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Sammanfattning 
Titel: ”Ibland vill jag bli en rättshaverist” – En kvalitativ studie om socialsekreterares 
upplevelser av sin arbetssituation utifrån deras position som gräsrotsbyråkrat 
 
Författare: Emeli Bohlin och Emilia Eklund 
 
Kommunens socialtjänst har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för kommunens 
medborgare, men detta riskeras på grund av den situation som råder inom socialtjänsten då 
socialsekreterare väljer andra yrken än myndighetsutövningen. Socialtjänstens arbete kan 
äventyras utifrån att det blir en hög arbetsbelastning för de socialsekreterare som arbetar kvar 
och att resurserna inte räcker till. Hur socialsekreterare upplever kontrollen i arbetet påverkar 
deras sätt att handla och hantera sin arbetssituation och den upplevda kontrollen kan utgöras 
av ett handlingsutrymme.  
 
Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation. 
Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metod och bestod av intervjuer av fem 
socialsekreterare som arbetar inom samma kommun. Det framkom av den kvalitativa 
innehållsanalysen att socialsekreterares arbetssituation kan upplevas som komplicerad och att 
socialsekreterare tenderar att ”hamna i kläm” utifrån sin position mellan organisationen och 
klienten. Slutsatsen av studien visar att socialsekreterarnas arbetssituation präglas av 
frustration, dels från klient och dels från socialsekreterarnas egen frustration i att känna sig 
begränsad i sin roll som gräsrotsbyråkrat. Ramen som utgör handlingsutrymmet består av 
organisatoriska och sociala faktorer som socialsekreterarna behövde förhålla sig till i arbetet. 
Handlingsutrymmet upplevdes begränsat men utgjorde till största del en trygghet i det 
komplicerade arbetet.  
 
 
Nyckelord: Arbetssituation, handlingsutrymme, socialsekreterare, gräsrotsbyråkrat 



Abstract 
Title: “Sometimes I want to be a querulant” – A qualitative study of social secretaries 
experiences of their work situation based on their position as street-level bureaucrat 
 
Authors: Emeli Bohlin and Emilia Eklund 
 
The municipal social services under the Social Services Act is responsible for the 
municipality’s citizens, but is at risk because of the situation in social services as social 
secretaries choose professions other than the exercise of authority. Social service work may 
be compromised on the basis that there will be a heavy workload for those social secretaries 
that stays when there are not enough resources. How social secretaries experience control in 
their work affects the way to trade and manage their work situation and the perceived control 
may be a discretion.  
 
The purpose of this study was to investigate how social secretaries perceive their work 
situation. The study was conducted based on a qualitative method and consisted of interviews 
of five social secretaries that all work in the same municipality. It was revealed from the 
qualitative content analysis that the social secretary job situation may seem complicated and 
the social secretaries tend to ”end up trapped” on the basis o fits position between the 
organization and the client. The conclusion of the study show that social secretaries work 
situation is characterized by frustration, both from the client and from the social secretaries 
own frustration to feel limited in their role as street-level bureaucrat. The framework 
constituting the discretion consists of organizational and social factors that the social 
secretaries needed to relate to. The discretion was perceived limited but constituted mainly a 
security in the complex work.  
 
 
Keywords: Work situation, discretion, social secretaries, street-level bureaucrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
Vi vill börja med att ge ett stort tack till våra intervjupersoner, för att de har tagit sig tid och 
ställt upp för att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Det är detta som ligger till 
grund för studien.  
 
Vi vill också tacka vår handledare Louise Persson för många goda råd, konstruktiv kritik och 
motivation.  
 
Vi har tagit gemensamt ansvar för uppsatsens alla delar och har båda varit delaktiga under 
processen.  
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1.    Inledning 

Enligt fackförbundet Vision (2016) har situationen inom den kommunala socialtjänsten 
utgjort ett aktuellt ämne under de senaste åren och har kommit att benämnas som en kris. 
Socionomerna söker sig ifrån myndighetsutövningen och det är svårt att tillsätta de tjänster 
som utannonseras. Wanja Astvik började forska om socialtjänsten och dess arbetsvillkor för 
ungefär tio år sedan och redan då var situationen inom socialtjänsten problematisk (ibid.). 
 
Under 2015 genomfördes en nationell enkätstudie av Astvik i syfte att undersöka 
arbetsvillkoren inom socialtjänsten (Vision 2016). I studien lyfts ett flertal organisatoriska 
faktorer fram som har betydelse för arbetsvillkoren, både vad gäller budget och styrsystem 
men också organisationens förhållningssätt gentemot de anställda. Organisationerna har ett 
stort fokus på att hålla budgeten och eftersträva politikernas målsättning snarare än på att 
skapa rimliga förutsättningar för de anställda att utföra sitt arbete. Ansvaret läggs istället på 
de anställda att arbeta mer effektivt och bättre hantera situationen trots en hög stressrelaterad 
ohälsan bland anställda och en hög personalomsättning (ibid.). 
 
Då ansvaret att hantera obalansen mellan resurser och krav tenderar att läggas på de anställda 
socialsekreterarna äventyras inte enbart deras egen hälsa, utan också kvaliteten i arbetet. 
Astvik och Melin (2013) menar att arbetsbelastningen kan komma att bli ohanterlig utifrån att 
resurserna är otillräckliga, vilket är en viktig anledning till varför många socialsekreterare 
lämnar socialtjänsten. När resurserna heller inte överensstämmer med kraven på kvalitet kan 
socialsekreterare tvingas avstå från att hjälpa samt att sänka anspråken för vad som kan anses 
vara “good enough”. 
 
Liknande resultat har även den svenska forskaren Pia Tham (2007) fått i sin studie, där de 
socialsekreterare som avsåg att lämna sitt arbete beskrev att de kvantitativa kraven var 
betydligt högre än vad de socialsekreterare som inte avsåg att lämna sitt arbete gjorde. 
Kvantitativa krav beskrivs i studien som högre arbetsbelastning och krav på att arbeta mer 
övertid (ibid.). De socialsekreterare som avsåg att lämna sitt arbete uppgav också en lägre 
grad av positiva utmaningar i arbetet och kontroll över beslut. Något som också skildras i 
samma studie är att relationen mellan organisationen och socialsekreteraren även kan ha 
betydelse för arbetssituationen. Brister i stöd och förståelse från ledning och chef kan väga 
tyngre än höga krav avseende avsikten att lämna arbetsplatsen. Theorell (2012) beskriver att 
det utifrån relationen mellan yttre psykiska krav och möjligheten till kontroll och 
beslutsutrymme skapas olika arbetssituationer, som är mer eller mindre gynnsamma för den 
anställde. Det kan därmed antas att en förutsättning för att socialsekreterare ska kunna hantera 
de höga kraven är att de ges möjlighet till kontroll och handlingsutrymme. 
 
Upplevelsen av kontroll i arbetet, vare sig den är hög eller låg, påverkar socialsekreterares sätt 
att agera och hantera sin arbetssituation och kontroll kan exempelvis utgöras av ett 
handlingsutrymme. Enligt Lindelöf och Rönnbäck (2004) påverkas socialsekreteraren och 
beslutsprocessen av organisationens omgivningsfaktorer, som i sig utgör ett utrymme att 
agera - ett handlingsutrymme. Handlingsutrymmet påverkas av organisationens uppbyggnad 
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och struktur men också av den upplevda miljön och klimatet på arbetsplatsen, något som 
Johansson (2007) beskriver som organisationens inre liv. Likväl som att handlingsutrymmet 
påverkas av organisatoriska faktorer influeras det också av den enskilde socialsekreterarens 
egenskaper och person. Handlingsutrymmet kan ses som ett förhållande mellan 
organisationens normer, strukturella uppbyggnad och den enskilda socialsekreterarens 
professionella bedömning, vilket möjliggörs utifrån den kontext socialsekreteraren arbetar 
inom (Ponnert & Svensson 2015). 
 
De socialsekreterare som arbetar på kommunal nivå styrs av bland annat förvaltningslagen, 
socialtjänstlagen och kommunallagen. Enligt 2 kapitlet 1 § i Socialtjänstlagen (SFS 2001:43) 
har kommunen det yttersta ansvaret för att enskilda medborgare får stöd och hjälp utifrån 
enskilda behov, ett ansvarsområde där socialtjänsten verkar. Socialtjänstlagen kan ses som en 
ramlag och utgör ramen för socialtjänstens arbete i kommunerna (Thunved et al. 2016). 
Kommunerna delegerar sedan ut ansvar till olika ansvarsområden genom kommunens 
delegationsordning. I den anges vilka beslut den enskilde socialsekreteraren har delegation att 
ta. 
 
Socialsekreterarens arbete är bland annat styrt av lagar och beroende av hur 
delegationsordningen ser ut i kommunen. Enligt Lipsky (2010) kan socialsekreterare ses som 
gräsrotsbyråkrater då de arbetar med kommunens medborgare och styrda av organisationens 
förutsättningar, med uppgift att förena medborgarnas och organisationens intressen. Lispky 
(ibid.) beskriver även att vad gäller delegationen att besluta över hur och till vilka 
myndighetens resurser ska gå till gör att deras position som gräsrotsbyråkrat kan utgöra ett 
stort handlingsutrymme.  
 

1.1  Centrala begrepp 
I avsnittet tydliggörs vissa begrepp som används i syfte och frågeställningar och som är 
återkommande i andra delar av studien. Definitionerna har sin utgångspunkt i litteratur och 
syftar till att göra studien mer lättförståelig. 
 

• Socialsekreterare är en kommunal tjänsteman, vanligtvis socionom, som handlägger 
enskilda socialtjänstärenden i olika former (Nationalencyklopedin 2016a). I studien 
avses socialsekreterare inom kommunens individ- och familjeomsorg, som är den del 
av socialtjänsten som består av ekonomiskt bistånd eller annan hjälp till enskilda 
individer eller familjer (Nationalencyklopedin 2016b). 

• Arbetssituation kan beskrivas utifrån flera olika faktorer men vi har valt att definiera 
begreppet med utgångspunkt i Karaseks och Theorells (1990) teoretiska modell; krav-, 
kontroll- och stödmodellen. I studien avses arbetssituation som relationen mellan krav, 
kontroll och socialt stöd och utifrån interaktionen mellan dessa komponenter skapas 
olika typer av arbetssituationer. 

• Handlingsutrymme är ett omfattande begrepp som handlar om att inom vissa givna 
ramar arbeta mellan bundenhet och handlingsfrihet (Lindelöf & Rönnbäck 2004). Det 
som i studien avses med handlingsutrymme är det utrymme socialsekreterare har att 
handla inom. 
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1.2  Problemformulering 
Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för kommunens medborgare och 
verksamheten ska även präglas av en god kvalitet enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 
Utifrån den situation som råder inom socialtjänsten kan kvaliteten i arbetet äventyras utifrån 
bristande resurser och en hög arbetsbelastning. Den höga personalomsättningen påverkar inte 
enbart klienterna som får byta socialsekreterare utan drabbar även organisationen i stort, då 
det kan anses både kostsamt och ineffektivt med nyanställningar. I exempelvis de 
värmländska kommunerna Eda och Forshaga slutade åtta av elva respektive fem av sjutton 
socialsekreterare under år 2016 (Sveriges Radio 2017). Denna rådande situation har också 
uppmärksammats utifrån våra egna erfarenheter av arbete inom socialtjänsten. Det kan tänkas 
att socialsekreterare upplever att kraven i arbetet är för höga i relation till vilken kontroll de 
har, och en förutsättning för att hantera höga krav kan tänkas vara att ges möjlighet till 
kontroll. Mot bakgrund av detta avses det i studien att undersöka hur socialsekreterare 
upplever sin arbetssituation, hur de upplever relationen mellan krav, kontroll och socialt stöd 
och huruvida ett upplevt handlingsutrymme kan utgöra en form av kontroll.  

1.3  Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation utifrån 
följande frågeställningar: 
 

• Vad påverkar socialsekreterares arbetssituation? 
• Hur upplever socialsekreterare sitt handlingsutrymme? 

1.4 Disposition 

Studien inleds med en redogörelse för litteraturgenomgången, där socialsekreterares kontext 
och tidigare forskning om socialsekreterares arbetssituation och handlingsutrymme 
presenteras. Därefter följer Lipskys teori om ”Street-level bureaucrats” och Karasek och 
Theorells ”krav-, kontroll och stödmodell”. Sedan presenteras studiens metod och 
tillvägagångssätt, som följs av resultat och analys. Avslutningsvis diskuteras resultatet och 
metoden, och det ges förslag till framtida forskning. 
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2. Litteraturgenomgång 

I kapitlet presenteras en bakgrund till ämnet, i syfte att öka förståelsen för den kontext 
socialsekreterare arbetar inom och för viktiga aspekter som påverkar deras vardagliga arbete. 
Kapitlet inleds med delarna; Humana service-organisationer, Omgivningsfaktorer samt 
Lokala faktorer och därefter beskrivs den tidigare forskningen inom ämnet. 

2.1 Humana service-organisationer 
Hasenfeld (1983) redogör för vad som kallas humana service-organisationer (Human Service 
Organizations), och som enligt Svensson et al. (2008) också kan kallas för 
människobehandlande organisationer. Humana service-organisationer, förkortat HSO, 
beskrivs enligt Hasenfeld (1983) som organisationer som har till uppgift att värna om och 
göra det bästa för människorna, och ett exempel på en sådan organisation är socialtjänsten. En 
av de faktorer som kännetecknar HSO är därmed att det är just människorna som utgör 
råvaran eller råmaterialet, vilket också gör att organisationerna anses vara komplexa. 
Ytterligare en aspekt som kan medföra att HSO anses vara komplexa är att det inte alltid finns 
några givna rätt eller fel, vilket enligt Tham och Meagher (2009) kan innebära en rollkonflikt 
för socialsekreterare. De tjänster som utförs baseras delvis på moraliska eller värdeladdade 
bedömningar, vilka kan ligga i samhället men också hos den individ som utför tjänsten. 
Samtidigt som dessa organisationer ska värna om människorna ska de också tillgodose 
samhällets och statens intressen. Å ena sidan ska organisationerna tillhandahålla 
medborgarnas rättigheter men å andra sidan också kontrollera deras skyldigheter gentemot 
staten och samhället (Hasenfeld 1983).  
 
Utifrån att HSO arbetar på olika sätt och med olika uppgifter eller teknologier skiljer 
Hasenfeld (1983) ut tre olika typer av teknologier. Dessa är people-processing technologies, 
people-sustaining technologies och people-changing technologies, vilka enligt Svensson et al. 
(2008) kan översättas till kategoriserande, bevarande och förändrande teknologier eller 
uppgifter. De kategoriserande teknologierna kännetecknas enligt Hasenfeld (1983) av att 
organisationen klassificerar människor genom att exempelvis ge dem en diagnos eller en dom 
om rättslig påföljd. En organisation som istället strävar efter att bevara människors välfärd 
och välbefinnande utgör det som kallas för bevarande teknologier. Exempel på detta kan vara 
kompensation för inkomstbortfall i form av ekonomisk ersättning. Den tredje och sista 
teknologin, den förändrande, karaktäriseras av att organisationen försöker förändra människor 
genom att förbättra deras förutsättningar för ett ökat välbefinnande. Exempel på detta skulle 
kunna vara behandling för människor med missbruksproblematik, som kan bekostas på egen 
hand eller ansökas om via socialtjänsten.  

2.2 Omgivningsfaktorer 
För socialsekreterare inom socialtjänsten innefattar arbetet bland annat myndighetsutövning, 
vilket enligt Clevesköld et al. (2012) avser beslut eller åtgärder gentemot enskilda individer. 
Som myndighetsutövare är också socialsekreteraren rättstillämpare och behöver därmed ha 
kunskaper kring rättssystemet. Schlytter (1999) menar att kännedom om paragrafens innehåll 
inte är tillräckligt utan socialsekreteraren behöver också ha kunskaper i hur lagstiftningen ska 
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tillämpas. Socialsekreterare inom kommunal socialtjänst styrs i sitt arbete av bland annat 
förvaltningslagen och socialtjänstlagen. Oberoende av vilken enhet socialsekreteraren arbetar 
inom eller mot vilken målgrupp ska socialtjänstlagen (SoL) genomsyra organisationen och 
arbetet med medborgarna, i vilken det exempelvis framgår att den individ som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller på annat sätt få dem tillgodosedda har rätt till bistånd av 
socialnämnden (SFS 2001:435). 
 
Förutom lagstiftning har socialsekreterare även bestämmelser från Socialstyrelsen att ta 
hänsyn till i sitt arbete (Socialstyrelsen 2016). Bestämmelserna utformas i antingen 
föreskrifter eller allmänna råd, och föreskrifterna är bindande rättsregler medan de allmänna 
råden utgör rekommendationer för hur lagen ska tillämpas. Att dessa föreskrifter och annan 
lagstiftning följs kan tillförsäkras genom Inspektionen för vård och omsorg, som också genom 
tillsyn kontrollerar att den verksamhet som socialtjänsten bedriver är av god kvalitet och är 
säker (Inspektionen för vård och omsorg 2016).  
 
Att arbeta som gräsrotsbyråkrat och socialsekreterare kan innebära att arbeta i en organisation 
och förvaltning som är uppbyggd av olika strukturer. Uppbyggnaden av socialtjänsten som 
organisation och förvaltning har inte alltid sett ut som den gör i dagsläget. Det har skett stora 
förändringar inom välfärdssektorn som har gått från ett helhetstänkande inom förvaltningen 
till en uppdelning av ansvarsenheter kallat New Public Management (Johansson et al. 2015). 
Det har utifrån detta införts en strävan att arbeta med välfärd och socialtjänst utifrån 
företagslogik och marknadsmekanismer med en ökning i användningen av standardiserade 
metoder för att mäta produktion och effektivitet. Användandet av standardiserade metoder 
kan stärka organisationens legitimitet då de grundas på evidens och vetenskap samtidigt som 
det möjliggör för organisationen att kunna mäta produktion och effektivitet (Ponnert & 
Svensson 2015). Manualbaserat arbete kan å ena sidan utgöra en trygghet för 
socialsekreterare, men å andra sidan begränsa deras handlingsutrymme och även bidra till att 
manualen följs utifrån standard istället för utifrån individens behov.  

2.3 Lokala faktorer 
Att socialtjänsten och dess verksamhet har sin utgångspunkt i lagstiftning innebär att det är en 
organisation som ingår i den offentliga förvaltningen, och att det därmed är förvaltningslagen 
(SFS 1986:223) som utgör grunden för det sociala arbete som bedrivs (Svensson et al. 2008). 
Något annat som kännetecknar offentliga organisationer är att de också är ställda under 
politisk styrning (Johansson et al. 2015). Vilka verksamheter och nämnder en kommun ska ha 
beslutas av fullmäktige, men också mål och riktlinjer för verksamheten samt budget (SFS 
1991:900). Att se till att kommunens verksamheter bedrivs i enlighet med vad fullmäktige har 
bestämt gör kommunstyrelsen och nämnderna (SFS 1991:900). Socialtjänsten blir därmed en 
verksamhetsdrivande enhet för socialnämnden, eller med andra ord socialnämndens förlängda 
arm, och genomför politikernas beslut. 
 
Socialnämnden delegerar även ut ansvar till olika ansvarsområden genom 
delegationsordningen, som enligt 6 kap. 33 § Kommunallagen (SFS 1991:900) innebär att en 
anställd får besluta å nämndens vägnar i vissa ärenden. I delegationsordningen beskrivs vilka 
beslut den enskilda socialsekreteraren har delegation på att ta, vilka beslut närmsta chef över 
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socialsekreteraren kan ta och vilka beslut nämnden har delegation på att ta. Utifrån detta är 
den enskilde socialsekreterarens kontext beroende av vilken kommun socialsekreteraren 
arbetar i och hur delegationsordningen i kommunen ser ut. 
 
Att socialsekreterares kontext och beslutsfattande påverkas av vilken kommun hen arbetar i 
kan också beskrivas utifrån lokala riktlinjer och bestämmelser. Då SoL (SFS 2001:435) är en 
ramlag ges kommunen en stor frihet att anpassa sin verksamhet och insatser efter olika behov 
och önskemål (Lundgren & Thunved 2016). Kommunen ges en stor frihet vid valet av 
tillvägagångssätt, och då en ramlag anger vilka mål och värderingar som ska genomsyra 
bedömningar och beslut men inte anger exakt hur verksamheten ska bedrivas skapas därmed 
ett stort tolkningsutrymme. Beroende på hur kommunen tolkar ramlagstiftningen utformas 
lokala riktlinjer och bestämmelser för hur socialtjänstens verksamhet ska bedrivas (ibid.). Det 
är alltså ett flertal faktorer som påverkar socialsekreterare i deras arbete och som sätter 
ramarna för deras beslutsfattande och handlingsutrymme. Faktorerna finns på både nationell 
och lokal nivå och det kan därmed antas att socialsekreterares kontext kan skilja sig åt 
beroende på vilken kommun hen arbetar i. 
 
Det kan sammanfattningsvis vara en komplex kontext som socialsekreterare arbetar inom. Å 
ena sidan är socialtjänsten en human service-organisation där råmaterialet utgörs av 
människor, som alla är unika. Men å andra sidan ges direktiv för hur arbetet ska utföras 
utifrån ett flertal faktorer, och det kan tänkas vara en balansgång för socialsekreterare att göra 
individuella bedömningar och samtidigt efterfölja faktorer såsom lag, riktlinjer och budget.  
 

2.4 Tidigare forskning 
I avsnittet redovisas ett urval av tidigare forskning som är relevant för denna studie. Avsnittet 
är uppdelat utifrån socialsekreterares arbetssituation, socialsekreterares handlingsutrymme 
och faktorer som påverkar handlingsutrymmet. 

2.4.1 Socialsekreterares arbetssituation 
Astvik och Melin (2013) menar att det inom den offentliga sektorn alltmer talas om en ny 
styrningsregim som har sin utgångspunkt i New Public Management. Enligt Härenstam et al. 
(2005) innebär detta förändrade styrsystem bland annat att verksamheterna ständigt 
rationaliseras i syfte att uppnå kostnadseffektivitet, vilket har inneburit ökade krav för de 
anställda. I kombination med att resurserna är otillräckliga kan detta resultera i svårigheter för 
de anställda att utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt. Astvik och Melin (2013), Tham 
(2007, 2008) och Tham och Meagher (2009) har i sin forskning inom socialtjänsten sett att 
dessa tendenser också gäller för socialsekreterare. Det är också inom socialtjänsten svårt att 
behålla erfarna socialsekreterare och samtidigt svårt att rekrytera nya som har tillräcklig 
kunskap och erfarenhet. 
                                                                                    
Enligt Tham (2008) kan personalomsättningen inom socialtjänsten påverkas av bland annat 
klimatet inom organisationen. Ett organisationsklimat kan beskrivas som de beteenden och 
attityder som finns inom organisationen bland de anställda, och har stor betydelse för 
huruvida de anställda känner tillfredsställelse på arbetet. Tham (2007) menar att relationerna 



	 7 

inom organisationen verkar ha större betydelse än höga krav såsom arbetsbörda och krävande 
uppgifter för socialsekreterares avsikt att lämna sitt arbete. I hennes studie framkommer att en 
dålig relation med sin närmsta chef kan vara avgörande för att lämna arbetet. Även relationen 
till kollegor har betydelse för tillfredsställelsen över arbetssituationen, men också för hur 
organisationen i övrigt fungerar. Tham (2008) beskriver i sin studie att i en organisation där 
socialsekreterarna erhåller socialt stöd fungerar också verksamheten bättre. De 
socialsekreterare som upplever att de får stöd av organisationen kan också göra mer adekvata 
bedömningar, vilket i sin tur bidrar till att de enskilda medborgarna får rätt hjälp och därmed 
är mer nöjda med kontakten med socialtjänsten. 
 
Förutom ett gott arbetsklimat kan faktorer såsom att känna sig uppmärksammad av 
organisationen och att känna sig väl omhändertagen bidra till att socialsekreterare stannar 
kvar på arbetet beskriver Tham (2008). I studien skildras olikheter i arbetsvillkor mellan 
nyutexaminerade och erfarna socialsekreterare. De nyutexaminerade socialsekreterarna erhöll 
mer socialt stöd och upplevde en lägre grad av arbetskrav än vad de erfarna gjorde, vilket 
gjorde att de var mer skyddade på arbetsplatsen. Trots detta framkom det i studien att de 
nyanställda socialsekreterarna upplevde sig ha en sämre psykisk hälsa. Enligt Tham (ibid.) 
kan detta förklaras utifrån att de nyutexaminerade socialsekreterarna istället upplevde att de 
behövde utföra arbetsuppgifter som krävde mer erfarenhet och kunskap än vad de hade. 
Utifrån detta kan socialsekreterares arbetssituation anses vara komplex då det föreligger en 
interaktion mellan olika aspekter, och kanske kan inte socialt stöd helt och hållet kompensera 
för höga krav. 
 
Tham och Meagher (2009) beskriver att utifrån kraven i arbetet kan socialsekreterare uppleva 
rollkonflikter. Detta är ett vanligt förekommande problem inom humana service-
organisationer enligt Hasenfeld (1983), då verksamhetens mål ofta är vaga och tvetydiga. Att 
råmaterialet i dessa organisationer också utgörs av människor bidrar till att kraven är 
komplexa och unika. Tham och Meagher (2009) menar att då varje klientärende är unikt och 
socialsekreterare förväntas göra individuella bedömningar kan sällan tidigare bedömningar 
och insatser tillämpas i senare ärenden. Det kan även finnas motstridiga intressen inom 
samma ärenden, såsom exempelvis barns behov och föräldrarnas vilja. Tham (2007) uppger 
att denna tvetydighet och rollkonflikt har en negativ inverkan på socialsekreterares 
arbetssituation. 
 
Utifrån att socialsekreterare arbetar med människor kan kraven i arbetet vara komplexa, men 
kraven kan också innefatta för många antal ärenden och tidsbrist. Enligt Tham (2008) 
påverkas socialsekreterare negativt av höga krav i arbetet och när det uppstår akuta situationer 
kan de behöva ändra planeringen för arbetsdagen. Astvik och Melin (2013) menar att detta 
kan vara ett sätt för socialsekreterare att hitta strategier när det råder obalans mellan resurser 
och krav, vilket kan påverka både deras hälsa och arbetets kvalitet. Författarna (ibid.) såg i sin 
studie att socialsekreterares första reaktioner på höga krav oftast är olika former av 
kompensatoriska strategier, som efter en längre tids användning kan resultera i olika 
reaktioner av stress. 
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Med kompensatoriska strategier avser Astvik och Melin (2013) de ansträngningar som 
socialsekreteraren tar sig an för att hantera obalansen mellan resurser och krav i syfte att 
försöka bevara kvalitet i arbetet. Exempel på detta kan vara att socialsekreterare arbetar fast 
hen är sjuk, hoppar över lunch eller arbetar övertid. Enligt författarna kan de kompensatoriska 
strategierna förstås som ett sätt för socialsekreteraren att skapa kontroll över sin 
arbetssituation. Tham och Meagher (2009) beskriver i sin studie att socialsekreterare upplever 
höga krav i sitt arbete, både vad gäller kvantitativa och kvalitativa krav, men samtidigt 
beskrev de också en större kontroll över beslutsfattandet än vad exempelvis lärare och 
sjukvårdspersonal gjorde.  

2.4.2 Socialsekreterares handlingsutrymme 
Ponnert och Svensson (2016) beskriver att rollen som socialsekreterare i sig utgör ett 
handlingsutrymme som verkar i relation till organisationens normer och den enskilda 
professionella bedömningen. Organisationen styrs av riktlinjer och standardiserade manualer, 
men eftersom manualerna är generella blir det upp till socialsekreterarens bedömning och 
frihet att avgöra hanteringen av varje enskilt ärende. Lindelöf och Rönnbäck (2004) beskriver 
att för att socialsekreteraren ska ha möjlighet att göra självständiga och individuella 
bedömningar krävs det att socialsekreteraren är trygg och säker i sin roll som 
socialsekreterare. Lagstiftningen som är stadgad på politisk nivå är enligt Evans och Harris 
(2004) inte alltid så tydlig vilket kan göra socialsekreteraren osäker i sitt beslutsfattande. Då 
socialtjänstlagen är en ramlag är den generell och inte utformad utifrån den enskilda klienten. 
Regler och riktlinjer kan göra det tydligt för socialsekreterare, men också otydligt då lagen 
kan bli svårtolkad utifrån den enskilda individen. Ponnert och Svensson (2016) beskriver att 
för att socialsekreterare ska kunna kombinera och tolka information från olika perspektiv 
finns ett behov av att ha ett öppet sinne. Det öppna sinnet blir en strategi att hantera osäkerhet 
och är ett sätt att hantera sitt handlingsutrymme. 
 
Evans och Harris (2004) beskriver socialsekreterares handlingsutrymme som ett sätt att 
gradera frihet i beslutsprocessen. Denna frihet kan göra att socialsekreterarens tillämpning av 
handlingsutrymmet kan skilja sig åt beroende på vilken situation hen befinner sig i och 
beroende på hur hen väljer att agera och handla. Handlingsutrymmet kan då ses som en teknik 
socialsekreteraren använder sig av gentemot organisationen och i mötet med klienter. I 
situationer då beslutet socialsekreteraren tagit inte gynnar klienten kan socialsekreteraren 
exempelvis skylla ifrån sig ansvaret av beslutet på politiska faktorer eller organisationens 
norm så att de själva inte utsätts för skulden. Johansson (2007) beskriver handlingsutrymmet 
som ett sätt att hantera situationer utifrån sunt förnuft och improvisationsförmåga. Då 
socialsekreterare arbetar med enskilda individer med olika behov kan möten och situationer se 
olika ut beroende på vem klienten är, vilket också gör att arbetet med klienter skiljer sig åt 
beroende på vilka klienter socialsekreteraren arbetar med. På så sätt kan socialsekreterarens 
förmåga att improvisera vara ett sätt att hantera friheten och handlingsutrymmet. Evans och 
Harris (2004) beskriver handlingsutrymmet som grundläggande för socialsekreterare då de 
arbetar med människor som är oförutsägbara, har olika behov och är varierande. 
Socialsekreterare behöver då kunna reagera på olika sätt beroende på vilken klient de arbetar 
med och styra sitt handlingsutrymme och agerande utifrån detta. Att arbeta på samma sätt i 
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kontakt med olika klienter skulle enligt författarna medföra att socialsekreterare inte skulle 
kunna utföra sitt arbete. 
 
Evans och Harris (2004) beskriver att begreppet handlingsutrymme har en tendens att 
hanteras som ett fenomen som antingen är närvarande eller icke närvarande, och anser att 
handlingsutrymme varken är bra eller dåligt. I vissa fall kan handlingsutrymmet bli en 
täckmantel att gömma sig bakom, i andra fall kan högre kontroll från organisationen och fler 
regler skapa ett större handlingsutrymme. Enligt Ponnert och Svensson (2016) kan ett högt 
handlingsutrymme upplevas som en börda bland socialsekreterare, men det möjliggör också 
för socialsekreterare att luta sig tillbaka mot den egna professionella bedömningen vid de 
tillfällen regler upplevs vaga och oklara. 

2.4.3 Faktorer som påverkar handlingsutrymmet 
Som tidigare beskrivits påverkas handlingsutrymmet av olika faktorer som den enskilde 
socialsekreteraren behöver ta hänsyn till i arbetet och i beslutsprocessen. Dunér och 
Nordström (2006) beskriver att socialsekreterare behöver beakta förutsättningar utifrån såväl 
rådande lagstiftning som inom den organisation socialsekreteraren arbetar i. Lagstiftningen 
kan exempelvis vara socialtjänstlagen där sociala normer och värderingar reglerats på politisk 
nivå och som utgör en ram för socialsekreteraren att ta beslut. För att uppnå legitimitet i 
arbetet behöver socialsekreteraren följa rådande lagstiftning. Organisatoriska förutsättningar 
kan vara riktlinjer inom kommunen som socialsekreteraren arbetar i som organisationen styrs 
av då de är införda i förvaltningen av lokala politiker. En sådan organisatorisk förutsättning 
kan exempelvis vara delegationsordningen eller kommunens gemensamma värdegrund som 
ska prägla alla verksamheter inom kommunen. Liknande beskriver Lindelöf och Rönnbäck 
(2004) att behovsbedömning inom myndighetsutövningen är reglerad och förutbestämd av 
byråkratiska regler som gör att socialsekreterarens handlingsutrymme kan begränsas. 
Forskarna beskriver att socialtjänstlagen som ramlag i sig erbjuder en högre grad av frihet i 
sitt handlande men att det kan begränsas av organisationens föreställning av hur arbetet ska 
genomföras och kommunens riktlinjer. 
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3. Teoretisk referensram 

I kapitlet presenteras de teorier som är relevanta för studien. Då socialsekreterare enligt 
Lipsky (2010) kan definieras som gräsrotsbyråkrater introduceras avsnittet med detta. I och 
med positionen som gräsrotsbyråkrat följer också ett handlingsutrymme, där organisationens 
uppdrag ska förenas med medborgarnas intresse. Utifrån organisationens förutsättningar och 
krav kan handlingsutrymmet upplevas på olika sätt. Med anledning av detta kommer också 
Karaseks och Theorells (1990) krav, - kontroll- och stödmodell att användas för att vidare 
diskutera socialsekreterarnas arbetssituation.   

3.1 Socialsekreterare som gräsrotsbyråkrater 

Begreppet street-level bureaucrats myntades 1980 av Michael Lipsky och kan enligt Svensson 
et al. (2008) översättas till gräsrotsbyråkrat, gatubyråkrat eller frontlinjebyråkrat. Oavsett 
vilken av översättningarna som används så syftar de till att definiera positionen som en 
representant för en myndighet som möter samhällets medborgare, men i föreliggande studie 
används översättningen gräsrotsbyråkrat. Det är gräsrotsbyråkratens uppgift att förena 
medborgarnas behov med myndighetens uppdrag på ett sätt som båda parter uppfattar korrekt 
och riktigt (Svensson et al 2008). 
 
Denna studie utgår från socialsekreterare, som är en yrkesgrupp inom den offentliga 
förvaltningen och en typisk arbetsplats för just gräsrotsbyråkrater menar Lipsky (2010). 
Gräsrotsbyråkraters arbete kännetecknas av bland annat höga förväntningar och att agera i 
form av passiva och vänliga myndighetsutövare anses inte tillräckligt. I och med positionen 
som gräsrotsbyråkrat följer också ett relativt stort handlingsutrymme även om arbetet inte kan 
utföras helt utifrån egna uppfattningar. Johansson (2007) menar att utifrån att SoL är en 
ramlag spänner gräsrotsbyråkratens arbete mellan bundenhet och handlingsfrihet. Utifrån sitt 
handlingsutrymme kan gräsrotsbyråkraten styra över hur och till vilka myndighetens resurser 
ska utgå, vilket kan inbegripa både förmåner och påföljder, och vad gäller vilken sort och 
vilken mängd (Lipsky 2010). Då det endast är gräsrotsbyråkraten som har tillgång till 
myndighetens resurser, lagar och riktlinjer som såväl medborgarens behov, krav och 
upplevelser ges gräsrotsbyråkraten ett stort inflytande över både myndigheten och 
medborgaren. 
 
Den bundenhet som styr gräsrotsbyråkratens arbete kan enligt Lipsky (2010) beskrivas i bland 
annat termer av lagar, föreskrifter och politikers direktiv. Dessa ramar måste 
gräsrotsbyråkraten förhålla sig till i sitt arbete och vid varje beslutsfattande är kontrollen och 
det statliga och kommunala inflytandet närvarande. Å ena sidan ska gräsrotsbyråkraten 
tillgodose medborgarnas behov och leverera offentliga förmåner till dem, men å andra sidan 
ska den allmänna ordningen tillvaratas och politikernas mål eftersträvas. Något som enligt 
Lipsky (2010) menar är kännetecknande för gräsrotsbyråkrater är att resurserna ständigt är 
otillräckliga i förhållande till det uppdrag de förväntas utföra. Då kraven är motstridiga kan 
gräsrotsbyråkratens position utgöra ett dilemma. Johansson (2007) menar att en 
gräsrotsbyråkrat som medmänniska kan vilja agera på ett sätt men samtidigt som representant 
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för en myndighet förväntas agera på ett annat sätt, vilket är något som gräsrotsbyråkraten 
måste förhålla sig till.   
 
Om behovet och utbudet vore i balans så skulle det enligt Lipsky (2010) inte vara några 
problem, men för gräsrotsbyråkrater är medborgarnas behov alltid större än vad myndigheten 
kan erbjuda. De två vanligaste aspekterna av otillräckliga resurser är att antal ärenden för 
varje gräsrotsbyråkrat är för höga samt att tiden inte räcker till. Att gräsrotsbyråkrater ideligen 
inte anses ha lämpliga resurser att erbjuda är också något de ofta kritiseras för. De knappa 
resurserna kan resultera i att insatser standardiseras och att individer kategoriseras. Detta för 
att gräsrotsbyråkraten på så sätt ska kunna fatta snabba beslut huruvida individen är berättigad 
till insatsen eller inte. Lipsky (2010) menar att detta påverkar gräsrotsbyråkratens 
handlingsutrymme. Å ena sidan kan gräsrotsbyråkraten utveckla rutiner för att underlätta sitt 
utförande av arbetet, men å andra sidan kan handlingsutrymmet begränsas om individen faller 
utanför ramarna av de redan befintliga kategorierna. 
 
Vidare menar Lipsky (2010) att arbetsuppgifter såsom administration är ytterligare en 
organisatorisk faktor som påverkar gräsrotsbyråkratens arbetssituation. För socialsekreterare 
kan detta innebära att mängden dokumentation och administration ägnas mycket tid och 
mindre tid kan ägnas åt de enskilda individerna och klienterna. Men hur tiden, som såväl 
handlingsutrymmet, utnyttjas kan också se olika ut utifrån gräsrotsbyråkraters individuella 
förutsättningar och egenskaper. På samma sätt kan också arbetssituationen upplevas på olika 
sätt. Ibland kan obalansen mellan krav och kontroll ta sig i uttryck i form av stress hos vissa 
anställda men kanske inte hos andra menar Lipsky (2010). 

3.2 Krav-, kontroll- och stödmodellen 
Karaseks och Theorells (1990) teoretiska modell är känd för att förklara vad som påverkar 
känslan av stress. Modellen presenterades av Robert Karasek redan på 1970-talet och har 
senare utvecklats tillsammans med Töres Theorell. Ursprungligen innefattade modellen två 
dimensioner, vilka var kontroll och krav, men modellen har senare kompletterats med en 
tredje dimension och begreppet socialt stöd. Den ursprungliga modellen beskriver relationen 
mellan yttre psykiska krav och möjlighet till kontroll och beslutsutrymme. Kraven kan vara 
arbetsbelastning men även arbetsuppgifternas grad av svårighet, och kontroll kan exempelvis 
inbegripa socialsekreterares handlingsutrymme och möjligheten att fatta beslut. Otillräcklig 
information och otydliga arbetsuppgifter kan vara exempel på bristande kontroll. Utifrån 
interaktionen mellan krav i förhållande till kontroll kan modellen förklara fyra olika 
arbetssituationer, vilka är “spända arbeten”, ”aktiva arbeten”, “avspända arbeten” samt 
“passiva arbeten” (se figur 1). 
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Figur 1: Karaseks ursprungliga krav- och kontrollmodell (Karasek & Theorell 1990, s. 32) 
 
I spända arbeten uppstår den mest ogynnsamma ansträngningen menar Karasek och Theorell 
(1990), detta utifrån att kraven upplevs höga samtidigt som kontrollen upplevs låg. I den 
spända situationen upplever den anställde att det är någon annan som bestämmer över 
honom/henne och det ges inte möjlighet att utveckla kunskaperna. Det är i denna typ av 
arbeten som det föreligger störst risk att den anställdes reaktioner kännetecknas av negativ 
stress och psykisk ohälsa. Enligt Theorell (2012) har just faktorerna kontroll och stress ett 
samband då stress kan skapas i de situationer då individen förlorar kontrollen över 
situationen. Om kraven däremot upplevs höga i kombination med en hög kontroll 
karaktäriseras arbetet som aktivt menar Karasek och Theorell (1990). Den aktiva situationen 
liknar den spända situationen men där har individen en aktiv roll och andra förutsättningar för 
att utöva kontroll, vilket bidrar till att det är lättare att hantera arbetssituationen. I dessa typer 
av arbeten kan socialsekreteraren uppleva att hen lär sig och utvecklas, vilket främjar en hög 
produktivitet, effektiv problemlösning samt motivation och arbetsglädje för ett fortsatt arbete. 
 
De avspända arbetena kännetecknas av att den anställde upplever att kraven inte är lika höga 
och en stor kontroll och beslutsmöjlighet över arbetet. Enligt Karasek och Theorell (1990) får 
de anställda arbeta i en rimlig takt och även styra ganska mycket själva över hur arbetet läggs 
upp. Individer i dessa situationer drabbas mer sällan av psykisk ohälsa utifrån att 
utmaningarna är relativt få och de anställda kan hantera utmaningarna på ett optimalt sätt. I 
det som kallas passiva arbeten upplevs både kraven och kontrollen som låg. De anställda i 
sådana arbeten uppfattar inte att de möts av adekvata utmaningar och heller inte att deras 
kompetens kommer till användning, vilket utgör en risk för negativa hälsoeffekter och de kan 
bland annat tappa motivationen. Ett exempel för socialsekreterare skulle kunna vara att 
uppleva sig styrd av ett manualbaserat arbete till förmån för egna kunskaper och 
erfarenheter.     
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Karasek och Theorell (1990) menar att deras ursprungliga krav- och kontrollmodell kan 
utvecklas till en krav-, kontroll- och stödmodell. Detta genom att komplettera modellen med 
en tredje dimension och begreppet socialt stöd. Denna dimension kan enligt Theorell (2012) 
vara avgörande i den spända situationen. Socialt stöd för socialsekreterare kan innebära både 
känslomässig och praktisk hjälp från såväl chefer som kollegor. Exempel kan vara gemenskap 
i arbetsgruppen, återkoppling på det arbete som utförts och vägledning i arbetet. Karasek och 
Theorell (1990) menar att denna tredje dimension har visats ha en inverkan på både 
tillfredsställelsen på arbetet och en låg grad av psykisk påfrestning. I interaktion med andra 
och genom social uppskattning och bekräftelse kan individen utveckla en bättre självkänsla, 
och en gemensam ansträngning för att nå uppsatta mål kan bidra till välbefinnande i gruppen.  
 
Sammanfattningsvis består den teoretiska genomgången av Lipskys (2010) begrepp street-
levet bureaucrat och Karasek och Theorells (1990) teoretiska krav-, kontroll- och stödmodell, 
vilka kan vara väsentliga för att beskriva socialsekreterare arbetssituation och 
handlingsutrymme. 
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4. Material och metod 

I kapitlet presenteras tillvägagångssättet av studien. Kapitlet följer en kronologisk ordning och 
inleds med en beskrivning av den valda metoden. Därefter följer en beskrivning av urvalet, 
hur datainsamlingen gick till och hur bearbetningen och analysen genomfördes. Sedan 
diskuteras studiens validitet och reliabilitet samt generaliserbarhet, och kapitlet avslutas med 
etiska överväganden. 

4.1 Val av metod 
Studiens syfte var att undersöka hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation och studien 
har sin utgångspunkt i kvalitativ metod och den hermeneutiska ansatsen. Den kvalitativa 
metoden har för avsikt att skapa djupare förståelse av materialet och utifrån den valda 
kontexten skapa en helhet av ämnet (Kvale & Brinkmann 2009). Den hermeneutiska 
utgångspunkten strävar mot att genom tolkning skapa en helhet över ämnet med gemensam 
förståelse för ämnets delar (Thomassen 2007). Då syftet med studien var att undersöka 
socialsekreterares upplevelser av ämnet bygger det insamlade materialet på kvalitativa 
intervjuer. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en halvstrukturerad intervjuguide som 
innebär att det finns ett fokus på vissa övergripande teman och frågor, detta för att låta 
intervjupersonens svar vara vägledande för intervjun och för att frågor skulle kunna följas upp 
anpassningsbart och flexibelt (Kvale & Brinkmann 2009).  

4.2 Urval 
För studien intervjuades fem socialsekreterare, som alla är anställda inom samma kommun i 
mellersta Sverige. I studien har valet gjorts att undersöka hur arbetssituation och 
handlingsutrymme upplevs av socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen, men inte 
utifrån någon specifik enhet eller målgrupp. Detta eftersom det har förståtts att 
handlingsutrymme gäller för socialsekreterare generellt utifrån deras position som 
gräsrotsbyråkrat. Valet av att intervjua socialsekreterare inom samma kommun hade sitt 
ursprung i att intervjupersonerna då befinner sig inom samma organisation med liknande 
förutsättningar, såsom budget, delegationsordning och kommunala riktlinjer. Utifrån att 
samtliga intervjupersoner hade liknande organisatoriska förutsättningar för sin upplevda 
arbetssituation och sitt handlingsutrymme behövdes inte tid från intervjuerna inriktas på 
djupare beskrivningar av kommunens styrning, utan istället inriktas på mer individuella och 
subjektiva upplevelser. För att få en så bred variation och spridning som möjligt bland 
intervjupersonernas utsagor valdes specifika urvalskriterier ut. De specifika urvalskriterierna 
var enhet/arbetsplats och antal år som yrkesverksam.  
 
Utifrån urvalskriterierna har ett strategiskt urval använts, i syfte att välja ut de 
intervjupersoner med stor kunnighet inom det valda ämnet och med olika erfarenheter (Kvale 
& Brinkmann 2009). En av studiens författare har arbetat i den aktuella kommunen och då 
kommit i kontakt med intervjupersonerna, vilket har medfört ökad kännedom om deras 
erfarenheter av arbetet. Utifrån detta har uppsatsens författare gemensamt diskuterat vilka av 
de yrkesverksamma i kommunen som kunde uppfylla urvalskriterierna som förelåg för 
studien och därefter har de tillfrågats om deltagande. Utifrån gatekeeperproblematiken 
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gjordes valet att direkt ta kontakt med intervjupersonerna och inte via enhetschefer. 
Gatekeeperproblematiken innebär enligt Lalander (2011) att enhetschefen väljer ut vilka 
socialsekreterare som ska delta, vilket för den aktuella studien kunde ha inneburit att 
enhetschefen fungerade som ett filter och valde ut de socialsekreterare som hen vet trivs bra 
och är lojala gentemot arbetsplatsen. 
 
För tillfrågan om deltagande och inbokning av intervjuer kontaktades intervjupersonerna via 
e-post under november 2016. I e-postmeddelandet presenterades kort information om syftet 
med studien och vad intervjuerna skulle handla om samt frågan om deltagande. Samtliga 
intervjupersoner som tillfrågades tackade ja till deltagande och i samband med detta bokades 
tid för intervjuerna in. Samtliga intervjupersoner har socionomexamen och är 
yrkesverksamma socialsekreterare i en mellanstor kommun. Intervjuerna genomfördes med 
socialsekreterare på tre enheter varav den första arbetar med ärenden som avser barn och 
familj, den andra ekonomiskt bistånd och den tredje arbetar med missbruksärenden. 
Intervjupersonerna bestod av både kvinnor och män med en spridning på tio månader till 20 
år som yrkesverksamma. Utifrån ett forskningsetiskt perspektiv har inte ovanstående 
egenskaper valts att specificeras för att säkerställa intervjupersonernas konfidentialitet 
(Vetenskapsrådet 2002). I god tid innan intervjutillfällena skickades också ett 
informationsbrev till intervjupersonerna via e-post, som innehöll syftet med intervjun, de 
etiska riktlinjer som studien beaktar samt kontaktinformation till studiens författare och 
handledare (se bilaga 1). 

4.3 Insamling av data 
Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats då de själva i samband med att 
intervjun bokades in fick välja var intervjun skulle äga rum. Intervjuerna genomfördes i en 
lugn miljö utan störande moment. Tre intervjuer genomfördes på samma dag och två 
genomfördes en annan dag, alla under samma vecka i november 2016. Längden på 
intervjuerna varierade mellan 41 och 61 minuter. Vid intervjutillfället tillfrågades 
intervjupersonerna om de tillät att intervjuerna spelades in via ljudupptagning, vilket de alla 
gav samtycke till. 
 
Intervjuerna genomfördes med stöd av en halvstrukturerad intervjuguide, som kan ses som ett 
manus för intervjun med fokus att låta intervjupersonens svar vara vägledande under intervjun 
(Kvale & Brinkmann 2009). Intervjuguiden förbereddes med ett antal centrala teman och 
dessa var bakgrundsfrågor, yrket/rollen som gräsrotsbyråkrat, handlingsutrymme och 
arbetssituation samt förslag till frågor under varje tema (se bilaga 2). Intervjuguiden hade vid 
ett tidigare tillfälle testats i samband med en pilotintervju och därefter reviderats. Båda 
författarna medverkade under intervjutillfällena men varje intervju leddes av samma person, 
detta utifrån att frågorna skulle ställas på liknande sätt och att intervjuerna därmed inte skulle 
skilja sig åt i för hög grad. Då båda författarna medverkade fanns möjlighet att på ett smidigt 
sätt vidareutveckla intervjupersonens svar med följdfrågor då den personen som inte 
ansvarade för intervjun kunde fokusera på samtalet utan att titta i intervjuguiden. För att 
kunna återge informationen korrekt spelades intervjuerna in med hjälp av både mobiltelefon 
och dator för att i största mån undvika tekniska bekymmer. 
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4.4 Analys och bearbetning 
När samtliga intervjuer var genomförda transkriberades dessa ordagrant, vilket enligt Kvale 
och Brinkmann (2009) innebär att omvandla intervjuerna från en form till en annan. Detta för 
att lättare kunna bearbeta materialet. Transkriberingen av intervjuerna delades upp mellan 
författarna. För analysen av de utskrivna intervjuerna har Graneheim och Lundmans (2004) 
beskrivning av kvalitativ innehållsanalys använts, och efter att intervjuerna transkriberats 
lästes de utskrivna intervjuerna igenom ett flertal gånger. Innehållsanalys inbegriper 
inledningsvis att de meningar och uttryck som innefattade relevant information för studiens 
syfte och frågeställningar understryks och plockades ut för att sättas in i en analystabell (se 
tabell 1 nedan för ett utdrag ur analysen). Dessa meningar och uttryck som plockas ut kallas 
enligt Graneheim och Lundman (ibid.) för meningsbärande enheter. I ett försök att garantera 
det första steget i analysen tog författarna var och en för sig ut meningsbärande enheter och 
diskuterade dessa sinsemellan, i relation till studiens syfte. Det är ett förfarande som likaså är 
av vikt för studiens tillförlitlighet. Därefter sattes de meningsbärande enheterna in i en tabell 
och det markerades från vilken intervju respektive meningsbärande enhet kom från. De 
meningsbärande enheterna kortades sedan ner utan att innehållet gick förlorat, vilket 
författarna (ibid.) kallar för meningskondensering. 
 
När samtliga meningsbärande enheter kondenserats kodades dessa med ett till tre ord. Enligt 
Graneheim och Lundman (2004) är koder de ord som återspeglar innehållet och det centrala 
budskapet i intervjuerna. Därefter skapades sex subkategorier med tillhörande koder med 
liknande innehåll, och den första subkategorin kallades Främjande faktorer och innehöll 
koderna Erfarenhet, Socialt stöd och Utrymme att påverka. Den andra subkategorin kallades 
Försvårande faktorer och innehöll koderna Brister och Svåra beslut. Den tredje subkategorin 
kallades Känslan av maktlöshet och innehöll koderna Klientens frustration och Egen 
frustration. Den fjärde subkategorin kallades Social påverkan och innehöll koderna Påverkan 
av chef, Påverkan av kollegor och Klientens situation. Den femte subkategorin benämndes 
Organisatorisk påverkan och innehöll koderna Delegationsordning, Budget samt Rutiner och 
riktlinjer, och den sjätte och sista subkategorin kallades Uppfattning och utövande av 
handlingsutrymmet och innehöll koderna Upplevelse av handlingsutrymmet, Rättssäkerhet 
och Tänja på ramarna.  
 
Slutligen, sista steget i analysen är att skapa kategorier utifrån de subkategorier som 
framkommit (Graneheim & Lundman 2004). Således, utifrån de subkategorier som liknade 
varandra skapades två kategorier; Den komplicerade arbetssituationen (Främjande faktorer, 
Försvårande faktorer, Känslan av maktlöshet) och Den trygga och flexibla ramen (Social 
påverkan, Organisatorisk påverkan och Uppfattning och utövande av handlingsutrymmet). I 
presentationen av resultatet användes de två kategorierna som huvudrubriker och de sex 
subkategorierna användes som underrubriker. Nedan presenteras ett utdrag ur tabellen (se 
tabell 1) som användes vid genomförandet av den kvalitativa innehållsanalysen.  
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4.4.1 Tabell 1: Ett utdrag från den kvalitativa innehållsanalysen 
 

KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS 
Intervju Meningsbärande enhet Meningskondensering Kod Subkategori Kategori 
Intervju 1 ”Så då får min chef 

hjälpa mig att prioritera 
vad som ska göras och 
hur det ska göras just för 
att det inte ligger på mig 
att slita ut mig för att det 
finns brister i 
organisationen” 

Chefen får hjälpa mig 
att prioritera.   

Socialt stöd ”Främjande 
faktorer” 

”Den 
komplicerade 
arbets-
situationen” 

Intervju 2 ”Så länge som man har 
chefen med sig på tåget 
så går det […] gör du 
den bedömningen att det 
här är det bästa då får vi 
ju kriga för det så. Men, 
och då har man nog det 
stödet för att kunna göra 
det utanför ramarna”  

Har man chefen med sig 
på tåget kan man gå 
utanför ramarna. 

Tänja på 
ramarna 

”Uppfattning 
och utövande 
av handlings-
utrymmet” 

”Den trygga 
och flexibla 
ramen” 

Intervju 4 ”Det kan ju vara något 
man tar upp i grupp 
också. Då vet man ju att 
då kanske jag behöver 
förhålla mig till vad 
gruppen kommer fram 
till, att jag inte använder 
min egen delegation här 
och gör som jag tycker 
är rätt, det är också en 
balansgång” 

Förhålla sig till det 
beslut som tas i grupp 
och inte använda sin 
egen delegation.  

Påverkan av 
kollegor 

”Social 
påverkan” 

”Den trygga 
och flexibla 
ramen” 

 

4.5 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet  
En studies trovärdighet kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) även kallas för en studies 
validitet, och handlar om giltigheten i studien och om det som avsetts undersökas har 
undersökts. Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares upplevelser av det valda 
ämnet varför en kvalitativ metod valdes framför en kvantitativ ansats, vilket kan öka studiens 
trovärdighet. För att studien ska kunna uppnå en högre trovärdighet har syfte och 
frågeställningar fått prägla innehållet i intervjuguiden, då en studie är beroende av 
förhållandet mellan teori och forskningsfrågor (ibid.). Trovärdigheten omfattar även 
kvaliteten under intervjuerna, dessa genomfördes med stöd av en halvstrukturerad 
intervjuguide för att undvika att de valda teorierna skulle kunna styra intervjupersonernas 
svar, utan möjliggöra att intervjupersonerna fritt kunde tolka frågorna och ämnet angående 
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deras arbetssituation och handlingsutrymme (ibid.). Intervjuguiden har också genom en 
pilotstudie testats och utvärderats i syfte att uppnå en högre trovärdighet. 
 
En studies tillförlitlighet, även kallat reliabilitet, handlar om studien kan reproduceras av 
andra forskare och om tillförlitligheten i urvalet (Kvale & Brinkmann 2009). I ett försök att 
öka tillförlitligheten spelades intervjuerna in och transkriberades ordagrant för att kunna 
återge resultatet på ett så korrekt sätt som möjligt (ibid.). Att intervjuerna också genomfördes 
i en lugn miljö utan störande moment kan också anses öka tillförlitligheten.  
 
Tillförlitligheten handlar även om intervjupersonerna kan komma att förändra sina svar 
beroende på vem forskaren är eller om olika svar ges till olika forskare (ibid.). Ett val som 
gjordes i samband med intervjuerna var att låta en av författarna till studien ha huvudansvar 
som intervjuare under samtliga intervjuer då den andra på ett följsamt sätt kunde fokusera på 
samtalet under intervjun och ställa följdfrågor. På detta sätt var forskaren densamma under 
alla intervjuer vilket kan anses öka tillförlitligheten för studien då resultatet kunde ha sett 
annorlunda ut om författarna delat på huvudansvaret utifrån att frågorna hade kunnat ställas 
på olika sätt. Något som kan minska tillförlitligheten i studien är att då endast en av 
författarna intervjuat har dennes upplägg i hur hen ställde frågorna styrt intervjuerna, vilket 
kan anses minska variationen som hade kunnat uppnås om författarna delat intervjuerna 
mellan varandra.  
 
En studies generaliserbarhet handlar enligt Kvale och Brinkmann (2009) om resultatet kan 
överföras till andra situationer och intervjupersoner. Då undersökningens urval baserats på 
fem socialsekreterares subjektiva upplevelser och verklighet kan det vara problematiskt att 
generalisera resultatet över ett större urval av socialsekreterare, vilket heller inte är fokus i 
kvalitativa studier. 

4.6 Etiska överväganden 

I humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns det enligt Vetenskapsrådet (2002) 
fyra forskningsetiska principer att följa, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I samband med kontakt via mail med 
intervjupersonerna gavs information om de etiska riktlinjerna och i samband med intervjuerna 
erhöll intervjupersonerna ett informationsbrev med skriftlig information om detta (se bilaga 
1). Då en av studiens författare genom arbete har kännedom om intervjupersonerna gjordes 
valet att inte tillfråga någon inom den egna enheten eller arbetsplatsen. Detta utifrån att 
studiens syfte inbegriper upplevelsen av arbetssituation, vilket hade kunnat innebära en 
lojalitetskonflikt om någon som arbetar på samma enhet som författarna hade intervjuats. 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär informationskravet att intervjupersonerna ska 
informeras om syftet med studien och om deras uppgift i studien. Intervjupersonerna ska 
också i enlighet med samtyckeskravet informeras om att deltagande i studien är frivilligt och 
att de när som helst kan avbryta sin medverkan (ibid.). Vid kontakt via mail informerades 
intervjupersonerna om studiens syfte och om frivilligheten att delta, och i samband med denna 
kontakt inhämtades också deras samtycke. Vid intervjutillfället erhöll intervjupersonerna 
också informationen både muntligt och skriftligt. 
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Vid intervjutillfället informerades även intervjupersonerna, både muntligt och skriftligt, om 
att samtliga uppgifter skulle komma att avidentifieras och att de endast kommer att användas 
för den aktuella studien. Detta i enlighet med det som Vetenskapsrådet (2002) kallar för 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt konfidentialitetskravet ska alla uppgifter i 
studien avidentifieras för att intervjupersonerna inte ska kunna identifieras av utomstående. 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som inhämtas under intervjun enbart får användas i 
forskningsändamål och för den aktuella studien (ibid.). Det är endast studiens författare och 
handledare som har tillgång till materialet och det kommer sedan att raderas när studien är 
färdigställd. 
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5. Resultat  
Av analysen (se tabell 2) framkom två kategorier med tillhörande sex subkategorier: “Den 
komplicerade arbetssituationen” (innefattande Främjande faktorer, Försvårande faktorer och 
Känslan av maktlöshet) och “Den trygga och flexibla ramen” (innehållande Social påverkan, 
Organisatorisk påverkan och Uppfattning och utövande av handlingsutrymmet). Kategorierna 
med tillhörande subkategorier beskriver socialsekreterares upplevelse av deras arbetssituation 
och deras handlingsutrymme. 

5.1 Tabell 2: En översikt av kategorier med tillhörande subkategorier 
 
Kategori ”Den komplicerade 

arbetssituationen” 
”Den trygga och flexibla 
ramen” 

Subkategorier ”Främjande faktorer” 
”Försvårande faktorer” 
”Känslan av maktlöshet” 

”Social påverkan” 
Organisatorisk påverkan” 
”Uppfattning och utövande av 
handlingsutrymmet” 

 

5.2 “Den komplicerade arbetssituationen” 

Kategorin inbegriper subkategorierna “Främjande faktorer”, “Försvårande faktorer” samt 
“Känslan av maktlöshet” och beskriver intervjupersonernas upplevelser av och reflektioner 
kring sin arbetssituation inom socialtjänsten. 

5.2.1 Främjande faktorer 
Ur analysen framkom ett flertal faktorer som främjar arbetssituationen och ett återkommande 
tema hos intervjupersonerna är socialt stöd. Enligt intervjupersonerna kan de få socialt stöd av 
både chef och kollegor, vilket är något som har stor betydelse för deras arbetssituation. Det 
sociala stödet kan ta sig i uttryck på flera sätt och från chefen beskrevs det sociala stödet i 
form av uppmuntran, bekräftelse på ett väl utfört arbete och hjälp med prioritering av 
arbetsuppgifter. 
 

Om det är problem i form av att det är stor arbetsbelastning eller stress eller sådär så 
innebär ju stödet att få hjälp att prioritera, kanske få hjälp med lite avlastning också, 
och uppmuntran såklart för att orka fortsätta (intervju 5). 
 

Vidare beskrev intervjupersonerna att även socialt stöd från kollegor har stor betydelse för 
deras arbetssituation. Intervjupersonerna beskrev socialt stöd från kollegor i termer av att 
diskutera ärenden med varandra, vilket är betydelsefullt oavsett hur mycket 
arbetslivserfarenhet de har. Intervjupersonerna uppgav att det är viktigt med ett öppet klimat 
på arbetsplatsen, där dörrarna är öppna och de på ett naturligt sätt kan gå in till varandras 
kontor och diskutera. En god stämning i arbetsgruppen kan också kompensera för när 
arbetssituationen i övrigt upplevs jobbig och kollegor kan också upplevas viktigare än själva 
arbetsuppgifterna. 
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Kollegor är det viktigaste. Absolut, trivs man inte med kollegor så trivs man inte att 
jobba heller. Man kan tycka att arbetsuppgifterna är hur roliga som helst men har 
man inte någon kollega som man inte trivs med så funkar det inte (intervju 2). 
 

Ytterligare en aspekt som främjar arbetssituationen är utrymmet att själv kunna påverka den. 
Intervjupersonerna uppgav att det finns utrymme för att framföra sina egna och 
arbetsgruppens åsikter till den närmsta chefen, och att denne i sin tur för det vidare uppåt i 
organisationen. De nämnde att arbetsgruppen blir lyssnade på och att deras åsikter och 
önskemål värdesätts. Däremot uppgav intervjupersonerna, som tidigare hade arbetat i en 
mindre kommun, att det i en större kommun kan vara svårare att påverka. 
 

I och med att vi var en mindre arbetsgrupp så kunde vi också påverka uppåt lite mer. 
Att vi kunde verkligen vara, om vi var enade i det, så styrka för att det här tycker vi 
att det ska vara. Här är det så himla många mer led, att det är nackdelen med den 
stora kommunen. Det är många mer led uppåt för att kunna göra en förändring 
(intervju 2). 
 

Intervjupersonerna beskrev att något som också kan påverka deras arbetssituation i positiv 
bemärkelse är erfarenhet. De berättade att som nyanställd socialsekreterare kan 
arbetssituationen vara slitsam och att det finns en rädsla för att göra fel, men ju längre tid de 
arbetar så blir de också tryggare i rollen och kan därmed i större uträckning lita på sin egen 
förmåga och bedömning. 
 

I början när man jobbar så upplevde jag, men det kan man se hos andra också i 
början, så är man livrädd för att göra fel och stressen som blir handlar snarare om att 
de inte ska upptäcka att jag inte kan yrket (intervju 4).  

5.2.2 Försvårande faktorer 
Något som intervjupersonerna beskrev kan försvåra deras arbetssituation är brister i 
organisationen. Intervjupersonerna uppgav att det på deras enheter saknas personal även om 
de på en av enheterna nästan är fulltaliga. 

 
Lite sisådär just nu, vi har hög belastning, kort om personal, svårt att rekrytera 
(intervju 5) 

 
I och med att det saknas personal blir också arbetsbelastningen högre och när det då sker 
något oväntat, såsom ett omedelbart omhändertagande, så försvåras arbetssituationen. Det 
framkom också att det utifrån arbetsbelastningen kan bli svårare att samverka med andra 
aktörer och att arbeta intensivt med klienterna.  
 

Det blir svårare att samverka med andra aktörer just för att kalendern är smockfull 
[…] Jag kan inte jobba lika intensivt med mina klienter när det inte finns tid och det 
blir givetvis ett problem (intervju 1). 

 
Något som intervjupersonerna också uppgav kan försvåra arbetssituationen är att behöva ta 
svåra beslut. De beskrev att det kan vara jobbigt att behöva ge avslag till en klient, och att ett 
avslag kan vara ännu jobbigare som ny i arbetet. Ibland får de ta beslut som de önskar att de 
inte behöver göra, vilket kan kännas besvärligt. 
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Man kan ju bli väldigt utsatt i det liksom, om man behöver ta ett beslut som man 
själv inte står för […] Det var jättesvårt att hamna i det där och försöka, kanske inte 
försvara men i alla fall förklara beslutet och motiveringen för en klient som jag inte 
själv står bakom (intervju 5).  

5.2.3 Känslan av maktlöshet 
En nackdel med rollen som socialsekreterare och som kan påverka arbetssituationen på ett 
negativt sätt är enligt intervjupersonerna frustrationen. De beskrev att de kan möta frustration 
från klienterna, men de kan också själva känna frustration i sitt arbete. När klienterna inte får 
ett bifall på sin ansökan eller när en förälder känner sig hotad av socialtjänsten är det i de 
flesta fall socialsekreteraren som får frustrationen riktad mot sig. Det blir den enskilde 
socialsekreteraren som tenderar att bli “det svarta fåret” eftersom det är denne som är i 
kontakt med de enskilda klienterna. 
 

Det är också ganska tufft att vara den som alltid får ta skiten […] Fast handläggarna 
egentligen är de som bara får förmedla […] Men det är inte cheferna som får ta 
skiten, det är inte de som blir skrikna på (intervju 2). 
 

Ofta grundas frustrationen i att klienterna inte förstår varför de får avslag eller att de har 
förväntningar på socialtjänsten som inte kan levas upp till. Till exempel så kan klienterna vilja 
ha vad de ansökt om direkt och det skapas frustration utifrån långa utredningstider. 
 

Missbrukare som hela tiden strävar efter omedelbar tillfredsställelse, 
behovstillfredsställelse, så att det är klart att det kan vara slitsamt och man blir ju i 
perioder en avskydd person, någon jävla sockärring (intervju 1). 
 

Även socialsekreteraren kan känna frustration i sitt arbete. Intervjupersonerna beskrev att de 
kan påverkas av när klienterna far illa. Ibland vill de kunna hjälpa till mer men kan inte utifrån 
att klienten själv inte vill eller att lagstiftning eller andra ramar sätter stopp. De kan tvingas ge 
klienten ett avslag trots att de vet att klientens situation förvärras, eftersom de måste förhålla 
sig till lag och riktlinjer. 
 

Det gör ju bara saken värre för personen om man säger, som bara gräver sig längre 
ner i graven. Så då känner man att “ah vad tusan ska man göra då” (intervju 3). 
 

Intervjupersonerna beskrev att de också kan känna frustration gentemot den egna 
organisationen utifrån att exempelvis behöva ta ett beslut som de inte står bakom. De nämnde 
att det finns riktlinjer som de inte upplever är i enlighet med lagen, att budgeten inte skapar 
rimliga förutsättningar för arbetet eller att det från politikerna saknas kunskap om 
verksamheten. Dessa faktorer utgör alltså inte enbart ramen för deras handlingsutrymme, utan 
kan också påverka deras arbetssituation. 
 

Dom här ramarna kan ju också leda till frustration och påverka min arbetssituation i 
den mån att jag ibland vill bli en rättshaverist, slänga fram en lagtext och säga att det 
här tycker jag inte att vi tillgodoser (intervju 1).  
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5.3 “Den trygga och flexibla ramen” 
Denna kategori består av subkategorierna “Social påverkan”, “Organisatorisk påverkan” samt 
“Uppfattning och utövande av handlingsutrymmet”. Kategorin återger intervjupersonernas 
upplevelse av vad som påverkar deras handlingsutrymme samt hur de upplever och hanterar 
sitt handlingsutrymme. 

5.3.1 Social påverkan  
Det framkom av analysen att social påverkan var något som intervjupersonerna upplever 
påverkar deras handlingsutrymme. Intervjupersonerna uppgav att en av dessa 
påverkansfaktorer är chefen, då chefen har en högre delegation än socialsekreterarna och på så 
sätt beskrevs ha sista ordet i beslutsfattandet. 
 

Det är ju i princip bara jag som utreder, jag gör en utredning och ställer alla frågor 
och sådär och sen får chefen kolla på det och säga ja eller nej eller be om att 
komplettera med någon fråga (intervju 3). 
 

Chefen som påverkansfaktor handlade även om chefens tillit till socialsekreterarna och hur 
intervjupersonerna upplever att tillit från chef påverkar deras beslutsfattande. Det framkom att 
chefens tillit även påverkar möjligheten att lyfta fram sin egen bedömning i besluten. Social 
påverkan handlade också om hur intervjupersonerna upplever kollegors roll i beslutsfattandet. 
Intervjupersonerna beskrev att arbetsgruppen arbetar tillsammans och att kollegorna då kan 
upplevas som en faktor som påverkar handlingsutrymmet. Kollegor som påverkansfaktor 
handlade även om att intervjupersonerna upplever att beslut fattas på gruppnivå. 
 

Vi som grupp som påverkar beslutsfattande, för vi försöker hålla den här 
balansgången att man ska göra lika i ärenden som är lika (intervju 4).   
 

Intervjupersonerna uppgav att beslut ofta diskuteras tillsammans med kollegorna, som då har 
stort inflytande i beslutsprocessen för att komma fram till om ett förslag är rimligt eller inte. 
De beskrev att om de gör en bedömning som övriga arbetsgruppen inte gör så är det gruppens 
och majoritetens bedömning som blir gällande, vilket ibland kan upplevas som ett motstånd. 
En annan social påverkansfaktor intervjupersonerna beskrev var klientens förmågor, resurser 
och behov. Det handlar om att klientens förmåga och inställning även påverkar 
handlingsutrymmet och beslutsfattandet, exempelvis i de fall klienten upplevs motiverad till 
förändring så kan andra insatser sättas in än om klienten inte upplevs motiverad. 

5.3.2 Organisatorisk påverkan 
Organisatorisk påverkan handlade om de organisatoriska faktorer intervjupersonerna 
upplevde påverkar deras handlingsutrymme och innefattade delegationsordning, 
politikerstyrning, budget samt rutiner och riktlinjer. Upplevelsen av delegation och 
delegationsordning varierade mellan intervjupersonerna och de beskrev att delegationen 
påverkar deras handlingsutrymme och beslutsfattande. Delegationen beskrevs bland annat 
hämmande i möjligheten att fatta beslut på egen hand, då många beslut måste tas av chef eller 
utskott. Intervjupersonerna beskrev att ärenden som ska beslutas i utskottet ibland kan 
ifrågasättas av politikerna, vilket just är en påföljd av en politikerstyrd organisation.  
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En annan organisatorisk faktor uppgavs vara kommunens ekonomi, och intervjupersonerna 
beskrev att ekonomin ibland kan gå före individens behov. Det kan också enligt 
intervjupersonerna handla om att kommunen väljer att hänvisa klienter till kommunens 
öppenvård istället för ett behandlingshem som är dyrare. 
 

Vi hade att jobba mot noll kronor i kostnad för placering förra året [...] det var noll, 
vi skulle inte placera nån och alla vet att det inte funkar så (intervju 5). 
 

Ytterligare en organisatorisk faktor beskrevs vara rutiner och riktlinjer. Det framkom av 
intervjupersonerna att de har rutiner och riktlinjer de förväntas följa i arbetet och att de 
påverkar handlingsutrymmet på olika sätt. Rutiner och riktlinjer beskrevs av 
intervjupersonerna som en pekpinne i arbetet och mot vilken riktning ett beslut ska tas.  
 

Det kan bara finnas så och så många riktlinjer, det är ju mer vad jag gör, vad vi 
pratar om, vad vi kommer fram till och sådana saker. Men visst, det finns en 
fingervisning att det är åt ”det här hållet” du ska gå (intervju 4).  

5.3.3 Uppfattning och utövande av handlingsutrymmet 
Det framkom av analysen att det finns en variation i hur intervjupersonerna upplever sitt 
handlingsutrymme och faktorerna som utgör ramen för handlingsutrymmet. 
Intervjupersonerna beskrev att ramen kan begränsa deras beslutsfattande samtidigt som den 
också kan utgöra en trygghet i arbetet. Något som beskrevs som en nackdel är risken för att 
tappa individperspektivet när lagstiftning och riktlinjer styr arbetet. Intervjupersonerna kan 
vilja ta ett visst beslut men kan inte göra det utifrån den ram som finns. 
 

Jag brukar känna såhär att innerst inne kanske det ändå inte går fast man kanske vill 
bevilja, men jag vet inte om jag blir för styrd av alla riktlinjer och lagar så att jag 
känner att det blir mest rätt om jag faktiskt inte gör som personen och jag vill 
(intervju 3). 
 

Det som intervjupersonerna beskrev att de har ett stort handlingsutrymme kring är själva 
utförandet av arbetet, snarare än i beslutsprocessen. De beskrev att de i stort sett kan välja fritt 
hur de lägger upp sitt arbete, när de tar emot besök osv. Men även om intervjupersonerna 
uppgav att handlingsutrymmet och den ram som utgör det kan begränsa dem så beskrev de till 
största del handlingsutrymmet som något positivt. Handlingsutrymmet beskrevs som en 
trygghet att luta sig tillbaka på och att det heller inte är något som är ristat i sten och alltid ser 
likadant ut. 
 

Det är ju självklart en trygghet att ha de här ramarna [...] och inte ha någonting alls 
att gå efter det skulle ju vara skittungt det (intervju 2). 
 

Ett begränsat handlingsutrymme beskrevs också som ett sätt att skapa rättssäkerhet i arbetet. 
Ett sätt att uppnå rättssäkerhet är enligt intervjupersonerna att prata och diskutera med 
varandra och få insyn i varandras ärenden. Även om chef och kollegor kan vara något som 
begränsar handlingsutrymmet är det också enligt intervjupersonerna ett sätt för att öka 
rättssäkerheten. Genom att diskutera förslag till beslut med kollegor eller chef vidgas deras 
perspektiv och de får bekräftelse på om deras bedömning är rimlig eller inte. 
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Intervjupersonerna beskrev att också lagar, riktlinjer och rutiner är nödvändigt för att kunna 
arbeta rättssäkert. 
 

Fördelen är ju såklart att rättssäkerheten, vi måste ju göra någorlunda lika. Man ska 
inte bli behandlad olika utifrån vilken handläggare man kommer till (intervju 5). 
 

Trots att intervjupersonerna inte upplever sig kunna handla fritt inom ramarna i 
beslutsprocessen så kan de ändå tänja på dessa ramar och ibland ta beslut utöver det vanliga. 
Intervjupersonerna beskrev att för att kunna påverka ramen behöver hen känna till ramen och 
veta hur den ser ut. Intervjupersonerna uppgav att för att tänja på ramen är det viktigt att 
motivera och förklara sin bedömning, antingen för chef eller politiker, beroende på vem som 
beslutar i ärendet. 
 

Jag motiverar ju alltid för min sak och sen oftast så går ju chefen på ens egna linje 
(intervju 3). 
 

Intervjupersonerna beskrev att utifrån erfarenhet och tid i arbetet blir de tryggare i sin egen 
bedömning och kan på så sätt motivera beslutet och därmed tänja på ramen. En förutsättning 
är dock att chefen lyssnar på arbetsgruppen och är ödmjuk inför deras bedömning, vilket 
intervjupersonerna också uppgav att chefen gör. Det framkom också att vid behov och om det 
finns skäl kan det tänjas på ramen genom att tolka lagen på andra sätt och motivera beslut 
med andra lagparagrafer. Ett sätt att göra det är att vid exempelvis beslut om ekonomiskt 
bistånd utgå ifrån barnperspektivet och på så sätt motivera till en annan paragraf i 
lagstiftningen eller göra en annan bedömning.   
 

Men barnperspektivet är ofta en sån sak som man kan luta sig tillbaks på och göra lite 
snälla bedömningar (intervju 3).  

5.4 Sammanfattning av resultatet 

Av analysen framkommer att socialsekreterares arbetssituation upplevs som komplicerad. Det 
finns faktorer som kan främja arbetssituationen men också brister som kan försvåra den. Att 
behöva ta svåra beslut kan vara något som upplevs slitsamt och som kan skapa frustration, 
både från klienten men också hos den enskilde socialsekreteraren. Olika faktorer, såsom 
politikerstyrning, budget och riktlinjer, kan i sig skapa frustration och utgör samtidigt ramen 
för socialsekreterarnas handlingsutrymme. Det framkommer att det som socialsekreterarna 
upplever sig ha handlingsutrymme i är hur arbetet utförs snarare än i beslutsprocessen. Ett 
begränsat handlingsutrymme upplevs istället som en trygghet och något som skapar 
förutsättningar för rättssäkerhet, och det som kan skapa frustration är nödvändigtvis inte ett 
begränsat handlingsutrymme utan de faktorer som utgör ramen för handlingsutrymmet. Att 
utifrån politikers bestämmelser behöva ta ett beslut kan skapa frustration hos klienten och alla 
gånger står heller inte den enskilde socialsekreteraren bakom beslutet. Detta är något som 
kännetecknar deras arbetssituation utifrån deras position som länken mellan organisation och 
deras klient, och det är de som tenderar att ”hamna i kläm” och få frustrationen riktad emot 
sig. 
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6. Diskussion  
Kapitlet inleds med en sammanfattning av resultat och analys, som sedan diskuteras i relation 
till tidigare forskning och teorier. Därefter följer en diskussion av studiens metod och 
tillvägagångssätt och kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning. 

6.1 Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation utifrån 
frågeställningarna; Vad påverkar socialsekreterares arbetssituation? Hur upplever 
socialsekreterare sitt handlingsutrymme?  
 
Av analysen framkommer två kategorier med sex tillhörande subkategorier som var och en, 
och tillsammans, beskriver hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation och sitt 
handlingsutrymme.  
 
Till att börja med framkommer att socialsekreterares arbetssituation kan upplevas 
problematisk. Det finns faktorer som främjar arbetssituationen, men också faktorer som 
försvårar den och arbetssituationen kännetecknas av mycket frustration. Klienter kan rikta sin 
frustration mot socialsekreteraren men den enskilde socialsekreteraren kan också känna 
frustration. De känner nödvändigtvis inte frustration utifrån sitt begränsade 
handlingsutrymme, utan snarare utifrån faktorerna som utgör ramen för handlingsutrymmet. 
Ett begränsat handlingsutrymme beskrivs istället som en trygghet och det finns möjlighet att 
gå utanför ramen när situationen kräver det.  

6.1.1 Den komplicerade arbetssituationen 
Av analysen framkommer att socialsekreterares arbetssituation kan vara problematisk, men 
det finns också faktorer som kan främja arbetssituationen. Något som för socialsekreterarna är 
viktigt är det sociala stödet från chef och kollegor, att det finns utrymme för dem att påverka 
sin arbetssituation och i och med erfarenhet i arbetet blir de också tryggare i rollen som 
socialsekreterare. I den nationella enkätstudie som Wanja Astvik genomförde 2015 (Vision 
2016) framkommer det att organisationen tenderar att skuldbelägga de enskilda 
socialsekreterarna för den svåra arbetssituation inom socialtjänsten, men detta är inte något 
som socialsekreterarna upplever. De uppger att det finns utrymme för att påverka sin 
arbetssituation och att de också blir lyssnade på, även om det framkommer att det inte är lika 
enkelt i en större organisation utifrån att det är fler led än i en mindre organisation. 
 
Vad gäller att påverka sin egen arbetssituation beskriver socialsekreterarna att chefen utgör en 
viktig länk, då det är denne som för klagomål eller önskemål vidare uppåt i organisationen. 
Chefen uppges också vara betydelsefull avseende det sociala stödet, vilket kan innefatta både 
uppmuntran och hjälp att prioritera arbetsuppgifter. Att också känna tillit från chefen beskrivs 
viktigt av socialsekreterarna och som också är något som Tham (2007) skildrar i sin studie, då 
brister i stöd från chef och ledning kan vara mer avgörande för att lämna arbetsplatsen än de 
höga kraven. Av analysen framkommer att det inte enbart är chefens sociala stöd som är 
viktigt för socialsekreterarna, utan också socialt stöd från kollegor. Enligt Karasek och 
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Theorell (1990) har socialt stöd, från både chef och kollegor, en inverkan på tillfredsställelsen 
på arbetet och kan fungera som ett skydd mot alltför höga krav. 
 
Av socialsekreterarna beskrivs det sociala stödet från kollegor och klimatet i arbetsgruppen 
som nästan mer betydelsefullt för deras arbetssituation än själva arbetsuppgifterna. Alltså att 
kollegorna hjälper varandra i klientärenden och att kontorsdörrarna står öppna för att de ska 
kunna gå in till varandra och prata. När socialsekreterarna erhåller socialt stöd så fungerar 
också verksamheten bättre enligt Tham (2008), men det kan antas att en välfungerande 
arbetsgrupp också hotas av den höga personalomsättningen. I och med att personalen byts ut 
kan det tänkas att sammansvetsningen av arbetsgruppen försvåras och att den därmed inte kan 
utgöra det sociala stöd fullt ut som den behöver göra. Det kan även tänkas att när personal 
kontinuerligt byts ut så går mycket av arbetsgruppens erfarenheter förlorade, och just 
erfarenhet i arbetet beskrivs av socialsekreterarna som något som främjar arbetssituationen då 
de också blir tryggare i rollen. 
 
Om det i och med en hög personalomsättning också finns svårigheter med att rekrytera ny 
personal blir personalbristen ett faktum. Socialsekreterarna uppger att det är en brist på 
personal och det är endast på en av enheterna som alla tjänster i stort sett är tillsatta. Av 
analysen framkommer att det utifrån brist på personal också blir en hög arbetsbelastning. Det 
är i sådana situationer som det enligt Karasek och Theorell (1990) föreligger störst risk för 
negativ stress och psykisk ohälsa, då kraven upplevs högre än kontrollen. Om 
arbetsbelastningen redan från början upplevs för hög kan det bli svårt när det händer något 
akut och socialsekreterare kan enligt Tham (2008) tvingas ändra planeringen för arbetsdagen. 
Men oavsett hur arbetsbelastningen ser ut så kan det uppstå akuta situationer inom 
socialtjänsten eftersom råmaterialet just utgörs av människor (Hasenfeld 1983). Det går aldrig 
att förutse vad som kommer att ske i varje klientärende och att arbeta med människor utgör 
bara i sig självt svåra och komplexa krav för socialsekreterare. När det dessutom är en hög 
arbetsbelastning kan det bli ännu svårare att arbeta utifrån varje enskild klient. Det 
framkommer av analysen att när tiden inte räcker till blir det svårare att både samverka med 
andra aktörer och arbeta intensivt med klienterna.  
 
Av analysen framkommer också att socialsekreterares arbetssituation kännetecknas av mycket 
frustration och känslor av maktlöshet. Ofta kan klienterna ha förväntningar på socialtjänsten 
som inte kan levas upp till och de kan bli frustrerade när de inte får den insats de ansökt om. 
Utifrån motstridiga intressen inom ärenden kan socialsekreterare enligt Tham (2007) och 
Tham och Meagher (2009) uppleva rollkonflikter. Ett exempel kan vara att de vill bevilja en 
ansökan men inte kan utifrån de ramar som finns och detta var också något som 
socialsekreterarna beskriver kan försvåra deras arbetssituation, att behöva ta ett beslut de inte 
vill eller inte står bakom. Utifrån sin position som gräsrotsbyråkrater är detta enligt Lipsky 
(2010) något som är typiskt för socialsekreterares arbetssituation. Då de ska förena både 
klientens och organisationens intressen kan positionen som gräsrotsbyråkrat utgöra ett 
dilemma, och eftersom det är just gräsrotsbyråkraten som har direktkontakt med klienterna är 
det också i flesta fall de som får klientens frustration riktad mot sig. Förutom att bli måltavla 
för klienternas frustration uppger också socialsekreterarna egna känslor av frustration och 



	 28 

maktlöshet. Dels utifrån att inte kunna hjälpa klienterna på ett tillfredsställande sätt men också 
utifrån organisatoriska faktorer såsom budget och riktlinjer. Sådana organisatoriska faktorer 
kan ha en direkt inverkan på deras arbetssituation men utgör också ramen för deras 
handlingsutrymme.  

6.1.2 Den trygga och flexibla ramen 
Det framkommer av analysen att det finns både sociala, strukturella och organisatoriska 
faktorer som påverkar den ram som utgör socialsekreterarnas handlingsutrymme. 
Socialsekreterarna beskriver bland annat att då socialtjänsten är politiskt styrd kan det bli en 
frustration då kommunens politiker inte uppfattas som lika insatta i socialtjänstens arbete. 
Detta gör att den budget kommunfullmäktige sätter för socialtjänstens arbete kan uppfattas 
som en orimlig budget, vilket skapar frustration. Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har 
kommunen det yttersta ansvaret för att kommunens invånare ska få den hjälp och det stöd de 
har behov av, vilket kan ses som en motsats till det socialsekreterarna beskriver då 
socialtjänsten inte får de ekonomiska förutsättningar som kan behövas och på så sätt inte kan 
stödja enskilda då den kommunala ekonomin går före den enskildes behov.  
 
Delegationsordningen är också något som ingår i en politikerstyrd organisation. Den beslutas 
av kommunens politiker, är en del av den ram som utgör socialsekreterares handlingsutrymme 
och kan skapa frustration. Frustrationen kan exempelvis uppstå då socialsekreteraren gör en 
bedömning och beslutet ska fattas av utskottet som gör en annan bedömning än 
socialsekreteraren. Trots att delegationen skiljer sig åt mellan socialsekreterarna beskriver 
samtliga att den också utgör en trygghet för socialsekreterarna att fatta beslut. Oavsett vilken 
form av delegation socialsekreterarna uppger att de har beskrivs chef och kollegor som en 
faktor som påverkar deras handlingsutrymme. Socialsekreterarna beskriver att en trygghet i 
arbetet är att prata och diskutera beslut tillsammans med chef och kollegor då tryggheten blir 
att de inte enskilt behöver stå till svars för vissa beslut som fattats på gruppnivå. Evans och 
Harris (2004) beskriver handlingsutrymmet som ett sätt att gradera utrymmet av frihet i 
beslutsprocessen då friheten kan bli ett sätt att “skylla ifrån” sig ansvaret av beslutet på 
organisationen eller chef. Vid svåra beslut kan handlingsutrymmet då bli något som skyddar 
socialsekreteraren beroende på hur socialsekreteraren väljer att agera i situationen, vilket kan 
jämföras med det socialsekreterarna beskriver då chef och kollegor utgör ett skydd i form av 
trygghet vid svåra beslut.  
 
Socialsekreterarna beskriver också att de ärenden som är lika ska behandlas lika i 
beslutsprocessen, vilket också kan ses som något som styr socialsekreterarens bedömning. Ett 
sätt att hantera handlingsutrymmet kan enligt Ponnert och Svensson (2016) vara att ha ett 
öppet sinne för att kunna ta till sig information från olika perspektiv, detta för att 
socialsekreteraren ska kunna bedöma vilken riktning beslutet ska ta. Då påverkan från chef 
och kollegor kan göra att socialsekreterare väljer att forma beslut utifrån liknande ärenden 
gäller det för socialsekreterare att se olika perspektiv och olika möjligheter för individen och 
vad som kan anses som individens bästa. I analysen framkommer att socialsekreterarna ibland 
upplever sig begränsade utifrån ramar och handlingsutrymme då risken med ramen är att 
tappa individperspektivet. Tham och Meagher (2009) beskriver varje klientärende som unikt 
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och socialsekreterare förväntas göra individuella bedömningar utifrån varje enskild individ 
och detta är något som riskeras när ramen finns.  
 
Samtidigt framkommer det att socialsekreterarna också upplever att det finns fördelar med att 
göra liknande bedömningar i liknande ärenden utifrån rättssäkerheten. Att göra lika i ärenden 
beskrivs som en trygghet för socialsekreterarna, samtidigt som ramen riskerar att forma 
ärenden på liknande vis, vilket som tidigare nämnts sätter individperspektivet på spel. Evans 
och Harris (2004) och Hasenfeld (1983) beskriver människor som unika, oförutsägbara och 
med olika behov. Detta kan ses som en balansgång mellan individperspektivet och 
rättssäkerheten för socialsekreterare att hantera. Ramen beskrivs till största del som en 
trygghet och något positivt, men en risk kan vara att då arbetsbelastningen är hög och 
socialsekreterare bedömer ärenden på liknande sätt lutar det mer åt att verksamheten blir 
standardiserad och modeller styr bedömningen och beslutsfattandet. Ponnert och Svensson 
(2016) beskriver att då manualerna är generella och ibland vaga så är det socialsekreterarens 
uppgift att bedöma och hantera varje enskilt ärende. Socialsekreterarna uppger att det kan 
kännas tryggt att göra lika i liknande ärenden, men då lagstiftning och standardiserade 
manualer är generella är risken att den enskilda bedömningen minskar och “lika för alla” 
utformas utifrån personalens erfarenheter och på det sätt de över tid lär sig hantera ärenden.  
 
Enligt Lipsky (2010) kan gräsrotsbyråkrater vara i behov av standardiserade metoder likaså 
att ärenden hanteras på liknande sätt, då gräsrotsbyråkraten hanterar många ärenden och 
resurserna inte räcker till för att utforma unika insatser. Det finns inte resurser till att utforma 
insatser helt och hållet utifrån individen och bristen på resurser, personal och ekonomiska 
förutsättningar blir påtagliga. Det är inte heller en hållbar situation att anställa alltför många 
socialsekreterare för att hantera ärendemängden då ärenden förvaltningslagen ska hanteras 
billigt, snabbt och enkelt som möjligt (SFS 1986:223). Detta kan beskrivas som en 
balansgång mellan standard och individ och kan ses som ett av gräsrotsbyråkratens dilemman.  
 
Samtidigt som ramen beskrivs som en trygghet men också som en begränsning så är den inte 
konstant. Det framkommer av analysen att socialsekreterarna har möjlighet att tänja på ramen 
eller gå utanför den. Ett exempel socialsekreterarna skildrar är att i ärenden göra bedömningar 
utifrån barnperspektivet. Chefen beskrivs som länken för att kunna tänja på ramen, då det 
oftast är denne som har delegation på beslutet, och det framkommer att det är viktigt med en 
chef som har tillit till socialsekreterarna. Det socialsekreterarna uppger att de känner att de har 
handlingsutrymme i utöver beslutsfattande och bedömningar är snarare i möjligheten att styra 
upplägget av dagen eller utformandet av sitt eget schema, exempelvis när klientmöten skulle 
ske eller i vilken omfattning de skulle träffa klienten. Detta överensstämmer med det Lipsky 
(2010) beskriver med begreppet gräsrotsbyråkrat, att socialsekreterare har en huvudsaklig 
frihet att besluta hur utförandet av arbetsuppgifter ska se ut, men också det som Astvik och 
Melin (2013) kallar för kompensatoriska strategier för att hantera obalansen mellan resurser 
och krav.   
 
Sammanfattningsvis så upplever socialsekreterarna att faktorerna som utgör ramen för arbetet 
i vissa fall kan upplevas som en nackdel, men i största del upplevs som en trygghet och något 
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som är positivt. Socialsekreterarna beskriver att det inte är något negativt att vara styrd i 
arbetet då arbetsuppgifterna är komplexa och svårhanterliga. Enligt Ponnert och Svensson 
(2016) kan ett stort handlingsutrymme snarare vara en belastning och Tham och Meagher 
(2009) redogör för att begreppet kontroll har fått kritik och satts i samband med ohälsa, vilket 
är i kontrast med Karasek och Theorells (1990) krav-, kontroll- och stödmodell. Begreppet 
kontroll har enligt Tham och Meagher (2009) inte alltid en buffrande effekt, och kanske kan 
därmed inte ett stort handlingsutrymme kompensera för de krav som socialsekreterare 
upplever i sin arbetssituation. Tham (2008) skildrar i sin studie att socialt stöd kan vara 
viktigare än balansen mellan krav och kontroll, samtidigt som nyanställda socialsekreterare 
upplever sig ha en sämre psykisk hälsa trots att de erhöll mer socialt stöd då de fick utföra 
arbetsuppgifter som kräver mer erfarenhet och kunskap än vad de har. Socialsekreterares 
arbetssituation kan utifrån detta anses mycket komplex och kanske är det inte så enkelt som 
att faktorerna kontroll och socialt stöd helt kan kompensera för höga krav.  

6.2 Metoddiskussion  
Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation, och 
för att besvara syftet och frågeställningarna tillämpades en kvalitativ metod. Den kvalitativa 
metoden används för att skapa en helhet över ämnet och en djupare förståelse enligt Kvale 
och Brinkmann (2009) och motiveras då det var just upplevelser av ämnet som valdes att 
undersökas. Att genomföra intervjuer ansågs vara den mest lämpade metoden för att besvara 
studiens problemformulering, och utifrån den valda metoden har studiens syfte och 
frågeställningar besvarats.  
 
Utifrån det strategiska urval som gjordes med specifika urvalskriterier blev det en variation 
bland socialsekreterarna, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan anses utgöra en 
styrka i studien. I urvalet fanns en variation vad gäller olika enheter inom organisationen samt 
erfarenhet i arbetet och denna variation möjliggjordes i och med att författarna själva tog 
kontakt med de tilltänkta socialsekreterarna. Om kontakten istället hade gått via enhetschefer 
så hade dessa valt ut socialsekreterarna och spridningen i urvalet hade kanske inte blivit 
densamma. Spridningen i urvalet avseende socialsekreterarnas antal år som yrkesverksamma 
belyser forskningsfrågan med en variation, vilket kan anses öka studiens tillförlitlighet. Även 
om spridningen i urvalet kan anses vara en styrka så kan resultatet ändå inte generaliseras 
eftersom det enbart är en eller två socialsekreterare från varje enhet. Det är heller inte möjligt 
att jämföra resultatet mellan enheterna utifrån att urvalet inte är tillräckligt stort, men det var 
heller inte syftet med studien. En styrka i studien kan anses vara att socialsekreterarna är 
verksamma inom samma organisation och att de därmed har liknande förutsättningar för sin 
arbetssituation. Däremot har de delvis olika arbetsuppgifter, vilket kan försvåra bedömningen 
av vad som påverkar deras arbetssituation och handlingsutrymme.  
 
Något annat som också kan försvåra jämförandet enheterna emellan är konfidentialitetskravet, 
som är en av de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002). För att 
socialsekreterarna inte ska kunna identifieras har deras egenskaper såsom enhet/arbetsplats, 
kön och antal år som yrkesverksam inte kunnat specificeras, eftersom de alla arbetar inom 
samma kommun och organisation. Hade dessa egenskaper kunnat skrivas ut så hade det också 
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i resultatet kunnat redogöras för skillnader och likheter mellan exempelvis enheterna, men till 
förmån för de forskningsetiska principerna har inte detta varit möjligt. Även om en 
jämförande ansats inte var syftet med studien hade det ändå kunnat vara intressant att belysa 
eventuella skillnader och likheter. 
 
Intervjuguiden konstruerades också utifrån studiens syfte och frågeställningar. Inför denna 
studie testades även intervjuguiden vid en pilotintervju, varpå den därefter reviderades. Detta 
gjordes för att tydligare besvara syfte och frågeställningar för studien samt för att uppnå en 
högre validitet och trovärdighet, alltså undersöka det som avses (Kvale & Brinkman 2009).  
 
Eftersom båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer medförde detta en ökad 
kännedom om vad som framkom vid varje intervjutillfälle, vilket också gjorde det möjligt att 
dela upp transkriberingen sinsemellan. Båda författarna har varit delaktiga i analysprocessen 
och i den innehållsanalys som genomfördes. Något som kan tänkas ha påverkat studiens 
tillförlitlighet är författarnas förförståelse utifrån egna erfarenheter av arbete inom 
socialtjänsten, men i ett försök att undvika att förförståelsen har fått styra plockades de 
meningsbärande enheterna vid analysen ut var för sig av studiens författare för att inte missa 
något relevant. Då genomförandet av studien noggrant har beskrivits möjliggörs att andra kan 
genomföra en liknande studie, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan anses öka 
studiens tillförlitlighet.  
                                                                                                         
Då urvalet bestod av fem socialsekreterare inom samma kommun kan resultatet anses svårt att 
generalisera hos socialsekreterare överlag. Något som ökar generaliserbarheten är då 
socialsekreterarna är verksamma inom olika enheter så har urvalet större spridning än om en 
enhet hade valts, men det ökar snarare generaliserbarheten lokalt sett inom kommunen 
socialsekreterarna arbetar i. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) handlar generaliserbarheten 
huruvida resultatet från intervjupersonerna kan överföras till andra situationer eller 
intervjupersoner. Det kan tänkas att det lokalt sett går att överföra resultatet till andra 
socialsekreterare, men det faktum att studien endast utgått från en kommun är också ett sätt 
som minskar studiens generaliserbarhet. Detta då socialsekreterares kontext kan skilja sig åt 
beroende på vilken kommun de arbetar inom.  

6.3 Förslag till framtida forskning  
Inför framtida forskning kan det tänkas vara intressant att utföra en studie med en jämförande 
ansats och jämföra det upplevda handlingsutrymmet och arbetssituationen mellan olika 
kommuner. Detta då arbetet i olika kommuner ser olika ut beroende på hur den politiska 
styrningen ser ut i kommunen och vilka organisatoriska förutsättningar socialsekreterare har i 
sitt arbete. I större kommuner är det också vanligare att socialtjänsten är uppdelad i fler 
enheter med större specialisering inom enheterna, medan socialtjänsten i mindre kommuner 
också är mindre i både personalstyrka och antal klienter, och på så sätt kan en 
socialsekreterare arbeta med en större variation i arbetsuppgifter och med olika slags klienter. 
Denna jämförande studie kan utföras genom intervjuer liksom denna studie, men för att få ett 
större urval och bredd kan det också tänkas att en kvantitativ studie kan genomföras.  
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En aspekt som kan medföra att humana service-organisationer (HSO) anses vara komplexa är 
att det inte alltid finns några givna rätt eller fel. De tjänster som utförs av socialsekreterare 
baseras delvis på moraliska eller värdeladdade bedömningar, vilka kan finnas i samhället men 
också hos den individ som utför tjänsten. Det kan anses vara intressant inför framtida 
forskning att undersöka vad i bedömningen i beslutsprocesser som speglas av egna 
värderingar men också vad som avspeglas av samhällets värderingar, och om det skiljer sig åt 
mellan olika enheter. Då socialsekreterare arbetar i en arbetsgrupp kan det också vara 
intressant att se vad som är personlig värdering men också hur den personliga värderingen 
formats av den enhet eller de kollegor socialsekreteraren har omkring sig.  
 
Utifrån det resultat denna undersökning erhållit kan det även vara intressant att undersöka hur 
arbetssituationen för socialsekreterare kan förbättras, och hur chefer och politiker i 
kommunen kan bryta mönstret och ”krisen” inom socialtjänsten. Ett exempel på en sådan 
studie kan inledningsvis vara hur chefer eller politiker upplever medarbetarnas arbetssituation 
och hur de kan arbeta med att förändra arbetssituationen och förutsättningarna inom 
kommunen. Kvalitativa intervjuer med chefer inom den studerade kommunen skulle därför 
vara särskilt intressant att genomföra, och i förhållande till föreliggande studies resultat.  
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7. Slutsats 
Det finns faktorer som kan förbättra socialsekreterares arbetssituation, såsom socialt stöd, att 
bli mer erfaren i arbetet och utrymmet att själv kunna påverka den. Däremot kännetecknas 
arbetssituationen av mycket frustration, dels från klienter men också av socialsekreterarnas 
egen frustration då de kan känna sig begränsade i att ge den hjälp de önskar. Att behöva ta 
svåra beslut kan vara påfrestande, men i takt med att de blir tryggare i sin roll kan de också bli 
mer bekväma i att ta svåra beslut och att ta svåra beslut underlättas också genom socialt stöd 
från chef och kollegor. Socialt stöd tycks vara mycket viktigt för arbetssituationen men kan 
antas försvåras i och med den höga personalomsättningen inom socialtjänsten.  
 
Att både behöva hantera klienters frustration och de krav som kommer uppifrån i 
organisationen är kännetecknande för socialsekreterare och utgör det som Lipsky (2010) 
kallar för gräsrotsbyråkratens dilemma. Socialsekreteraren ska förena både klientens och 
organisationens intressen, och återigen blir det sociala stödet betydelsefullt för att hantera 
denna position. Den närmsta chefen tycks vara en återkommande faktor, dels utifrån att denne 
kan vara länken uppåt i organisationen som ska framföra socialsekreterarnas synpunkter men 
också utifrån stödet vid svåra beslut och som beslutsfattare om det ska tas ett beslut utöver det 
vanliga.  
 
Att ta ett beslut utöver det vanliga kan vara ett sätt att tänja på den ram som utgör 
socialsekreterarnas handlingsutrymme. Denna ram beskrevs inte som något som hela tiden är 
konstant och trots att den kan upplevas begränsande utgör den samtidigt en trygghet i arbetet. 
Det tycks inte huvudsakligen vara något negativt med ett begränsat handlingsutrymme och 
kanske är det inte så enkelt som att en hög grad av kontroll per automatik utgör en 
tillfredsställande arbetssituation. Att vara begränsad kan snarare vara något att ”gömma sig 
bakom” vid svåra beslut, och svåra beslut kommer socialsekreterare alltid att behöva hantera. 
Detta eftersom råmaterialet i enlighet med Hasenfeld (1983) utgörs av människor och detta i 
sig självt medför en komplex arbetssituation. Något grundläggande blir därmed att 
socialsekreterare ges rätt förutsättningar och stöd för att hantera detta, och det är likaledes 
något som skulle kunna tas än mer i beaktning i framtiden.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 
 
Hej, 
      
Vi är två studenter från socionomprogrammet vid Karlstads universitet som nu skriver vår C-
uppsats. Syftet med vår uppsats är att undersöka socialsekreterares arbetssituation. Vi vill titta 
på hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation utifrån sitt handlingsutrymme.  
      
Den inbokade intervjun, Xdagen den xx/xx 2016, kommer pågå i cirka 45 - 60 min. Inför 
detta behöver du som socialsekreterare inte förbereda något och du kan givetvis avbryta 
deltagandet när som helst eller välja att inte besvara vissa frågor. 
      
För att kunna återge informationen på ett så korrekt sätt som möjligt skulle vi uppskatta om vi 
fick möjlighet att använda ljudupptagning vid intervjun. Materialet kommer sedan 
avidentifieras och enbart användas för studien. Det är endast vi och vår handledare som 
kommer ha tillgång till materialet, och det kommer sedan raderas när uppsatsen är klar. 
      
Har du några frågor kan du kontakta oss eller vår handledare på: 
     
Emeli Bohlin   Emilia Eklund 
07x -xxx xx xx   07x-xxx xx xx 
xxx.xxx@gmail.com  xxx.xxx@outlook.com 
 
 
Handledare: 
Louise Persson 
 
 
    
Med vänliga hälsningar 
      
Emeli Bohlin och Emilia Eklund 
 
2016-xx-xx
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

• Bakgrundsfrågor 
o Utbildning  
o Yrkeserfarenhet 

 
• Yrket/rollen som gräsrotsbyråkrat  

o Kan du beskriva en typisk arbetsdag?  
o Finns det rutiner och riktlinjer som styr ditt arbete?  
o Som socialsekreterare är man länken mellan klienten och 

organisationen/myndigheten, vad innebär det för dig? 
o Fördelar/nackdelar med rollen som socialsekreterare?  

 
• Arbetssituation 

o Hur upplever du din arbetssituation? 
o Hur upplever du att du kan påverka din arbetssituation? 

 
o Hur upplever du relationen mellan krav och kontroll i ditt arbete?  

 
o Vad betyder stöd från chef för dig?  
o Vad betyder stöd från kollegor för dig?  

 
Är det något du skulle vilja förändra/förbättra gällande din arbetssituation? 
 

• Handlingsutrymme 
o I ditt arbete, hur upplevs utrymmet att handla fritt i beslutsprocessen/de beslut 

du tar?  
o Hur utrymmet förändrats över tid? 

 
o Hur ser möjligheten ut att tillgodose klientens behov?  
o Hur upplever du att besluten som du tar överensstämmer med vad som står i 

lagen? 
! Om du upplever att lagen inte alltid följs, vill du ge något exempel? 

 
o Vilka faktorer påverkar ditt beslutsfattande?  
o På vilket sätt påverkas ditt beslutsfattande av faktorerna? 

 
! Utbud av insatser 
! Delegationsordning (Hur ser den ut där du jobbar? Är det något du 

skulle vilja ändra i den?) 
! Chef  
! Kommunens ekonomi  
! Arbetsbelastning  
! Riktlinjer  
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! Kollegor (Diskuterar ni kollegor emellan om beslutsfattandet?) 
 

o Hur ser möjligheten ut att frångå de här ramarna?  
o Har du någon gång tagit ett beslut som är “utöver det vanliga”? 

! Om ja, hur gjorde du då? 
 

o I vilken grad känner du att du själv kan påverka ditt beslutsfattande?  
! Hur gör du då? 

 
o Vilka för- och nackdelar upplever du det kan finnas med ramarna som 

påverkar ditt beslutsfattande? 
 

• Hur påverkar ramarna som styr ditt beslutsfattande din arbetssituation? 
    
   

• Är det något du upplever vi missat?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


