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Sammanfattning 

 

Studiens syfte är att få insikt i hur socialsekreterare upplever sin psykosociala arbetsmiljö 

samt undersöka om denna påverkar utförandet av arbetsuppgifterna. Forskning lyfter 

huvudsakligen upp vilka brister den psykosociala arbetsmiljön socialtjänsten erhåller och 

konsekvenserna det för med sig för socialsekreterares hälsa och välbefinnande. Då den 

psykosociala arbetsmiljön innefattar fysiska och psykiska faktorer utgjordes studiens 

tolkningsram av organisationsteoretiska och socialpsykologiska begrepp samt tidigare 

forskning i ämnet. Vi undersökte organisatoriska och socialpsykologiska kopplingar till 

socialsekreterarens upplevelse av sin arbetsmiljö med ett kvalitativt tillvägagångssätt. Det 

empiriska materialet inhämtades genom intervjuer med fyra socialsekreterare på en 

utredningsenhet i en kommun i Mellansverige med hjälp av en semistrukturerad 

intervjuguide. Resultatet utmynnade i slutsatser som utmanade vår förförståelse och ingav oss 

ett nyanserat perspektiv på socialsekreterares arbetsförhållanden. Resultatet av studien 

indikerar att socialtjänstens tjänstemän inte nödvändigtvis alltid är drabbade av negativa 

arbetsplatsförhållandena. Undantag förekommer.  

 

 

 

Nyckelord: psykosocial arbetsmiljö, socialt stöd, socialsekreterarens arbetsförutsättningar, 

                    socialtjänstens intentioner. 
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Abstract 

 

The study aims to gain insight into how social workers perceive their psychosocial work 

environment and examine whether this effects the performance of their duties. The study 

mainly addresses the shortcomings of the psychosocial work environment of Social Services 

and the implications it entails for social workers health and wellbeing. The psychosocial work 

environment includes physical and psychological factors therefore the study's interpretive 

framework consists of organizational theoretical and social psychological concepts and 

previous research on the subject. We examined the organizational and social psychological 

connections to social workers perception of their work environment with a qualitative 

approach. The empirical data was collected through interviews with four social workers in a 

municipality in central Sweden using a semi-structured interview guide. The results led to the 

conclusions that challenge our preconceptions and gave us a nuanced perspective on social 

workers working conditions. The result of the study indicates that social service officials may 

not always be affected by adverse workplace conditions. Exceptions exist. 

 

 

Key words: the psychosocial work environment, social support, Social Workers work 
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1 Inledning  

Socialt arbete beskrivs som en organiserad verksamhet vars arbete syftar till att motverka att 

samhällsförändringar och andra förhållanden skapar förtryckande sociala eller psykosociala 

konsekvenser för grupper och individer. Socialt arbete utförs på strukturell, grupp- och 

organisationsnivå samt individ- och familjenivå (Nationalencyklopedin, 1995). Denna 

beskrivning av socialt arbete kompletteras med Bergmarks (1998) resonemang avseende det 

sociala arbetets mål att stödja och frigöra insatser i syfte att utveckla den enskilde individens 

egna resurser. Bergmark (1998) hävdar att varje organisation har egna ideologier för hur det 

sociala arbetet skall bedrivas och vilka uppdrag som skall upprättas. Detta förenas med 

organisationskulturen vilket sedermera formar verksamhetens psykosociala arbetsmiljö då 

Lima (2007) förklarar att organisationskulturen representerar klimatet som existerar inom 

organisationen, samt avspeglas i rutiner och vanor på arbetsplatsen.    

Arbetsplatsen bedöms vara väsentligt för vuxnas psykiska hälsa. Harnois och Gabriel 

(2000) lyfter att arbetsplatsen tillgodoser vuxna med tidsstruktur, sociala kontakter, 

gemensamma uppdrag och syften, social identitet samt regelbunden verksamhet. Utöver detta 

uppges faktorer som främjar anställdas psykosociala välbefinnande och psykiska hälsa. Bland 

dessa hör att vara inkluderad i planering och genomförandet av aktiviteter i arbetet samt att 

arbeta i en miljö som uppmuntrar kompetensutveckling. Enligt Arbetsmiljölagen 2 kap. 1 § 

(1977:1160) kännetecknas en god arbetsmiljö av att:   

 
 Arbetsmiljön anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetstagaren 

 skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och 

 utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.  

Tjänstemannens medbestämmande och inflytande i utformandet av arbetet är därmed av 

betydelse för främjandet av en god arbetsmiljö. För att medbestämmande skall fungera som 

en kontinuerlig faktor och inte enbart vara periodvist framträdande behövs strukturer och 

rutiner som möjliggör inflytandet (Theorell, 2003).  

Socialt arbete är mångfaldigt och varierande. Det kan såväl bedrivas genom ideellt 

organisationsarbete som myndighetsutövande verksamhet (Bergmark, 1998). Exempel på 

myndighetsutövande arbete är socialtjänstens verksamhet. Vad utgör då socialtjänstens 

uppdrag? I enlighet med 1 kap. 1 § i Socialtjänstlagen (2001:453) skall socialtjänsten på 

demokratins och solidaritetens grunder   

 
främja människornas  

– ekonomiska och sociala trygghet,  

– jämlikhet i levnadsvillkor,  

– aktiva deltagande i samhällslivet.  

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation   

 inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

 Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.  

 

Socialtjänstlagens portalparagraf inger kommunen stor frihet att anpassa insatser utefter 

växlande behov och önskemål. Helhetsprincipen som präglar socialtjänstens uppdrag medför 

således vidare möjligheter för kommunens tjänstemän att tillsammans med klienten finna 

ändamålsenliga insatser, med hänsyn till klientens egna önskemål (Thunved, 2012).   

     I enlighet med 2 kap. 4 § SoL (2001:453) fullgörs kommunens uppgifter inom 

socialtjänsten av den eller de nämnder som bestämts av kommunfullmäktige. Kommunen 

tilldelas därmed frihet att utforma lämplig nämndorganisation utefter kommunens behov och 

önskemål. Dock vidhålles att organisationen skall ges sådan utformning att 

socialsekreterarens kompetens och erfarenhet som krävs kan säkerställas (Thunved, 2012).    
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Service- och omsorgsyrken utgör idag den största yrkesgruppen för kvinnor, och innehar 

ett högt antal inledda sjukskrivningar per 1000 anställda. Flertalet sjukskrivningar inleds på 

grund av psykisk ohälsa vilket bland annat innefattar stressreaktioner, depressioner samt 

ångestssymtom. En särskild utsatt grupp för psykisk ohälsa är yrken som kräver teoretisk 

specialkompetens och till dessa yrken hör bland annat psykologer, behandlingsassistenter och 

socialsekreterare. Säreget för dessa yrkesgrupper är att dessa utsätts för en psykiskt 

påfrestande arbetsmiljö då de arbetar med människor i utsatta situationer (Mulder, 2012). 

Studier har visat att psykiska påfrestningar även påverkar organisationen genom att stora 

utgifter investeras till följd av sjukskrivningar och hög personalomsättning som påverkar 

organisationens produktivitet (Harnois & Gabriel, 2000). 

 Kontinuerlig forskning bör således bedrivas avseende socialsekreterares arbetsmiljö för att 

uppmärksamma både främjande och hämmande faktorer för utförandet av det sociala arbetet. 

Detta för att utvärdera och säkerställa det sociala arbetets kvalitet för hjälpsökande 

medborgare.  

 

1.2 Problemformulering  

Det är av stor betydelse att socialtjänsten uppfyller sin funktion av hjälpapparat genom dess 

uppsökande och stödjande verksamhet. Socialsekreterarens förmåga att lyssna, förstå och 

stödja klienten, att arbeta med klientens föreliggande kunskaper, identifiera dennes styrkor 

samt främja dennes förhoppningar och förväntningar är väsentligt för utfallet av klientens 

förändringsprocess (Greybeal, 2007). Forskning framhäver socialarbetaren som den viktigaste 

tillgången och verktyg i kontakt med klienter (Björling & Hägglund, 2003; Hombrados-

Mendieta & Cosano-Rivas, 2011; Greybeal, 2007). Ohälsa hos socialsekreteraren har visat sig 

leda till sämre klientkontakt och klientarbete i form av bristande empati, cynism mot klienter 

och bristande utredningar (Björling & Hägglund, 2003). Vidare uppges socialsekreterare 

utgöra en av de yrkesgrupper som har högst antal sjukskrivna vilket kan vara ett resultat av 

det betungande och påfrestande arbetet (Mulder, 2012).      

Med detta i åtanke är det lämpligt att undersöka om socialsekreterares arbetssituation 

påverkas av den psykosociala arbetsmiljön och om detta således har inverkan för 

arbetsutförandet. Därmed ville vi fördjupa oss i vilken betydelse den psykosociala 

arbetsmiljön egentligen har för den anställdes hälsa och arbetsförmåga.  

1.3 Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö och om denna påverkar utförandet av arbetsuppgifterna.  

Studiens syfte preciseras i följande frågeställningar:  

 Hur upplever socialsekreteraren den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen?  

 Påverkar den psykosociala arbetsmiljön utförandet av socialsekreterarens 

arbetsuppgifter?  

 Hur uppfattar socialsekreteraren förmågan att uppfylla Socialtjänstlagens intentioner?  

2 Uppkomsten av arbetsrelaterade besvär  

Under 1970-1980-talet uppstod en demokratisk anda till arbetsplatserna. 

Befolkningsundersökningar visar att människor upplevde större inflytande och förbättrad 
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kompetensutveckling. Arbetande män och kvinnor i Sverige kunde i högre grad påverka 

arbetsplaneringen samtidigt som möjligheten för kunskapsutveckling möjliggjordes (Theorell, 

2003).   

I slutet av 1990-talet skedde stora förändringar inom arbetsmarknaden. Framförallt 

anställda personer inom landsting, kommuner och industri upplevde att de fick minskade 

möjligheter att påverka förhållandena på arbetsplatsen. När kontrollmöjligheterna minskade 

ökade de psykiska besvären. I samma takt ökade sjukantalet kraftigt. Trots att det kan ha 

funnits flera orsaker till sjukskrivningarna resonerades det att ökningen hade att göra med 

försämrade faktorer i de anställdas psykosociala arbetsmiljö (Theorell, 2003). Statistik av 

arbetsorsakade besvär (Arbetsmiljöverket/SCB, ref. av Theorell, 2003) visade att en kraftig 

ökning av besvär rapporterades från år 1997 och framåt. Besvären innefattade stress och 

mobbning på arbetet vilket ledde till psykisk utmattning. Förekomsten av arbetsrelaterade 

psykiska besvär är tydligast bland sjukvårdsanställda kvinnor och kvinnliga lärare. Orsakerna 

visade sig möjligen härröras av minskad möjlighet att påverka arbetssituationen.  

År 2001 gjordes en sammanställning (SCB, 2002, ref. av Theorell, 2003) från år 1999 till 

2001 vilket visade att anställda personer upplevde en positiv utveckling i inflytande kring 

arbetstakt och när arbetsuppgifter skall göras men ingen vidare förändring i möjligheten att 

påverka arbetsuppläggningen.   

Mycket forskning bedrivs för att förbättra anställdas arbetsvillkor och förhindra att 

arbetsrelaterade besvär uppkommer. Samtidigt föreligger det oklarheter kring vilka faktorer 

som utgör den största risken för ohälsa samt vilka som utgör skyddsfaktorer.  

Trots att studier görs med individer som arbetar inom samma yttre arbetsmiljö förekommer 

det stora variationer i vilka hälsoproblem de drabbas av. Det resoneras att psykosociala 

faktorer liksom individuella sårbarheter (genetiska faktorer och tidigare erfarenheter) flätas 

samman och utgör grunden för vilka svårigheter olika individer kan komma att möta (Hedin, 

1994; Theorell, 2003).  

2.1 Definition av psykosocial arbetsmiljö  

 

Arbetet kan påverka individer både positivt och negativt. Arbetet inger individer bland annat 

mål och mening, struktur, social identitet, självrespekt, socialt stöd och materiell belöning 

(Levi, 2003; Harnoi & Gabriel, 2000; Abrahamsson, 2011).   

Att vara inkluderad i planering och genomförande av aktiviteter samt befinna sig i en 

arbetsmiljö som uppmuntrar kompetensutveckling är faktorer som kopplats till psykosocialt 

välbefinnande och en god psykisk hälsa. Omvänt kan motsatta omständigheter utlösa känslor 

av oro, nedstämdhet, olust, rastlöshet eller trötthet. Dessa “stressreaktioner” har effekt för 

människors hälsa och kan resultera i bland annat hjärt- och kärlsjukdomar (Levi, 2003). 

     Trots att människan alltid möter sin psykosociala arbetsmiljö som en helhet brukar det för 

enkelhetens skull delas upp i fysiska- och psykiska faktorer som inrymmer de sociala- och 

psykiska konsekvenserna av arbetsmiljön (Abrahamsson, 2011). Viktigt att poängtera är att 

psykosociala svårigheter påverkar människor olika trots att de befinner sig i samma yttre 

arbetsmiljö (Abrahamsson, 2011; Hedin, 1994). Psykosocial arbetsmiljö innefattar således 

människans samspel med hela omgivningen i arbetet (Abrahamsson, 2011).  

     Då forskning visar på att en negativ psykosocial arbetsmiljö kan leda till ohälsa i form av 

kroppsliga och psykiska funktionsstörningar har företags- och samhällsekonomin blivit 

tvungna att tillta strukturella förändringar för att förebygga den negativa trenden. Ohälsan 

leder nämligen till bland annat utslagning från arbetslivet, omskolning, sjukskrivning och 

rehabilitering som innebär stora kostnader för samhälle och företag (Abrahamsson, 2011). 

Sjukskrivningar och hög personalomsättning påverkar organisationers produktivitet då 

mycket tid bland annat går åt till att introducera nyanställda vilket gör att arbetet hamnar på 
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efterkälke (Arbetsmiljöverket, 2007; Harnois & Gabriel 2000). När ett högre antal individer 

arbetar uppkommer en positiv samhällsutveckling vilket har lett till att arbetsmiljöfrågan i 

Sverige har blivit en politisk angelägenhet. Detta har således lett till införandet av 

Arbetsmiljölagen för att bland annat upprätthålla goda psykosociala arbetsmiljöer på 

arbetsplatserna (Abrahamsson, 2011).   

2.2 Vad är en god arbetsmiljö?  

Resultatet av en god arbetsmiljö är att arbetet fungerar bättre, arbetet utvecklas samt att 

anställda upplever ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, 

gemenskap och personlig utveckling (Arbetsmiljöverket, 2011).  

     För att uppnå en god arbetsmiljö krävs det att anställda upplever egenkontroll, delaktighet 

och inflytande. Till detta hör att kunna påverka arbetsfördelningen, arbetstakt och arbetsätt. 

Anställda skall ges möjlighet till personlig- samt kompetensutveckling. Dessutom skall 

organisationskulturen präglas av jämställdhet, rättvisa, respekt, tillit, öppen kommunikation 

och goda möjligheter till socialt stöd. Omvänt innefattar en negativ arbetsmiljö hög 

arbetsmängd, starkt styrt eller bundet arbete, brist på delaktighet, ojämställdhet, ensamarbete, 

otydliga förväntningar på arbetsinsatser, oregelbundenhet i arbetet samt otrygg anställning 

(Abrahamsson, 2011).  

3 Tidigare forskning 

Nedan har vi sammanställt forskning som berör vårt syfte och våra frågeställningar. Forskning 

lyfter huvudsakligen upp vilka brister den psykosociala arbetsmiljön socialtjänsten erhåller 

och konsekvenserna det för med sig för socialsekreterares hälsa och välbefinnande. Vi fann 

ingen forskning som framhäver positiva effekter och utfall för socialt arbete utifrån 

arbetsmiljöförhållanden.  

 För att söka kunskap kring hur arbetsmiljö och arbetssituation påverkar socialsekreteraren 

inhämtades både internationell och nationell forskning för att utvinna mer allsidig samt 

jämförande information inför analys av empirin.  

3.1 Den psykosociala arbetsmiljön  

Tidigare forskning om psykosocial arbetsmiljö har understrukit att en god arbetsmiljö åligger 

arbetsgivarens ansvar men att ansvaret även ligger hos den enskilde anställde individen för 

dess egen samt kollegornas arbetsmiljö. Detta då den anställde är ansvarig att följa rådande 

föreskrifter samt påtala de brister som eventuellt uppenbaras på arbetsplatsen (Björling & 

Hägglund, 2003).  

Studier gällande socialsekreterares arbetsmiljöförhållanden visade på att socialsekreterare 

inte sällan upplevde att de inte kunde leva upp till de krav som ställdes på dem, samtidigt som 

uppfyllelse av krav ansågs vara väsentligt för arbetstillfredsställelsen (Björling & Hägglund, 

2003). Oförmågan att leva upp till krav kan således leda till känslor av otillräcklighet som 

påverkar kreativiteten, arbetsglädjen samt utlöser stress. Detta leder även till försämrat 

klientarbete (Björling & Hägglund, 2003; Hombrados-Mendieta & Cosano-Rivas, 2011). 

Gällande kontroll mättes socialsekreterarnas upplevelse av delaktighet och tidsdelning på 

arbetsplatsen. Även där uppvisades en otillfredsställelse avseende yrkesutövarnas egen 

kontroll över sin yrkessituation. När respondenterna tillfrågades om hälsa svarade 65 procent 

av de tillfrågade att yrket på något sätt påverkade privatlivet negativt. Majoriteten av 

socialsekreterarna var även överens i frågan om att arbetet har stor betydelse för 
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välbefinnandet privat (Björling och Hägglund, 2003). Björling och Hägglund (2003) 

spekulerar kring om det kan påverka den sociala och empatiska förmågan vid bemötandet 

med klienten, då människor överlag reagerar negativt av stress. Vidare kan utbrändhet uppstå 

som konsekvens av avsaknad av genuina kontakter med klienten. Denna slutsats talar för att 

det inte är hög arbetsbelastning och bristande resurser som är problemet avseende 

socialarbetarens ohälsa utan istället kopplingen mellan arbetsuppgift och organisering 

(Björling & Hägglund).    

3.2 Arbetsrelaterad stress och socialt stöd som “buffert” 

      effekt  

Socialt arbete är ett service- och omsorgsgivande yrke där socialarbetaren är det främsta 

verktyget i klientkontakten. Ett gott klientarbete är av största betydelse för att uppfylla det 

sociala arbetets mål, det vill säga att förbättra det sociala välbefinnandet hos befolkningen 

(Björling & Hägglund, 2003; Hombrados-Mendieta & Cosano-Rivas, 2011).  

     Service- och omsorgsyrken har länge framställts som betungande och påfrestande yrken. 

Detta härrörs av ökningen av det administrativa arbetet, ohanterlig arbetsbelastning, 

svårigheter i klientarbetet, underbemanning samt inkonsekvent ledarkap (Mulder, 2012; 

Arbetsmiljöverket, 2007; Hombrados-Mendieta & Cosano-Rivas, 2011). Dessa faktorer har 

kopplats till uppkomsten av stress och utbrändhet som i sin tur leder till försämrat klientarbete 

(Hombrados-Mendieta & Cosano-Rivas, 2011). Andra studier har visat att psykiska 

påfrestningar även påverkar organisationen genom att stora utgifter investeras till följd av 

sjukskrivningar och hög personalomsättning som påverkar organisationens produktivitet 

(Harnois & Gabriel, 2000). Studier har genomförts för att analysera vilka faktorer som gör att 

tjänstemän känner stress och vad som utlöser känslor av utbrändhet, men trots många 

spekulationer förblir det oklart. Spansk forskning tyder på att de starkaste faktorerna som 

leder till upplevelsen av stress och utbrändhet kommer från påtryckningar från samhället och 

förväntningar på sociala arbetet, pressen att planera och nå arbetets mål, osäkerhet kring 

passande insatser/rekommendationer, rollkonflikter samt otydliga förväntningar på 

arbetsinsats. Viss enighet finns kring att stress och utbrändhet är en utvecklings- och 

flerdimensionellt fenomen som hör ihop med fysiska-, psykiska- och relationella symtom 

relaterade till emotionell utmattning, upplevelsen av brist på personlig prestation och 

okänslighet/cynism mot klienter (Hombrados-Mendieta & Cosano-Rivas, 2011).  

Socialt arbete antas medföra stress och det hävdas att det vore naivt att tro att socialt arbete 

skulle kunna bli ett stressfritt yrke med rätt organisering. Ändock bedrivs mycket forskning 

kring hur stress och uppkomsten av utbrändhet kan förhindras. Ett fenomen som är vanligt 

förekommande är om socialt stöd kan förhindra eller åtminstone ”buffra” negativa effekter av 

stress och påfrestning. Forskning visar på tvetydiga resultat där betydelsen av socialt stöd 

varierar. Mellanmänskliga relationer, kommunikation och upplevelsen av socialt stöd kan 

buffra negativa effekter av stress. I motsats kan relationer med kollegor som är spända och 

konfliktfyllda öka upplevelsen av utbrändhet (Collings & Murray, 1996).  

     Det kan utläsas två modeller för hur socialt stöd tolkas enligt Hombrados-Mendieta & 

Cosano-Rivas (2011). Den ena är ”the direct effect model” som visar på att socialt stöd har 

positiv effekt på individers välbefinnande oavsett förekomsten av stress. Individer med gott 

socialt stöd håller sig friskare än personer som saknar stöd enligt Hedin (1994). Den andra 

modellen ”the basic buffert effect model” visar på att socialt stöd skyddar individer från 

stress. Det hävdas att buffert modellen även har en stresslindringsfunktion och minskar risken 

för sjukdomar. (Hombrados-Mendieta & Cosano-Rivas, 2011).   
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     Genom att “buffra” påfrestningar kan individen lättare hantera och bemästra den stressiga 

situationen. De fysiska- och psykiska effekterna av stress påvisas bli då avsevärt mindre 

(Hedin, 1994).  

     Oavsett ståndpunkt visar forskning på att socialt stöd har en positiv inverkan på 

människors välbefinnande. Men på vilket sätt har det en positiv inverkan? Maslach, Schaufeli 

och Leiter (2001) sammanfattar fenomenet av det sociala stödets inverkan för välbefinnandet 

som ”community” eller gemenskap. Författarna menar att individer trivs bäst i samhället och 

fungerar bäst när de delar framgång, tröst, glädje och humor med människor de tycker om och 

känner ömsesidig respekt för. Denna typ av gemenskap fungerar som socialt stöd där 

individers medlemskap till en grupp bekräftas och förenas i gemensamma värden. Bristande 

socialt stöd kan orsakas av olösta konflikter med andra på jobbet. Sådana konflikter skapar 

negativa känslor av frustration och fientlighet. Uteblivandet av socialt stöd hävdas vara direkt 

kopplat till känslor av utbrändhet (Maslach, mf.l, 2001).  

     Hedin (1994) uppmärksammar två varianter av socialt stöd inom arbetsorganisationer, 

dessa har både informell- och formell karaktär. Den informella innefattar ett slags 

“kamratstöd” från kollegor riktad till den i gruppen som behöver hjälp. Stödet består 

vanligtvis av samtal och råd för att finna lösningar samt tillgodose deltagande i gruppens 

samvaro. Det informella sociala stödet påverkas bland annat av organisationskulturen som 

avgör hur mycket tid och utrymme som ges för samtal och samvaro samt innefattar egna 

normer kring hur stöd och hjälp skall ske. Det formella stödet består bland annat av 

professionell hjälp från arbetsledaren till anställda och innefattar omplacering av personal 

samt utbildning av personal för att klara av arbetsuppgifterna. Arbetsledaren har en mycket 

viktig roll då denne har formell makt och funktion i organisationen som kan underlätta 

anställdas stressiga och övermäktiga situationer (Hedin, 1994).  

3.3 Socialsekreterares beslutsutrymme och inflytande  

Ytterligare en omdiskuterad potentiell orsak till socialarbetares stressrelaterade sjukdomar är 

anställdas upplevda delaktighet och inflytande i arbetet. Å ena sidan resoneras det att 

anställda har för mycket inflytande och därmed för stora krav som gör att anställda blir sjuka. 

Det hävdas att vissa människor trivs bäst med striktare ramar och att de mår sämre när de 

måste fatta egna beslut. Å andra sidan sägs det att anställda har påtvingade ramar och för litet 

inflytande vilket leder till stress och sjukskrivningar (Theorell, 2003).  

Theorell (2003) har i en kunskapssammanställning utforskat dessa två perspektiv och 

resonerar kring att forskning visar på att delaktighet och hälsa är direkt kopplat till anställdas 

beslutsutrymme. Begreppet innebär anställdas möjlighet att påverka vad som skall göras och 

hur det skall genomföras. Beslutsutrymmet är avgörande för olika faktorer såsom sjuknärvaro, 

sjukskrivningar och planering av arbetstider. Beslutsutrymme delas i sin tur upp i två 

komponenter, dels ”uppgiftskontroll” och ”deltagande i beslutsfattande”. Den första innefattar 

anställdas möjlighet att påverka hur arbetet skall utföras, bestämma hur uppgifterna skall 

prioriteras och när de får ta paus. Deltagande i beslutsfattandet innebär att anställda får 

påverka sina arbetstider, ge förslag till förändringar och att de får delta i beslut kring 

organisatoriska förändringar. För att ta vara på anställdas åsikter och uppfylla reellt inflytande 

på arbetsplatsen är det viktigt med återkommande avdelningsträffar med en tillåtande miljö att 

framföra kritik och önskemål. Theorells studier har bedrivits med individer som upplevt 

kontrollförlust samt minskad beslutsutrymme i sina arbeten. Tydliga kopplingar har gjort till 

bland annat risken att få hjärtinfart, hjärt-kärlsjukdomar samt akuta nack-skuldersmärtor 

(Theorell, 2003).   
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3.4 Organisationsstrukturens betydelse för 

     socialsekreterares hälsa  

En möjlig orsak till att sjukfrånvaron i Sverige ökat drastiskt under det senaste decenniet kan 

vara den högre arbetsbelastningen som kommit till följd av de strukturella förändringarna som 

genomförts på organisationer i landet. Resultatet av mer slimmade organisationer har således 

ökat trycket på de anställda (Skantze, 2006). Sjukanmälningar av organisatoriska och sociala 

skäl ökade med mer än tre gånger mellan åren 1997- 2001. Bland dessa var stor arbetsmängd 

och stress de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaron och utgjorde 59 procent. Av dessa 

representerar 17 procent otillräckligt stöd samt bristfällig arbetsledning. Det har resonerats 

kring att det bakom belastningssjukdom kan dölja sig arbetsplatsförhållanden som således är 

sjukdomsalstrande (Skantze, 2006).  

     Fördelningen av arbetsuppgifterna har visat sig vara en väsentlig faktor för medarbetarens 

hälsa då otydligheten kring dimensioneringen av själva uppdraget, gränslösa roller och 

uppdrag, oklara samt bristande stödfaktorer visat sig lett till ohälsa bland personal (Skantze, 

2006; Björling och Hägglund, 2003). Faktorer som en klar organisation, tydliga mål och 

förväntningar samt väl kända rutiner underlättar socialsekreterares möjligheter att leva upp till 

Socialtjänstlagens intentioner. En organisation som styr eller motverkar engagemang och 

utveckling har visat sig vara en bidragande faktor till stress och ohälsa. Vidare framkommer 

att socialsekreterares arbete upplevs vara betungande och påfrestande (Arbetsmiljöverket, 

2007; Björling & Hägglund, 2003). Faktorer som uppfattas leda till socialsekreterares 

betungande arbetssituation är hög arbetsbelastning, brist på uppskattning, höga känslomässiga 

krav, stort ansvar, brist på delaktighet i beslutsprocesser, bristande utvecklingsmöjligheter, 

hot och våld, bristande avgränsning gällande arbetsuppgifter samt bristande arbetsledning. 

Organisationsstrukturen ges därmed stor betydelse för hälsan bland personalen inom sociala 

förvaltningar (Björling & Hägglund, 2003). Det administrativa regelsystemet anses begränsa 

socialsekreterarens handlingsutrymme på grund av hierarki och delegation (Björling & 

Hägglund, 2003). Dock understryks det att socialsekreterares begränsade handlingsutrymme 

främst bottnar i den höga arbetsbelastningen. Studier påvisade att ett högre antal 

socialsekreterare upplever att de känt sig ”klämda” i organisationen när de på grund av för 

hög belastning inte kan leva upp till Socialtjänstlagens intentioner. Vidare visade sig den 

ökade stressen kunna leda till psykosomatiska besvär (Arbetsmiljöverket, 2007).  

4 Tolkningsram  

Då studien syftar till att undersöka den psykosociala arbetsmiljön fann vi det lämpligt att 

använda oss av teorier som berör organisationens struktur samt möjliga processer som sker 

inom en arbetsgrupp. Därmed har vi använt oss av organisationsteoretiska samt 

socialpsykologiska resonemang för vår tolkningsram, vilken vi inleder med en beskrivning av 

hur den psykosociala arbetsmiljön kan tolkas.  

 Vi har under studieprocessen genomgående återgått till införskaffande av forskning och 

litteratur för att på ett bättre sätt förstå och tolka hur socialsekreterare upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö och hur dessa upplevelser kan komma att påverka arbetsförfarandet.  

4.1 Psykosocial arbetsmiljö utifrån tre perspektiv 

Den psykosociala diskussionen är mångfacetterad och inte sällan förvirrande. Abrahamsson 

(2011) beskriver tre perspektiv som berör psykosocial arbetsmiljö, dessa är:  



8 

 

1. Hälsa/ohälsa: fokus ligger på att ta reda på hälsoproblem (psykiska och fysiska) och hur de 

kan förebyggas i arbetet samt vilka behov individen har och hur anställda motiveras.  

2. Styrning och utveckling: här fokuseras det på organisationens styrning och 

utvecklingssystem såsom organisationsstruktur. Faktorer som samarbete, grupprocesser samt 

ledarskap diskuteras. Slutligen inkluderar det även möjligheten för kunskapsutveckling på 

individuell- och kollektiv nivå.  

3. Problematiserande: Här sker ifrågasättande, kritiska analyser och kompletterande förståelse 

av olika fenomen inom den rådande psykosociala arbetsmiljön. Omständigheter kring 

arbetsplatskulturen, politik och ideologier diskuteras. 

4.2 Byråkrati 

En teori om byråkrati utvecklades av Max Webber (ref. av Abrahamsson & Andersen, 2007), 

vars huvudintresse var knutet till den framlöpande rationaliseringen av samhället. Webber 

ansåg att byråkratin bestod av den renaste formen för administration då han betonade den 

byråkratiska organisationens aspekter av hierarki, noggranna befattningsbeskrivningar, 

anställning på basis av förtjänst samt urval efter tekniska kvalifikationer (Abrahamsson & 

Andersen, 2007). Vidare poängterar Andersson (1994) att alla organisationer är mer eller 

mindre byråkratiska, oavsett om det är av mindre eller större skala. Byråkratin inom 

organisationen utgörs av dess administrativa verkan och funktion.   

     Välfärdsorganisationer beskrivs ibland som byråkratier och kan således av allmänheten 

uppfattas som maktinstrument. De rationella processerna och maktsystemen är centrala för 

politiskt styrda organisationer vilka präglas starkt av lagar, kontrakt och avtal. Det belyses att 

byråkrati alltid innebär maktutövning och att auktoriteten i arbetet är ett resultat av byråkratin 

(Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006). Auktoriteten kan definieras som legal, vilket innebär 

att legal auktoritet inom system underbyggs av kompetensområden som avgränsas av lagar 

och bestämmelser (Abrahamsson & Andersen, 2007). 

     Bergmark och Lundström för vidare Webbers resonemang om den byråkratiska 

organisationen. Då socialtjänsten är en politiskt styrd organisation där staten reglerar 

verksamheten genom lagstiftning och direktiv anses verksamheten utgöra exempel på en 

byråkrati. Dock poängterar författarna att statens reglering av kommunal verksamhet minskat 

sedan 1980- talet då nyanserad lagstiftning medfört att kommuner har större möjlighet att 

själva bestämma över sättet att organisera verksamheten på (Bergmark & Lundström, 2008).  

4.2.1 Organisation 

Begreppet organisation definieras på olika sätt. Andersson (1994) väljer att se på organisation 

som en konstruktion av ett samspelssystem där olika uppgifter bygger upp organisationen, 

exempelvis genom olika former av arbetsfördelning och grupperingar. Samspelsmönstret 

utgörs av människorna som praktiskt utför uppgiften. Lima (2007) anför ytterligare ett sätt att 

beskriva en organisation på. Ur ett handlingsteoretiskt perspektiv, handlar och interagerar 

människor med varandra vilket skapar särskilda handlingsmönster som upprepas över tid. 

Detta menar Lima (2007) påverkar de anställda inom organisationen då de agerar utefter 

organisationens handlingsmönster. Andersson (1994) beskriver även organisationen som ett 

redskap för att använda en mängd människor och dess ansträngningar. Identiteten hos 

individerna stärks genom att tillhöra organisationen oavsett om organisationen har stark eller 

svag formalisering. En väsentlig faktor av organisationen är individernas mångfald. 

Grupperna inom organisationen består av människor med olika behov, förväntningar och 

krav. Det som sammanför människorna i organisationen är det gemensamma uppdraget eller 

målet.  

Det föreligger stora skillnader mellan olika organisationer beroende på dess storlek, 

komplexitet samt vilken typ av uppgift som skall utföras. En gemensam faktor för alla 
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organisationer är att ett antal människor organiserat sig i en social enhet (Andersson, 1994). 

Vidare skapas organisationer av relationerna inom den sociala kontexten den verkar, vilket 

således innebär att organisationen kan ses som ett levande nätverk (Morén, 1997). 

Särskiljning görs mellan grupper och organisationer beroende på organisationens formella 

egenskaper i form av lagar, regler, instruktioner och organisationsplaner. Arbetsgruppen ses 

som ett exempel på en av organisationens informella egenskaper då det inte krävs formellt 

skrivna regler för samarbetet inom gruppen (Andersson, 1994). För att förstå den formella 

organisationen måste man förstå de informella delarna av strukturen, i form av de nätverk av 

relationer och inofficiella normer som föreligger. Det är även väsentligt att skapa sig en 

förståelse av den formella hierarkin samt det formella regelverkets uppbyggnad. Detta för att 

skapa sig en riktig bild av organisationens komplexitet och fungerande (Andersson, 1994). 

Vidare lyfter Morén (1997) att då organisationen ses som ett mellanmänskligt samspel får 

kommunikationen inom organisationen stor betydelse eftersom det genom kommunikationen 

anges riktlinjer för hur gemensamma arbetsuppgifter skall lösas.  

Den formella strukturen är mäktig men inte bestämd då icke-rationella dimensioner 

tenderar ha större slagkraft än formella faktorer i formandet av organisationen (Abrahamsson 

& Andersen, 2005). Detta märks av att individerna i organisationen inte sällan går utanför 

sina formella roller samt att de formella strukturerna kan innehålla motstridigheter avseende 

arbetets förfarande, vilket försvårar för organisationen att nå dess uppsatta mål. Därmed 

utvecklas en egen karaktärsstruktur som institutionaliserar vissa handlingsmönster genom 

organisationens inre logik (Abrahamsson, 1994, ref. av Abrahamsson & Andersen, 2005).   

 

4.2.2 Den rationella synen på organisationen  

Johansson (2007) uppfattar organisationer som rationella och uppbyggda av formella 

strukturer, vilket ger organisationen en legitimerande och stabiliserande roll. Författaren antar 

därmed att organisationer måste ha en formell struktur då de annars förlorar sin legitimitet.  

Detta sätt att betrakta organisationen på innefattar föreställningen av att 

organisationsledaren skall kunna planera en entydig och optimal organisering av arbetet. 

Detta kräver således bland annat kännedom om uppgiften, förmåga att överblicka 

arbetsprocessens olika delar avseende beskrivna uppgifter och mål, överblick av de resurser 

som finns tillgängliga i organisationen samt formulering av ramar för personalen (Lima, 

2007). Målet för detta arbetssätt är att organisationens delar skall hänga ihop logiskt och 

entydigt. Avseende organisationens rambyggnad innebär detta att de anställda går in och 

fyller en rollfunktion på arbetet. När yrkesutövaren möter problematiska situationer i arbetet 

förutsätter organisationens uppbyggnad att individen vet hur denna skall handla. Det 

rationella tänkandet och medvetenheten kring uppgift och funktion medför därmed tydlighet i 

arbetet (Lima, 2007). Lima (2007) poängterar att i enlighet med den rationella 

organisationssynen är två idéer bärande, nämligen möjligheten att optimera organisationen till 

arbetsuppgiften samt att medarbetare agerar som förväntas av dem.  

Det finns både möjligheter och begränsningar avseende den rationella synen på 

organisationen. Till viss del begränsas medarbetarens handlingsutrymme då det föreligger 

handlingsrutiner att tillämpa för att hantera arbetsuppgifterna. Förändringar kan även utgöra 

en nackdel då mönster, rutiner och tillvägagångssätt är starkt etablerade i organisationen, 

vilket eventuellt kan minska en utvecklingsprocess. En fördel kan vara den trygghet som 

medarbetare försätts med då det bakom de flesta situationer redan existerar en beprövad 

lösning (Lima, 2007).   

4.2.3 Den institutionella synen på organisationen  

Den typ av organisation som socialtjänsten representerar benämns ibland som 

människobehandlande eller ”human service”-organisation. Det härrörs av socialtjänstens 

uppdrag att identifiera individerna som har rätt till hjälp, bistå med hjälpen och ibland söka 
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förändra individernas sätt att tänka och handla genom olika former av interventioner 

(Hasenfeld, 1983, ref. av Bergmark & Lundström, 2008). Socialtjänstens uppdrag är beroende 

av politikerna som styr resurserna samt av invånarna i samhället som söker socialtjänstens 

hjälp. Med andra ord är det inte enbart professionen i sig som bestämmer hur arbetet skall 

utföras, utan även utomstående faktorer (Bergmark & Lundström, 2008). Den institutionella 

teorin har fått särskild förankring inom socialt arbete genom forskning (Bergmark & 

Lundström, 2008). Den institutionella teorin kännetecknas av en betoning på förhållandet 

mellan individ, organisation och samhälle, och kritiserar således den rationella organisationen. 

Både dess inre och yttre sidor av legitimitetsfenomenet belyses vid fokus på organisationens 

regler och värden. Ett ytterligare synsätt på organisationen i enlighet med den institutionella 

teorin är att regler och handlingsmönster skapas av olika professionella grupper, av staten 

eller i den offentliga debatten. Därmed bestäms inte reglerna av den formella strukturen utan 

det är organisationen som är ett resultat av de institutionella reglerna (Meyer & Rowan, 1977, 

ref. av Abrahamsson & Andersen, 2005). Organisationer utgörs således av socialt 

konstruerade fenomen då de är produkter av idéer, värdesystem och värdeuppfattningar 

(Abrahamsson & Andersen, 2005).  

4.2.4 Det dynamiska perspektivet på organisationen  

Ett alternativ till det rationella och institutionella synsättet på organisationen är det dynamiska 

perspektivet där organisationen betraktas som en organism vilken måste utvecklas utifrån krav 

från den utomstående miljön. Detta för att organisationen skall kunna överleva förändringarna 

och existera vidare (Lima, 2007). Interaktionen mellan länder, stater och kommuner emellan 

ökar, liksom kunskapsutvecklingen vilket medför vitaliserade och nyanserade perspektiv på 

organisationer. Tekniker utvecklas ständigt för mer effektiva och produktiva verksamheter, 

vilket speglas i organisationsutvecklingen (Andersson, 1994). Organisationsutvecklingen 

leder till slutsatsen att begreppet organisation är historiskt betingat och således är historiskt 

föränderligt (Bakka, Fiveldal & Lindkvist, 2006, Lima, 2007, Andersson, 1994).  

4.2.5 Organisationskultur  

Enligt Andersson (1994) innefattar begreppet organisationskultur en samling faktorer som kan 

uppdelas i formella respektive informella faktorer. Av de formella faktorerna finnes bland 

andra aspekter som teknologi, mål, struktur, kompetens, färdigheter samt ekonomiska 

resurser. De informella aspekterna utgörs av attityder, känslor, värderingar, sociala relationer 

samt gruppnormer. De informella faktorerna utgörs således av individernas egenskaper medan 

de formella består av de strukturella processerna av organisationen. Vidare menar Andersson 

(1994) att organisationskultur kan tolkas som ett samlingsbegrepp för de ledande 

värderingarna i en organisation. Organisationskultur beskrivs, i enlighet med en 

socialpsykologisk ansats, som mönster av antaganden som skapats eller utvecklats av 

arbetsgruppen, vilken lärt sig använda sig av och bemästra de interna samt externa 

anpassningsproblemen för organisationen. Till detta resonemang hör att sociala och kulturella 

mönster växer fram av omedvetna inlärningsprocesser. Vidare beskriver Andersson (1994) att 

kulturelementen kan bestå av olika grundvärderingar, ideologier samt organisationsfilosofier. 

Författaren poängterar att förståelse för organisationskulturen kan bidra till kunskap kring 

fenomen som tidigare ansågs vara obegripligt. Exempelvis kan verksamhetens 

organisationskultur vara av mycket god karaktär vilket motiverar gruppen till att prestera, 

trots negativa arbetsförhållanden. Kulturen kan på så sätt stärka integrationen inom de interna 

processerna, vilka ger färdriktning avseende vilka kriterier organisationsmedlemmarna skall 

agera utefter. Detta resonemang stärker i sin tur antagandet om att det föreligger ett samband 

mellan struktur, process och kultur.  
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4.2.6 Specialisering inom det sociala arbetet  

Inom det sociala arbetet synliggörs en tydlig organisationsutveckling avseende arbetets praxis. 

Då förarbetena till Socialtjänstlagen under 1970-talet framhävde helhetssynen som ledstjärnan 

inom det sociala arbetet innebar det ett avståndstagande från symtomtänkande och att arbetet i 

så hög mån som möjligt skulle integreras. Specialisering förkastades och lösningar som skall 

beröra ett flertal samhälleliga problem lyftes. Över tid utvecklade helhetssynen framväxten av 

generalistkompetens vilket skulle representera tjänstemännens professionalitet inom det 

sociala arbetet. I hårddragen mening skulle yrkeskompetensen handla om att ”veta lite om 

mycket”. Dock hävdas att principerna av helhetssynen inte fått slagkraft utanför ”teorin”. I 

praktiken har utvecklingen av arbetet inom socialtjänsten gått åt motsatt riktning än vad som 

förordnades. Tidigare integrerade lösningar har ersatts med specialisering i form av särskilda 

enheter för barn- och ungdomsarbete, missbruksvård samt försörjningsstöd (Bergmark och 

Lundström, 2008). Socialtjänstens organisering tenderar att återfalla i tidigare mönster då 

integreringsproblem löses med specialisering. Den tidigare funktionsprincipen avseende 

sociala problem präglar således socialförvaltningar idag. Att äldre institutionaliserade mönster 

ter sig återkomma vid omorganiseringar anses typiskt för människobehandlande 

organisationer (Lundström och Sunesson, 2006, ref. av Bergmark och Lundström, 2008). 

Specialisering inom socialtjänsten menas åstadkomma administrativa förbättringar då 

arbetsfördelningen utvecklas och renodlas. Det syftar även till en förtätning av den 

professionella kompetensen på särskilda områden, vilket innebär att tjänstemännen inom 

socialtjänsten i stort innehar olika befattning. Specialisering kan bidra till ökad kunskap, 

kompetens, samt nya och förbättrade metoder avseende diagnostisering och behandling 

(Bergmark och Lundström, 2008).  

 Vi människor har utvecklat mer kunskap kring organisation och människors beteende i 

organisationer. I samband med samhällsutvecklingen medför detta ett mer kritiskt 

förhållningssätt till organisationsstrukturer då vi som anställda ställer mer krav på de 

organisationer vi arbetar inom. Samtidigt som de anställda drar organisationen mot den 

riktning de önskar kan tekniska och ekonomiska riktningar tvinga organisationen åt ett annat 

håll (Bakka, Fiveldal & Lindkvist, 2006). På ett strukturellt plan betonas att kommuners 

ekonomiskt utsatta situation sannolikt bidrar till de förändringar som görs organisatoriskt i 

landet. Besparingsmål och kostnadseffektiva begrepp lyfts fram mer än tidigare. 

Specialiseringen anses vara en naturlig strategi för att hantera sociala problem på ett så 

produktivt och kostnadseffektivt sätt som möjligt, för att få ut mer av det sociala arbetet för de 

satsade skattepengarna. Effekterna av kommunernas ekonomiska politik antas ha drivit 

skapandet av öppenvårdsinsatser samt särskilda boenden för missbrukare, som alternativ till 

kostsamma institutionsplaceringar (Bergmark och Lundström, 2008).  

4.3 Socialpsykologi  

Socialpsykologiska teorier används för att ge förståelse för sociala samspel. Sociala 

företeelser innefattar mer än bara individuella beteenden. De inkluderar mötet mellan 

människor, samspelet dem emellan och hur de tillsammans skapar sociala situationer och 

”kraftfält” som påverkar individerna på olika sätt. Sociala situationer som utåt sett kan ses 

vardagliga och naturliga kan grunda sig i komplexa mänskliga processer som kan ha stor 

betydelse för människor och väcka starka känslor (Johansson & Lalander, 2010).  

 Vi beskriver i följande avsnitt innebörden av symbolisk interaktionism och grupprocesser. 

Detta för att skapa förståelse för hur anställda på en arbetsplats kan komma att påverkas, dels 

av varandra inom arbetsgruppen och dels av yttre förväntningar som exempelvis samhället.  
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4.3.1 Symbolisk interaktionism  

 Kroppens födelse är biologisk, människans födelse är social (Blumer, ref. av Svedberg, 2012, s. 33).  

 

Relationen mellan individer i en arbetsgrupp kan förstås ur ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv som belyser att individer formas genom samverkan av sociala relationer och 

grupperfarenheter. Genom “social interaktion” kan individen dels förstå vilken samvaro denne 

befinner sig och vilka processer som sker inom den. Människan blir även varse andras 

reaktioner och attityder till dennes handling genom en “social spegling” som innebär att 

individen ser sig själv genom andras ögon (Svedberg, 2012). Interaktionen sker mellan 

människor men även mellan individen själv genom det talade och skrivna språket samt genom 

klädval och gester eller beteenden (Trost & Levin, 2010).  

Inom symbolisk interaktionism ses världen som social i sin organisation. Människan lär sig 

successivt innebörden av olika symboler och objekt genom “social mognad- och förändring”. 

Människor ingår på så vis i en “socialisationsprocess” under hela sitt liv där hon lär sig hur 

hon bör och inte bör bete sig i olika situationer (Trost & Levin, 2010). Individen har dock en 

kritisk iakttagningsförmåga som reglerar intryck så att en egen identitet kan formas.   

När människor interagerar formas en grupp som är sammansatt av flera positioner. En 

position innebär individens egenskap eller medlemskap i gruppen. En positions karaktär 

utgörs genom andra mot-positioner. Genom att tillhöra en grupp utsätts medlemma för 

förväntningar. Varje position i gruppen har förväntningar som utgörs av normer och regler för 

hur man skall bete sig exempelvis i arbetet. En del förväntningar är formaliserade och tydliga, 

som stadgade lagar, medan andra är mer diffusa och outtalade. Förväntningar kan vara sända 

från exempelvis samhället i form av normer för hur vi bör bete oss. Och förväntningar mottas 

av oss genom observationer och varseblivningar. När de sända förväntningarna inte mottas på 

rätt sätt sker det lätt normbrott, det vill säga att man beter sig på ett sätt som inte förutsätts och 

godkänns av avsändaren. När detta sker riskerar individen att bli bestraffad genom att bli 

ifrågasatt eller i värsta fall förlöjligad eller utstött (Svedberg, 2012). Individen har oftast 

tillfälle att omtolka situationen och bete sig på ett mer lämpligt sett från avsändarens 

perspektiv, det vill säga att definitionen av situationen blir sammalunda för de inblandade 

vilket gör att personerna beter sig därefter (Levin & Trost, 2010).   

     Särskiljande mellan den egna gruppen och andra görs genom att man värderar vad som är 

sant och giltigt i den andra gruppen. Skillnaden utgör sedan en måttstock för individens och 

gruppens handlande gentemot andra grupper (Svedberg, 2012).  

4.3.2 Gruppbildning 

 
Säg mig med vem du umgås och jag ska säga dig vem du är! (Van Goethe, ref. av Svedberg, 2012, s. 37)  

För att göra särskilja mellan en samling människor och en grupp finns det vissa 

omständigheter som bör uppfyllas. Det skall vara en “relation” mellan medlemmarna i form 

av attityder, gemensamma gillande och ogillande samt skillnader i prestige och status. Inom 

gruppen finns det “normer” som består av uttalade och underförstådda förväntningar som 

förväntas följas (Svedberg, 2012). Till detta vill vi tillägga “positioner” som innebär 

individens egenskap eller medlemskap i gruppen. En positions karaktär tydliggörs genom 

andra mot-positioner (Trost & Levin, 2010).   

     Grupper kan vara informella (spontana, genom fri vilja) och formella (arbetsgrupp, med 

formellt ledarskap). Inom en arbetsgrupp förekommer båda formerna, dels en formell som 

utgörs av arbetets syfte, regler, rutiner och ledare samt en informell del som formas av 

sympatier och vänskapsband. Det formella systemet skall tillvarata organisationens intresse 

medan den informella uppfyller individuella behov och intressen (Svedberg, 2012).  
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     Grupper kan till viss del ses som en “marknadsplats” där balans mellan insatser och 

belöning avvägs. Om konsekvenserna av ett beteende resulterar i belöning på något sätt 

kommer beteendet troligtvis att upprepas. För att upprätthålla en god balans krävs det rättvisa 

och förhandlingar. Om individen upplever att insatsen är större än belöningen kan känslor av 

frustration uppkomma och leda till att individen söker upprättelse eller i värsta fall lämnar 

gruppen för en mer lovande marknadsplats (Svedberg, 2012; Kazemi & Johansson, 2012).  

     Le bon (ref. av Svedberg, 2012) har uppmärksammat att trots att grupper består av 

individer med olika levnadssätt och karaktär omvandlas de till en “massa” och får en 

“kollektivsjäl”. Detta medför att människor tillsammans handlar på ett annorlunda sätt än vad 

individerna kanske skulle göra på egen hand. Le bon utvecklade tankar kring “gruppsmitta” 

vilket innebär att sociala grupper överför känslor och beteenden mellan sina medlemmar. 

     Förutom att grupper kan “smitta” av olika sinnestånd på varandra hävdar Bion (ref. av 

Svedberg, 2012) att de även kan hjälpa härbärgera negativa känslor. Detta uppmärksammades 

av Bion (ref. av Svedberg, 2012) under rehabilitering av traumatiserade soldater. I grupp 

kunde de prata av sig om den svåra situationen som de individuellt upplevde som 

övermäktigt. Gruppen delas upp i två komponenter, en “arbetsgrupp” och 

”grundantagandegruppen”. Arbetsgruppen består av individer som “gör sitt jobb” och för 

gruppens målsättning framåt. Arbetsgruppen handlar uppgiftsinriktat och problemlösande 

genom att följa rationella strukturer. Men grupper håller sällan en stabil arbetsgång. Alla 

grupper kan bli trötta och känna vanmakt inför uppgifter eller uppleva andra svårigheter.  

4 Metod  

4.1 Val av metod  

Då studien har till syfte att söka kunskap om den psykosociala arbetsmiljöns påverkan på 

socialarbetarens arbetsförutsättningar samt socialarbetarens förmåga att uppfylla 

socialtjänstens intentioner har vi valt att använda oss utav en kvalitativ forskningsstrategi som 

genomförs med en abduktiv ansats. Abduktiv ansats är lämpligt när forskaren saknar tidigare 

erfarenheter kring ämnet och därmed saknar tillräcklig förförståelse som kan användas till 

vägledning vid val av lämplig teori. Istället utnyttjas föreliggande forskning och 

referensramar som inspirationskälla vid upptäckt av mönster samt vid bildning av hypoteser. 

Den nya kunskapen kopplas därefter till teorier, vilka kan bidra till förståelse för varför vissa 

mönster uppstår varpå forskaren på nytt söker empiri för att utveckla sin kunskap (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). Inför studien använde vi oss av detta forskningssätt då vi kände att vi 

hade ringa kunskaper kring lämpliga teorier och forskning på ämnet. Genom en grundlig 

avsökning av tidigare forskning kunde vi upptäcka mönster som vi sedan kunde koppla till 

och tolka med ovannämnda teorier.   

     Vidare är det med hänsynstagande till studiens syfte lämpligt att använda sig av en 

kvalitativ forskningsmetod då denna ger beskrivande data av individens utsagor samt 

handlingar (Bryman, 2008; Larsson, 2005; Kvale & Brinkmann, 2009). En kvalitativ 

forskningsstrategi medför möjligheter att i detalj beskriva och analysera vetenskapliga texter 

eller forskningsintervjuer som fokuserar på det valda undersökningsämnet. Syftet kan 

exempelvis vara att beskriva och förstå respondenters subjektiva upplevelse av ett studerat 

fenomen, vilket sedan används som grund för analys för att utvinna kunskaper av ämnet 

utifrån ett helhetsperspektiv. Detta innebär att utvalda teman utgör forskningens syfte och att 

sambandet mellan dessa analyseras för att sedan kopplas till en generell förståelse (Larsson, 

2005). 
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     Den kvalitativa forskningen påbörjas vanligtvis med att undersöka litteratur inom området 

samt genom formulering av forskningsfrågor. Data kan insamlas genom intervjuer för att 

synliggöra intervjupersoners attityder, känslor, tankar samt kunskaper (Larsson, 2005; Kvale 

& Brinkmann, 2009). Den kunskapsteoretiska ståndpunkten som forskaren i en kvalitativ 

studie använder sig av syftar, utöver tidigare nämnda aspekter, även till att skapa en 

tolkningsinriktad förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i den 

studerade miljön tolkar denna verklighet (Bryman, 2008).  

4.2 Litteraturanskaffning  

Litteraturanskaffning för studien har genomförts med användning av databaser som DIVA, 

google scholbar, Social service Abstract, Summon och Libris. Utöver databaserna har övrig 

forsknings litteraturlistor kommit till nytta för vidare insamling av litteratur. Olika sökord har 

använts för relevant litteraturanskaffning, vilka är; psykosocial, social work, work health, 

psykosocial arbetsmiljö, organisation, organisationsteori, socialpsykologi, socialt arbete, job 

satisfaction, social support, socialt stöd.  

4.3 Urval  

Då studien syftar till att söka kunskap kring socialsekreterarens upplevelse av sina 

arbetsförhållanden och sin arbetsmiljö, begränsades urvalet av respondenter till att enbart 

innefatta socialsekreterare. Vi använde oss på så vis av ett målstyrt urval som innebär att 

respondenterna har direkt hänvisning till våra forskningsfrågor (Bryman, 2008). Vidare 

kännetecknas ett målstyrt urval av att deltagare till studien väljs ut strategiskt så att de utvalda 

deltagarna är relevanta för den studien som skall genomföras. Därmed uteslöts alternativa 

intervjuer med gruppledare eller enhetschefer då dess eventuella utsagor inte ansågs relevant 

för vår studie. Då urvalet inte sker slumpmässigt kan resultaten inte heller generaliseras till en 

större population.  

     Ett kriterium vi hade för urvalet var att samtliga respondenter skulle arbeta som 

socialsekreterare inom samma enhet. Vi resonerade att samma enhet borde ha liknande 

arbetsmiljö som vi då kan diskutera kring och upptäcka vilka faktorer som upplevs som goda 

respektive mindre goda för just denna arbetsmiljö. Vi ville även ta reda på om faktorerna av 

en god respektive mindre god arbetsmiljö var individuella eller om återkommande mönster 

inom verksamheten skulle utläsas. Vi antog att om vi blandade respondenter från olika 

enheter kunde arbetsmiljön i form av arbetsbelastning eller gemenskap skilja sig för mycket 

åt. Därmed har studien avgränsats till enbart en enhet. Vi genomförde individuella intervjuer 

med fyra socialsekreterare på en utredningsenhet för vuxna med personalomfattning om färre 

än 20 i en kommun i Mellansverige. Av de fyra respondenterna har tre av dem arbetat på 

enheten under mindre än två år. Vi resonerar att detta således kan påverka resultatet då dessa 

tjänstemän kan inneha ett annorlunda synsätt på organisationen då de fortfarande befinner sig 

i en ny fas i yrket. Det framträdde även skillnader bland svaren hos de ”nya” 

socialsekreterarna vid jämförelse med svaren hos respondenten som arbetat på enheten sedan 

en längre tid tillbaka.  

4.4 Användning av semistrukturerad intervjuform  

En semistrukturerad intervju handlar i regel om att intervjuaren har en uppsättning frågor som 

kan beskrivas som ett frågeschema, men strukturen på frågorna och ordningsföljden är inte 

bestämd (Bryman, 2008). En semistrukturerad intervju inger en enklare strukturering vid 

analys av resultatet än en ostrukturerad intervjuform, där frågorna ställs spontant och öppet 
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(Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare beskrivs en semistrukturerad intervju utgöras av en lista 

med teman som skall beröras, vilket brukar kallas för intervjuguide. Även om ordningsföljden 

inte behöver vara bestämd följer ofta intervjuaren den ursprungliga ordningen och med den 

ursprungliga ordalydelsen (Bryman, 2008).  

     Vår intervjuguide (se bifogad bilaga) var genomgående strukturerad utefter teman, vilket 

förenklade kodning av resultatet. Ändock erhölls en spontanitet och livlighet under samtalen  

då intervjupersonerna ställdes öppna frågor som ingav utrymme att fritt diskutera och fundera 

kring de ämnen som styrde intervjun. Att ställa öppna frågor kan vara ett sätt att få ut de mest 

berikande svaren då samma fråga kan betyda olika saker för olika människor. Därför bör 

frågorna ”modifieras för att passa varje individs vokabulär, bildningsnivå och 

fattningsförmåga” (Kinsey, 1949, ref. av Kvale & Brinkmann, s. 150, 2009).  

Vid intervjuförfarandet ställdes huvudfrågorna på i princip likvärdiga sätt, men följdfrågor 

formulerades individuellt baserade på respondenternas svar. Att ställa följdfrågor för ökad 

förståelse är centralt för den semistrukturerade intervjun eftersom intervjuprocessen anses 

vara flexibel. Med detta menas att tonvikt läggs på hur respondenten uppfattar frågan och vad 

denne anser vara viktigt vid förklaring och förståelse av händelser, mönster och beteenden vid 

besvarandet av frågan (Bryman, 2008).   

4.5 Genomförande 

Vi kontaktade två gruppledare på socialtjänsten i den kommun vi önskade genomföra vår 

studie på. En av gruppledarna kontaktade oss omgående med besked om intresse från dennes 

enhet. Därefter utformade vi ett informationsbrev som redogjorde för vårt syfte, att 

deltagandet var frivilligt, att empirin endast skall användas i forskningssyfte samt att studien 

kommer att avidentifieras då fiktiva namn används i studiens resultat i enlighet med de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2011) anger. Gruppledaren vi hade kontakt 

med vidarebefordrade vårt informationsbrev till enhetens samtliga socialsekreterare så att de 

enskilt kunde avgöra om de ville vara med i studien. Sex socialsekreterare hörde av sig och 

intervju bokades med fyra utav dem. De andra två valde att inte medverka på grund av 

tidsbrist. 

    Vi bokade in intervjuer efter respondenternas önskemål och tillgänglighet på enhetens 

socialkontor. Detta för att få inblick i den fysiska samt den sociala arbetsmiljön, genom att 

exempelvis se hur kollegorna interagerade med varandra. Samtliga intervjuer genomfördes i 

de samtalsrum där socialsekreterarna för utredningssamtal med klienter. Vi resonerade att 

respondenterna skulle känna sig mer bekväma på ”hemmaplan” samt detta gav oss 

möjligheten att få bättre uppfattning av deras arbetsplatsmiljö. Vi bad om samtycke att spela 

in intervjuerna med ljudinspelare, vilket samtliga accepterade. Intervjuer är lämpligt att spela 

in och transkribera för att datainsamlingen skall vara så korrekt som möjligt vid kodning. 

     Inför intervjun informerade vi ytterligare en gång angående syftet, vilka vi var, hur vi 

kommer att använda intervjuerna, att de kunde avbryta sitt deltagande av studien samt hur de 

kunde kontakta oss vid funderingar. Att inleda intervjun på detta sätt benämns ”orientering” 

och innebär att intervjuaren definierar situationen för intervjupersonen, berättar om syftet 

samt tar upp användning av bandinspelning. Ytterligare information rekommenderas att vänta 

med tills efter att intervjun är genomförd (Kvale & Brinkmann, 2009).  

     Efter den inledande orienteringen började vi med våra frågor som vi hade utformat i vår 

intervjuguide. Frågorna uppdelades i teman för att få en helhetsbild av arbetssituationen samt 

för att effektivisera intervjutiden. Dessa teman utgjorde vår intervjuguide; bakgrund, 

organisation, arbetsmiljö och hälsa, klientarbetet, socialt stöd och socialtjänstens 

intentioner/uppdrag.  
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     En uppföljning bör komplettera den slutförda intervjun. Att exempelvis fråga om 

intervjupersonen har något att tillägga efter att samtliga frågor ställts ger denne möjlighet till 

reflektion och återkoppling till ämnen som eventuellt upplevts oklart (Kvale & Brinkmann, 

2009). Således avslutades varje intervju med att vi frågade deltagaren om det var någonting 

denne ville tillägga. Vid ett intervjutillfälle utmynnade det i väsentlig information angående 

dilemman i arbetet, vilket ingav oss fördjupad förståelse kring komplexiteten av 

socialtjänstens uppdrag.  

4.6 Kodning och analys av empirin  

Vi började med transkribering av materialet omgående efter varje intervju för att förhindra att 

för mycket material ansamlas vilket vi ansåg kunde försvåra transkriberingsprocessen. 

     En vägledande princip vid analys och kodning av kvalitativ empiri är att fokusera på 

specifika frågeområden eller teman som hör samman med syfte och frågeställningar (Larsson, 

2005; Kvale & Brinkmann, 2009). Vi valde att skriva ned intervjuerna ordagrant för att ges 

möjlighet att utläsa återkommande teman samt formuleringar. Inför kodning började vi med 

att läsa igenom alla intervjuer utan att föra anteckningar. Därefter läste vi materialet 

ytterligare en gång där vi nu antecknade viktiga iakttagelser samt tog fram nyckelord och 

möjliga diskussionsteman som antyddes i materialet. Detta i enlighet med Brymans (2008) 

kodningsförfarande som kännetecknas av att framträdande teman används som grund för 

tolkning. 

     Efter att termer och nyckelord valts ut granskades dem för att utläsa om dessa möjligen 

hade samma innebörd för våra respondenter. Vi uppmärksammade likheter och olikheter i 

koderna och värderade om dessa var viktiga att ta upp som teman. Vi värderade även 

nyckelord som var relaterade till det vi läst i tidigare forskning som kunde vara viktiga att 

analysera. Vi började långsamt bilda hypoteser/kopplingar kring socialsekreterares 

upplevelser av olika fenomen med det vi läst om i tidigare forskning. Vi började även 

kategorisera det som sades efter huvudteman där flera subteman ingick. En sådan 

kodningsprocess kallas för tematisk analys då tyngden ligger på vad som sägs och inte hur det 

sägs (Bryman, 2011).  

Avslutningsvis bestämde vi oss för fyra teman som vi ansåg betydande utifrån 

datainsamlingen och som beskrev respondenternas upplevelser och känslor samt var kopplade 

till den tidigare forskning vi insamlat.  

     Kodning av vårt resultat utmynnade i följande teman inför vår analys: socialsekreterarens 

arbetsförutsättningar, socialt stöd, den psykosociala arbetsmiljön och förmågan att uppfylla 

socialtjänstens intentioner. Varje tema berör olika faktorer som används till grund för analys.  

4.7 Reliabilitet och validitet  

För att undersöka studiens kvalité måste varje författare ställa sig kritisk inför sin framtagna 

studie. Enligt Fejes och Thornberg (2009) ska forskningsfrågan besvaras med lämplig 

datainsamlingsmetod och skälig analysmetod för att säkerställa studiens generaliserbarhet och 

kvalitet.  

     Reliabiliteten i en kvalitativ studie utgörs av två komponenter; extern reliabilitet samt 

intern reliabilitet. Den externa reliabiliteten representerar i vilken utsträckning en 

undersökning kan replikeras (upprepas). Detta innebär möjligheten att replikera den sociala 

miljön med dess betingelser, vilket anses vara en utmaning i den kvalitativa forskningen då en 

miljö inte kan ”frysas” (Bryman, 2008). Då respondenternas upplevelser angavs vid det 

specifika intervjutillfällets är det svårt att veta om intervjun skulle generera samma resultat 

om den genomfördes vid ett senare tillfälle. Den interna reliabiliteten innebär att forskarna 

som genomför studien kommer överens om tolkning av empirin (Bryman, 2008). Detta 
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försökte vi bevara genom att tillsammans koda och diskutera hur vi uppfattade de olika 

svaren, samt lyfte fram våra likheter och olikheter för att sedan enas om ett tillvägagångssätt. 

Vi upplevde dock att vi delade rätt lika tankar kring resultatens olika delar.  

     En studies validitet inrymmer att forskaren verkligen undersökt det som avsetts att 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009; Fejes & Thornberg, 2009). Tvetydiga resultat och föga 

övertygande analys riskerar att begränsa studiens validitet. Validiteten i en kvalitativ studie 

uppdelas vanligen i intern validitet och extern validitet. Den interna validiteten kännetecknas 

av att det föreligger en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de 

teoretiska resonemangen denne för. Den externa validiteten berör i vilken utsträckning 

resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. På grund av detta 

begränsade urval och fallstudier som vanligen präglar kvalitativ forskning utgör ofta studier 

bristande extern validitet (Bryman, 2008). Alternativa begrepp som motsvarar validiteten är 

rigorösitet, trovärdighet och tillförlitlighet (Fejes & Thornberg, 2009). Begreppen inrymmer 

betydelsen av att använda sig av hållbara insamlingsmetoder för att få fram tillförlitlig resultat 

samt noggrann och systematisk analys av empirin. Vi anser att studiens validitet är hög då vi 

preciserat vårt syfte och våra frågeställningar och format vår intervjuguide därifrån. Då syftet 

avser att undersöka respondenternas upplevelser anser vi att en kvalitativ 

datainsamlingsmetod var mest lämpad för att uppgiften. Vi utförde även ordagranna 

transkriberingar så att viktig information och nyanseringar i resultaten inte skulle förbises. På 

så vis anser vi att resultatet är av tillförlitlig och besitter trovärdig karaktär. En motsägande 

faktor är dock att under utformningen av intervjuguiden valde vi att inte utforma för 

djupgående frågor då vi önskade att respondenterna skulle berätta med egna ord kring teman 

de ansåg viktigast. Detta kan ha lett till att viss information inte framträdde då vi hade liten 

styrning i intervjuförfarandet.  

     Inför vår studie hade ursprungligen sex intervjuer bokats men två av dessa avbokades. På 

grund av tidsbegränsningen kunde vi inte söka nya respondenter varpå vi beslöt att nöja oss 

med de vi hade. Vi är medvetna om att detta medför att studiens externa reliabilitet och den 

interna validiteten påverkas då resultaten inte kan tillämpas på övriga arbetsmiljöer och 

arbetsplatser samt att vi inte kan utesluta det faktum att svarsvidden hade varit större om fler 

än fyra socialsekreterare intervjuats. En annan omständighet är att flertalet av respondenterna 

arbetat på enheten under två år. Detta anser vi kan påverkat utfallet då respondenterna inte har 

upplevt den rådande psykosociala arbetsmiljön i samma grand som socialsekreterare som 

arbetat längre tid på enheten. Samtidigt kan vi se att de har samma ansvar som de som jobbat 

längre vilket gör att alla utsetts för likvärdiga påfrestningar. Resultatet blir således dels valid 

då resultatet har god överensstämmelse med studiens forskningsfråga men dels mindre 

nyanserat då respondenterna saknar tidigare erfarenheter och kunskaper kring arbetsmiljöns 

konsekvenser och påfrestningar på längre sikt. Således begränsas studiens generaliserbarhet 

då resultaten inte kan härledas till socialsekreterare med andra förutsättningar som exempelvis 

längre anställning på arbetsplatsen.  

4.8 Etiska överväganden  

Inför en studie med olika respondenter skall varje forskare fråga sig om forskningen utförts 

etiskt riktigt. Enligt Wibeck (2000) föreligger det mindre risk att hamna i etiska konflikter vid 

relativt ostrukturerade former då deltagare ges större möjlighet att avstå från att svara på en 

fråga eller vika av från känsliga ämnen. Med hänsyn till detta utformade vi ett 

informationsbrev med exempel på teman vi avsåg att fråga kring så att de lättare kunde ställa 

sig in i det övergripande ämnet (se bilaga 2) samt som berörde vetenskapsrådet etiska 

principer som vanligtvis förekommer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är 
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följande; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

     Informerat samtycke innebär att deltagarna delges det allmänna syftet med studien, hur den 

är upplagd samt att deltagandet är frivilligt (Kvale & Brinkmann, 2009). Informationskravet 

uppfyllde vi genom att informera deltagare studiens syfte och teman i informationsbrevet. 

Detta gav respondenterna möjlighet att reflektera kring ämnet och deras tankar kring det. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenterna själva fick välja om de ville delta eller 

inte, genom att frivilligt ställa upp ger respondenterna även samtycke. Vi informerade även att 

de när som helst kunde avbryta deltagandet. Konfidentialitetskravet tillgodoseddes då vi 

förklarade att privata data inte kommer att användas och att datainsamlingen anonymiseras. 

Slutligen informerade vi om studiens nytta och att datainsamlingen endast skall användas i 

forskningssyfte i enlighet med principerna av nyttjandekravet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Eftersom studien berör socialsekreterares arbetsmiljö kan respondenterna uppleva viss 

osäkerhet kring vad de vill dela med sig av. På grund av detta var vi mycket noggranna med 

att informera att vi inte kommer att publicera namn eller andra kännetecknande egenskaper 

som kan återkopplas till dem. Viss övervägning gjordes gällande var intervjuerna skulle ske. 

Vi ansåg att intervjuer på arbetsplatsen skulle öka möjligheten för deltagande då 

respondenterna inte behövde avse ytterligare tid för bland annat ta sig till platsen där intervjun 

skulle genomföras. Samtidigt kunde detta begränsa respondenternas möjlighet att vara 

anonyma inom arbetsgruppen då andra anställda kunde se att vi befann oss på arbetsplatsen 

och kunde då ”lista ut” vilka som medverkat i studien.  

    Vi gav även ut våra mejladresser och telefonnummer så att de snabbt kunde kontakta oss 

vid frågor och funderingar. Viss reflektion kring etik präglade även utformningen av vår 

intervjuguide då vi valde att distribuera frågorna så att vi började med enkla inledande frågor 

för att sedan gå in på mer personliga frågor och sedan avsluta med mer lättsamma frågor igen. 

Vi ville avsluta intervjun med positiva känslor hos deltagarna för att inte sätta igång negativa 

tankekedjor inför resterande arbetsdag. Vi avslutade med att meddela samtliga respondenter 

att de gärna får ta del av studien när den är färdigställd  

4.9 Metoddiskussion  

Som tidigare nämnts valdes en kvalitativ metod för denna studie då syftet är att undersöka 

socialsekreterarens upplevelser. Karpatschof (2006, ref. av Kvale & Brinkmann, 2009) hävdar 

att valet mellan kvantitativ och kvalitativ metod bör grunda sig på det ämne som forskaren 

intresserar sig för. Fenomen som serialitet och kontextualitet utgör enligt Karpatschof (2007, 

ref. av Kvale & Brinkmann, 2009) väsentliga ontologiska skillnader. Serialitet är atomiserade 

och personlig individualitet saknar betydelse. Ett exempel som utmärker serialitet är en rad 

människor som väntar på en buss, fenomen existerar som del av enskilda beteenden i en serie. 

Kontextualitet däremot fokuserar på unikheten av komplexa och sociala interaktioner, 

exempelvis inom en grupp som arbetar tillsammans. Vidare poängteras att kvantitativ metod 

således lämpar sig för studier av serialiserade fenomen medan den kvalitativa metoden lämpar 

sig för undersökning av kontextualiserade fenomen, då människor betraktas som medlemmar 

av sociala grupper.  

     Kvantitativ forskning söker förklara något medan kvalitativ forskning söker förstå det som 

analyserats (Fejes & Thornberg, 2009). Vi har med detta i åtanke valt en kvalitativ metod då 

vi syftar undersöka socialsekreterarens personliga upplevelser av sin arbetsmiljö samt förstå 

upplevelserna med hjälp av organisatoriska och socialpsykologiska begrepp. Den kvalitativa 

strategin inger även möjlighet att utvinna deskriptiva skillnader och likheter bland 

respondenterna, vilket således kan analyseras för att söka djupare kunskap kring 

socialsekreterares arbetsmiljö och arbetsförutsättningar- utifrån individuella faktorer.  
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Inför studien diskuterade vi vilken kvalitativ intervjustrategi som bör tillämpas. Vi var till en 

början intresserade av att genomföra fokusgruppsintervjuer men valde sedan att genomföra 

enskilda. Detta för att utvinna så pass individuella resultat som möjligt, då vi resonerade att 

det vid fokusgruppsintervjuer finns risk att respondenterna håller med varandra och unikheten 

förloras. Bryman (2008) styrker att fokusgruppsintervjuer har vissa begränsningar. Det kan 

vid analys av inspelning vara svårt att avgöra vem som säger vad då deltagarna kanske pratar i 

mun på varandra. Vissa deltagare tar även för mycket plats medan andra svarar på ett sätt som 

förväntas av dem, vilket således medför att svaren förlorar sin giltighet.  

      Intervjuer kan utformas på olika sätt. Ett exempel är strukturerade intervjuer som anses ha 

begränsningar inom den kvalitativa forskningen, bland annat på grund av dess slutna frågor 

som kan generera svarskevhet. Enligt Bryman (2008) betyder svarskevhet att svaren blir 

alltför varierande utifrån respondenternas sätt att svara och på så vis utger otydliga attityder. 

Två av de vanligaste svarstendenserna är samtyckande och social önskvärdhet. Samtyckande 

svar berör tendensen att konsekvent hålla med eller ta avstånd från frågor eller påståenden ”ja 

och nejsägare”. Problemet blir att svaren inte inger tillräckligt engagemang och nyanserade 

svar, och således blir svårt att analysera. Social önskvärdhet berör i sin tur effekten av att 

respondenten vill ge en positiv bild av sig själv och därmed styrs svaren utav dennes 

uppfattning av vad som är önskvärt (Bryman, 2008). Med detta i åtanke valde vi att använda 

oss utav en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor, genomförda individuellt med 

deltagarna i studien för att i så hög mån som möjligt undvika svarsskevhet och ta vara på 

respondenternas unika utsagor. Eventuella svårigheter som kan uppstå vid kodning av den 

semistrukturerade intervjun är enligt Bryman (2008) att registrering av svaren inte blir 

korrekta. Till skillnad från den strukturerade intervjun, där slutna frågor oftast ställs, lämnar 

den semistrukturerade formen bredare och längre svar som vid inkorrekt registrering kan ge 

upphov till att intervjuaren förvränger svaren och därmed skapar felkällor. Vi har med detta i 

åtanke spelat in varje intervju och återgivit respondenternas svar ordagrant för att undvika 

eventuell förvrängning. Med detta har vi sökt stärka studiens reliabilitet och validitet då vi i 

enlighet med Kvales och Brinkmanns rekommendationer (2009) ordagrant transkriberat 

respondenternas svar samt utformat intervjun utefter studiens syfte och frågeställningar. 

Eftersom enbart fyra respondenter deltog i studien förefaller således reliabiliteten vara 

bristande, varpå vi sökt stärka den begränsade reliabiliteten för den specifika arbetsplatsen 

genom att så utförligt som möjligt tillvarata respondenternas berättelser. Kvale och 

Brinkmann (2009) hävdar att reliabilitet berör forskningsresultatens konsistens och 

tillförlitlighet. Det handlar således om intervjudeltagarna kan komma att förändra sina svar 

under intervjuns förlopp och om andra svar hade framkallats av annan intervjuare. En aspekt 

vi diskuterat mycket kring är respondenternas korta anställning på enheten och vilka 

skillnader vi kunnat få om det förekom större variation av respondenter. Nu i efterhand hade 

studiens validitet främjats av att ha fler kriterier för vilka respondenter vi önskade. En faktor 

kunde vara att respondenten behövt arbete på enheten i över fem år. Samtidigt anser vi att de 

nya respondenterna ingav uppdaterad information kring arbetsplatsen utan att inblanda 

tidigare erfarenheter. Validitet berör frågan om metoden undersöker vad den påstås undersöka 

i ”den utsträckning som våra observationer verkligen speglar de fenomen eller variabler som 

intresserar oss” (Pervin, 1984, ref. av Kvale & Brinkmann, s. 264, 2009). Utifrån detta kan 

studien anses uppfylla kriteriet för reliabilitet för den rådande psykosociala arbetsmiljön samt 

vara valid i den utsträckningen att besvarandet av syfte och frågeställningar härletts av 

studiens resultat.  

5. Resultat och analys 
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Efter kodning av empirin valde vi att fokusera på fyra framträdande teman. Dessa teman 

uppmärksammades under samtal med respondenterna och vi tolkade att dessa var viktiga att 

analysera. Temana är socialsekreterares arbetsförutsättningar, socialsekreterares upplevda 

psykosociala arbetsmiljö, socialsekreterares tillgång till socialt stöd samt förmågan att 

uppfylla socialtjänstens intentioner.  

 Vi har inför varje analysavsnitt preciserat de faktorer som framträtt av resultatet vilka 

utgjort grund för analysen. 

5.1 Socialsekreterarens arbetsförutsättningar 

Faktorer som framkom i beskrivningen av respektive socialsekreterares arbetssituation var 

inriktningen på missbruksproblematik, oklarhet kring ärenden som inte berör missbruk, 

gemensamma rutiner och målsättningar, inflytande avseende arbetstid samt hög 

arbetsbelastning. Respondenterna upplever dessa faktorer som stressutlösande i arbetet och 

således kommer dessa utgöra grund för studiens analys av respondenternas 

arbetsförutsättningar. 

 Samtliga respondenter på kommunens vuxenenhet uppger att utredningsenhetens uppgifter 

består av utredning och handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Utredningen syftar främst till att bedöma 

individens behov, samt bedömning av eventuella åtgärder. Behovet hos kommunens 

medborgare skiftar, men överlag anser samtliga respondenter att handläggarna på 

vuxenenheten har en ständig arbetspress på sina axlar i form av hög arbetsbelastning. 

 
 Ja det är en stor arbetsbelastning. Mycket klienter, vissa tar mer tid. Vissa komplexa fall då många aktörer är 

 påkopplade. Så både mängd och komplexitet [avseende arbetsbelastningen] (Respondent 2). 

 
 Det är ju den ständiga frågan, socialsekreterare är alltid en hårt pressad grupp och det är höga krav på 

 dokumentationen (Respondent 1). 

 

Den höga arbetsbelastningen uppges vara den främsta stressfaktorn på enheten. Detta härrör 

enligt respondenterna bland annat av att de på förhand inte kan avgöra hur komplext 

ärendeförfarandet kommer att bli och därför finner det svårt att förutse hur mycket tid ärendet 

kommer att kräva. Vidare framgår det att riktlinjerna avseende hur många antal ärenden 

socialsekreteraren skall handlägga åt gången är otydliga samt hur skyndsamt 

handläggningsprocessen ska utföras. Hombrados-Mendieta & Cosana-Rivas (2011) styrker att 

otydliga riktlinjer på arbetsplatsen kan vara stressutlösande då forskning visar på att pressen 

att planera och nå mål samt otydliga förväntningar på arbetsinsats har starka kopplingar till 

anställdas upplevelse av stress. 

 En svårighet avseende arbetsförutsättningarna uppger respondenterna kan uppstå vid 

förhandsbedömningen. Respondenterna på enheten förklarar att det vid förhandsbedömning 

görs en mindre utredning som syftar till att hänvisa individen till adekvat enhet för dennes 

behov. En av respondenterna uppger att vid problematik hos klienten som berör fler områden 

kan det uppstå svårigheter då fler instanser är inblandade. 

 
 …det kan vara ett problem då vi har jättesvårt att hjälpa dem som inte har missbruksproblematik. Det är ju 

 bättre vid förhandsbedömningen att hänvisa till rätt [enhet] då men ibland kan det vara krångligt, många 

  instanser kan vara inblandade och då kan det vara oklart var personen kan hamna (Respondent 4). 

 

Detta kan möjligen medföra negativ stress för socialsekreterarna på enheten då Hombrados-

Mendieta & Cosana-Rivas (2011) forskning belyser att stressutlösande faktorer inom det 

sociala arbetet bland annat härstammar från osäkerhet kring passande insatser och 
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rekommendationer. Stress kan således utlösas hos respondenterna på enheten då de uppger att 

vuxenenheten kan finna svårigheter i att hjälpa de klienter som inte har missbruksproblematik 

men som uppger andra former av utsatthet. Överskuldsatthet och hemlöshet kan vara problem 

som uppdagas hos vuxenenheten där handläggarna finner det svårt att hjälpa dem med just de 

resurser som enheten förfogar över. Forskning inriktad på socialt arbete framhäver brist på 

tydlighet inom organisationen, gränslösa uppdrag och arbetsuppgifter samt oklarheter kring 

vem som skall göra vad, som faktorer som kan leda till ökad stress hos den anställde (Skantze, 

2006; Björling & Hägglund, 2003). Vidare kan oklarheten som respondenterna beskriver 

kring ärenden som inte berör missbruk bero på att arbetet på vuxenenheten är specialiserat 

vilket således minskar ett helhetsperspektiv, vilket Bergmark och Lundström (2008) lyfter i 

sin forskning. Specialisering antas dock av författarna åstadkomma administrativa 

förbättringar då arbetsfördelningen utvecklas och renodlas samtidigt som förtätning av den 

professionella kompetensen inom särskilda områden ökar (Bergmark & Lundström, 2008). Då 

det enligt respondenterna inte sällan förekommer svårigheter på enheten när flera instanser 

kopplats in och den sociala problematiken är omfattande kan detta enligt vår mening utgöra 

ett exempel på när specialisering av socialtjänstens verksamhet missgynnar arbetsförfarandet. 

 Ett enhetligt arbetssätt på vuxenenheten visar sig i form av gemensam utbildning inom ASI 

och MI, vilka är interna utbildningar som genomförs i samband med anställning. MI 

(motiverande samtal) anses av samtliga respondenter ha stor betydelse när det handlar om att 

motivera klienten till förändring och föra samtal. ASI (Addiction Severity Index) är en 

grundläggande utredningsmetod i form av strukturerad intervju som används vid kartläggning 

av klientens missbruksproblematik och behov. Samtliga respondenter uppger att det är av 

betydelse att arbetsgruppen innehar gemensam utbildning eftersom det underlättar 

gemensamma målsättningar och rutiner i yrket. Att samtliga respondenter är överens om att 

internutbildningarna varit positivt för arbetsplatsen kan bero på att personalen försätts med 

trygghet då det bakom varje situation redan existerar en beprövad lösning (jfr. Lima 2007). 

Detta resonemang stärks även av forskning som belyser att väl kända rutiner underlättar 

socialsekreterarens arbetssituation (Skantze, 2006; Björling & Hägglund, 2003). En av 

respondenterna nämner även fördelen med att ”fylla på” kunskapen och att 

internutbildningarna bidragit med just detta: 

 
 MI ska vi ju använda hela tiden, för att motivera klienterna. Även om man kan se det som en självklarhet att 

 ställa öppna frågor och så, behöver man ju fylla på kunskap och man behöver absolut förnya det man kan 

 (Respondent 4). 

 

Respondenterna tillfrågades om deras inflytande på organisationen varpå de uppgav att de har 

inflytande över sin arbetstid och dagplanering vilket kan vara främjande för den 

arbetsrelaterade hälsan då Theorell (2003) poängterar att delaktighet och hälsa är direkt 

kopplat till anställdas beslutsutrymme som inkluderar den anställdes möjlighet att påverka 

sina arbetstider, ge förslag till förändringar samt delta i beslut rörande 

organisationsförändringar. Vidare uppger respondenterna att samrådsmöten sker en gång i 

veckan på enheten vilket inger de anställda möjlighet att ta upp eventuella ärende- och 

prioriteringssvårigheter. Att ha regelbundna och återkommande träffar i en tillåtande miljö att 

framföra kritik och önskemål är enligt Theorell (2003) väsentligt för att ge anställda reellt 

inflytande över sin arbetssituation. 

 Respondenterna berättar att arbetsdagen vanligtvis består av flera möten mellan anställda 

och klienter, samt dokumentationstid. Två av respondenterna anger att administrativ skrivtid 

samt klienttid uppgår till cirka 50 procent vardera, medan en tredje respondent anser att det 

ägnas mer tid åt dokumentation än klienttid. Detta anser den tredje respondenten vara 

nödvändigt men uttrycker en önskan att denne kunde fördela mer arbetstid till själva 

klientarbetet. En av respondenterna uppger att det saknas tidsutrymme till uppföljning av 
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pågående insatser och att de anställda ofta får avvakta med uppföljningen då akuta ärenden 

prioriteras högre. 

 
 ...det är klart man skulle vilja ha mer tid till varje klient, att man kunde göra fler grejer än man hinner idag. 

 Framförallt syftar jag på uppföljningar på insatser, det skulle behövas göras mer idag (Respondent 3). 

 

Respondenten tillfrågades därefter om det leder till att efterarbetet blir lidande. 

 
 Ja vi heter ju utredningsenheten och det är det mest fokus på. Efterarbetet jobbas mindre med tyvärr, och det 

 är jätte, jätteviktigt. Det är inte att det inte görs, men säg att en person har en insats på tre månader så kanske 

 man följer upp en gång, och man skulle vilja göra det ofta (Respondent 3). 

 

Att uppföljningsarbetet blir eftersatt menar respondenten beror på den höga 

arbetsbelastningen. För att lösa frågan vid hög arbetsbelastning tillsätts extra personal i 

perioder, vilket fungerar som avlastning för ordinarie tjänstemän när pressen på personalen är 

för hög. Vidare anser respondenterna att arbetsbelastning är ett ständigt varande problem och 

något som hör till yrket. Forskning bekräftar detta faktum samt påvisar att hög 

arbetsbelastning är en av de främsta orsakerna till socialsekreterares betungande 

yrkessituation och påfrestningar (Björling & Hägglund, 2003). 

5.2 Socialsekreterares upplevda psykosociala arbetsmiljö 

Att det är svårt och invecklat att beskriva och tolka arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö 

blev mycket tydligt vid kodning av empirin. Nedan valde vi att fokusera på vissa 

omständigheter som vi analyserar utifrån teorier om gruppbildning och organisation samt 

tidigare forskning. Det som ligger till grund för denna analys innefattar socialsekreterarnas 

påverkan på varandra genom sociala relationer och gruppbildning, analys av enhetens 

organisatoriska struktur samt socialsekreterarnas upplevelser och påverkan av deras 

psykosociala arbetsmiljö. 

 I samtal med respondenterna tolkar vi att de utgör en grupp enligt de formella 

gruppkriterierna Svedberg (2012) och Trost och Levin (2010) beskriver då det föreligger ett 

bestämt syfte, regler och rutiner som ramas upp av ledare. Respondenterna på enheten kan ses 

arbeta utefter mönster av regler och riktlinjer vilket således vägleder dem i deras arbete och 

inger dem dess formella positioner på arbetsplatsen, exempelvis i form av deras yrkesposition. 

Enligt den socialpsykologiska teorin hävdas att positionernas karaktär inom grupper utgörs av 

deras mot-positioner (Svedberg, 2012). Socialsekreterares position kan enligt detta mönster 

ses som hjälpapparat vars karaktär utgörs av att det förekommer samhällsinvånare i behov av 

hjälp och stöd av olika slag. 

 Av studiens fyra respondenter har två av dem arbetat mindre än ett år på enheten, en har 

arbetat lite över ett år och en har arbetat över 10 år på enheten. Av respondenternas utsagor 

kan vi iaktta skillnader avseende attityden gentemot arbetsplatsen. De nyare anställda är mer 

uttrycksfulla kring sin trivsel på arbetsplatsen och upplevs vara mindre kritiska gällande 

organisationsstrukturen. De nya har dessutom inte upplevt några större psykosociala 

svårigheter under deras korta tid på enheten vid jämförelse med respondenten som arbetet där 

i över 10 år. Denna respondent uppger att det har varit lite stökigt på arbetsplatsen på grund 

av bristande ledarskap men att det nu är i bättringsvägar. Respondenten meddelar även att 

förvaltningen genomgick en omorganisering för ett par år sedan och att respondenten upplevt 

tillfällen då arbetet har varit mer eller mindre trivsamt. 
 

 ...det går upp och ner, man trivs bättre och sämre...Det hänger ihop med arbetsmiljön, kollegor och ledning 

 (Respondent 1). 
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Faktorer såsom varierad arbetsbelastning, hög personalomsättning samt rörig ledarstruktur 

nämns av Respondent 1 som svårigheter organisationen gått igenom. Svårigheterna som 

uppstått kan bero på att enheten under omorganiseringen saknat en tydlig och formell 

ledningsstruktur då Svedberg (2012) förklarar att den formella gruppen inom en organisation 

kräver ett formellt ledarskap. Vidare beskriver Hedin (1994) att arbetsledningen utgör en del 

av arbetsplatsens formella sociala stöd vilket är väsentligt för de anställdas arbetsvillkor. 

Således kan ett bristande formellt ledarskap enligt vår mening ha framkallat en otydlig och 

rörig struktur på arbetsplatsen vid omorganiseringen. Den röriga strukturen vid 

omorganiseringen kan även ha utlöst frustration och obalans hos socialsekreterarna på enheten 

då det parallellt med detta saknades ett tydligt ledarskap (jfr. Svedberg, 2012; Hedin, 1994). 

Vidare uppger respondenterna ledarskapet som mycket viktigt för dem då det är en källa för 

avlastning och stöd. Vem eller vad som egentligen utgör det formella ledarskapet för 

socialtjänstens verksamhet kan diskuteras (jfr. Andersson, 1994). Vi kan dock utifrån 

respondenternas utsagor utläsa ett institutionellt synsätt på enheten i enlighet med Bergmarks 

och Lundströms (2008) resonemang som belyser att kommunen (politiker) och dess invånare 

avgör hur socialtjänstens arbete skall utföras. Därmed anses det formella ledarskapet på 

enheten utgöras av faktorer utanför den fysiska organisationen i form av kommunfullmäktige 

och invånare. Vidare kan detta kopplas till ett dynamiskt organisationsperspektiv då enhetens 

verksamhet styrs av förändringar i den utomstående miljön i form av samhälleliga och 

ekonomiska förändringar (jfr. Lima, 2007). 

 Respondenterna ombads att ge exempel på vad som utgör en god- samt mindre god 

psykosocial arbetsmiljö. Samtliga respondenter uppger en god relation till kollegor och 

gruppledare samt rimlig arbetsbelastning som goda faktorer. Tre respondenter anser att 

gruppledaren tar egna initiativ till att informera sig om de anställdas psykosociala 

välbefinnande medan den fjärde respondenten anser att gruppledaren till viss del tar initiativ 

men att ansvaret till största del åligger den anställda att meddela kring arbetssituationen. 

Enligt Arbetsmiljöverket (2011) har arbetsgivaren det största ansvaret för att bevara en god 

arbetsmiljö samt att förebygga att anställda utsätts för ohälsa i arbetet. Kring detta iakttar vi 

viss skillnad i respondenternas utsagor. 

 
 Det blir stressigt och tiden blir knapp. Men jag tycker att vi har ganska bra system, gruppledaren hjälper till 

 om vi har för mycket. De hjälper till att sortera och prioritera. Men man får ta ansvar själv och säga att det är 

 för mycket, ta hjälp av sina kollegor och medhandläggare (Respondent 3). 

 
 ...det är ju för det första väldigt mycket till oss handläggare att säga nu funkar inte det här. Sen har ju alla  

 olika gränser för när man säger det. Det kan ju vara jättejobbigt att säga att nu klarar jag inte det här så... Men 

 våra chefer uppmuntrar oss att säga det. Det är jätteviktigt att få avlastning (Respondent 4). 

 

Tre av respondenterna lyfter ett dilemma vid hög arbetsbelastning då de dels upplever 

trygghet i att de kan avlastas om det blir för mycket, men även att de ogärna på eget bevåg 

meddelar gruppledaren när pressen blir för hög. Detta bottnar enligt en av respondenterna 

främst i en önskan att kunna prestera, att för sin egen skull klara av sitt arbete utan att anropa 

extra stöd. Enligt Abrahamsson (2011) innefattar den psykosociala arbetsmiljön den 

anställdas samspel med hela omgivningen i arbetet. Vanligtvis anges psykiska påfrestningar 

utgöras av sociala konsekvenser, vilket enligt vår mening stärker betydelsen av att ha goda 

och öppna relationer till kollegor och gruppledare. 

 Samtliga respondenter berättar att arbetsbelastningen tidigare höjts på grund av 

personalomsättningen. Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv kan arbetsgrupper fungera 

som en ”marknadsplats” (Svedberg, 2012; Kazemi & Johansson, 2012). Detta innebär att det 

behöver finnas balans mellan insats från anställdas sida och belöning som upprätthålls genom 

rättvisa och förhandlingar. Där obalans uppstår finns det risk för frustration samt konflikter 
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och i värsta fall att individen lämnar gruppen (Svedberg, 2012). Respondent 1 beskriver att 

strukturen på arbetsplatsen varit rörig innan och under omorganiseringen. Med Svedbergs 

(2012) resonemang avseende arbetsgrupper som en marknadsplats kan de sämre 

arbetsförhållandena föranlett att anställda valt att lämna arbetsplatsen på grund av frustration 

och otillräckliga möjligheter för rättvisa och förhandling. Vid intervjutillfället uppger dock 

respondenterna att de trivs bra på arbetsplatsen och att de är nöjda med sin arbetssituation. Vi 

resonerar därmed, i enlighet med ett socialpsykologiskt perspektiv, att belöningsformen inte 

handlar om materiella ting då socialsekreterare sällan är högavlönade och ges förmåner. Det 

är möjligt att det istället handlar om tacksamhetens belöning från klienter eller den 

mellanmänskliga belöningen från kollegor och ledning. 

 Vidare anges av respondenterna att en fördel på arbetsplatsen är att ha en medhandläggare 

vid varje ärende. Samtliga respondenter upplever medhandläggaren som en stor tillgång då 

det finns någon att ”bolla idéer” med samt överlämna visst ansvar till vid exempelvis 

sjukdom. Att respondenterna är överens om fördelarna med medhandläggare kan bottna i 

kollektiva värderingar som uppstår när medlemmarna inom sociala grupper överför känslor 

och beteenden mellan varandra (Le Bon, ref. av Svedberg 2012). De positiva värderingarna 

avseende samarbetet kan enligt vår mening vidare utgöra en del av organisationskulturen på 

arbetsplatsen då det framhävs att sociala och kulturella mönster växer fram av omedvetna 

inlärningsprocesser (Andersson, 1994). Vidare hävdas kulturen på en arbetsplats stärka 

integrationen vilket kan kopplas till att samverkan mellan socialsekreterarna på enheten stärks 

av de värderingar som råder inom arbetskulturen (jfr. Andersson, 1994). Att samverkan inom 

gruppen är av betydelse för arbetsmiljön framkommer även när samtliga respondenter anger 

en god relation till kollegor och gruppledare som värdefull för deras trivsel på arbetet. Morén 

(1997) påvisar betydelsen av en god samverkan och kommunikation då det skapar riktlinjer 

inom organisationen för hur den gemensamma arbetsuppgiften skall lösas. Kommunikationen 

blir således en del av den psykosociala arbetsmiljön då Abrahamsson (2011) hävdar att 

psykosociala omständigheter påverkar organisationens styrning och utveckling.     

 Respondenterna ombads att beskriva vilka svårigheter de vanligen möter under 

arbetsdagen varpå svårigheter gällande handläggningsprocessen uppgavs. 

 
 Det är svårt varje dag! Det är svårt med bedömning, det är just [där]för vi har en sån uppbyggnad att kunna 

 samtala om klienter och få hjälp av gruppledare (Respondent 3). 

 
 ...det är sjukt mycket man ska lära sig. Och det är jättesvårt liksom att kunna allt direkt... jag vill ju kunna. 

 Men det är bättre att säga att man inte vet än att säga att man vet, för det får man igen (Respondent 4). 

 

Samtliga respondenter anser att de påverkas av sin arbetsmiljö både negativt och positivt. En 

respondent meddelar att när det är mycket på arbetet så upplever denne större trötthet, vilket 

går ut över dennes fritid. Två respondenter anger att det ibland dyker upp jobbrelaterade 

tankar när de är lediga men att de överlag är rätt duktiga på att särskilja arbetet från fritiden. 

Således framkommer skiljaktigheter avseende arbetsmiljön på enheten. Slutligen tillfrågades 

respondenterna hur de upplever sin arbetsplats överlag varpå de svarar att de trivs bra eller 

mycket bra på arbetet. En möjlig förklaring till respondenternas höga trivsel på arbetsplatsen 

kan vara att de inte erfar den höga kravnivån som forskning belyser, vilket antas skapa 

känslor av otillräcklighet samt påverkar de anställdas kreativitet och arbetsglädje (Björling 

&Hägglund, 2003; Hombrados-Mendieta & Cosano-Rivas, 2011). Således kan 

respondenternas arbetsplats, enligt vår mening utgöras av andra faktorer vilka motsätter de 

som lyfts i tidigare forskning. 
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5.3 Socialsekreterares tillgång till socialt stöd på enheten 

Vi har nedan valt att analysera hur enheten värderar och tar vara på det sociala stödet på 

enheten. Temat innefattas inte av våra frågeställningar men vi uppmärksammade dess 

betydelse under granskning av tidigare forskning.  

 Det sociala stödet är något som lyfts upp som en väsentlig del av en psykosocial 

arbetsmiljö samt som en viktig tillgång för att främja och upprätthålla anställdas goda hälsa. 

Det sociala stödet utgörs av en informell del i form av ”kamratstöd” och en formell del som 

utgörs av ledningen (Hedin, 1994). Vi analyserar hur det sociala stödet kan komma att 

påverka anställda på ett positivt- och negativt sätt med hjälp av socialpsykologiska synsätt och 

tidigare forskning i ämnet. 

 
 ...[jag] tycker att det är fantastiskt bra...det är ett jätteöppet klimat och det går alltid att ta hjälp av varandra. 

 Och jag som ny, så känner jag mig välkommen (Respondent 4). 

 

Av studiens fyra respondenter uttrycker samtliga att enheten har en mycket trevlig arbetsmiljö 

och framförallt upplever de en mycket god relation till kollegorna. Avseende det sociala 

stödet uppger respondenterna att de tar stöd av varandra flera gånger om dagen gällande 

svårigheter med handläggning av ärenden, exempelvis vilka insatser som är lämpliga. Att 

respondenterna upplever handläggningssvårigheter dagligen och således behöver söka stöd 

kontinuerligt hos varandra är inte förvånande då forskning (Hombrados-Mendieta & Cosano-

Rivas, 2011) påvisat att socialarbetare inte sällan utstår stress avseende sitt uppdrag samt att 

det förekommer tvetydigheter kring lämpliga insatser. Vi kan dock utifrån ett 

socialpsykologiskt synsätt i enlighet med Johansson och Lalander (2010) se att det är ett 

mycket gott kraftfält som skapats på arbetsplatsen då respondenterna är mycket positiva 

gentemot varandra och att arbetsgruppen således utgör den främsta källan för ventilering och 

stöd. Vi kan även se att det sociala stödet och relationen bland kollegorna till viss del 

”buffrar” upplevelsen av stress och påtryckningar då de kan få råd och hjälp att prioritera 

arbetet bättre i enlighet med ”the basic buffert effect model” (Hombrados-Mendieta & 

Cosano-Rivas, 2011). 

 Respondenterna på enheten tar även stöd av varandra när de behöver ”ny energi” efter en 

påfrestande klientkontakt, om de har frågor kring utredningsprocessen samt om datorsystemet 

krånglar. Samtliga respondenter anger att de först och främst vänder sig till kollegor innan de 

väljer att samtala med gruppledaren. 

 
 Han [gruppledaren] är väldigt mån om hur man mår och om jag säger att jag ta kan ta fler ärenden så 

 respekterar han det..han har rätt bra koll på hur många ärenden vi har (Respondent 2). 

 

Gruppledaren hjälper enligt Respondent 2, vid behov med att omprioritera ärenden och delger 

inte socialsekreteraren nya ärenden förrän socialsekreteraren hunnit med de redan utdelade. 

Respondenterna uppger vidare att samtal kring ärenden och arbetets påverkan på de anställda 

som ett återkommande ämne i samrådsmöten, arbetsplatsträffar och personalmöten. 

Kommunikationsaspekten vid personalmötena kan kopplas till det formella stödet som Hedin 

(1994) poängterar är av betydelse för att anpassning ska kunna ske utifrån yrkesutövarens 

förmåga. Vi kan enligt Hedins (1994) resonemang se att respondenterna genom dessa möten 

ges möjlighet att framföra kritik och önskemål i en tillåtande miljö. Trots detta anger dock två 

respondenter att de ibland själva måste uppmuntra sina kollegor att prata med gruppledaren 

om avlastning då de upplever att kollegans välmående riskerar att försämras till följd av 

arbetssituationen. Varför socialsekreterarna på enheten gärna väntar med att påkalla extra stöd 

kan enligt Respondent 4 bottna i prestationsångest. 
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 Jag tror att det är prestationsångest i oss själva. Man vill prestera och klara så mycket som möjligt.. 

 egentligen är det nog inte svårt att lämna över [ärenden], men jag tror att mycket handlar om vem man är som 

 person och det är jättejobbigt att säga att jag fixar faktiskt inte det här (Respondent 4). 
 

Socialpsykologer hävdar att genom sociala interaktioner blir individer varse om sin 

omgivning och dess processer (Svedberg, 2012). Utifrån förhållningssättet symbolisk 

interaktionism ”speglar” individer sig i andras ögon vilket påverkar individen på ett positivt 

eller negativt sätt (Trost & Levin, 2010). Interaktionen mellan respondenterna vid den 

upplevda arbetsbelastningen kan utifrån detta resonemang således få en stödjande- eller icke 

stödjande reaktion av kollegorna vilket i sin tur kan utlösa positiva eller negativa känslor hos 

den berörde. Då de anställda anstränger sig så mycket som möjligt innan de mottar hjälp kan 

enligt vår mening härstamma, i enlighet med en ”social spegling” (Svedberg, 2012), från 

sociala påtryckningar som skapats genom interaktionen på arbetsplatsen. Detta kan för 

respondenterna innebära att omnämnda påtryckningar ibland medför svårigheter att påkalla 

stöd vid för hög arbetsbelastning. 

5.4 Förmågan att uppfylla socialtjänstens intentioner 

Enligt respondenterna innefattar socialtjänstens intentioner bland annat främjandet av 

klienters delaktighet och självbestämmande, att stötta samhällets invånare, att främja 

individens bästa samt att ge ett gott bemötande. Svårigheter som nämndes var tidsbegränsning 

avseende uppföljningsarbetet samt dilemman vid LVM ärenden. Dessa faktorer samt 

socialtjänstens regelverk kommer således att analyseras utifrån bland ett byråkratiskt 

perspektiv. 

 Respondenterna ombads att med egna ord beskriva arbetsplatsens intentioner och uppdrag 

vilket resulterade i komponenter som till stor del känns igen i portalparagrafen i SoL 

(2001:453). En av respondenterna benämnde även socialtjänsten som en nödvändighet och en 

plats dit medborgare skall kunna vända sig vid frågor, funderingar och problem. 

    Socialtjänsten som arbetsplats är bunden till lagstiftning och kan ses ur ett formellt 

organisationsteoretiskt perspektiv då sociala myndigheter utgörs av det bland annat föreligger 

skrivna policys, instruktioner, avtal, kontrakt samt organisationsplaner (Bergmark & 

Lundström, 2008; Andersson, 1994). Lima (2007) hävdar att målet för ett rationellt, 

formaliserat arbetssätt är att organisationens delas ska hänga ihop logiskt och entydigt. 

Avseende organisationens rambyggnad innebär detta att de anställda går in och fyller en 

tydlig funktion på arbetet. Enligt vår mening begränsas således socialsekreterarens eget 

handlingsutrymme på grund av det bestämda regelverket. 

 Ett dilemma som kan uppstå på grund av regelverket är enligt en av respondenterna 

komplexiteten vid LVM ärenden. Respondenten uppger att när nämnden skall besluta om 

ansökan om LVM-vård kan det vara ofördelaktigt att beslutsfattande politiker saknar 

kompetens inom socialt arbete. Det huvudsakliga problemet uppstår när ärendet prövas i 

förvaltningsrätten då avslag kan medföra förödande konsekvenser för den individ som berörs 

av anmälan. Här uppger respondenten att ansökan om LVM enbart görs när inget annat 

alternativ finns att tillgå. Klienten har rätt att få sitt ärende prövat i rätten men en önskan 

uttrycks av respondenten att ha socialsekreterare i förvaltningsrätten då det anses föreligga 

stora värderingsskillnader mellan jurister och socionomer. 

 
 …Men sen kommer förvaltningsrätten och där möter vi jurister. Och jag vet inte om vi behöver bättre 

 samverkan och förstå varandra, eller om det handlar om att ha in socialsekreterare på förvaltningsrätten 

 också...Min önskan är att de ska lyssna på den här socialsekreteraren som har utrett fallet och gjort en 

 bedömning (Respondent 2). 
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Socialtjänsten som myndighetsutövande organisation kan tolkas vara ett exempel på byråkrati 

då organisationen som ett maktinstrument styrs av rationella processer som lagar, kontrakt 

och avtal (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006). Bergmark och Lundström (2008) bekräftar 

detta då socialtjänsten formellt styrs av lokala politiker vilka således styr ramverket för 

organisationen. Ett byråkratiskt ledarskap i enlighet med Bakka, m.fl., (2006) kan vi utläsa 

med situationen Respondent 2 berättar angående begränsningen vid LVM- ärenden då en 

högre maktposition i form av förvaltningsrätten utför det slutgiltiga beslutet och således har 

behörigheten att gå emot socialsekreterarens bedömning. 

 Respondenterna uppger att stor del av arbetsuppgifterna består av dokumentering vilket 

kan utgöras som typexempel på byråkratiska processer inom sociala myndigheter (jfr. Bakka, 

m.fl., 2006). Vidare nämner respondenterna att det begränsade tidsutrymmet är en faktor som 

bidrar till att intentionerna inte uppfylls i den mån respondenterna själva önskar, då mer tid 

önskas åt exempelvis uppföljning och direkt klientarbete. Enligt Socialstyrelsen (2008) anger 

bestämmelserna av 7 § Förvaltningslagen (1986:223) enbart att handläggning av ärenden skall 

ske skyndsamt utan tydligare tidsangivelser vilket blir en central fråga för organisationen och 

klienterna. Detta eftersom den enskilde riskerar att drabbas av lång väntan, och tjänstemännen 

råkar på dubbelarbete då olika handläggare behöver läsa in sig på olika ärenden när 

handläggningen dröjer. En av respondenterna på enheten nämner just klienten som särskilt 

utsatt vid fördröjning vid handläggningsprocessen, vilket tyder på att socialsekreterarna på 

enheten inte upplever stress enbart för egen del, utan även av intresse för klienten.  

    Då respondenterna på enheten upplever krav på att handläggning skall ske skyndsamt trots 

att det inte anges tidsangivelser i lagstiftning för hur snabbt handläggningsarbetet skall utföras 

kan detta tyda på att det inom organisationen föreligger informella riktlinjer kring hur 

skyndsamt arbetet skall utföras (jmf. Abrahamsson & Andersen, 2005). Tidsbegränsningen 

som upplevs av respondenterna kan vidare vara ett resultat av hög arbetsbelastning vilket 

Arbetsmiljöverket (2007) påvisar förhindrar socialsekreterares förmåga att leva upp till 

Socialtjänstlagens intentioner.  

 Respondenterna tillfrågades om möjligheten att uppfylla tidigare nämnda intentioner på 

arbetsplatsen vilket resulterade i blandade svar. En av respondenterna ansåg att enheten 

förfogar över många insatser och att dessa åtgärder kan ”matcha” behov hos alla klienter. En 

annan respondent meddelar att intentionerna kring bland annat självbestämmande inte kan 

uppfyllas vid exempelvis LVM ärenden då de har bestämda och fasta ramverk att följa.  

 
 Jag ska ärligt säga att det inte alltid går att uppfylla allas önskemål. För vi har vissa ramar och rutiner som 

 inte tillåter det. Så det går inte att tillmötesgå allting (Respondent 3). 

 

Övriga respondenter ansåg att intentionerna uppfylls till viss del men att tidsbristen och 

klientens egen situation i vissa fall begränsar dem. ”Visst kan man alltid bli bättre, men på 

grund av tidsbrist så gör vi det bästa vi kan” (Respondent 1). 

Det är tänkbart att olikheten i svaren beror på subjektiva värderingar avseende vad som krävs 

för att uppfylla socialtjänstens mål och hur arbetsuppgifter skall utföras i enlighet med 

socialtjänstens intentioner. Detta eftersom handlingar inom organisationer kan ses som 

produkter av idéer, värdesystem och värdeuppfattningar ur ett institutionellt 

organisationsteoretiskt resonemang då de informella dimensionerna ges större slagkraft än 

arbetets regelverk och utformning (Abrahamsson & Andersen, 2005).  
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6 Slutsatser 

Genomförandet av studien började med att insamla kunskap genom tidigare forskning och 

litteratur som berör socialsekreterares arbetsmiljö. Tidigt uppmärksammades begrepp som 

psykosocial arbetsmiljö, stress och utbrändhet, hög personalomsättning, ohälsa samt 

sjukskrivningar/sjuknärvaro.  

 Nedan vill vi klargöra slutsatserna av analysen. För att förtydliga våra slutsatser har vi valt 

att börja med att fokusera på våra frågeställningar och ta fram centrala delar ur analysen för 

att besvara dessa. Med detta anser vi även att studien syfte besvaras då frågeställningarna 

utgör syftets delar. Övriga faktorer och tankar lyfter vi fram i efterföljande diskussionsavsnitt. 

6.1 Hur upplever socialsekreteraren den psykosociala arbetsmiljön på 

      arbetsplatsen? 

Abrahamsson (2011) delar upp den psykosociala arbetsmiljön i tre faktorer; hälsa/ohälsa, 

styrning och utveckling samt problematiserande. Dessa utgör grund för besvarandet av 

frågeställningen.  

 

Hälsa/ohälsa: Samtliga respondenter anger i studien att de trivs på sitt jobb och upplever en 

arbetstillfredställelse. Detta menar de beror på faktorer som stor variation i arbetet, 

möjligheter för utveckling samt det sociala nätverket på arbetsplatsen. De anger att arbetet 

medför vissa svårigheter såsom hög arbetsbelastning till följd av hög arbetsomsättning och 

underbemanning, krav på dokumentation samt påfrestande och komplexa klientkontakter. 

Detta kan relateras till forskning som visar på att socialsekreterare upplever stress till följd av 

det administrativa arbetet, ohanterlig arbetsbelastning, svårigheter i klientarbetet, 

underbemanning samt inkonsekvent ledarkap (Mulder, 2012; Arbetsmiljöverket, 2007; 

Hombrados-Mendieta & Cosano-Rivas, 2011). 

Styrning och utveckling: Socialtjänsten är en formell organisation då den drivs av policys, 

instruktioner, avtal, kontrakt och organisationsplaner (Johansson, 2007; Bakka, Fivelsdal & 

Lindkvist, 2006). Respondenterna uppger att klienters välbefinnande oftast styr 

handläggningsprocessen då de prioriterar klientkontakt och akuta möten före det 

administrativa arbetet. De upplever dokumentationen som väldigt krävande då den skall vara 

utförd omgående efter händelser i ärendeprocessen samt vara välskriven. En frustrerande 

omständighet är att jurister och politiker har det slutgiltiga ordet vid LVM-ärenden och 

socialsekreterares väl utförda bedömning och utredning bortses från. Theorell (2003) lyfter 

fram i sin forskning att kontrollförlust samt minskat beslutsutrymme i arbetet har påvisats 

utgöra en faktor för ohälsa. 

     På enheten får alla anställda ASI- och MI utbildning som en del av att förbereda dem för 

enhetens specifika utmaningar. Problematiserande på enheten görs genom att inkludera 

anställda i bland annat arbetsplatsträffar där tjänstemännen kan diskutera kring sin 

psykosociala arbetsmiljö samt ge förslag på ändring. Två respondenter upplever att de får 

gehör för sina funderingar och förslag. En respondent resonerar att ju mer omfattande 

förändringen är desto svårare är det att påverka. 

 

6.2 Påverkar den psykosociala arbetsmiljön utförandet av 

      socialsekreterarens arbetsuppgifter? 

Respondenterna uppger att den psykosociala arbetsmiljön påverkar dem på olika sätt. En 

respondent belyser att tröttheten blir märkbar då denne upplever mindre ork även på sin fritid. 

Tre respondenter uppger att det emellanåt, på tid utanför arbetet, dyker upp katastroftankar 
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gällande arbetet. Sådana här stressreaktioner menar respondenterna kan komma att påverka 

utförandet av deras uppgifter men att detta förhoppningsvis förhindras då de har stort tillgång 

till stöd i arbetet. Det visar även forskning på då det sociala stödet hjälper bidrar med stöd och 

råd och gör att individen lättare hanterar stressituationer. Enligt forskning så håller sig 

individer med ett gott socialt stöd friskare längre (Hedin, 1994). Respondenterna menar att 

relationen inom arbetsgruppen fungerar som främjande för arbetsmiljön och att det har positiv 

inverkan på utförandet av arbetsuppgifterna då de söker stöd och vägledning hos varandra. 

Ändock uppges stress vara återkommande då hög arbetsbelastning periodvist drabbar enheten. 

Detta försöker respondenterna åtgärda genom att komma tidigare till jobbet, sluta senare och 

försöka arbeta så fort som möjligt. 

 

6.3 Hur uppfattar socialsekreteraren förmågan att uppfylla 

      Socialtjänstlagens intentioner? 

Forskning visar på att ett högre antal socialsekreterare upplever att de inte kan uppfylla 

Socialtjänstlagens intentioner på grund av för hög arbetsbelastning. Det betungande arbetet 

anges vara orsak till oförmågan att leva upp till intentionerna och vidare har påfrestningarna 

visat sig leda till ökad stress och uppkomst av psykosomatiska besvär (Arbetsmiljöverket, 

2007; Björling & Hägglund, 2003).  

Av denna studie framkommer att enbart en respondent anser att intentionerna till fullo 

uppfylls, då enheten förfogar över insatser som kan “matchas” alla klienter. Två av 

respondenterna anser att tidsbrist avseende dokumentations- och uppföljningsförfarandet 

hämmar förmågan att uppfylla intentionerna, medan en fjärde respondent uppger att 

intentionerna inte till fullo kan uppfyllas då klientens delaktighet inte alltid kan tillgodoses, 

exempelvis vid LVM- ärenden.  

Således framkommer av resultatet oenighet bland respondenterna gällande vad 

socialtjänstens intentioner innefattar och hur de skall uppfyllas. Enligt vår mening är 

oenigheten ett resultat av att socialsekreterarnas subjektiva värderingar lyfts fram vid 

besvarandet av denna frågeställning. 

7 Diskussion  

Forskning och litteratur färgade minst sagt vår uppfattning av socialsekreterares arbetsvillkor 

och vi började spekulera kring vad detta kunde komma att leda till. Vi resonerade att 

socialsekreterare som riskerar att må så dåligt som forskning visar på, i längden inte kan 

fortgå att utföra socialt arbete på ett bra sätt. Socialarbetaren är enligt forskning den viktigaste 

tillgången och verktyg i kontakt med klienter (Björling & Hägglund, 2003; Hombrados-

Mendieta & Cosano-Rivas, 2011). Sjukdom hos socialsekreterare har även kopplats till sämre 

klientkontakt och klientarbete i form av bristande empati, cynism mot klienter och bristande 

utredningar (Björling & Hägglund, 2003;). Inför intervjuerna förväntade vi oss att 

socialsekreterarna skulle uttrycka påtagligt missnöje kring sin psykosociala arbetsmiljö. Vi 

spekulerade även i att respondenterna kunde uppleva att det var ett känsligt ämne vilket till 

viss del påverkade oss i utformningen av studiens intervjuguide. Vi ville ha öppna frågor så 

att respondenterna kunde beskriva sina upplevelser med egna ord samt inte utlösa negativa 

tankegångar genom för personliga och påträngande frågor. Resultatet visade på ganska 

oväntade omständigheter och blev produkt för ytterligare spekulationer och tankar.  

Under kodning och tolkning av materialet har funderingar kring socialsekreterares 

arbetsmiljö uppstått som vi funnit intressanta, men inte fått besvarade genom analysen. Vi har 

därmed valt att ta upp dessa funderingar i följande avsnitt. 
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En första fundering uppkom avseende respondenternas upplevda tidspress. Varifrån denna 

tidspress kom förblev under studiens gång oklart. Det enda som framkom var att 

respondenterna berättade att handläggningen skall ske ”skyndsamt”. Trots att socialtjänstens 

verksamhet regleras enligt ramstyrda principer och lagreglerade direktiv (jmf. Bakka, 

Fivelsdal & Lindkvist, 2006; Bergmark & Lundström, 2008) framkommer det inte av 

lagtextens fastställda riktlinjer för hur skyndsam handläggning skall utföras (jmf. SoL 

2001:453; FL 1986:223; Socialstyrelsen, 2008). Inte heller under granskning av tidigare 

forskning kunde vi finna tydligare angivelse för hur snabbt en utredning skall ske. Vi 

resonerar att socialsekreterarnas subjektiva värderingar kan ha härletts av 

organisationskulturen på arbetsplatsen då Abrahamsson och Andersen (2005) belyser att de 

informella dimensionerna, i form av värderingar, tes starkare än de formella. Enligt vår 

mening kan organisationskulturen förstås med utgångspunkt i symbolisk interaktionism. Detta 

då krav och förväntningar på arbetsförfarandet anses härröras av sändningar från samhället 

och från medlemmarna inom arbetsgruppen och mottagna genom observation och 

varseblivning (Svedberg, 2012). Vi resonerar att detta kan ha gett upphov till att informella 

förväntningar och krav inom arbetsgruppen ställts på varandra. Detta eftersom respondenterna 

uppger att de kontinuerligt samtalar samt söker stöd och råd kring handläggningen hos 

varandra, vilket inger insyn i varandras ärenden. Vi resonerar därmed att respondenternas 

upplevda krav på skyndsamheten för arbetsförfarandet dels kan bero på arbetsbelastningen 

(som de själva lyfter), dels av sändningar i form av yttre krav från samhället eller inre krav 

inom arbetsgruppen (Svedberg, 2012) kombinerat med organisationskulturen vilket kan ha 

gett upphov till de outtalade riktlinjerna (Andersson, 1994). Samhälleliga påtryckningar och 

förväntningar på socialtjänstens produktivitet kan även ha präglat respondenternas uppfattning 

av intentionerna och kraven på dess uppfyllelse (jfr Svedberg, 2012; Bergmark & Lundström, 

2008). Vi har observerat att när socialtjänsten framställs i media, framhävs vanligtvis dess 

brister men mycket sällan det som faktiskt fungerar. Utifrån en socialpsykologisk 

utgångspunkt benämns upplevelsen av “normbrott” utgöra starka negativa känslor hos 

vederbörande (Svedberg, 2012). Vi tolkar att normbrottet uppkommer när socialtjänsten gör 

misstag och missbedömningar och därför lyfts upp av media för att anmärka hjälpapparatens 

misstag. Ett antagande kan vara att det framgångsrika arbetet inte lyfts i media då det 

förväntas att hjälpapparaten skall fungera och därmed utgör en outtalad norm.  

 För att förhindra att påfrestningar i form av arbetsbelastning, svårhanterliga klientkontakter 

och yttre påtryckningar (exempelvis av media) skall påverka anställdas välbefinnande tar 

respondenterna stöd av varandra. Respondenterna anger att de först och främst vänder sig till 

varandra innan de söker hjälp och avlastning. Samarbete är något som uppmuntras i 

organisationen då detta är ett återkommande ämne under möten.   

 En andra fundering gäller det rimliga antalet ärenden per socialsekreterare. Detta är ett 

tema som en av respondenterna framhävde som återkommande i diskussioner på 

arbetsplatsen. Detta leder till viss del till att anställda försöker finna en gemensam “lagom” 

gräns för arbetsbelastningen. Hedin (1994) lyfter fram att psykosociala faktorer tillsammans 

med individuella sårbarheter har stor betydelse för hur “motståndskraftig” en person är. Det 

vill säga att det blir orimligt att dra gemensamma gränser för hur hög arbetsbelastningen då 

Hedin menar att människor klarar olika mycket. En möjlig förklaring är det föreligger normer 

kring rimlig arbetsbelastning som framkommit genom interaktion, trots vaga riktlinjer i 

organisationsstrukturen. När vi analyserar vad respondenten uppger med ovanstående 

socialpsykologiska resonemang resonerar vi att två utfall uppkommer. Dels en positiv där 

anställda uppmuntras att begära avlastning efter egna förutsättningar utan att kollegor 

förmedlar misstyckande- eller nedvärderande känslor på den berörda. På så vis upplever 

individen en positiv “social spegling” från sin omgivning och känner sig väl till mods och 

bekräftad. Ett negativt utfall som kan uppstå är att individen upplever negativa attityder kring 
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sin arbetsförmåga då andra möjligtvis anser att denne klagar för mycket eller att antalet 

ärenden som individen har inte skall upplevas stressartad. Detta inger individen en negativ 

”social spegling” då dennes egna handlingar uppfattas genom andras ögon som negativa. 

 Utifrån ovanstående resonemang kan således det informella sociala stödet både hjälpa och 

stjälpa de anställda.  

 En tredje fundering kretsar kring om utfallet och tolkning av vår studie har påverkats av de 

respondenterna vi intervjuade. Vi intervjuade tre relativt nyanställda socialsekreterare och en 

socialsekreterare som arbetat på enheten en längre tid. Vi kunde iaktta vissa attitydskillnader i 

förhållande till organisationsstrukturen. Som tidigare nämnt hade de nyanställda ett mer 

okritiskt förhållningssätt till enheten. Respondenten som hade arbetat på enheten innan 

omorganiseringen berättar att den bristande arbetsmiljön är på bättringsvägar vid jämförelse 

med förr. Attitydsskillnaderna utlöste många funderingar. Kan omorganiseringens 

arbetsplatsförbättringar kombinerat med det faktum att vi intervjuade relativt nyanställda 

påverkat utfallet av vårt resultat? Eller är den psykosociala arbetsmiljön ovanligt bra på 

enheten? Kan attitydsskillnaderna förklaras med Hedins (1994) resonemang avseende att alla 

människor är olika ”motståndskraftiga” då de har olika individuella sårbarheter?  

 Vidare vill vi lyfta diskussion avseende validiteten i vår studie. Då vi eftersträvat förståelse 

för socialsekreterarnas upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö och dess betydelse för 

arbetsförfarandet ifrågasätter vi till viss faktorn att tre av fyra respondenter är nyanställda. 

Detta kopplar vi till en fråga rörande validiteten då det utifrån detta kan spekuleras huruvida 

studiens syfte verkligen besvarats då vi å ena sidan misstänker att resultatet kan ha sett 

annorlunda ut om samtliga respondenter arbetat på enheten en längre period och således inte 

befunnit sig i en ”anpassningsfas”. Å andra sidan kan de nyanställdas ge en aktuell 

redogörelse för hur den rådande psykosociala arbetsmiljön ser ut utan inverkan från tidigare 

erfarenheter. Studiens resultat besvarar syftet huvudsakligen med utgångspunkt i nyanställdas 

perspektiv och den aktuella psykosociala arbetsmiljön på enheten.  

 Våra reflektioner grundar sig i att vårt resultat utmanar vår förförståelse. Vi antog oss 

forskningsprocessen med bilden av individ- och familjeomsorgen som en verksamhet präglad 

av stress och orimliga arbetskrav. När vår studie nu är avslutad har vi funnit att våra 

ursprungliga uppfattningar kring socialsekreterares negativa psykosociala arbetsmiljö och 

hälsa inte kan påvisas. 

8 Fortsatt forskning  

Forskning vi använt för studien påvisar starkt den höga stress- och arbetsbelastningsnivån 

socialsekreterare idag erfar, vilket således skall ha direkt inflytande på deras hälsa. Med 

resultatet av vår studie har vi synliggjort aspekter som inte belyses inom forskning i dagsläget. 

Vi har upptäckt att tidigare forsknings syn på socialsekreterare som “utbrända” inte 

nödvändigtvis kan appliceras på socialsekreterare överlag. Tvärtom. Undantag förekommer 

och indikatorer på att den psykosociala arbetsmiljön är god och främjar 

arbetsförutsättningarna lyser starkt i denna studie. Vi funderar på om orsaken till att det 

saknas forskning avseende främjande arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatser beror på en 

brist på intresse, eller om de studier som bedrivits faktiskt enbart frambringat negativa 

resultat.  

 Då vi inte kan bekräfta resultatet från tidigare forskning anser vi att det behövs mer 

forskning utifrån ett salutogent perspektiv för att belysa främjande arbetsplatsförhållanden. 

Nyttan av studien är att påvisa ett annat perspektiv på socialsekreterares upplevelse av den 

psykosociala arbetsmiljön samt visa hur de arbetar för att bevara en hållbar och 

hälsofrämjande psykosocial arbetsmiljö utifrån tjänstemännens perspektiv. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Bakgrund 

Hur gammal är du? 

Vilken utbildning har du sedan tidigare? Vilket år blev du klar? 

Vad är din yrkestitel? 

Kan du beskriva ditt arbete?       

Hur länge har du arbetet här? 

Har du gått någon vidarutbildning?        

Hur påverkar det dina möjligheter att fullfölja dina arbetsuppgifter? 

Har du fått någon intern utbildning?  

I så fall, vilken nytta har interutbildningen givit? 

Vad/var har du arbetat tidigare? Är det en fördel att du har/inte har arbetat med det?  

 

Organisation 
Hur många arbetar på din enhet?      
Hur är ansvarsfördelningen inom er avdelning? 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?    

Hur upplever du din verksamhet?  
Hur ser arbetsbelastningen ut?      
Kan du beskriva vilket inflytande du har över organisationen?  

 

Arbetsmiljö och hälsa 
Hur skulle du vilja beskriva din arbetsmiljö? 

Utifrån din beskrivning, vilka faktorer anser du utgör en god arbetsmiljö? 
Anser du att din arbetsmiljö erhåller dessa faktorer? 
Hur påverkas du av din arbetsmiljö? 
Hur känner du dig på morgonen inför en arbetsdag?  
Vem vänder du dig till vid svårigheter i arbetsmiljön?  

 

Klientarbetet 

Vad är viktigast i kontakt med klienten? 
Vilka klienter möter du? 
Vilka känslor känner du vid en ny klientkontakt? 
Beskriv hur det sociala utredningsarbetet ser ut? 

Har du upplevt svårigheter i ärendeprocessen?   

Om ja, hur har du löst svårigheterna? 

 

Socialt stöd 
Vad görs för att främja ett gemensamt förhållningssätt inom er enhet? 

Anser du att arbetsgivaren/ansvarig tar egna initiativ för att ta reda på arbetsmiljön samt vidtar 

åtgärder?  

Hur arbetar ni för att förebygga olycksfall och ohälsa på arbetet 

Vem vänder du dig till vid svåra situationer? 
Har du möjlighet att ta stöd av dina kollegor vid behov?  
I så fall, vid vilka situationer tar ni stöd av varandra? Hur ofta? 
Har du någonsin blivit hotas? Vilket stöd har du fått då? 



 

 

Känner du dig trygg i arbetsplatsen? Känner du dig otrygg i något sammanhang? 
 
Socialtjänsten intentioner/uppdrag 
Kan du beskriva socialtjänstens intentioner?  
Med det du berättar, har du möjlighet att uppfylla dessa?       

Har du någonsin funderat på att byta arbetsplats?   

Vilken är idag den mest diskuterade frågan eller ämnet på fikarasten (kopplat till jobbet)? 

Berätta kort 

Sammansfattningsvis, hur skulle du beskriva arbetsplatsens arbetskultur?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2: Informationsbrev 

Intervju med socionomstudenter  

inför ett examensarbete 

Hej och välkomna till intervju med Angie Garcia och Melina Bergman! 

Vi är två socionomstudenter på Örebro universitet som nu ska göra 

examensarbete. Studiens syfte är:  

att undersöka hur socialsekreterare upplever sin psykosociala arbetsmiljö och 
om denna påverkar utförandet av arbetsuppgifterna.  

Intervjun kommer att vara individuell och pågå under ca. 60 minuter.  

Angie och Melina håller i intervjun gemensamt.  

Intervjun kommer bland annat att vara fokuserad på stress i arbetet, 

arbetstillfredsställelse, kamratskap, samarbete, delaktigheten i beslut och 

arbetskultur.  

Materialet kommer att spelas in och användas som underlag för studien, 

materialet kommer även att anonymiseras. Ni kan närsomhelst välja att inte 

deltaga eller avbryta intervjun.  

Information kring tid och plats för intervjun återkommer vi med senare. 

Stort tack för ert deltagande! 

 

Kontaktuppgifter: 

Angie Garcia 

kateder5@hotmail.com 

0739242503 

Melina Bergman 

melina.be@hotmail.com 

0762334475 

mailto:kateder5@hotmail.com
mailto:melina.be@hotmail.com

