.:16f). Enligt Antonovsky ska stressorer inte ses 

som någonting negativt i sig utan att det vitala är hanteringen av stressorerna (Ibid.:175). Genom att 

ständigt utsättas för stressorer ger det individen en erfarenhet för att på sikt kunna arbeta fram en 

stark känsla av sammanhang (Ibid.:17). Framgångsrik problemhantering är det som styr vilken 

inverkan stressorerna har på individens psykiska hälsa (Ibid.:35, 180). Hanson menar att en stark 

KASAM ligger till grund för en ökad möjlighet till framgångsrik problemhantering (Hanson 

2004:116).  

 och bibehålla en god hälsa. 

Primärt för det salutogena synsättet är att se till hela livssituationen och inte endast ett 

sjukdomstillstånd. Det centrala inom det salutogena synsättet är ”att studera faktorerna bakom sättet 

att hantera spänning” (Antonovsky 2005:35). Synsättet vill därmed fastställa var en viss person 

befinner sig på en skala mellan hälsa och ohälsa vid en viss specifik tidpunkt (Ibid.:16, 28).  

                                                 
6 Stressorer kan ses som de faktorer som leder till psykisk eller fysisk stress (Nationalencyklopedin 2013). 
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4.2.3 De tre delkomponenterna 

De individer som påvisar höga värden på Antonovskys skapade delkomponenter begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet är de som kan beskrivas ha en stark KASAM, medan de som 

påvisar låga värden är de som har en svag KASAM (Antonovsky 2005:43).  

Begriplighet 

En person som visar upp en hög grad av begriplighet är en person som kan förutse framtida 

situationer. Vid en oväntad och överraskande situation har personen strategier för att ”ordna och 

förklara dessa”. Antonovsky poängterar att stressorer kan förekomma, exempelvis sjukdom eller 

misslyckande, men att en person med hög KASAM kan göra dessa situationer begripliga och 

greppbara. Det är hur en person greppar och begripliggör en jobbig stressor som skiljer de med 

stark KASAM från de med svag KASAM. En person med stark KASAM ser dessa situationer som 

en utmaning och en upplevelse som kan göras uthärdlig (Ibid.:44f).  

Hanterbarhet 

Hanterbarhet handlar om vilka resurser en person har till sitt förfogande för att möta de situationer 

den ställs inför. Förfogande av resurser kan vara vad som är under individens egen kontroll eller av 

”behöriga andra”, som exempelvis partner, läkare, kollegor eller andra som man känner en tillit till. 

En hög känsla av hanterbarhet handlar om att individen inte upplever livet som orättvist. Vid en 

stark känsla av hanterbarhet kan livet fortgå och individen har förmågan att lägga saker bakom sig 

(44f).  

Meningsfullhet 

Antonovsky menar att personer med en stark känsla av meningsfullhet har områden i livet som är 

betydelsefulla. Det betyder inte att hela livet behöver vara meningsfullt, utan det räcker med att det 

finns områden i livet som är värt att lägga ner sin energi på. De som har svag KASAM är de 

individer som ser engagemang i sig som en börda. Enligt Antonovsky ska se meningsfullhet ses som 

”motivationskomponenten”. De med stark KASAM har områden i sina liv som de har 

känslomässiga band till och som motiverar personen att utvecklas (Ibid.:45f).  

4.2.4 KASAM i arbetssammanhang 

Hanson (2004) menar att en förutsättning för att KASAM ska vara användbart i ett 

arbetssammanhang handlar om att hitta begrepp för vad delkomponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet består av på en arbetsplats (Hanson 2004:121). Hanson menar att 

begriplighet i arbetslivet är att kunna se sambanden mellan de olika delarna i det organisatoriska 
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systemet. Enligt Hanson är begriplighet en förutsättning för att uppnå hanterbarhet. Begriplighet i 

ett arbetssammanhang handlar om att individen förstår vilken funktion och vilka arbetsuppgifter 

som arbetet består av inom organisationen. Hanterbarhet på en arbetsplats kan vara att man har de 

rätta verktygen för att bedriva ett gott arbete. Goda arbetskamrater och en välfungerande 

organisation är andra komponenter som kan bidra till hanterbarhet. Möjligheten att kontrollera sin 

arbetssituation och arbetsgången är även faktorer som kan bidra till hanterbarhet. Hanson menar att 

meningsfullhet inom en organisation innebär att om värderingarna upplevs som sunda kommer 

meningsfullheten att öka, vilket i sin tur leder till arbetare som är mer engagerade och motiverade i 

sin yrkesroll. Andra viktiga komponenter som kan bidra till hög meningsfullhet på en arbetsplats 

kan vara arbetskamrater, personlig utveckling och yrkesstolthet (Ibid.:121ff).  

4.2.5 Relationen mellan de tre komponenterna 

Antonovsky (2005) har påvisat att sambandet mellan de tre komponenterna är starkt, men att ett 

högt värde av den ena komponenten per automatik inte påvisar ett högt värde av någon av de andra. 

En stark KASAM förutsätter därför inte att alla delar i individens liv påvisar en stark KASAM. En 

person som inte värdesätter världen utanför sig själv kan fortfarande påvisa en stark känsla av 

meningsfullhet (Antonovsky 2005:47ff). Antonovsky menar att det är meningsfullhet som är den 

mest avgörande komponenten och att den i större grad styr begriplighet och hanterbarhet än 

tvärtom (Ibid.:50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

5. Metodologiska val och tillvägagångssätt 

Detta avsnitt redogör för de praktiska aspekter som ligger till grund för hur studiens empiri har 

samlats in och bearbetats. Studiens metodologiska utformning presenteras genom en diskussion av 

förförståelse, hermeneutik, den kvalitativa metoden och dess undersökningsdesign. Avsnittet tar 

även upp studiens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet, forskningsansats, tillvägagångssätt och 

etiska överväganden. Reflektion och diskussion runt de metodologiska valen sker fortlöpande i 

texten. 

5.1 Förförståelse, hermeneutik och valet av kvalitativ metod 

Enligt vetenskapsteoretikern Torsten Thurén (2007) är den teoretiska förförståelsen en förutsättning 

för att kunna bedriva forskning (Thurén 2007:60). Då förförståelsen är att betrakta som unik, 

inverkar den på studiens utformning och dess möjligheter att förhålla sig objektiv (Ibid.:97). 

Informanternas utsagor tolkas utifrån den egna förförståelsen och tidigare erfarenheter. 

Förförståelsen i denna studie handlar om tidigare erfarenheter av försörjningsstöd genom 

studiebesök och sommarvikariat. Thurén anser att den “hermeneutiska cirkeln” kan fungera som ett 

verktyg att se på kunskap, där förförståelsen och erfarenheten sker växelvis och det slutgiltiga målet 

är att gå från förförståelsens fördom till den verkliga förståelsen inför ett fenomen (Ibid.:61). 

Thurén menar att forskning som gör anspråk på att öka förståelsen inför ett visst fenomen är 

att betrakta som hermeneutisk och att hermeneutiken är den forskningstradition som söker efter en 

djupare förståelse (Ibid.:95ff). Då denna studie har som mål att öka förståelsen för hur 

informanterna tillskriver betydelse av en specifik situation, utgörs den analytiska tolkningen genom 

en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ingång. Den analytiska kärnan i hermeneutiken är att hitta 

återkommande och grundläggande drag i texter och se hur dessa förehåller sig till varandra, vilket i 

denna studie handlar om att se till den organisatoriska kontextens betydelse (jfr Bryman 2002:370f). 

Enligt Thurén kommer egna upplevelser, förförståelse och minnen styra utfallet av hur ett fenomen 

uppfattas. Egna upplevelser, förförståelse, minnen och tolkningar kommer inom denna tradition 

alltid att vara subjektiva och något som inte går att bortse ifrån (Thurén 2007:95f). Då studien inte 

gör anspråk på att påvisa någon absolut sanning, utan endast att öka förståelsen inför 

socialsekreterarnas arbetssituation, lämpar sig hermeneutiken väl som analysmetod. 

Då studiens fokus inte ligger på mätning av data utan vilken betydelse ett visst fenomen har 

för en informant är valet av en kvalitativ metod naturlig. Den kvalitativa forskningsmetoden tar 

fasta på att det är individer som är det vitala att studera och hur dessa tolkar, strukturerar och 

betraktar ett fenomen (Ahrne & Svensson 2012:12f). Syftet med uppsatsen är att fånga 

informanternas upplevelser av sin arbetssituation i förhållande till arbetsplatsens organisatoriska 
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förutsättningar och öka förståelsen av detta (jfr Bryman 2002:253, Ahrne & Svensson 2012:16f). 

Studien undersöker hur informanterna tillskriver förståelse och mening i sin arbetssituation.  

5.2 Undersökningsdesign 

Studiens forskningsdesign utgörs av en fallstudie på ett socialkontor i Stockholm stad. Alan 

Bryman (2002) menar att “fall” är sammankopplat med fallstudier av en specifik plats som i detta 

fall är en kommunal arbetsplats (Bryman 2002:65). Enligt Bryman sker fallstudier vanligtvis under 

en lång tid men då detta inte ryms inom ramen för denna uppsats har intervjuer endast utförts under 

ett tillfälle (Ibid.:68f). Då syftet med uppsatsen är att öka förståelsen av ett specifikt socialkontor 

och inte ta enskilda stickprov från flera, passar en fallstudie väl sett till studiens syfte. Detta då en 

fallstudie handlar om att påvisa “viktiga drag när det gäller dess natur” (jfr Ibid.:73). 

5.3 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att studien mäter det som studien har som intention att mäta. Bryman refererar 

till Margaret LeCompte och Judith Goetz (1982) som menar att den interna validiteten i kvalitativ 

forskning ökar genom långvarig närvaro och delaktighet i en social grupp. Detta för att säkerställa 

en “hög grad av överensstämmelse mellan begrepp och observation” (Ibid.:257). Studien saknar 

dock praktiska möjligheter att över tid undersöka en social grupp, vilket försvagar den interna 

validiteten. Studiens syfte ligger endast i att öka förståelsen för hur arbetssituationen kan se ut på ett 

socialkontor under en viss specifik tidpunkt. Bryman menar att fallstudier oftast inte har som mål att 

uppnå extern validitet, vilket i detta fall syftar till att kunna generalisera ett specifikt socialkontors 

arbetssituation sett till arbetssituationen på andra socialkontor (jfr Ibid.:68). Den externa validiteten 

kan ses som ett problem i studien då det endast är ett socialkontor som undersökts. Studien gör dock 

inte anspråk på att göra en komparativ studie mot andra socialkontor utan endast lyfta fram ett fall 

och “viktiga drag av dess natur”. 

Reliabilitet handlar om huruvida resultaten som presenteras är tillförlitliga. Den externa 

reliabiliteten bygger på om en genomförd undersökning är replikerbar. Bryman betonar 

svårigheterna inför detta då samhället ständigt är föränderligt och att det är “omöjligt att frysa en 

social miljö och de sociala betingelserna som gäller” (Ibid.:257). För att uppnå extern reliabilitet är 

det av yttersta vikt att vara helt transparent i datainsamlingsprocessen, tillvägagångssättet och 

samtliga metodologiska val (Ibid.:257f). Detta uppnås genom att ha ett fullständigt metodavsnitt där 

det tydligt framgår hur samtliga metodologiska val gått till för att på så sätt möjliggöra en 

replikerbarhet. 

 Den interna reliabiliteten är endast aktuell om uppsatsen skrivs av mer än en person. Den 

interna reliabiliteten bygger på att författarna är överens om hur man skall tolka och begripa 
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empirin som samlats in (Ibid.). Detta uppnås i studien genom att författarna haft ett nära samarbete 

och att allt som analyseras och diskuteras är en kollektiv tolkning av ett fenomen. 

5.4 Generaliserbarhet 

En studies generaliserbarhet handlar om huruvida studiens resultat är överförbart till andra 

företeelser i samhället, dvs. om resultatet kan säga någonting om en större population än den som 

studerats. Generaliserbarheten i denna studie handlar om huruvida resultatet kan appliceras på andra 

socialkontor. Göran Ahrne och Peter Svensson (2011) menar att generaliserbarheten ökar om det 

görs flera fallstudier eller hänvisas till andra resultat som påvisar samma resultat (Ahrne & 

Svensson 2011:28). Då denna studie endast utgörs av en fallstudie går det inte att uttala sig om hur 

arbetssituationen ser ut på andra socialkontor. Denna studie ska ses som en pusselbit, som kan leda 

till att fler fallstudier görs och som tillsammans kan generera ett mer allmängiltigt resultat om hur 

arbetssituationen ser ut på ett socialkontor. En annan typ av generalisering kan handla om vad 

studiens resultat är ett fall av (Ibid.:29). I detta fall skulle det vara hur organisationens uppbyggnad 

och regelverk kan påverka arbetssituationen på det undersökta socialkontoret. Det ska dock finnas i 

åtanke att kvalitativ forskning sällan har som mål att uppnå en generaliserbarhet (Bryman 

2002:273). 

5.5 Forskningsansats 

Bryman menar att vetenskaplig forskning ofta utgörs av både induktiva och deduktiva inslag och att 

det ibland är svårt att urskilja om en studie är induktiv eller deduktiv (Bryman 2002:22ff). 

Forskningsansatsen i denna studie är både induktiv och deduktiv. Induktion grundar sig på 

ett antagande om att forskare konstruerar en teoriram utifrån datainsamling om en social miljö, där 

insamling av empiri och skapandet av teoriramen sker växelvis (Ibid.). Thurén (2007) menar att 

induktion handlar om att dra “allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska fakta” (Thurén 

2007:22). Enligt Robert Yin (2007) handlar fallstudier om att konstant ställa sig frågande till varför 

händelser och fakta ser ut som de gör (Yin 2007:83). Det induktiva inslaget i denna studie utgörs av 

en dynamisk process mellan teori och empiri där frågorna till informanterna är fria i sin utformning. 

Utifrån informanternas svar har vi kunnat urskilja mönster som legat till grund för studiens resultat. 

En deduktiv forskningsansats bygger på ett förhållande mellan teori och empiri där ett 

teoretiskt ramverk arbetats fram innan empirinsamlande (Bryman 2002:22) Det deduktiva inslaget i 

denna studie bygger i grunden inte på ett teoriprövande, utan snarare att tidigare forskning och 

förkunskaper har skapat ramarna för hur studien och intervjuguiden är utformade. Hanson (2004) 

arbetsrelaterade tolkning av känsla av sammanhang har då styrt hur intervjuguiden är utformad. 
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5.6 Tillvägagångssätt 

Det fanns från början en strävan att intervjua personer som arbetar på olika försörjningsstödsenheter 

i Stockholm. Svårigheter uppstod dock i att få tag på informanter som arbetade med 

försörjningsstöd, vilket gjorde att valet föll på ett bekvämlighetsurval då en av studiens författare 

hade en naturlig länk till informanter på en försörjningsstödsenhet. Syftet ändrades dock inte 

nämnvärt av detta, utan endast vilken undersökningsdesign som används. Ett bekvämlighetsurval 

kan ses som ett strategiskt urval då studien använder informanter som fanns tillgängliga för oss (jfr 

Bryman 2002:115). Tillvägagångssättet för att komma i kontakter med informanterna har då 

medfört att ingen beskrivning av studien har skett per brev, utan har skett över telefon eller via 

personlig kontakt. Att genomföra en fallstudie visade sig dock ha fördelar då stadsdelsförvaltningar 

skiljer sig i hur de är uppbyggda. Utifrån detta har vi istället kunnat se till en specifik 

stadsdelsförvaltning och dess organisatoriska utformning för att öka förståelsen för 

socialsekreterarnas arbetssituation på en specifik arbetsplats. Bryman menar även att ett 

bekvämlighetsurval är vanligt när det kommer till studier av organisationer (Ibid.).  

 För att besvara syftet och frågeställningarna utformades en intervjuguide utifrån Brymans 

tanke “vad måste jag veta för att kunna besvara mina olika frågeställningar” (Ibid.:305). Med 

bakgrund i att studien har deduktiva inslag är intervjuguiden7 utformad med idéer som Hanson8

Studien utgår från en semi-strukturerad intervjuform. Steinar Kvale (1997) menar att den 

semi-strukturerade intervjun bygger på att en rad teman arbetas fram, där frågor tas fram som är 

relevanta att ställa utifrån dessa teman. Dock har den som ställer intervjufrågor möjlighet att kasta 

 

(2004) presenterar för hur man kan förstå teorin känsla av sammanhang i en organisation (Hanson 

2004:120). Detta skapade en tydlig struktur i intervjuguiden genom att på förhand tematisera 

studiens intervjuguide utifrån känsla av sammanhang och dess tre delkomponenter. Detta sparade 

både tid och arbete vid sammanställningen av resultatet. Enligt Bryman ska en intervjuguide 

utformas med tanken att man inte ska ha för specifika frågor men inte heller för ospecifika frågor 

som riskerar att hamna utanför studiens syfte (Bryman 2002:305). Bryman menar vidare att det är 

viktigt med bakgrundsinformation, vilket kan vara allt från position inom organisationen och antal 

år i arbetet. Detta är av vikt för att kunna sätta informanternas svar i en kontext (Ibid.:206). 

Eftersom studiens fokus ligger på den organisatoriska kontextens påverkan på arbetssituationen är 

detta vital information för att kunna sätta sig in i och analysera den specifika informantens 

erfarenheter. Detta kan kopplas till det hermeneutiska perspektivet där man för att förstå helheten 

även måste förstå i vilken kontext informanterna verkar (Barbosa da Silva & Wahlberg 1994:59). 

                                                 
7 Intervjuguiden är bifogad i bilaga 1. 
8 Finns att läsa i avsnitt 4.2.4. 
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om ordningen på frågorna och även ställa följdfrågor om det är någonting som behöver förtydligas 

eller som är av extra intresse (Kvale 1997:49, 117). Informanten har även möjlighet att styra 

intervjun i en annan riktning än som var tänkt från början, vilket gör den flexibel i sin utformning 

(Bryman 2002:302). Målet med att använda denna intervjuform är att fånga informanternas 

erfarenheter. Bryman anser att en allt för strikt intervjuguide kan göra det problematiskt att närma 

sig informantens erfarenheter och att det då är nödvändigt att ha möjlighet att ställa följdfrågor 

(Ibid.:304). 

5.7 Insamling och bearbetning av datamaterial 

Intervjuerna med de fem informanterna genomfördes på socialkontoret där de arbetar. Jan Trost 

(2010) betonar vikten av att informanterna känner sig trygga och att intervjuerna sker på en plats 

där intervjun kan utföras ostört (Trost 2010:65). Samtliga intervjuer utfördes individuellt på varje 

enskild informants kontor med bakgrund i att de själva fick välja platsen för intervjun och att det 

var mest praktiskt. Trost menar att det är inte är optimalt att intervjuer sker på en arbetsplats, men i 

detta fall hade informanterna i förväg sett till att intervjuerna skulle kunna ske ostört (jfr Ibid.). Fyra 

av de fem intervjuerna skedde under en och samma dag, vilket gjorde att det endast fanns lite tid 

mellan intervjuerna att korrigera intervjuguiden. En del mindre korrigeringar har gjorts men 

ingenting av större betydelse. Intervjuguiden kompletterades utifrån några av de svar som kom 

naturligt under den första intervjun, vilket betyder att samtliga informanter fick samma möjlighet att 

reflektera kring alla intervjufrågor.  

Följdfrågor ställdes om det ansågs vara nödvändigt med ett förtydligande eller om någonting 

var av extra intresse. Båda studiens författare ställde frågor utifrån intervjuguiden. Trost menar att 

det krävs ett samspel om intervjufrågor ställs av fler än en person (Ibid.:67). Detta samspel har 

arbetats fram i och med att studiens författare tidigare har skrivit både A- och B-uppsats 

tillsammans.  

Intervjuerna spelades in efter godkännande av informanterna, både på mobiltelefon och 

diktafon för att säkerställa att inget material försvann. Trost menar att fördelen med att spela in 

intervjuerna är att man kan gå tillbaka till intervjuerna och lyssna på tonfall och ordval (Ibid:74f). 

Intervjuernas omfång var mellan 42 minuter och 50 minuter. Därefter transkriberades intervjuerna 

ordagrant, vilket genererade ett material på 65 sidor.  

Efter transkriberingen av intervjuerna stod det klart att intervjuguiden inte hade särskiljt våra 

teman - begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet - på ett helt tillfredsställande sätt. 

Markeringspennor användes då för att skilja de olika temana åt. Därefter sammanställdes de olika 
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temana genom att klippa ut de färgmarkerade partierna för att sedan sammanställa dessa i 

tematiserad ordning.   

5.8 Forskningsetiska överväganden 

Studien har utgått från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för forskning inom humaniora och 

samhällsvetenskap. Dessa riktlinjer lyfter fram fyra huvudkrav som skall uppfyllas för att 

säkerställa att de etiska riktlinjerna uppfylls. Informanterna har i förväg blivit informerade om syftet 

med studien och villkoret för deras deltagande. De har även blivit informerade om att allt kommer 

att anonymiseras och att en identifiering av dessa personer inte kommer att vara möjlig vilket 

uppfyller informationskravet och kravet på konfidentialitet (Vetenskapsrådet u.å.:7ff). Intervjuerna 

har skett på frivillig basis och informanterna har blivit informerade om att de när som helst har 

möjlighet att avbryta intervjuerna, vilket uppfyller samtyckeskravet (Ibid.:10). Uppgifter som 

studien fått tillhanda av informanterna kommer endast att användas i denna aktuella studie vilket 

informanterna blivit informerade om. Detta uppfyller nyttjandekravet (Ibid.:14). Oscar Pripp (2011) 

menar även att ett gott etiskt forskningshantverk bygger på transparens och att man är helt ärlig i 

resultatdelen (Pripp 2011:80). Detta krav uppfylls genom att studien tydligt återger empiri med 

hjälp av citat som inte är mer än språkligt korrigerade eller tagna ur sitt sammanhang. De etiska 

överväganden har varit ständigt närvarande under processen och är någonting som studien har tagit 

ställning till i samband med citat och personliga utskrivningar om informanterna.  
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6. Resultat och analys 

Utifrån det empiriska datamaterial som framkommit under intervjuerna med socialsekreterarna 

kommer studien i följande avsnitt att presentera en sammanställning av informanternas svar. Med 

en hermeneutisk utgångspunkt analyseras sammanställningen utifrån studiens teoretiska ram och 

genom kopplingar till tidigare presenterad forskning. Resultat och analys är indelad i tre 

huvudgripande teman med utgångspunkt i de tre delkomponenterna i teorin Känsla av sammanhang, 

vilka utgörs av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Under varje huvudgripande tema har 

sedan två underteman skapats, för att läsningen ska bli mer överskådlig. Efter varje huvudgripande 

tema följer en analys utifrån studiens teoretiska ram.  

6.1 Presentation av stadsdelsförvaltningen och informanterna 

Studiens informanter utgörs av Per, Göran, Emma, Lisa och Daniel, vilka alla har arbetat i minst ett 

år på den aktuella försörjningsstödsenheten. Samtliga informanter har en socionomexamen och 

arbetar på samma arbetsplats. På den undersökta arbetsplatsen arbetar ungefär 30 personer. För att 

säkerställa anonymiteten är informanternas namn fiktiva.  

Stockholms stad består av fjorton stadsdelsförvaltningar, där varje stadsdel skiljer sig i hur 

arbetet är organiserat (Stockholms stad 2013). Då studien är anonymiserad visar nedanstående figur 

endast hur arbetet vanligtvis är organiserat i en stor stadsdelsförvaltning där ansvarsfördelningen till 

hög grad är decentraliserad och socialsekreterarna har ett stort inflytande i beslutsprocessen. Detta 

för att tydliggöra i vilken organisatorisk kontext informanterna verkar.       
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6.2.1 Begriplighet och förståelsen av yrkesrollen 
[...] jag tyckte man [...] pratade väldigt nedlåtande och cyniskt om människorna som kom, det var ju som en 
chock. Jag tänker att det här är människor som söker vår hjälp, att dom kunde bli så arg på mig [...] jag hade 
inte förväntat mig att bli utsatt för hot, jag skulle ju hjälpa folk (Göran) 

Enligt Hansson (2004) uppnås begriplighet på en arbetsplats genom att individen förstår sin egen 

yrkesroll i förhållande till arbetsplatsens organisation (Hanson 2004:121). Informanten Göran 

menar att han inte förstod särskilt mycket av sin roll i verksamheten när han började arbeta som 

socialsekreterare och att han fick en chock när han kom ut i arbetslivet då arbetskraven upplevdes 

som orimliga. Göran beskriver hur han under socionomutbildningen hade lärt sig att man skulle 

bemöta människor utifrån socialtjänstlagen men upplevde att arbetet krävde att man var tvungen att 

köra över människor. Idag anser Göran att han besitter en tydlig medvetenhet om hur 

organisationen fungerar och beskriver sin egen position som långt ner i hierarkin. 

Göran menar att organisationen är felkonstruerad utifrån klienternas behov och syftar främst 

på svårigheterna för både klienter och anställda att veta vem man ska vända sig till när man behöver 

hjälp. Enligt Göran finns det en ständig konflikt mellan honom och organisationen men att det inte 

enbart ska ses som någonting negativt utan att “nu fungerar det såhär” och att människor trots allt 

får den hjälp som behövs för att inte hamna på gatan. Göran ställer sig även frågande till hur ett 

annorlunda arbete egentligen skulle kunna bedrivas och om det överhuvudtaget är möjligt att hjälpa 

människor på ett annat sätt med hänvisning till de samhälleliga förutsättningar som finns att tillgå.  

På frågan om det går att sätta in den egna rollen i ett större sammanhang menar informanten 

Emma att hon upplever beslutsprocessen som styrd utifrån tydliga ramar och rutiner. Emma 

beskriver sin arbetssituation som ett ensamarbete där varken kollegor eller chefer har någon större 

insyn i vilken tid och energi som egentligen läggs ner på det arbete som utförs. Emma upplever att 

hon har en möjlighet att påverka men att möjligheten till detta måste förstås i förhållande till den 

organisatoriska rollens begränsningar.  

[…] det känns som om det finns tydliga ramar för vad man kan göra och påverka, både här på arbetsplatsen 
och politiskt, men utifrån dom ramar som finns så känns det ändå som att man kan göra ett jobb och påverka 
[...] och att det har betydelse. Men det är klart att det är väldigt mycket begränsningar (Emma) 

Enligt Ahrne (1993) kan det uppstå en konflikt mellan individers och organisationers intressen 

(Ahrne 1993:64). Informanten Daniel anser att arbetet till stor del är individbaserat även om det 

finns mindre inslag av ett samhälleligt perspektiv och beskriver hur organisationens mål inte alltid 

stämmer överens med socialsekreterarnas personliga visioner. Daniel uttrycker en hög grad av 

medvetenhet och gör en poäng av att det finns ett glapp mellan medarbetarnas upplevelser av 

verkligheten i förhållande till organisationens ledning. Enligt Daniel finns demokratiska inslag i 

verksamheten där ledningen är villiga att lyssna på de olika problem som tas upp. Daniel menar 
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dock att de demokratiska inslagen fungerar som en “honungsfälla” och att han sällan upplever att 

ledningen tar till sig av den kritik som läggs fram. 

[...] det kan absolut hända att vi har en demokratisk process, men så blir det ändrat i slutändan eller så blir det 
inga förändringar som vi hoppas på (Daniel) 

Informanten Per beskriver dock hur ledningens ovilja att lyssna, per definition inte behöver vara 

avsiktlig, utan uttrycker en förståelse för hur organisationen fungerar. Enligt Per har dock avståndet 

till organisationens ledning ökat och delegationen minskat. Samtidigt menar Per att cheferna många 

gånger är förstående till att arbetstempot är högt och att de har sin budget att tänka på. 

6.2.2 Begriplighet och förståelsen av organisationen 
Jag känner mig inte vilsen i organisation längre, jag vet min roll och jag vet vad jag kan göra i förhållande till 
dom jag möter (Göran) 

Enligt Johansson (1997) måste gräsrotsbyråkrater omvandla individer med individuella behov till 

klienter med behov som är relevanta för sammanhanget och organisationens intressen (Johansson 

1997:43ff). Informanten Göran menar att han har gjort en tydlig avgränsning till vad som är att 

betrakta som sina primära arbetsuppgifter och beskriver att han inte länge strävar efter en 

samhällelig förändring, utan att han har funnit sin roll i socialtjänstens organisatoriska verksamhet. 

Göran har begränsat sina ambitioner till att hjälpa människor i nöd och beskriver hur detta har varit 

en nödvändig förutsättning för att skapa ett välbefinnande i sin roll som socialsekreterare. Göran 

beskriver hur han möter klienter i svåra situationer och att det känns frustrerande att inte ha 

tillräckliga resurser för att kunna hjälpa till. Göran menar att han aktivt har arbetat med att “inte 

dras ner” i den stress som kan uppkomma av att arbeta med människor i svåra situationer och att 

mycket handlar om att se till de begränsade resurserna som finns att tillgå.  

[...] idag förstår jag vad jag håller på med och vad min roll är och vad min funktion som socialsekreterare på 
bistånd kan hjälpa till med, jag har gjort en avgränsning som jag känner mig nöjd med [...]. För mig handlar det 
om att hjälpa personer att inte gå hungriga eller ligga ute på gatan. Det tycker jag att jag kan göra och det 
hjälper jag till med, och det känner jag mig nöjd med i min roll som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. 
Jag har dragit ner ambitionsnivån från att förändra världen till att folk inte ligger på gatan och behöver vara 
hungriga (Göran) 

Emma beskriver hur hon har utvecklat strategier för att lägga vissa arbetsuppgifter åt sidan och att 

det gäller att “köpa tid” för att kunna ägna sig mer åt det som hon betraktar som det viktiga. Emma 

menar att förutsättningarna för att känna sig nöjd med arbetet och hitta sin roll i organisationen till 

stor del handlar om den individuella moralen och hur mycket av den man är beredd att ge upp.  

Enligt Daniel märks det tydligt när andra verksamhetsområden inom socialt arbete gör 

förändringar i sina beslutsprocesser. Daniel förklarar hur han idag upplever att det finns en hög 

förväntan på försörjningsstöd att de ska ta en “allt större roll” och att de förväntas vara “spindeln i 
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nätet”. Enligt Daniel får detta konsekvensen av att bortprioriteringar sker då de administrativa 

inslagen ökar. Informanten Lisa menar även att arbetet till stor del är administrativt med ett 

akutinriktat fokus på individen och att samverkan mellan andra myndigheter är bristfällig. Lisa 

beskriver hur arbetet på försörjningsstöd allt mer har frångått en helhetssyn där man ser till andra 

problemfaktorer än individen och hur klienter idag till stor del består av människor som blivit 

utförsäkrade från andra myndigheter.  

[...] det här är ju en jättekoloss, dels är ju en jättestor stadsdel, sen är det ju som dom flesta myndigheter, det är 
hierarkiskt uppbyggt, jag kan tänka mig att glappet är väldigt långt mellan det som vi ser i vårt arbete här nere 
på golvet och det som högsta cheferna ser [...] (Lisa) 

Även Per tar upp problematiken kring att andra verksamheters handlingsutrymme krymper och 

beskriver hur det “det blir mer på oss”. Enligt Daniel är en stor del av arbetet akutstyrt och går ut på 

att “släcka bränder”, vilket får konsekvensen av att han inte upplever sig ha tiden till att göra alla 

obligatoriska bakgrundskontroller.  

Det är inte rättssäkert framförallt, det gör att man känner sig som en glorifierad administratör ibland, man 
fokuserar mer på ansökningar än att göra ett socialt arbete, som jag faktiskt är utbildad till att göra [...] och det 
känns ju jättetråkigt, det påverkar både mig [...] i mitt yrke men även mig som person, min etik och moral får 
sig en törn av att låta ärenden vänta (Daniel) 

Även Lisa menar att arbetsbelastningen är hög och att hon blir tvungen till att göra avkall på den 

administrativa delen för att kunna hantera “arbetsbördan”. Denna bild bekräftas även av Emma som 

förklarar hur den administrativa delen innefattar de arbetsuppgifter som prioriteras bort först för att 

få tiden att räcka till klientmöten.  Lisa menar att hon blir tvungen att omprioritera för att hinna med 

vissa arbetsuppgifter. 

Nu är det ju mer att jag är en administratör, bidragshandläggare med socialt patos kallar jag mig själv, och 
sedan har det här sociala patoset börjat naggas i kanten, för nu kan jag uppleva att jag kan bli stressad av att 
någon klient ringer och jag hör att det är någonting (Lisa) 

Per förklarar situationen genom att beskriva hur det är som att man “verkar inne i en box” och att 

boxens storlek är avgörande för beslutsprocessens utformning. Per menar även att boxen krymper 

och att det krävs en viss kreativitet och snabbhet för att kunna fortsätta med att röra sig i boxen. Per 

är även tydlig med att betona att det finns en skillnad mellan socialtjänstens förutsättningar och 

hans egna visioner i arbetet. Daniel menar att det är vitalt att göra inskränkningar på sin person för 

att kunna hantera arbetsbördan och beskriver hur han därför har utvecklat strategier för att kunna 

växla mellan att å ena sedan vara människa och å andra sidan vara en del av en organisation. Detta 

kan liknas med Ahrnes (1993) beskrivning av konflikten mellan att delvis vara människa och delvis 
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organisation vilket han liknar med den grekiska mytologins kentaur (Ahrne 1993:63). Något som 

följande citat belyser.  

[...] det är klart som myndighetsperson så måste man dämpa den delen av sig själv, man får tänka, nu är jag på 
jobbet, nu är jag inte Daniel längre utan nu är jag myndighetsdaniel, och så får jag förmedla den bilden av mig 
själv. När jag går utanför jobbet kan jag återgå till mig själv och reflektera utifrån det, men jag kan ju inte låta 
människodaniel ta överhanden i mitt arbetssätt, men däremot kan jag använda mig själv. Som människodaniel 
kan jag ha min värdegrund och mina moraler, moraliska och etiska förhållningssätt för att försöka påverka min 
arbetssituation och påvisa att här finns saker som behövs tittas mer på. Det här tycker vi är fel, eller här finns 
det utvecklingsområden och de behövs för att vi skall kunna påverka och påvisa för ledningen att det behövs 
förändras (Daniel) 

Lisa menar dock till skillnad från de andra att hon alltid är en människa oavsett om hon är hemma 

eller på arbetet och ställer sig främmande inför tanken att någonsin frångå det. Lisa beskriver hur 

hon upplever en frustration och rädsla över att arbetet till stor del handlar om mänsklig kontroll 

istället för att kunna erbjuda de resurser hon anser är nödvändiga för klienten. Lisa beskriver hur 

organisationens visioner bortser från individens behov, för att istället låta den ekonomiska budgeten 

styra och ger ett exempel på att försäkringskassan går med vinst. Samtidigt beskriver Lisa hur det 

finns en medvetenhet hos klienterna om att socialtjänsten har riktlinjer att följa och att hon inte vill 

“säga så mycket personligen” vad gäller organisationens uppbyggnad. 

Jag är ju människa oavsett om jag är på jobbet eller om jag är utanför jobbet, det värsta som kan hända är att 
jag slutar vara människa i mitt arbete, då är jag inte socialarbetare längre, då är jag bara en liten maskin [...]. 
Att vara människa i sitt arbete som socialarbetare, det är att vara lite hudlös, att kunna ta in saker, men 
samtidigt [...] blir man väldigt trött och sliten av att hela tiden möta de här behoven som finns och frustrationen 
av att inte kunna utföra ett arbete som i varje fall jag tänker att vi skulle göra som socialsekreterare. Det blir 
mer och mer fokus på kontroll av människor och krav på människor istället för att se att det är människor som 
har stora behov (Lisa) 

Enligt Mintzberg (1993) förutsätter den professionella byråkratin en personal med hög kompetens 

och en ledning som decentraliserar makten till medarbetarna i syfte att skapa en dynamisk 

beslutsprocess (Mintzberg 1993:189). Informanten Göran menar att han har mandat att fatta beslut 

ganska fritt och att “man kan bevilja det mesta”. Göran beskriver hur han i början av karriären var 

oroad över det stora handlingsutrymmet men att han nu känner sig trygg i sin beslutsprocess. 

Samma bild bekräftas av Emma som beskriver hur det visserligen går att bjuda in till samtal med 

chefer och resonera kring beslutsprocessen, men att det samtidigt finns en möjlighet att välja att inte 

berätta något alls. Enligt Emma synliggörs inte beslutsprocessen per automatik och beskriver hur 

handläggaren därför tillskrivs en stor handlingsfrihet. 

Jag vet ju att man kan bevilja det mesta och jag vet att det görs [...]. Vi har ju handlingsutrymme, vi har våra 
riktlinjer men lagen säger att det ska vara en individuell prövning och där finns det saker som man ska väga in 
när man gör sin bedömning [...] jag har mandat att fatta beslut på en viss nivå och där har jag mitt 
handlingsutrymme (Göran) 
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Även Daniel menar att handlingsutrymmet är stort och ger honom möjlighet att kunna påverka 

beslutsprocessen. Daniel uttrycker ett starkt förtroende för sina chefer och förklarar hur han tillåts 

göra individuella bedömningar med befogenhet att tänja på riktlinjerna om det anses som 

nödvändigt. Daniel menar dock likt Per att det krävs en viss kreativitet och kunskap för att motivera 

beslut som avviker från riktlinjerna. Enligt Emma är handlingsfriheten “lite skrämmande” stor och 

syftar på att beslut hon fattar inte alltid synliggörs för andra. 

[...] jag kan ju besluta väldigt fritt tänker jag och det känns nästan lite skrämmande, det känns som man har 
väldigt mycket makt (Emma) 

Enligt Ahrne (1993) måste organisationer kunna byta ut och ersätta personal som av någon 

anledning lämnar verksamheten (Ahrne 1993:61). Alla informanterna beskriver under intervjuerna 

hur de upplever sig själva som utbytbara och hur de ser sig själva som en obetydlig individ i 

förhållande till organisationen. De flesta menar dock att de känner sig betydelsefulla i förhållande 

till sina klienter och betonar den personliga relationen. Göran beskriver betydelsen av relationen 

mellan socialsekreterare och klient med att förklara hur det genast uppstår en oro och förvirring 

bland klienterna när någon i arbetsgruppen saknas. 

Jag känner mig typiskt som väldigt utbytbar från organisationen fast när jag tänker i förhållande till dom som 
jag hjälper så känner jag att jag är jätteviktig. Det märks jättetydligt nu när folk är sjukskrivna, oron bland 
deras klienter, och vad är det som händer, vem ska hjälpa mig, vem ska ta hand om mig [...]. En helt annan oro 
än om den här personen funnits på plats (Göran) 

Emma bekräftar denna uppfattning, men förklarar samtidigt att relationerna till arbetskamraterna 

upplevs som betydelsefulla och att detta har en mildrande inverkan på känslan av att vara utbytbar. 

Enligt Emma kan denna känsla kopplas till yrkets låga status och beskriver hur försörjningsstöd är 

den avdelning med sämst rykte och högst personalomsättning. Per menar att den höga 

personalomsättningen försämrar de anställdas möjligheter att “landa som grupp”. 

6.2.3 Analys av begriplighetens två teman 

Informanterna påvisar en hög grad av kritisk medvetenhet i deras förhållande till organisationen. 

Görans beskriver hur han i början av karriären upplevde arbetet som cyniskt och hur det finns en 

ständig konflikt mellan honom och verksamheten. Denna konflikt går att förstå genom 

socialsekreterarens dualistiska roll (jfr Ahrne 1993:63, Billqvist 1999:277). Görans möjligheter att 

utföra ett socialt arbete med grund i hans egna föreställningar är små då han är tvungen att anpassa 

beslutsprocesserna till organisationens konstruerade förväntningar. 

Enligt Ahrne (1993) går det att förstå den beskrivna konflikten genom att socialsekreterarna 

delvis fungerar som organisationer och delvis som människor (jfr Ahrne 1993:63). Enligt Ahrne 

måste en person som vill nyttja organisations resurser, och i detta syfte tar anställning på en 
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arbetsplats, även ge upp en del av sin egen vilja för att bli till ett av organisationens ansikten utåt. 

Ahrne (1993, 1999) menar att individen motiveras genom att organisationen tillhandahåller 

individen resurser och en möjlighet att utföra handlingar som annars inte vore möjliga (Ahrne 

1993:67, Ahrne 1999:17).  

Pers beskrivning om ledningens ovilja att lyssna kan möjligen förstås utifrån Lindelöf & 

Rönnbäck (2007) som menar att byråkratiska organisationer är hierarkiskt utformade. Ledningen 

tillskriver socialsekreterarna en viss delegation i utbyte mot att de respekterar verksamhetens 

auktoritetsrelationer och lever upp till de övergripande målen, vilka till viss del handlar om att 

arbetet utförs inom ramen för den beslutade budgeten (Lindelöf & Rönnbäck 2007:40). Detta kan 

även ge en förklaring till varför informanten Daniel menar att det finns en diskrepans mellan 

socialsekreterarnas personliga visioner och organisationens mål.  

Informanterna beskriver även hur de upplever sig själva som organisatoriskt utbytbara och 

hur en ersättare skulle kunna ta över deras arbete utan att det skulle få någon större konsekvens. 

Utifrån Ahrne (1993) kan detta förstås genom att organisationer generellt sett inte strävar efter att 

göra sig allt för beroende av enstaka individer, utan tvärt om strävar efter en låg grad av personligt 

inflytande för att på så sätt kunna öka kontroll och förutsägbarhet (Ahrne 1993:61). Samtidigt går 

det att förstå socialtjänsten som en professionell byråkrati där ledningen tillskriver 

socialsekreterarna en hög grad av egen kontroll i en strävan efter personal med hög kompetens (jfr 

Mintzberg 1993:189). Detta ger en förklaring till de informanter som upplever att de har ett brett 

handlingsutrymme med en stor möjlighet att påverka. Arbetet som socialsekreterare handlar både 

om att vara en del av en offentlig organisation och att ha daglig klientkontakt med människor som 

behöver hjälp. Även om socialsekreterare har en god vilja att hjälpa utsatta människor måste hänsyn 

tas till de lagar och regler som organisationen bygger på. Att å ena sidan vara styrd ovanifrån och 

handla utifrån organisatoriska riktlinjer och att å andra sidan samtidigt handla utifrån den 

individuella mänskliga viljan, ger en logisk förklaring till varför socialsekreterares 

handlingsutrymme blir till ett ämne för diskussion. 

Handlingsutrymmet kan dock förstås på olika sätt och det framgår tydligt att en del 

informanter betonar makt mer än resurser. En slutsats är att de informanter som upplever hög grad 

av förståelse för deras begränsade organisatoriska funktion samtidigt upplever ett större 

handlingsutrymme i förhållande till de informanter som står i konflikt med de organisatoriska 

förutsättningarna. Att stå i konflikt med organisationen förutsätter dock inte en låg grad av 

förståelse. 

Billqvist (1999) förklarar hur socialsekreteraren har en dubbel roll och hur det finns en 

problematik i att förena dessa (Billqvist 1999:271). Utifrån Johansson (1997) kan denna konflikt 
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förstås utifrån begreppet gräsrotsbyråkraten, där socialsekreterarna, som organisationens utförare, 

återfinns längst ner i den byråkratiska hierarkin och tillhör den del av organisationen som har 

klientkontakt (Johansson 1997:16). Då socialtjänsten är en verksamhet som hjälper många 

människor går den enligt Johansson att förstå genom hur organisationen effektiviserar arbetet för att 

hitta standardiserade lösningar, vilket även ger en rimlig förklaring till att organisationens intressen 

står i en konfliktrelation till den enskilde socialsekreteraren (jfr Johansson 1997:43ff).   

Informanternas beskrivna medvetenhet om de organisatoriska förutsättningarna kan förstås i 

relation till Antonovskys (2005) teori om känsla av sammanhang. Utifrån det teoretiska begreppet 

begriplighet är en av förutsättningarna för en hög grad av KASAM att personen förstår den 

organisatoriska kontexten (Hanson 2004:122f). Informanternas svar påvisar vikten av att förstå den 

individuella funktionen inom organisationens och dess begränsade förutsättningar och hur detta 

fungerar som en avgörande komponent för att göra sig bekväm i sin yrkesroll.  

Ett exempel är Göran som beskriver hur han upplevde en oro när han kom ut i arbetslivet. 

Oron kan förstås genom att Göran inte förstod hur organisationen var uppbyggd och därför saknade 

vad Antonovsky kallar för begriplighet. En bristande förståelse av den individuella funktionen i 

förhållande till organisationens uppbyggnad blir i Görans beskrivning logisk då han i början av 

karriären saknade denna kontextuella förståelse. Enligt Hanson är den egna förståelsen av sin 

funktion på en arbetsplats en avgörande faktor för att kunna uppnå KASAMs andra delkomponent, 

en hanterbarhet (Ibid.). 
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6.3.1 Hanterbarhet, arbetsplatsens resurser och stöd 

Enligt Hanson (2004) uppnås hanterbarhet genom att individen har tillräckliga resurser och verktyg 

för att genom dem möjliggöra en kontroll av arbetssituationen (Hanson 2004:124). Informanten Per 

menar att det många gånger är oklart vad som egentligen ska göras och att arbetet inkluderar många 

klienter som även är i behov av annan hjälp än den ekonomiska. Per ger exempel på hur 

boendefrågan är ett problem som egentligen inte ligger i försörjningsstöds ansvarsområde men att 

det ändå “hamnar på vårt bord”. Per beskriver hur intentionen hos ledningen är god gällande stöd 

och resurser, men att ord och handling kan skilja sig åt, vilket Per menar ofta resulterar i kortsiktiga 

lösningar. Per beskriver problematiken i de kortsiktiga lösningarna genom att förklara hur 

avlastningen i arbetet ofta övergår till att drabba någon annan i personalen. Göran beskriver att han 

får stöd i arbetet via handledning och utbildning men att det läggs ett för litet fokus på hur det ser ut 

i samhället i stort. Daniel menar att en avlastning i arbetet är problematiskt då det ofta resulterar i 

skuldkänslor när en kollega får ta över delar av hans arbete. Daniel uttrycker en medvetenhet om att 

“alla sitter i samma situation”.   

[...] det är alltid bara kortsiktiga lösningar och det är alltid någon annan som drabbas. Om inte jag klarar av 
mitt arbete så innebär det ju inte att det försvinner, det är ju att någon annan får ta vid. Plus att jag skulle kunna 
tycka att det skulle vara trevligt om det eventuella stödet skulle utformas tillsammans med oss medarbetare 
(Per) 

Lindelöf & Rönnbäck (2007) beskriver hur personalen i byråkratiska verksamheter kategoriseras till 

hierarkiskt bestämda och avgränsade områden (Lindelöf & Rönnbäck 2007:40). Detta kan liknas 

vid informanten Pers tankar om att det finns en tydlig distinktion mellan de olika nivåerna i den 

organisatoriska hierarkin och beskriver hur ledningen vill att “vi ska komma en och en” istället för 

att lösa problemen på en kollektiv nivå och utveckla gemensamma lösningar. Per lyfter fram tiden 

som en av de viktigaste komponenterna och det stora problemet när det kommer till vilka resurser 

som finns att tillgå. Per förklarar hur han önskar att han hade mer tid för sina klienter och anser att 

det är det som behövs för att klienterna någon gång ska kunna bli självförsörjande. Per menar att de 

bristande resurserna rör sig om en medveten strategi från ledningens sida. 

Det är klart att jag förstår varför det är så, stadsdelen har bestämt det på något sätt […] de har valt att man inte 
lägger resurser och pengar på att ha en liten enhet som bara jobbar med boendefrågor […]. Dom har på något 
sätt också valt att det är vi på ekonomiskt bistånd som ska ta i den biten, inte vuxen eller barn och ungdom, så 
det förstår jag, men jag förstår inte hur vi på ekonomiskt bistånd ska kunna lösa det utan några som helst 
resurser (Per) 

Lisa beskriver att hon inte har så mycket att säga till om när det kommer till vad som är hennes 

faktiska arbetsuppgifter och förklarar att prioriteringarna kommer uppifrån. Lisa menar att om hon 

hade haft en möjlighet att påverka sina egna arbetsuppgifter så hade det skett utifrån klienternas 
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behov. Enligt Lisa är resurserna otillräckliga och beskriver att det hade krävts något “omänskligt” 

för att kunna hantera de krav som ställs på henne. Daniel menar att det finns tillräckliga resurser vad 

det gäller den grundläggande utredningen av ekonomiskt bistånd men att problematiken 

uppkommer vid övriga administrativa arbetsuppgifter. Emma upplever till skillnad från de andra 

informanterna att hon har “jättemycket” frihet och att hon har en stor möjlighet att välja var hon ska 

lägga sina prioriteringar. Emma menar att hon genom att prioritera bort de administrativa delarna i 

arbetet kan effektivisera arbetstiden och på så sätt till viss del även kontrollera arbetstempot. Emma 

beskriver hur hon till stor del instämmer med de organisatoriska kraven och att hon på senare tid 

upplever en harmoni. Emma ser det som en nödvändig förutsättning att begränsa sin yrkesroll till 

vad som “ligger i ens uppdrag”. Enligt Emma handlar det både om prioriteringar och integritet. 

Jag har en väldigt stor syn på att dom [organisationen] inte ska rota för mycket i människor och jag försöker 
begränsa mitt uppdrag. Sista året har känts som en stor befrielse, jag tror ändå att jag försöker begränsa och 
hålla tillbaka mig själv. Det finns mycket tillfredsställelse att göra det här jobbet, men jag tror inte alltid det 
ligger i ens uppdrag. Jag tror att det kan det vara fel som myndighetsperson att initiera om det inte finns 
verkliga skäl (Emma) 

Lisa påpekar, till skillnad från Emma, att handlingsfriheten är begränsad och gör en poäng i att hon 

är en människa och att hon på grund av detta inte har den kompetens som krävs för att kunna 

hantera de olika arbetskraven. 

[...] det är komplext, dels ska du ha kunskapen kring alla typer av problematik och sedan kunna hänvisa folk 
om vart dom ska ta vägen, är det psykiatrin, kvinnofrid, vuxenenheten, polisen, samverkansparter eller 
arbetsförmedlingen. Vi har ju hur många som helst, så då ska du ha kunskap kring det, och det förändras ju 
hela tiden vad det gäller samverkanspartner och organisationer. Sen ska du ha kunskaper vad det gäller att 
arbeta framför en dator, dokumentation, journalföring, skriva beslut och jag ska vara tillgänglig på telefon hela 
dagen i princip eller om någon kommer och knackar på dörren, vi har många nyanställda så det är många som 
kommer och frågar (Lisa) 

Aronsson m fl. (2010) menar att graden av återhämtning på arbetsplatsen har en avgörande inverkan 

på individens psykiska hälsa (Aronsson et al. 2010:18). Detta kan liknas vid informanten Lisas 

upplevelse att en bred klientkrets i kombination med många olika arbetsuppgifter gör att 

arbetssituationen blir ohanterlig. Även Göran beskriver att det är för många klienter och att 

förväntningarna från ledningen om vad som ingår i arbetsuppgifterna är orimligt höga. Lisa menar 

att nyexaminerade socionomer kommer ut på arbetsplatsen med “massor av energi”, men att den i 

längden mattas av då situationen blir övermäktig. Lisa menar att den konstanta tillgängligheten får 

konsekvensen att socialsekreterarna aldrig får möjlighet till återhämtning.  

[...] på sikt så fixar man inte alla dom här åtagandena, ingen människa gör det, det handlar inte om 
professionalism, det handlar om att vi måste ha den här återhämtningen också (Lisa) 

Per upplever att strategierna för att kunna hantera arbetet och leva upp till de organisatoriska kraven 

inte alltid är desamma och att strategierna kan skilja sig åt beroende på hur man är som person. Per 
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beskriver att han ibland behöver ta en dag ledigt eller gå hem, men att andra ibland väljer att jobba 

undan för att komma i fas. Enligt Per behöver man tro på sig själv och “ibland ta sig den tiden” som 

behövs för att kunna ge sina klienter ett gott socialt stöd. Lisa menar dock att det är problematiskt 

att lämna arbetsuppgifter för att gå hem då “arbetsbördan” dagen efter blir den dubbla. En del av 

strategierna växer enligt Per fram på naturlig väg genom att man lära känna sina klienter och 

därigenom utvecklar en viss förutsägbarhet. När det uppstår en jobbig situation förklarar Per hur det 

kollegiala stödet fyller en viktig funktion. Även Daniel och Göran betonar det kollegiala stödet och 

beskriver det som en avgörande faktor för att kunna hantera arbetet.  

Jag tror att generellt sett genom att vi alla jobbar med människor i tuffa situationer, personer som har olika 
diagnoser och tunga missbruk, Har man inte den biten att man är kollegial mot varandra, ge varandra det stödet 
när det behövs, ja då kan man falla väldigt platt (Per) 

Göran uppger att han arbetar på en “väldigt bra arbetsplats” och beskriver sina kollegor som 

“solidariska” och att man stöttar varandra om någonting känns tungt. Göran menar att det är viktigt 

att man inte “stänger in sig”, utan att man pratar med sina kollegor om sina svårigheter. 

[...] mest tycker jag att det är en väldigt [...] bra arbetsplats och jag tycker folk är mycket solidariska mot 
varandra [...] man stöttar varandra om det är nått som känns tungt. Jag känner i förhållande till klienterna [...] 
och arbetet, att man försöker hjälpas åt, att man inte stänger in sig, man kan prata med folk och folk lyssnar på 
en (Göran) 

6.3.2 Hanterbarhet och arbetsplatsens stressorer 

Enligt Szücs (2004) kan upprepade omorganisationer, pseudodemokratiska inslag och otydlighet 

skapa en “organisatorisk oro”, vilken i sin tur kan leda till psykisk ohälsa bland de anställda (Szücs 

2004:29). Informanten Per menar att det egentligen inte är tidsbristen med klienterna som stressar 

honom mest utan lyfter fram den organisatoriska oron som en av de främsta orsakerna. Enligt Per 

grundar sig stressen i ovissheten om hur det “kommer att bli” och att man sällan får några svar på 

de frågor som ställs. Den främsta strategin för att hantera den organisatoriska oron menar Per, 

återigen, handlar om att ventilera tillsammans med sina kollegor. Även Daniel betonar hur oro 

bland kollegor “smittar” av sig och hur man hjälper varandra “så gott det går”. Denna upplevelse 

bekräftas även av Emma som beskriver hur “diskussionerna i sig” skapar oro. Det slutliga 

alternativet menar Per blir att man försöker ta fram svaren själv genom att kontakta ledningen eller 

att man till slut försöker tränga undan ovissheten. 

Dels så pratar man väldigt mycket kollegorna sinsemellan, dels så försöker man ju ibland ta fram svaren själv 
och man försöker påminna ledningen [...] det skapar också en stress och det blir tröttsamt. Ibland så försöker 
jag bara, okej jag kanske ansåg att en fråga var viktig men jag får inte svar ifrån ledningen, jag måste försöka 
släppa det (Per) 

Enligt Lisa uppkommer frustration och stress genom två olika faktorer: att inte bli lyssnad på och att 

inte ha tillräckliga resurser. Lisa förklarar hur stress uppkommer när ledningen inte “kan ta in” hur 
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arbetssituationen ser ut. Lisa beskriver hur det ofta tillkommer nya arbetsuppgifter utan att några 

andra tas bort och ger exempel på ökade krav vad gäller dokumentation och tillgänglighet. Enligt 

Lisa utgörs även en annan stressfaktor av de krav som socialtjänsten och andra myndigheter ställer 

på de klienter som ansöker om hjälp. Lisa beskriver hur hon upplever att kraven på kontroll 

misstänkliggör klienterna. Lisa ger exempel på hur stress även uppkommer när andra myndigheter 

inte kan ge klienterna det stöd som Lisa anser behövs. Även Emma menar att det uppkommer stress 

genom att “man känner sig otillräcklig” och lyfter fram en avsaknad av ett gott samarbete med 

andra myndigheter. Lisa beskriver hur hennes strategi för att hantera stressen bland annat handlar 

om att lyfta problemen till en kollektiv nivå där hon inte upplever sig som ensam. Även Emma 

menar att kommunikation mellan kollegor är en viktig strategi för att hantera ett arbete som många 

gånger handlar om “att man står ensam”. 

Jag tänker att hantera är att organisera sig, att gå ihop sig, att göra något tillsammans som vi gör på vår 
arbetsplats. Att vi har tagit fram förslag på åtgärder och att det är ett gemensamt problem och inte ett 
individuellt (Lisa) 

Göran förklarar hur han har tydliga strategier för att återhämta sig och beskriver hur han stannar 

hemma om arbetsnivån blir för hög. Göran beskriver hur han “ser till” att återhämta sig även om 

han egentligen inte har den möjligheten. Göran anser att om han inte har möjlighet att ta ledigt så 

sjukskriver han sig för att kunna återhämta sig. Lisa menar istället att en annan strategi för 

återhämtning kan vara att hon skär ner på fritidsaktiviteter för att spara energi. Strategin är dock inte 

önskad eller självvald då Lisa menar att hon saknar ork och därför väljer att inte träffa några vänner. 

Jag har den strategin som nästan alla har, jag har ingenting inbokat på vardagarna, jag går direkt hem (Lisa) 
 
Daniel menar att han kan återhämta sig från arbetet genom att han är bra på att “koppla bort det” 

och tänka på annat när han är hemma. Daniel beskriver även att en av hans strategier för att hantera 

stressen är att “organisera och strukturera”. Daniel förklarar att han inte kan påverka sin klientkrets, 

men att valet av prioriteringar gör att han kan undvika att hamna i “stressvackan”.   

Due m fl. (2011) menar att den offentliga sektorn genom New public management har 

försämrat de anställdas arbetsvillkor i form av ökade arbetskrav, vilket kan liknas till informanten 

Lisa som beskriver att det är “en jättestor skillnad” i arbetsmiljön idag i jämförelse med hur den såg 

ut för ett antal år sedan (jfr Due et al. 2011:2307). Lisa förklarar hur hon tidigare hade orken och 

gör en koppling till ökade nedskärningar inom den offentliga sektorn. Nedskärningarna får enligt 

Lisa konsekvensen att personalen minskar och att arbetet “blir mera slimmat”.  

[...] det är klart att det har konsekvenser […] det är klart att vi slits mentalt av det, eller så byter man jobb, för 
det är hög personalomsättning, folk söker sig till annat, eller i värsta fall blir du så hårdhudat så att du blir en 
sådan här liten robotbyråkrat (Lisa) 
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6.3.3 Analys av hanterbarhetens två teman 

Utifrån informanternas beskrivning framgår det att verksamhetens organisation förutsätter att 

socialsekreterarna ska lyfta eventuella frågor ensamma istället för att hitta lösningar gemensamt. 

Det framgår även hur informanterna har en klar uppfattning om hur de begränsade resurserna är en 

medveten strategi från organisationens ledning och hur man “har valt” att ha det så.  

Informanternas beskrivning kan förstås genom att kärnan och en av förutsättningarna för all 

form av organisering har sin grund i en viss grad av kontroll gällande organisationens medlemmar 

(jfr Ahrne 1999:15ff). Byråkratiska organisationer förutsätter en hierarkisk ordning där det finns en 

ledning som utser och kategoriserar personal till avgränsade områden (Lindelöf & Rönnbäck 

2007:40). Organisationen söker även efter en effektivisering där hjälpsökande människor med 

mångsidiga behov omvandlas till klienter med behov som går i linje med verksamhetens 

grundläggande syfte (Johansson 1997:43). Detta kan ses som en möjlig förklaring till varför 

verksamheten “har valt” att inte tillgodose socialsekreterarna med alla de resurser som efterfrågas 

av dem.  

Informanterna beskriver även hur arbetsfördelningen mellan andra organisationer eller 

verksamhetsområden många gånger är oklar och hur de ibland arbetar med saker som de anser bör 

utföras av en annan verksamhet. Härenstam (2006) menar att det är svårt att definiera olika 

organisationers avgränsningar till varandra, vilket gör makt- och ansvarsrelationen kring den 

psykosociala arbetsmiljön komplicerad då det kan vara svårt att påvisa vem som bär ansvaret i en 

specifik fråga (Härenstam 2006:61f). 

Informanten Lisa uppger att en utlösande stressfaktor handlar om hur andra myndigheter 

inte kan tillgodose hennes klienter med det stöd hon anser att de behöver och hur detta får henne att 

känna sig otillräcklig. Lisa beskriver även hur prioriteringarna kommer uppifrån och att dessa inte 

överensstämmer med klienternas behov, vilket kan kopplas till konflikten mellan 

gräsrotsbyråkratern och verksamhetens ledning (jfr Johansson 1997:16). I motsats till Lisa menar 

informanten Emma att denna konflikt är nästintill obefintlig då hon systematiskt begränsar 

arbetsuppgifter “som inte ligger i ens uppdrag”. 

Informanten Emma beskriver hur ett avgränsat arbete inte enbart handlar om att minska 

risken för stress utan förklarar hur det även handlar om att se till klienternas integritet. Emma menar 

att ett socialt arbete med ett starkt personligt engagemang riskerar att inskränka på klienternas 

privatliv och förespråkar därför ett arbete med utgångspunkt i tydliga ramar för att garantera 

rättssäkerhet.  

Detta kan jämföras med Kullbergs (1994) forskning om hur socialsekreterare har stora 

möjligheter att göra egna bedömningar och hur detta kan resultera i att besluten skiljer sig beroende 
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på socialsekreterare (Kullberg 1994:82ff). Samtidigt förutsätter den professionella byråkratin att 

socialsekreterarna tillskrivs en viss handlingsfrihet då verksamheten bygger på en ramlag som syftar 

till att se klienten ur ett helhetsperspektiv, vilket vore omöjligt att se till om verksamheten helt 

styrdes utifrån förutbestämda normer. Detta är även någonting som kan jämföras med Byberg 

(2002) som betonar att biståndshandläggaren i en högkostnadskommun har en mycket stor frihet att 

själva utforma sitt arbete, men att den stora handlingsfriheten även tenderar att medföra en känsla 

av att vara utelämnad (jfr Byberg 2002:143). Detta kan liknas vid informanten Emma som beskriver 

hur en begränsning av yrkesrollen och dess handlingsfrihet skapar ett välbefinnande.   

 Enligt ovan framgår det tydligt hur de socialsekreterare som kan bortse från klienternas 

behov, vilka inte ligger inom ramen för organisationens intresse, också har en positivare inställning 

till de organisatoriska resurserna och kan anses uppleva en högre hanterbarhet. Det går även att se 

hur de informanter som har accepterat den begränsade yrkesrollen och har dragit ner på 

ambitionsnivån står i en tydlig kontrast till de informanter som upplever yrket som omänskligt att 

hantera. Detta skulle kunna liknas vid Ahrnes (1999) beskrivning av en organisatorisk identitet, där 

organisatoriska medlemmar ibland utvecklar strategier för att koppla bort mänskligt inflytande 

(Ahrne 1999:18ff).  

Det blir återigen tydligt hur konflikten att å ena sidan vara människa och å andra sidan vara 

en del av en organisation skapar en spänning hos socialsekreterarna när dessa två områden ibland 

har skilda visioner och mål. Billqvist (1999) menar likt Ahrne (1999) att socialsekreteraren ingår i 

en dualistisk rollkonflikt där medmänskligheten begränsas av byråkratins administrativa inslag 

(Billqvist 1999:277, Ahrne 1999:15ff). 

När informanterna beskriver hur de får hjälp från ledningen vid hög arbetsbelastning betonar 

de främst hur hjälpen utgörs av kortsiktiga lösningar och hur det finns en oro över att avlastningen 

ska drabba någon annan i personalen. Per beskriver “hur alla sitter i samma situation”. Enligt Ahrne 

utgörs den organisatoriska kontrollen delvis av en gemensam förväntan från alla medlemmar i 

organisationen att var och en sköter sina arbetsuppgifter och på så sätt lever upp till de 

organisatoriska kraven (Ahrne 1999:15). Upplevelsen kan även förstås i relation till Billqvist som 

menar att socialsekreterare ibland tar på sig vissa arbetsuppgifter för att undvika att ge 

arbetskamraterna en ökad arbetsbelastning (Billqvist 1999:265). Utifrån Håkansson (1997) går det 

att se likheter i de informanter som underskattar sin förmåga och känner sig otillräckliga även 

upplever en stress då de inte anser sig ha tillräckliga resurser. När socialsekreteraren saknar 

förmåga att kontrollera klienternas krav blir situationen ohanterlig och en logisk följd blir därför 

enligt Håkansson en känsla av stress (jfr Håkansson 1997:122ff).  
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Det går även att tolka informanternas svar genom att synliggöra konflikten mellan att vara människa 

och organisation där tolkningen av ramlagen skiljer sig åt. Då Lisa gör en poäng i att hon är 

människa kan man tolka det som att hon distanserar från organisationens visioner och möjligen tar 

på sig ett större personligt ansvar än Emma som istället visar på en distansering från att vara 

människa. Detta tyder på en koppling mellan en känsla av bristande hanterbarhet och ett personligt 

engagemang. Det tyder även på hur en distansering från att vara människa tycks fungera som en 

bidragande orsak till att uppleva sitt arbete som hanterbart.  
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6.4.1 Meningsfullhet, motivation och utveckling 
[...] nån som kom för en vecka sen kan få samma utbildning som den som gått tio år. Man tar inte hand om sin 
personal på ett sådant sätt så att man vill vara kvar på sin arbetsplats, […] man ger ingen riktig morot för att 
vilja sträva vidare [...] i sitt arbete (Daniel) 

Enligt Antonovsky (2005) ska meningsfullhet förstås som KASAMs motivationskomponent 

(Antonovsky 2005:45). Enligt Hanson (2004) kan meningsfullhet på en arbetsplats handla om goda 

arbetskamrater, personlig utveckling och yrkesstolthet (Hanson 2004:125). Alla informanterna 

beskriver hur arbetsplatsen brister när det kommer till att ta tillvara på de anställdas personliga 

egenskaper. Informanterna upplever även gemensamt en avsaknad från ledningen vad det gäller att 

underhålla kunskapen som personalen tillägnat sig genom olika internutbildningar. Informanten 

Daniel förklarar hur arbetsplatsens bristande kunskapsutveckling skapar en upplevelse av stagnation 

i utvecklandet av yrkesrollen. Daniel menar samtidigt att han lär sig nya saker i yrket, men 

beskriver hur det inte upplevs som tillräckligt för att han ska utvecklas i sin yrkesroll. Göran uppger 

att arbetsplatsen erbjuder personalen kompetensutvecklande utbildningar, men att kunskapen från 

dessa “bara rinner ut i sanden”. Göran menar att han genom utbildning lär sig metoder, men att han 

inte har möjligheten att använda dessa i det praktiska sociala arbetet. Även Per uttrycker en 

orättvisa och beskriver hur alla socialsekreterare oberoende av anställningstid blir erbjudna samma 

utbildning. Per beskriver hur utbildning skapar motivation och att den har en positiv inverkan på 

utvecklandet av yrkesrollen, men uttrycker samtidigt en besvikelse över att han genomgick en 

utbildning som aldrig realiserades praktiskt.  

Jag tycker i och med att vi är en så stor arbetsplats så tycker jag inte att man tar tillvara på […] personliga 
egenskaper eller våra styrkor. Utan om vi blir erbjudna en utbildning så ska alla bli erbjudna samma utbildning 
oavsett hur länge man har arbetet, […] man tar ingen hänsyn till om man har ett personligt intresse i någon 
fråga specifikt eller hur man är som person. Och om vi får gå någon utbildning så finns det sällan någon 
möjlighet att tillämpa det som man har lärt sig (Per) 

Emma uttrycker hur arbetet upplevs som kortsiktigt samtidigt som hon menar att det står oklart vad 

arbetsplatsen erbjuder i form av karriärmöjligheter. 

Jag tycker det kunde vara mycket tydligare, bättre på utbildningar, mer tydliga karriärvägar och att man ser ett 
alternativt från den tjänsten man har […]. Där tycker jag att det är väldigt kortsiktigt (Emma) 
 

Informanterna beskriver olika strategier för att hantera bristerna i kompetensutvecklingen. De flesta 

informanterna uppger att de har försökt att kontakta personer högre upp i organisationen men att de 

sällan upplever att någon tar till sig av deras förslag och idéer. Göran menar dock att han genom att 

praktisera socialt arbete har kunnat öka sina kunskaper och förmågan att hantera människor vilket 

han i sig upplever som utvecklande. Även Lisa beskriver hur hon upplever mötena med klienterna 
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som utvecklande, men att det saknas tid då handläggningen9

[...] man upplever att det finns sådana situationer, där man undrar hur ska jag göra nu, det är väl […] det som 
är det roliga med arbetet, att man behöver forska efter hur ska jag lösa det här, det känns inte som man står 
inför situationer som är helt omöjliga. Obekanta situationer händer hela tiden, det kommer jag ihåg 
häromveckan en som svimma under ett besök, hur ska jag hantera det här? (Emma) 

 och dokumentationen utgör en för stor 

del av arbetet. Emma för ett liknande resonemang och lyfter fram hur utmaningen och mötet med 

klienterna i arbetet upplevs som utvecklande. Emma beskriver hur utvecklingen har sin grund i 

obekanta arbetssituationer i symbios med att ständigt lära sig mer om sig själv och hur hanteringen 

av detta skapar en utveckling i yrket. 

 

6.4.2 Meningsfullhet, stimulerande arbetsuppgifter och positiva upplevelser 

Alla informanterna beskriver yrket som stimulerande med hänvisning till arbetets oväntade 

situationer. De flesta informanterna beskriver hur meningsfullheten främst utgörs av 

förändringsarbetet i kombination med att arbetsdagarna aldrig liknar varandra. Per menar att 

arbetets stora variation gör det spännande då han aldrig vet vad som kommer ske nästa dag.  

[...] jag kan aldrig veta hur dagen blir, hur mycket jag än försöker att planera att i morgon ska jag göra det och 
det, dom samtalen eller dom människorna, jag kan ha en tanke om varför till exempel kalla en person till möte 
och sedan berättar den om något som har precis hänt eller något som inte har berättats om tidigare, och då blir 
det omkastning av planeringen och det är stimulerande. Däremot när det gäller själva handläggningen av 
ansökningarna, det är ju samma varje månad, och det är ju ingen stimulans, det är inte en socialsekreterare som 
ska handlägga, det är ju bara vanliga fakturor (Per) 

Daniel menar dock att nya arbetsuppgifter som ligger utanför hans ansvarsområde skadar 

välbefinnandet samtidigt som han beskriver hur det ändå finns någonting som gör att han kommer 

tillbaka till arbetsplatsen. Enligt Daniel uppkommer stimulansen genom mötet med människor och 

beskriver hur han ser nyttan i vad han gör för sina klienter. Även Emma beskriver att stimulansen 

uppkommer i mötet med klienterna. Emma menar dock att stimulansen kan minska under 

handläggningstiderna och beskriver hur hon förstår att arbetet inte är perfekt och att det kommer 

finnas delar av arbetet som är mindre stimulerande. Även Göran beskriver de administrativa 

inslagen som mindre stimulerande och menar att det är förändringsarbetet som skapar 

tillfredsställelse. Denna uppfattning delas även av Lisa som förklarar hur stimulansen uppkommer 

genom möjligheten av att kunna förändra människors liv till det bättre. 

[...] både väldigt mycket stimulans och väldigt tråkigt […] tråkigt med ren och skär handläggning kanske, men 
jo jag tycker det är väldigt stimulerande, försörjningsstöd är spännande för att det finns många olika människor 
i behov, och väldigt mycket olika livsöden och olika vägar, det är inte så förutsägbart [...] det är lite skitigt 
liksom, det är inte så jätteperfekt jobb, det är verkligen att det känns slaskigt och lite geggigt, men det är nått 
skönt med att det inte är helt perfekt. Jag kan tycka det är roligt att man tar saker lite som dom kommer 
(Emma) 

                                                 
9 Handläggning är den process där socialsekreteraren kontrollerar huruvida klienten är berättigad försörjningsstöd.  
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Informanterna har en gemensam uppfattning om att meningsfullheten främst utgörs av 

förändringsarbetet. Alla informanterna betonar hur känslan av att göra skillnad för klienterna och 

hur långvarig förändring i klienternas liv har en positiv inverkan på deras välbefinnande i arbetet. 

Lisa beskriver hur hon blir glad av att se framgång hos hennes klienter och ger exempel på när 

någon får ett arbete eller kommer in på en utbildning. Även Daniel förklarar hur meningsfullheten 

uppkommer när man är med och en gör en skillnad i en annan persons liv och beskriver hur det inte 

behöver handla om stora förändringar. Daniel menar att det kan handla om småsaker men att det är 

ett steg i rätt riktning.  

Enligt Per uppkommer meningsfullhet genom de stunder då han avslutar10

Jag brinner nog väldigt mycket för när jag ser att det går bra för nån, det är ändå prio att folk ska bli mer 
självständiga, det tycker jag är det roligaste, det roligaste är att avsluta ett ärende, ja mer roligt än när jag 
känner kanske att jag själv har gjort nått jag tycker att det här gjordes bra. Jag tycker ändå det är roligare att jag 
inte gjort nånting och personen kommer vidare (Emma) 

 klienter och 

beskriver situationer när han har kommit i kontakt med före detta klienter som det har gått bra för. 

Per menar även att han känner meningsfullhet när klienter ringer och säger att de har fått ett jobb 

eller lägenhet och tackar för hjälpen. Även Emma lyfter fram hur glädje skapas att avsluta ett 

ärende eller när hon upplever att hon har gjort ett bra arbete. 

 
Per beskriver hur de sociala relationerna mellan arbetskamraterna utgör en viktig komponent när det 

kommer till att skapa en känsla av meningsfullhet på arbetsplatsen. Per beskriver dock hur arbetet 

till största delen är ett ensamarbete och hur hans kollegor saknar insyn i det arbete han utför, men 

att han trots detta upplever att man försöker att ge varandra uppmuntran och stöd. Även Emma 

lyfter fram kollegornas betydelse och betonar betydelsen av allas unika bakgrund i kombination 

med att det finns ett utrymme för olika åsikter. Daniel beskriver hur arbetskamraterna fungerar som 

ett av hans viktigaste verktyg vad gäller möjligheten att utvecklas på arbetsplatsen.  
 
Vi gör ju allt från att snacka skit till att hjälpa varandra på besök eller dra ärenden. Arbetsgruppen är något av 
de främsta verktygen vi har […]. Man kan läsa en högskoleutbildning till socionom, man kan vara jättepåläst 
och skitduktig på det man gör, men man behöver stöd från andra i samma position för att verkligen utvecklas i 
arbetet och för att kunna få fler infallsvinklar och se andra perspektiv. Det är så man får riktig utveckling 
tycker jag (Daniel) 
 

6.4.3 Analys av meningsfullhetens två teman 

Precis som Ahrne (1993) har påpekat går det att förstå hur informanterna genom deras tillhörighet i 

socialtjänsten får tillgång till verksamhetens gemensamma organisatoriska resurser och därigenom 

kan realisera personliga visioner och utföra ett praktisk socialt arbete med klientrelationer (jfr 

Ahrne 1993:61). Då socialtjänsten kan beskrivas som en Professionell byråkrati, vilken inkluderar 
                                                 
10 Ett ärende avslutas när en klient blivit självförsörjande. 
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en dynamisk beslutsprocess och flexibilitet i arbetsprocessen, går det även att förstå hur 

socialsekreterarna, trots de organisatoriska begränsningarna, har en möjlighet att skapa personliga 

relationer till klienterna (jfr Mintzberg 1993:189ff). Då informanterna beskriver hur de finner 

mening i förändringsarbetet med klienterna går det att förstå hur de motiveras och är villiga att ge 

upp en del av sina egna visioner för att arbeta i linje med organisationens intressen och därigenom 

möjliggöra en professionell klientkontakt. Här går det möjligen att se hur socialtjänsten fungerar 

som en förmedlande länk mellan socialsekreterarnas personliga vision om att hjälpa utsatta 

människor och de faktiska resurserna som samhället har att erbjuda.  

Enligt Antonovsky (2005) fungerar meningsfullhet som KASAMs motivationskomponent 

(Antonovsky 2005:45). I resultatet framgår det tydligt hur informanternas motivation utgörs genom 

en upplevelse av att vilja hjälpa utsatta människor att bli självförsörjande. Enligt Hanson (2004) kan 

personlig utveckling fungera som ett verktyg för att uppnå meningsfullhet i yrkesrollen (Hanson 

2004:124f). Samtidigt menar informanterna att de upplever en bristande karriärmöjlighet och att 

internutbildningar inte förvaltas eller realiseras i det praktiska sociala arbetet. Informanterna 

beskriver dock hur mötet med klienterna fungerar som instrument för utveckling men att det trots 

detta finns ett missnöje då arbetsplatsen inte erbjuder en tillräcklig möjlighet till utveckling. 

Jönsson (2004) har i sin forskning visat att framgång inom humana serviceverksamheter 

förutsätter goda relationer till klienter och att personalen i undersökningen uttrycker en gemensam 

rädsla för att uppfattas som “onda” av klienterna (Jönsson 2004:61, 67). Då informanterna i denna 

studie menar att meningsfullhet utgörs genom förändringsarbete i kombination med personliga och 

goda relationer till klienter blir det logiskt hur tillräcklig tid med klienterna fungerar som en 

avgörande förutsättning för att kunna bedriva ett framgångsrikt förändringsarbete. Enligt Due mfl. 

(2011) har den offentliga sektorn genom New public management under de senaste åren ökat 

arbetskraven och minskat personalen, vilket återspeglas genom informanternas beskrivning om hur 

de administrativa inslagen utgör en stor del av arbetet (jfr Due et al. 2011:2307). Genom detta går 

det möjligen att förstå hur en avsaknad av tid tillsammans med ökade administrativa inslag, för 

socialsekreterarnas grundläggande värderingar till sin spets där gräsrotsbyråkraten riskerar att 

förvandlas till klienternas elaka fiende.  
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7. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att öka förståelsen för socialsekreterares arbetssituation med 

utgångspunkt i ett organisationsteoretiskt ramverk där informanternas upplevelser, med hjälp av 

teorin Känsla av sammanhang som operationellt verktyg, har analyserats i förhållande till 

arbetsplatsens organisatoriska förutsättningar. Studiens frågeställningar har varit: 

- Hur upplever socialsekreterarna sin egen yrkesroll i förhållande till de rådande 
organisatoriska förutsättningarna? 

-   Hur hanterar socialsekreterarna sin arbetssituation i förhållande till organisationens 
resurser och stöd? 

- Hur skapar socialsekreterarna motivation och meningsfullhet i arbetet?  

Då yrket som socialsekreterare är kraftigt styrt av organisationen de verkar i har det varit 

nödvändigt att applicera ett mesoperspektiv som belyser relationen mellan individen och 

organisation. Genom att använda KASAM som ett verktyg har vi kunnat operationalisera studiens 

organisationsteoretiska utgångspunkt på en mikronivå genom Hansons (2004) arbetsplatsrelaterade 

tolkning av KASAM.     

Resultatet i denna studie visar att socialsekreterarna till stor del är kritiskt medvetna om sin 

begränsade organisatoriska roll. Däremot framkommer det att de socialsekreterare som förstår och 

känner sig komfortabla med den organisatoriska rollens begränsningar, har en positivare inställning 

och upplever ett större handlingsutrymme än de socialsekreterare som upplever begränsningarna 

som problematiska. I resultatet framkommer det hur socialsekreterarnas personliga visioner om att 

förändra människors liv till det bättre, står i kontrast till organisationens intresse och de 

administrativa kraven. Det framkommer tydligt hur socialsekreterarna befinner sig i en situation 

som kännetecknas av en dualistisk roll. Denna situation inkluderar en konflikt som utgörs av att 

delvis vara människa och delvis vara en del av en organisation, där socialsekreterarna genom 

tillhörighet till socialtjänsten tillåts bruka organisationens kollektiva resurser i utbyte mot att de 

anpassar ambitionsnivån till organisationens begränsade förutsättningar. Socialsekreterarna får 

således uttryck för sin önskan att kunna påverka klienternas levnadsöden, något som har visat sig 

vara den främsta motivationen till att socialsekreterarna stannar i organisationen. 

Vidare framkommer det även hur socialtjänsten utgörs av en professionell byråkrati vilken 

inkluderar en viss frihet för socialsekreterarna att påverka beslutsprocessen. Denna frihet upplev 

dock av vår studies informant Emma som ”lite skrämmande” stor, vilket kan jämföras med Byberg 

(2002) som i sin studie beskriver hur stor handlingsfrihet inte nödvändigtvis genererar en hög 

arbetstrivsel. Dock kan det konstateras att upplevelsen av socialsekreterarnas handlingsfrihet har en 
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subjektiv karaktär. De socialsekreterare som accepterar organisationens begränsade förutsättningar 

tenderar att i högre utsträckning än de som betonar vikten av att förena personliga och 

organisatoriska intressen, att uppleva en större handlingsfrihet.  

 Samtidigt visar resultatet hur en reducering av de personliga visionerna är en fungerande 

strategi för att leva upp till organisationens krav och nå en tillfredsställande hanterbarhet, vilket för 

socialsekreterarnas medmänsklighet till sin spets, där de riskerar att förvandlas till klienternas elake 

fiende i konflikten mellan individuell helhetssyn och förutsägbar beslutsprocess. Vi ser det som 

paradoxalt att det finns höga organisatoriska krav samtidigt som det inte är någon från ledningen 

som följer den faktiska beslutsprocessen. En följd av detta blir att klienter kan få väldigt olika 

bemötande beroende på vem de möter i en professionell byråkrati, vilket äventyrar rättssäkerheten 

och förutsägbarheten i beslutsprocessen. 

Samtidigt har inte socialsekreterarna de resurser som skulle behövas för att leva upp till 

socialtjänstlagens mål om ett förändringsarbete med utgångspunkt i en helhetssyn. Detta kan förstås 

som en ytterligare förklaring till de svårigheter som socialsekreterarna upplever att de har att 

begränsa sitt arbete, då socialtjänsten bygger på föreskrifter om en helhetssyn som inte 

organisationen ger socialsekreterarna möjlighet att följa. Det finns således en motsättning mellan 

organisationens resurser och mål, men även en motsättning mellan socialsekreterarnas personliga 

visioner och den byråkratiska organisationens utformning, vad gäller de faktiska resurserna 

organisationen tillhandahåller.   

Det framkommer även hur socialsekreterarna upplever att de är organisatoriskt utbytbara. 

Dock finns det en gemensam upplevelse av att de personliga relationerna till klienterna och 

kollegorna har en mildrande inverkan på känslan av att vara utbytbar, vilket kan förstås i relation till 

den professionella byråkratin som tillåter en viss flexibilitet och möjlighet att skapa och 

upprätthålla personliga relationer. Resultatet visar att det kollegiala stödet utgör en viktig funktion 

då socialsekreterarna upplever att avståndet till ledningen är stort. Trots att socialsekreterarnas 

arbete karaktäriseras av ett ensamarbete, kan de vara “ensamma tillsammans” och ge varandra råd 

och stöd i jobbiga situationer på arbetsplatsen. 

Resultatet visar hur flera av socialsekreterarna har arbetat fram strategier för att begränsa det 

administrativa inslagen i arbetet för att få mer tid med klienterna. Det har även framkommit hur 

vikten av att göra avkall på det administrativa arbetet är en fungerande strategi för att kunna leva 

upp till de organisatoriska kraven.  

Slutligen har studiens resultat visat hur det går att förstå socialsekreterarnas arbetssituation 

genom Hansons (2004) arbetsrelaterade beskrivning av KASAM och de tre delkomponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, och hur KASAM till stor del påverkas av konflikten 
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mellan att vara både organisation och människa. Hansons beskrivning av KASAM har fungerat som 

ett hjälpmedel för hur det organisationsteoretiska ramverket har applicerats och använts i analysen. 

Även om studien inte gör anspråk på att mäta graden av KASAM visar resultatet att KASAM har en 

nära koppling till den individuellt upplevda konflikten mellan att vara både människa och 

organisation.   

Genom att utgå från teorin KASAM i utformningen av intervjuguiden, har vi kunnat 

avgränsa det komplexa ämnet som utgörs av socialsekreterares arbetssituation. Studien utgick från 

en semi-strukturerad intervjuform vilket möjliggjorde följdfrågor. Således har vi kunnat samla in 

empiri som inte hade varit möjlig i en mer standardiserad intervjuform. Detta då en stor del av den 

relevanta empirin framkom efter följdfrågor. Vi är av åsikten att fem informanter har varit 

tillräckligt för att kunna påvisa “viktiga drag” av socialsekreterarnas arbetssituation på den 

undersökta arbetsplatsen. Då intervjuguiden är uppdelad utifrån KASAMs tre delkomponenter har 

den största delen av empirin kunnat användas i studien. Genom studiens teoretiska utgångspunkter 

har vi skapat en förståelse för arbetssituationen på försörjningsstöd och visat att den innefattar ett 

högt arbetstempo med lite tid för återhämtning. Studien har visat hur socialsekreterarna skapar 

motivation genom nyttan de gör för sina klienter, vilket fungerar som en förutsättning för att orka 

med organisationens höga krav.  

Då denna studie endast har undersökt ett socialkontor och hur socialsekreterarnas 

upplevelser av arbetssituationen kan förstås där, gör vi inte anspråk på att generalisera studiens 

resultat till andra socialkontor i Sverige. Detta då den hermeneutiska förståelsen är subjektiv och 

även kontextuellt bunden till den organisation som är aktuell för studien. I relation till den 

presenterade tidigare forskningen går det att förstå denna studies resultat som bidragande 

komponent till en större helhet, då den tidigare forskningens resultat till stor del även har 

framkommit i denna studie.  

7.1 Tankar kring framtida forskning 

Då denna studie visar hur socialsekreterare utvecklar olika strategier för att hantera sin yrkesroll, 

hade det varit intressant att mer ingående studera hur socialsekreterarnas grad av kontroll påverkar 

hanteringen av en arbetsmiljö som ställer höga krav. Detta skulle förslagsvis göras genom en 

kvantitativ enkätundersökning som undersöker en större population socialsekreterare, med 

enkätfrågor som exempelvis “upplever du dig själv som noggrann” och “upplever du att du måste 

ha insyn i hela klientens liv för att kunna göra en rättvis bedömning”. Detta för att undersöka hur 

personliga egenskaper och bakgrund påverkar möjligheten att begränsa sin yrkesroll i en 
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organisation. Det vore även intressant att undersöka närmare hur socialsekreterares 

bedömningsprocess påverkas av New public management och en trend av allt knappare resurser. 
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Bilaga 1 

Bakgrund 
Hur länge har du varit yrkesverksam? 
Vilken utbildning har du? 
Hur länge har du varit verksam på nuvarande arbetsplats? 
 
Begriplighet 
Är socionomyrket som du tänkte dig när du utbildade dig? 
Har du möjlighet att sätta in din egen arbetsprestation i ett större sammanhang? 
Upplever du att du har möjligheten att påverka din arbetssituation? 
Hur upplever du din arbetssituation i förhållande till organisationens uppbyggnad? 
Hur upplever du balansen mellan att vara en människa och att vara en del av en organisation? 
Upplever du dig som organisatoriskt utbytbar? 
 
Hanterbarhet 
Hur upplever du ditt handlingsutrymme i förhållande till riktlinjer och organisatoriska krav?  

Upplever du att du har tillräckliga resurser för att klara av de krav arbetsplatsen ställer på dig? 
Vilka resurser erbjuds på arbetsplatsen för att du skall klara av dina arbetsuppgifter? 
Upplever du att du får tillräcklig tid med dina klienter? 
Upplever du att du har möjlighet att själv bestämma din arbetstakt? 
Om det uppstår en jobbig situation på jobbet, hur känner du att det sociala stödet ser ut på arbetsplatsen? 
Vilka situationer på jobbet stressar dig och hur hanterar du dessa? 
Upplever du att du har möjlighet att tackla de krav som ställs på dig i din yrkesroll? 
Känner du att din arbetsplats erbjuder tillräckliga resurser för att du ska utvecklas i din yrkesroll? 
Upplever du någon gång att du befinner dig i en obekant situation i arbetet och inte vet vad du ska göra? 
 
Meningsfullhet 
Känner du att dina arbetsuppgifter erbjuder stimulans? 
Vad upplever du som viktiga faktorer för att du ska må bra på arbetsplatsen? 
Hur är relationen mellan arbetskamraterna och vilket socialt utbyte har ni av varandra? 
Ser du din rådande arbetssituation som meningsfull? 
Vad skapar meningsfullhet för dig i din yrkesroll? 
Upplever du att du utvecklas i din arbetsroll? 
När upplever du vantrivsel på arbetet? 
Upplever du att du får uppmuntran och bekräftelse när du enligt dig själv har utfört ett bra arbete? 
Finns det tillfällen då du tagit ett beslut som inte går i enlighet med dina egna värderingar? 
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