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Sammanfattning 

 

I denna kvalitativa studie undersöks positiva aspekter av att vara verksam inom socialt arbete, 

hur erfarna socialarbetare beskriver sina drivkrafter och vilka faktorer som påverkar 

välbefinnande i arbetet. Intervjuer gjordes med fem socialarbetare som arbetat inom yrket i 

30 år eller mer. Intervjumaterialet analyserades utifrån Antonovskys teori känsla av 

sammanhang (KASAM) och begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Under 

analysen framkom några områden som centrala för syftet. Dessa handlade om en god 

atmosfär på arbetsplatsen och i arbetsgruppen, relationer med klienten, vikten av humor, 

rörlighet som strategi samt hur påfrestning kan vändas till drivkraft. Resultaten visade att 

påfrestningar som en socialarbetare möter utgör en viktig del för att känna drivkraft och 

meningsfullhet i arbetet. Viktigt för att känna välbefinnande är en god arbetsgrupp, en god 

atmosfär på arbetsplatsen och relationer med klienter.  

 

Nyckelord: drivkraft, påfrestning, välbefinnande, socialt arbete, känsla av sammanhang 

(KASAM) 

 



“I have never regretted my choice of work!” 

– A qualitative study of motivation among experienced social workers  

Authors: Caroline Karlsson and Lisa Engström 

 

Abstract 

 

In this qualitative study, the positive aspects of social work and how experienced social 

workers describe their motivation and well-being, are examined. Five experienced social 

workers, who all had worked for 30 years or more, were interviewed. The theory Sense of 

coherence (SOC) by Antonovsky, and the constructs comprehensibility, manageability and 

meaningfulness, were used to analyze the material from the interviews. During the analysis a 

few themes appeared to be of more importance for the purpose of the study. These were: a 

good atmosphere at the workplace and among colleagues, relations with clients, the 

importance of humor, mobility as a strategy and how stress can be turned into motivation. 

The results showed that the stress the social worker meets, is a significant source for the 

ability to be motivated and feel meaningfulness in social work. A good atmosphere at the 

workplace and among colleagues and good relations with clients were of importance for a 

sense of well-being among the social workers in the present study.  
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Inledning 

Arbetsklimatet inom människobehandlande organisationer har de senaste årtiondena blivit 

allt hårdare. Läget inom socialtjänsten, och hur socialarbetares arbetssituation blir alltmer 

utsatt och pressad, skildras ständigt i media. Det rapporteras om hög arbetsbelastning, stor 

personalomsättning och svårigheter att rekrytera personal (Tham 2007). I Storbritannien visar 

studier att socialarbetare och studenter inom socialt arbete uppmanas att bli tåligare och mer 

motståndskraftiga mot stress (Collins 2015).  

 

Trots denna dystra bild har vi under vår utbildning, från lärare, externa föreläsare och 

författare med bakgrund inom socialtjänsten, fått en annan bild av yrket. Vi har fått en känsla 

av ett stort engagemang, hur många inom området brinner för sitt yrke och aldrig ångrat sitt 

yrkesval. Socionomyrket är inget högavlönat yrke, inget statusyrke och många gånger ett 

känslomässigt påfrestande yrke. Vi lever dessutom i en tid med mycket oro och sociala 

problem, både i närsamhället och sett ur ett globalt perspektiv. Samtidigt är 

socionomprogrammet en av de utbildningar som har flest antal sökande (Akademikern 2015). 

 

Inom socialt arbete är fokus ofta på styrkor och empowerment för klienter, samtidigt som 

forskning om socialarbetare ofta handlar om utbrändhet, arbetsbörda och otillräckliga 

resurser. Positiva aspekter av socialt arbete verkar ofta glömmas bort och det saknas 

forskning om positiva delar av yrket (Pooler et al. 2014). Likaväl som att studier kring stress, 

hög arbetsbelastning och utbrändhet i socialt arbete är viktigt, behövs forskning som 

fokuserar på det som fungerar. Även Payne (2011) menar att socialt arbete ofta fokuserar för 

mycket på problem och svårigheter. När fokus ligger på att lösa de problem som finns är det 

svårt att staka ut en ny riktning om vart man vill.  

 

I litteraturen framträder några specifika områden när det handlar om att känna välbefinnande 

inom socialt arbete. Dessa områden är arbetsmiljö och relationer på arbetsplatsen, både 

kollegialt och med klienter (Pooler et al. 2014; Stalker, Mandell, Frensch, Harvey & Wright 

2007; Shier & Graham 2010). Att känna stöd från sin chef och sina kollegor är av stor vikt 

för att man ska känna tillfredsställelse på arbetet (Stalker et al. 2007). För att känna glädje på 

arbetsplatsen är goda relationer av stor betydelse. Det kan handla om relationer med kollegor, 

klienter, studenter och andra (Pooler et al. 2014; Shier & Graham 2010). Goda relationer med 

kollegor kan enligt Shier och Graham (2010) även ses som en del av ett socialt kapital. Detta 

bidrar då till att man känner sig trygg på sin arbetsplats. Studier som gjorts bland 

socialarbetare visar att vetskapen om att kunna hjälpa andra leder till en hög 

arbetstillfredsställelse (Collins 2007; Stalker et al. 2007). 

 

Problemformulering 

I denna uppsats har vi valt att fokusera på positiva aspekter av att vara verksam inom socialt 

arbete, genom att se på drivkrafter och välbefinnande bland erfarna socialarbetare. Vi tror att 

positiva och negativa aspekter av arbetet i vissa fall hänger ihop, och att det kan finnas något 
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i det positiva som är viktigt att uppmärksamma för att lättare kunna handskas med det 

negativa. Genom att ta reda på vilka drivkrafter som finns och vad som påverkar 

välbefinnande, kanske man kan få verktyg att hantera stress och i viss mån motverka 

utbrändhet. Vi undrar vad det är som gör att socialarbetare med tuffa arbetsförhållanden ändå 

kan hitta en drivkraft i sitt yrkesutövande. Vi är intresserade av att veta mer om detta och 

vilka bakomliggande faktorer som kan tänkas påverka denna drivkraft. Därför är fokus i 

denna studie på socialarbetare som har drivkraft, engagemang och som har jobbat länge inom 

yrket. Kanske har just dessa erfarna socialarbetare något att bidra med i forskningen om 

positiva aspekter av att vara verksam inom socialt arbete, då de faktiskt valt att jobba kvar. 

De borde ha erfarenheter som är värda att ta tillvara på, då de på något sätt hanterat de 

påfrestningar som följer med yrket. Vi kommer att utgå ifrån Antonovskys teori om känsla av 

sammanhang (KASAM) och begreppen inom denna teori: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky 2005). 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på mer om positiva aspekter av att vara verksam inom 

socialt arbete. Vi vill undersöka vilka drivkrafter som finns hos socialarbetare med lång 

erfarenhet och ta reda på vad som kan påverka deras välbefinnande i arbetet. 

 

Våra frågeställningar är: 

- Hur beskriver erfarna socialarbetare sina drivkrafter i socialt arbete?  

- Vilka faktorer påverkar erfarna socialarbetares välbefinnande inom socialt arbete? 
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Centrala begrepp 

 

Välbefinnande: Enligt NE betyder välbefinnande en känsla av att må bra 

(Nationalencyklopedin 2016a). Ett liknande ord är trivsel som enligt NE betyder en känsla av 

trevnad och välbefinnande (Nationalencyklopedin 2016b). Vi har vi valt välbefinnande som 

ett övergripande begrepp för att känna trivsel i sitt arbete. Detta då vi i denna uppsats valt att 

fokusera på och undersöka vad som fungerar, vad man mår bra av och vad som fyller 

arbetslivet med positiva saker. Vi har valt detta perspektiv som en motvikt till den negativa 

bild som media ofta skildrar av det sociala arbetsfältet. Det här betyder dock inte att det 

handlar om en känsla av eufori eller ett konstant tillstånd av lycka. Vi menar att det handlar 

om ett mentalt och själsligt välmående i utövandet av sitt arbete.  

 

Drivkraft: I uppsatsen används begreppet drivkraft som ett sätt att beskriva den kraft och det 

engagemang vi har sett hos bland annat lärare och externa föreläsare. Drivkraft och 

motivation kan användas på liknande sätt, men vi har valt att använda begreppet drivkraft då 

vi upplever att det har mer kraft och därmed beskriver det vi menar på ett bättre sätt än vad 

motivation gör. Motivation kan enligt Nationalencyklopedin (NE) handla om något som 

formar och riktar beteendet mot olika mål (Nationalencyklopedin 2016c). Begreppet drivkraft 

kopplas i denna uppsats inte samman med faktorer som har att göra med social status, karriär 

eller ekonomisk vinning.  

 

Positiva aspekter: Positiva aspekter används i uppsatsen som ett övergripande begrepp för 

det som fungerar och som gör att man mår bra som yrkesutövande inom socialt arbete. I 

uppsatsen undersöks positiva aspekter av att vara yrkesverksam inom det sociala arbetsfältet. 

I begreppet positiva aspekter ingår drivkraft och välbefinnande som centrala delar. 
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Tidigare forskning 

Arbetsmiljö och relationer 

Shier och Graham (2010) använder begreppet “subjective well-being” i sin studie om faktorer 

som påverkar socialarbetares välbefinnande på arbetsplatsen. Shier och Graham (2010) 

menar att begreppet fångar upp det som påverkar hur människor värderar sina liv. Det kan 

handla om att känna tillfredsställelse på olika plan i livet, samt frånvaro av ohälsa. Shier och 

Graham (2010) menar att begreppet omfattar flera områden i en människas liv, så som 

miljön, fritid och arbete, samt vilket perspektiv personen själv har på sitt liv. Pooler et al. 

(2014) använder i sin studie istället begreppet “joy” som ett sätt att ta reda på vad som kan 

vara positivt inom socialt arbete och hur man inom yrket kan finna glädje. Detta i kontrast till 

den negativitet som ofta uttrycks kring socialt arbete. Pooler et al. (2014) betonar dock att de 

med detta begrepp inte vill avfärda eller förminska de påfrestningar som socialt arbete ofta 

innebär.  

 

Viktiga faktorer som påverkar välbefinnande inom socialt arbete är en god atmosfär på 

arbetsplatsen, att känna stöd från arbetsgrupp och ledning samt relationer med kollegor och 

klienter (Pooler et al. 2014; Stalker et al. 2007; Shier & Graham 2010). Att ha genuina och 

goda relationer med sina kollegor bidrar enligt Shier och Graham (2010) till en trygghet i 

arbetet. Shier och Graham (2010) beskriver hur olika aspekter av arbetsmiljön kan påverka 

socialarbetaren, såsom fysisk-, kulturell/dynamisk- och organisatorisk arbetsmiljö. Den 

fysiska arbetsmiljön kan handla om hur det fysiska rummet skapar en arbetsvänlig miljö. Den 

kulturella/dynamiska arbetsmiljön handlar om att det är viktigt med en god stämning på 

arbetsplatsen för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv handlar om sättet man arbetar på, hur man styrs av hierarkier både inom och utom 

organisationen, samt politik och ekonomi (Shier & Graham 2010).  

 

I en enkätstudie av Tham (2007), bland socialarbetare inom barnavård i Sverige, framkom att 

många socialarbetare inom området är nyanställda och det är få som har arbetat länge. Av de 

309 socialarbetarna hade 29 procent arbetat inom området socialt arbete i mindre än två år, 54 

procent hade arbetat på sin nuvarande arbetsplats i mindre än två år, och endast 25 procent 

hade arbetat i mer än fem år på sin nuvarande arbetsplats (Tham 2007). Av socialarbetarna i 

studien svarade 48 procent att det är ganska troligt eller mycket troligt att de aktivt söker ett 

nytt jobb under det kommande året. Tham (2007) menar att oavsett om socialarbetarna 

verkligen byter arbete eller inte, så visar detta på att de känner sig otillfredsställda med sin 

arbetssituation, vilket kan ha en negativ påverkan på den nuvarande arbetsplatsen.  

 

De faktorer som Tham (2007) kunde se var av störst vikt för socialarbetarna var när de kände 

sig omhändertagna på arbetsplatsen och i organisationen, när de fick uppmuntran och kände 

att någon brydde sig om dem. Faktorer som inte verkade påverka intentionen att lämna sin 

arbetsplats var höga krav och belastning i arbetet. Detta betyder att organisationer borde ha 

möjlighet att vända denna negativa trend och skapa mer attraktiva arbetsplatser, genom att 

skapa en miljö där de anställda känner sig uppskattade, värdefulla och väl omhändertagna 

(Tham 2007). Att som socialarbetare vara medveten om organisationens strukturella och 
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ekonomiska förutsättningar, både när det gäller för klienterna och för socialarbetarna själva, 

är något som Arches (1991) menar är viktigt för att trivas i arbetet. Arches (1991) beskriver 

även hur en byråkratisering av socialarbetares arbete påverkar välbefinnandet negativt. 

Papadiki (2005) beskriver arbetsmiljöns påverkan på välbefinnande i sin avhandling om 

socialarbetares upplevelser av krav, kontroll och stöd, inom offentligt socialt arbete på Kreta. 

I Papadikis (2005) tre studier redovisas hur organisationen och arbetsmiljön påverkar 

socialarbetarnas välbefinnande i arbetet. En stor bidragande orsak till klimatet på 

arbetsplatsen är organisationen och de strukturella faktorer som ligger bakom. Papadiki 

(2005) kunde se några faktorer som särskilt påverkade socialarbetarnas 

arbetstillfredsställelse. Dessa var: att jobba med klienter, arbetets utmaning, 

självförverkligande samt personlig utveckling. Det framkom även att det var viktigt för 

socialarbetarna att känna samhörighet med klienterna samt stöd från sina kollegor (Papadiki 

2005).  

 

Andra faktorer som är viktiga för att känna välbefinnande inom socialt arbete kan vara att 

socialarbetaren känner att denne kan göra skillnad (Stalker et al. 2007; Pooler et al. 2014). 

Även vetskapen om att kunna hjälpa andra leder till en hög arbetstillfredsställelse (Collins 

2007; Stalker et al. 2007). Även Pooler et al. (2014) fann i sin studie att meningsskapande var 

en stor glädjekälla bland de intervjuade. Detta meningsskapande handlar särskilt om de 

intervjuades reflektion och tolkning avseende betydelsen av arbetet i deras liv. Deltagarna i 

studien av Pooler et al. (2014) upplever att deras arbete innebär en ständig utveckling, både 

inom yrket och som person på det privata planet. Att ständigt utvecklas upplevs som en källa 

till välbefinnande. Det blir ett utbyte mellan privat- och arbetsliv, där välbefinnandet ger 

utdelning på båda dessa områden. Att trivas utanför arbetet sätter ribban för arbetsglädje på 

arbetsplatsen och arbetsglädjen smittar i sin tur av sig på privatlivet. Även Shier och Graham 

(2010) menar att välbefinnande i arbetet påverkas av faktorer i privatlivet. I en studie av 

Manion (2003) om vad som påverkar sjuksköterskors välbefinnande i arbetet framkommer att 

den främsta källan till glädje är relationer med kollegor. Att inte trivas med sina kollegor 

visade sig även kunna vara en anledning till att några sjuksköterskor valde att byta 

arbetsplats. En annan källa till glädje var att känna en drivkraft för själva arbetet i sig 

(Manion 2003). Att känna att man utför sitt jobb på ett bra sätt, och att få erkännande av 

andra visade sig också påverka välbefinnande bland sjuksköterskorna i studien. 

 

Motståndskraftiga socialarbetare och byråkratisering 

I en litteraturstudie av Collins (2015) beskrivs hur efterfrågan på stresståliga och 

känslomässigt motståndskraftiga socialarbetare med gott självförtroende har blivit ett 

omdiskuterat ämne i Storbritannien. Collins (2015) nämner flera olika begrepp som är viktiga 

för att hjälpa socialarbetare och studenter att bli mer motståndskraftiga, till exempel teorin 

om KASAM, förmåga att bedöma utmaningar, tro på sin egen förmåga samt att ha en känsla 

av kontroll. Att efterfråga de ”rätta personerna” för socialt arbete, personer som har 

självförtroende, känslomässig motståndskraft och som kan stå emot stress verkar enligt 

Collins (2015) ha blivit en trend. Man vill forma studenterna att passa in i den formen, för att 

klara av det väntande arbetsklimatet (Collins 2015).  
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Collins (2015) beskriver att stress kan ha både positiva och negativa effekter, att till exempel 

hot och utmaning kan komplettera varandra och fungera tillsammans. Collins (2015) 

beskriver även hur människor reagerar olika på stress, att vissa socialarbetare blir triggade av 

en problematisk arbetsuppgift, medan andra inte klarar av det och lämnar sitt jobb. Han 

menar att det som skiljer socialarbetare med liknande eller samma arbetsuppgifter åt, är att de 

engagerar sig olika mycket, både känslomässigt och tidsmässigt. Det handlar även om vilka 

aspekter av uppgiften de engagerar sig i, till exempel administrativa eller känslomässiga. 

Detta kan ha betydelse för i vilken mån de tål stress. Collins (2015) skriver även att 

socialarbetare med stark KASAM klarar av sitt jobb bättre och i lägre grad drabbas av 

utbrändhet, till skillnad från de med en svag KASAM. Gilbar (1998) undersökte i en studie 

relationen mellan KASAM och utbrändhet bland socialarbetare. Socialarbetare med stark 

KASAM tenderar att i mindre utsträckning drabbas av utbrändhet. Gilbar (1998) förklarar 

detta med att ju starkare känsla av sammanhang en person har, desto lättare har denne att 

identifiera vilken typ problem den står inför och utifrån detta välja en lämplig strategi för att 

ta itu med detta.  

 

Collins (2015) menar att de sätt man vill gå tillväga på för att forma studenter och 

socialarbetare, enligt de begrepp som nämnts ovan, innehåller idéer som är till god hjälp för 

dem. Det begreppen innebär kan vara en hjälp för att hantera tillvaron socialarbetarna ställs 

inför, vilket bör ske i samspel med kollegor och chefer. Collins (2015) menar att de känslor 

av hjälplöshet och hopplöshet som kan uppstå i socialt arbete då kan minska. Risken med att 

forma studenter på detta sätt är att man kan skapa en orealistiskt och överdriven tro på den 

egna förmågan, vilket i sin tur kan skapa omänskliga krav på studenten eller socialarbetaren 

själv. Socialarbetaren kan inte göra mer än utifrån de resurser som finns tillgängliga i 

organisationen (Collins 2015). Brinkmann (2015) beskriver kritiskt den trend om 

utvecklingstvång som pågår i samhället. Han ger en bild av hur den ideala medarbetaren av 

idag har alla möjligheter att förverkliga sig själv, och att det bara gäller att använda sina 

resurser rätt. Om man inte kan hantera den stress eller press som finns är det medarbetarens 

eget ansvar att utveckla strategier för att komma vidare.  

 

Arches (1991) menar att byråkratiseringen i en organisation kan innebära att socialarbetare 

inte har möjlighet att använda de metoder och tekniker de fått lära sig under utbildningen. 

Byråkratin, det kan till exempel handla om färdiga formulär och metoder, sätter stopp för den 

professionella moral som socialarbetarna har med sig från sin utbildning. Att inte kunna ta itu 

med problem på det sätt man önskar, skapar dilemman som är svåra att hantera och stå för. 

När handling och den egna moralen krockar minskar välmåendet och risken för utbrändhet 

ökar. Arches (1991) menar också att kritiken mot byråkratin är att den inte tar hänsyn till de 

variationer som organisationen arbetar med. Det skiljer nästan 25 år mellan Arches (1991) 

och Collins (2015) studier, men de är intressanta i förhållande till varandra. Arches (1991) 

beskriver hur socialarbetaren i en stel byråkrati kan tappa drivkraften då denne hamnar i 

dilemman och situationer som inte kan konfronteras. Collins (2015) däremot beskriver att det 

finns en trend där man med hjälp av vissa metoder vill skapa tåliga socialarbetare, vilket på 

denne ställer höga krav. I Arches (1991) artikel skapade själva byråkratin en motståndskraftig 
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socialarbetare och socialarbetaren skyddas bakom byråkratin. Här beskrivs socialarbetarnas 

icke välmående som en konsekvens av byråkratins smala ramar. Utifrån Collins (2015) 

resonemang formas nu personer som ska passa in i denna byråkrati, men i och med dessa 

metoder blir socialarbetaren själv ansvarig för sin situation och att utveckla sin tålighet. Här 

beskriver Collins (2015) socialarbetarnas icke välmående som en konsekvens av för stora 

krav. 

 

Collins (2015) pekar på en paradox. Han menar att de begrepp man utgår ifrån för att skapa 

mer stresståliga socialarbetare, faktiskt kan vara bra för att utveckla sig själv och få hjälp att 

hantera sin situation. Dock leder detta samtidigt till att individen själv står ansvarig för sin 

situation, och det skapas en övertro på att rätt metod eller förhållningssätt kan lösa en långt 

mer komplicerad situation. Pooler et al (2014) beskriver hur forskning inom socialt arbete 

hittills till största del handlat om hur socialarbetare ska hjälpa klienter att ta tillvara på 

resurser, men att socialarbetarna själva glöms bort.  
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Teoretiskt perspektiv 

I denna studie kommer Antonovskys (2005) begrepp begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet att användas för att analysera fem erfarna socialarbetares drivkrafter och 

välbefinnande i arbetet. Detta då teorin om KASAM har ett salutogent perspektiv som 

utgångspunkt. En individ ses inte som antingen frisk eller sjuk, utan befinner sig någonstans 

mellan polerna frisk och sjuk (Antonovsky 2005). Istället för att utgå från ett medicinskt 

perspektiv om varför människor blir sjuka (patogent perspektiv) ville Antonovsky (2005) 

utgå från vad det är som gör att människor, trots stora påfrestningar, förblir friska. I denna 

uppsats jämförs välbefinnande och positiva aspekter av att vara verksam inom socialt arbete 

med det Antonovsky beskriver som det friska och salutogena. Även Westlund och Sjöberg 

(2005) visar på vikten av det salutogena synsättet och gör en jämförelse mellan Antonovskys 

salutogena perspektiv och Maslow behovshierarki. De förespråkar ett salutogent synsätt inom 

vård och omsorg med Antonovsky som ledstjärna, att utgå från individens behov och vad 

som är meningsfullt för den enskilde. De menar att man bör prioritera människors behov av 

samhörighet med andra, att kunna ha riktiga relationer, att delta i och att upprätthålla vanliga 

sociala relationer. Precis som Westlund och Sjöberg (2005) förespråkar ett salutogent 

perspektiv, har vi valt att se till det friska, till det som fungerar och som gör att socialarbetare 

känner välbefinnande och drivkraft.  

 

Bakgrund 

KASAM som teori utvecklades då Antonovsky var intresserad av vad det är som gör att 

människor förblir friska, trots att de utsätts för en mängd olika stressorer och påfrestningar 

genom livet. För att testa modellen ville Antonovsky (2005) skapa en kvantitativ metod för 

att mäta KASAM hos olika personer. Som ett första steg i detta gjordes en pilotstudie där 51 

personer djupintervjuades. Utifrån dessa intervjuer utvecklades sedan det kvantitativa 

KASAM-formuläret (Antonovsky 2005). I denna uppsats kommer KASAM att användas 

utifrån ett kvalitativt perspektiv, alltså utifrån de begrepp och den teori som ligger till grund 

för formuläret. Den kvantitativa ansatsen och KASAM-formuläret kommer således inte att 

beaktas.  

 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

Begriplighet handlar enligt Antonovsky (2005) om hur man upplever inre och yttre stimuli. 

En person med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli och omständigheter 

som denne kommer att stöta på i framtiden är förutsägbara. Vid oväntade och oförutsägbara 

händelser har denna person möjlighet att förstå och reda ut även denna situation. Begreppet 

hanterbarhet handlar om den förmåga vi har att hantera de stimuli vi utsätts för. Upplevelsen 

av belastning, kontroll och tillgängliga resurser är avgörande för hanterbarhet. Att känna att 

man inte har kontroll över sin situation och inte kan påverka den belastning man utsätts för, 

påverkar känslan av hanterbarhet. Begreppet meningsfullhet handlar om vikten av att känna 

sig delaktig och känna en mening i de processer och de stimuli man möter. Att det som 

skapar ens vardag och utgör ens dagliga erfarenheter känns meningsfullt (Antonovsky 2005).  
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Stressorer och KASAM 

Den mänskliga tillvaron är full av stressorer och enligt Antonovsky (2005) innebär detta ett 

tillstånd som varje människa måste hantera. En stressor utgörs av de påfrestningar som en 

människa möter i sitt dagliga liv. Hur olika personer hanterar detta har sin grund i personens 

känsla av sammanhang, KASAM (Antonovsky 2005). Det är mer troligt att en person med 

stark KASAM definierar ett problem som en icke-stressor, än att en person med svag 

KASAM gör det. En person med stark KASAM tenderar att redan innan en stressor uppstår, 

ha resurser och flera copingstrategier att välja mellan för att möta denna, medan en person 

med svag KASAM står handfallen inför stressoren. Dessa beskrivs av Antonovsky (2005) 

som två ytterligheter i sammanhanget. Dessa ytterligheter är extrema fall, och vart en person 

befinner sig på skalan beror på sammanhanget. En person med stark KASAM har en bättre 

självbild, än en person med svag KASAM. Detta gör att den med stark KASAM har en 

övertygelse om att den kan nå dit den vill, och att den tror att den klarar av det mesta av det 

den möter. En person med svag KASAM å andra sidan, skulle inte ens gå in i samma 

situation, då den redan innan inte anser sig kunna hantera den påfrestning den står inför.  

 

Antonovsky (2005) menar att personer med stark KASAM sannolikt bedömer en stressor som 

mindre konfliktfylld, mindre farlig och rent av positiv, jämfört med en person med svag 

KASAM. De har en grundläggande tillit om att situationen kommer att ordna sig och har 

resurser att handskas med denna. Det som är förvirrande kommer att redas ut, och det finns 

förutsättningar för att hantera påfrestningar. Problem ses som utmaningar snarare än bördor 

för en person med stark KASAM. Hos en person med stark KASAM, som upplever en 

situation hotfull, uppstår känslor som uppmanar till fokus och handlingskraft. Denna 

fokusering och driftighet skapar en känsla av meningsfullhet, vilket aktiverar strategier för att 

hantera situationen. Antonovsky (2005) menar därför att det är mer troligt att en viss stressor 

engagerar meningsfullhet hos en person med stark KASAM. I situationer som upplevs 

hotfulla av en person med svag KASAM, uppstår mer diffusa känslor vilket gör denne 

handlingsförlamad. Hos denna person aktiveras en omedveten försvarsmekanism på grund av 

de känslor av oro och förvirring som uppstår. 

 

Teorins relevans för studien 

Syftet med denna uppsats är att undersöka positiva aspekter av att vara verksam inom socialt 

arbete och vad det är som gör att en socialarbetare kan känna en drivkraft. Vi jämför positiva 

aspekter med Antonovskys salutogena perspektiv. Antonovskys (2005) beskrivning av de 

känslor som kan uppstå hos personer som ställs inför påfrestningar, kan bidra till förståelse 

för hur drivkraft kan skapas i ett påfrestande arbete. Tillsammans med teorins centrala 

begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan teorin användas som verktyg för 

att förstå socialarbetares agerande. Vi använder Antonovskys teori och begrepp för att tolka 

och förstå drivkrafterna bland yrkesverksamma inom det sociala arbetsfältet, som gånger kan 

vara en utsatt arbetsmiljö.  

 

En svaghet vi kan se i teorin om KASAM är att beskrivningen av en person kan te sig statisk. 

Teorin tenderar att skildra att en person med stark KASAM kan lösa alla problem och 
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situationer den möter, medan en person med svag KASAM inte klarar av något. Dock 

påpekar Antonovsky att de fall som beskrivs är exempel på ytterligheter, och att verkligheten 

ser annorlunda ut. Människan är en komplex varelse som befinner sig i olika sammanhang 

och som utsätts för olika stressorer genom livet. Antonovsky menar att varje person har en 

grundposition på skalan mellan stark och svag KASAM, och att denna utvecklas under livets 

olika stadier. Hur stark en persons KASAM är, är inte konstant utan föränderligt över tid och 

beroende på sammanhang.  

 

Det finns även andra teorier som i kombination kunde ha varit intressanta för ämnet i denna 

uppsats, till exempel systemteori och teorier inriktade på samspelet mellan arbetare och 

arbetsmiljö, så som work adjustment theory (se t.ex. Carpenter 1996). Dock saknades delar i 

dessa teorier som skulle täcka det fokus vi valt för uppsatsen. Då vi har valt att fokusera på 

det positiva inom socialt arbete bedömdes att KASAM och det salutogena perspektivet hade 

rätt inriktning. Det positiva motsvarar det Antonovsky (2005) beskriver som det salutogena, 

och det negativa som stress och utbrändhet motsvarar ett patogent synsätt. Att anamma detta 

salutogena perspektiv på socialarbetares arbetssituation kan bidra till att se på 

arbetssituationen utifrån ett mer positivt perspektiv. Det handlar om socialarbetarens känsla 

av sammanhang. Att begripa, hantera och känna meningsfullhet inför sin situation är viktigt 

för att ha en känsla av sammanhang (Antonovsky 2005). I vår studie kommer materialet från 

intervjuerna att analyseras utifrån teorin om KASAM och begreppen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullt.  
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Metod och material 

Vetenskapsteoretisk tradition 

Denna uppsats bygger på ett hermeneutiskt sätt att se på kunskap. Det betyder att i en kontext 

tolka och skapa en djupare förståelse för ett visst fenomen (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Hermeneutiken är grunden för den tolkningsprocess vi utgått ifrån när vi arbetat med vårt 

intervjumaterial. Med detta som utgångspunkt analyserar och tolkar vi det intervjupersonerna 

berättar, sätter oss in i deras sätt att förstå sin situation och den helhet de ingår i. Vår 

förförståelse är att de som arbetar inom socialt arbete har en speciell drivkraft. Engagerade 

socialarbetare med ett brinnande samhälls- och människointresse utgör därför en intressant 

grupp att studera. Vår förförståelse och vårt intervjumaterial skapar en större förståelse av 

fenomenet och hur det förhåller sig till sin kontext. Med hjälp av tidigare forskning i ämnet 

och relevanta teorier, i vårt fall teorin om känsla av sammanhang (KASAM), fördjupas och 

förnyas förståelsen för positiva aspekter av att vara verksam inom socialt arbete.  

 

Urval och genomförande 

Denna studie gjordes i form av intervjuer med fem erfarna socialarbetare. Med erfarna 

socialarbetare menar vi personer som arbetat minst 20 år inom socialtjänsten. 

Intervjupersonerna i studien valdes utifrån ett strategiskt urval. Detta innebär att deltagare 

väljs ut på grund av att dessa ingår i ett intressant sammanhang eller har kunskaper som 

passar för forskningen (Jacobsson & Meeuwisse 2008). Detta urval gjordes då vi antar att 

personer som jobbat länge inom samma yrkesområde, på något sätt måste ha trivts. Att vara 

erfaren inom detta område, innebär att man hunnit vara med om svängningar som påverkar 

arbetets förutsättningar, till exempel samhälleliga, politiska och ekonomiska förändringar.  

 

De två första intervjupersonerna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att en 

person väljs utifrån att den är känd sedan tidigare (Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister 

2009). Vi valde just dessa två då vi ansåg att deras engagemang och långa erfarenhet som 

socialarbetare var intressant för studien. Det i sin tur ledde till ett snöbollsurval, då dessa vid 

intervjutillfällena gav oss namnet på fler personer att kontakta. Tre av dessa tackade ja till att 

delta. Med snöbollsurval menas att en intervjuperson tipsar om en annan person att ta vidare 

kontakt med (Kvale & Brinkmann 2014). Kriteriet var att intervjupersonerna skulle ha jobbat 

i minst 20 år, men samtliga har jobbat med socialt arbete i 30 år eller mer.  

 

En intervju gjordes som pilotstudie inför denna uppsats. Denna fungerade som planerat och 

övriga intervjuer utfördes därför på samma sätt. Samtliga fem intervjuer ingår som likvärdiga 

delar i uppsatsen. Vi använde oss av en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 1), vilket 

innebär öppna frågor med möjlighet att ställa följdfrågor och utrymme för att utvidga 

resonemang som dyker upp under en intervju (Kvale & Brinkmann 2014). Intervjupersonerna 

kontaktades via telefon och e-post. Innan varje intervju ägde rum fick intervjupersonerna ta 

del av problemformuleringen, via e-post. Detta för att låta intervjupersonerna reflektera i 

ämnet. Under intervjun ställde en av oss frågorna och höll i intervjun. Den andre hade 

möjlighet att ställa följdfrågor vid behov. Vid ett intervjutillfälle deltog endast en av oss. 
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Längden på intervjuerna varierade mellan 30 och 90 minuter (en 30 minuter, en 60 minuter, 

en 70 minuter, en 75 minuter och en 90 minuter). Samtliga intervjuer spelades in på 

mobiltelefon. Tre av intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser. Två av 

intervjuerna genomfördes i grupprum på universitetet.  

 

Analysmetod 

I denna uppsats har vi analyserat med fokus på innehållets mening i intervjumaterialet. Kvale 

och Brinkmann (2014) beskriver hur kodning och koncentrering används för att göra ett stort 

intervjumaterial lättöverskådligt och ge det en struktur. Kategorisering innebär enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) att materialet systematiseras kring begrepp som grundar sig i 

intervjupersonernas uttalanden. I denna uppsats utgår vi från ett hermeneutiskt sätt att se på 

kunskap, vilket betyder att vi tolkar textens innehåll (Alvesson & Sköldberg 2008). Kvale 

och Brinkmann (2014) beskriver hur vi som författare, med inspiration av den hermeneutiska 

texttolkningen, med våra antaganden och frågor till materialet är med och skapar det resultat 

som framkommer.  

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och i sin helhet kort efter intervjutillfällena. Efter att 

samtliga intervjuer transkriberats påbörjades analysen av materialet. Det transkriberade 

materialet lästes igenom flera gånger och under sammanställningen av materialet skapades 

kategorier med underrubriker; Arbetsmiljö (Kultur, Organisation); Arbetsaspekter 

(Arbetsbelastning, Rörlighet); Relationer (Kollegor, Klienter); Personliga aspekter 

(Personlighet, Välbefinnande). Dessa kategorier förankrades även i tidigare forskning. Kvale 

och Brinkmann (2014) beskriver hur kategorisering kan hjälpa till att strukturera den 

intervjutext man fått fram och att kategorierna antingen kan vara framtagna på förhand, eller 

utvecklas under själva analysen.  

 

Nästa steg i analysen var att dela upp materialet utifrån de ovan nämnda kategorierna. Ett 

dokument för varje kategori skapades och där under fördes de delar av intervjuerna in, där de 

bedömdes höra hemma, vilket motsvarar en variant av kodning som Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver. Tanken bakom denna metod var att vi under arbetet med resultat och analys 

enklare skulle kunna överblicka och summera materialet, vilket skapade en grund för att på 

ett överskådligt och enkelt sätt kunna presentera resultatet. Kategorierna analyserades sedan 

utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och teorin om känsla av 

sammanhang (KASAM).  

 

Etiska överväganden 

I denna uppsats har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig 

forskning beaktats (Vetenskapsrådet 2002). Detta innebär fyra krav som är viktiga att tänka 

på vid forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informera om studiens syfte och vilken roll 

deltagarna har. Samtyckeskravet handlar om att deltagare i en studie själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan. Deltagaren ska när som helst kunna avbryta sin medverkan 
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utan negativa följder. Konfidentialitetskravet innebär att deltagare i en studie förblir 

anonyma. Nyttjandekravet betyder att information om enskilda personer som samlats in i en 

studie inte får nyttjas i andra syften än för forskning (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Inför samtliga intervjuer har samtliga intervjupersoner informerats om hur hänsyn till de 

forskningsetiska kraven tas. De informerades inför intervjuerna om delar av studiens 

problemformulering. Vid intervjutillfällena informerades de om att deltagandet är frivilligt 

och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Deltagarna informerades även om att alla 

i studien avidentifieras och att alla uppgifter behandlas konfidentiellt.  

 

I denna uppsats har vi valt att benämna intervjupersonerna IP1, IP2, IP3, IP4 och IP5. De har 

alla arbetat inom socialt arbete i 30 år eller mer. Personliga uppgifter samt information 

relaterat till arbetsplats och tjänst, har vi valt att hålla anonymt. Detta då ett långt yrkesliv, i 

det här fallet inom socialt arbete, innebär att man ofta har kännedom om kollegor inom 

samma yrkeskår.  

 

Datas kvalitet 

Arbetet med denna uppsats har i alla delar och processer skett gemensamt. Varje steg i 

arbetet, så som planering, datainsamling, transkribering, kategorisering, analys och 

skrivprocess, har genomgående diskuterats och övervägts gemensamt. Detta arbetssätt, där vi 

båda kritiskt har granskat och diskuterat varje steg i studien, innebär en validering av varje 

del (Kvale & Brinkmann 2014). Validitet handlar om trovärdighet och hur väl resultaten 

skildrar den verklighet som är tänkt att skildras (Ahrne & Svensson, 2015; Kvale & 

Brinkmann 2014). För att skapa en transparens redovisar vi de val som gjorts under arbetet. 

Detta är enligt Kvale och Brinkmann (2014) ett sätt att skapa öppenhet och motverka att 

tolkningar och resultat förvrängs. 

 

För att säkerställa resultatet av undersökningen spelades samtliga intervjuer in för att sedan 

transkriberas ordagrant och i sin helhet. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och 

noggrannhet i arbetet med datainsamling, bearbetning och analys (Ahrne & Svensson, 2015; 

Kvale & Brinkmann 2014). Det handlar om huruvida samma resultat skulle uppstå vid ett 

annat tillfälle, där en annan forskare utför samma undersökning. Kvalitativ forskning skildrar 

ofta ett fenomen vid en viss tidpunkt, baserat på personers erfarenheter eller upplevelser, och 

är därför svåra att replikera. Tanken om reliabilitet och replikerbarhet har därför ingen större 

relevans inom kvalitativ forskning (Ahrne & Svensson, 2015; Kvale & Brinkmann 2014).  
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Resultat och analys 

Under sammanställningen av resultatet framträdde fyra kategorier: arbetsmiljö, 

arbetsaspekter, relationer och personliga aspekter. Dessa utgör rubriker med underrubriker.  

Varje kategori avslutas med en delanalys utifrån teorin om KASAM och begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Avslutningsvis presenteras, under rubriken 

slutanalys, de områden som visade sig vara mest framträdande för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

 

Arbetsmiljö 

Olika arbetsmiljöfaktorer påverkar välbefinnandet på en arbetsplats (Shier & Graham 2010). 

Arbetsmiljön beskrivs i den här uppsatsen utifrån kultur, hur stämningen är på en arbetsplats, 

samt organisationens betydelse för arbetsmiljön.  

 

Kultur  

Intervjuerna i denna studie visar att det har skett än förändring i kulturen inom yrkesområdet. 

Flera av intervjupersonerna beskriver att det rådde en speciell tidsanda när de på 70- och 80-

talet började arbeta inom yrket. Det var en generös tid med ett varmt och tryggt klimat, som 

enligt intervjupersonerna har minskat i takt med att åren gått. Generositeten hade sin grund i 

att personalen hade mer tid, att det fanns mer tillgängliga resurser samt att organisationen var 

i en utvecklingsfas. Det skapade ett klimat som utgjorde grunden för goda kollegiala 

relationer. Det var en omhändertagande och öppen miljö. 

 

För att man hjälptes åt och behövdes det ny personal, ja men då annonserade vi efter ny. 

Och det kom nya pengar hela tiden. Det byggdes ut. /.../ Hen [vår anonymisering] som var 

med i den här utbildningen kring nya socialtjänstlagen, hen [vår anonymisering] var 

socialchef i Staden [vår anonymisering], så hela andan var präglad av det här. Vilken 

humanistisk syn vi har på klienterna, rättigheter och portalparagrafen, den sätter ju agendan. 

Och i början levde man ju efter den. /---/ Så där var jag och där blev jag präglad. Det var 

generösa människor och generös tid. /---/ Det var verkligen generöst! Det är så jag känner i 

hela det här, det var väldigt generöst mot nykomlingar. (IP1) 

 

Intervjupersonerna ger en bild av att det i dagsläget är ett annat klimat på arbetsplatserna. De 

beskriver att det är ett mer individualiserat arbetssätt där man ofta är hänvisad till riktlinjer 

och mallar. Oavsett tidsandan är en öppen kultur och en god stämning på arbetsplatsen av 

central vikt för intervjupersonerna.  

 

Och det är väl nästa sak, att det är ju viktigt med bra arbetsgemenskap, kollegor emellan. 

Och att det finns en öppenhet för diskussioner och att man kan få fråga varandra saker 

utan att känna sig dum och sådana där saker är ju viktigt. Ja, sen är också sådana saker 

som att få en tillräckligt bra lön för ett arbete som många gånger kan vara slitigt och som 

man utför, det är också viktigt. (IP4) 
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Organisation 

IP4 arbetar som chef och berättar hur det från myndigheter kommit höjda krav gällande 

anställning av personal. Det handlar främst om kravet på socionomexamen för vissa tjänster. 

IP4 beskriver en brist på socionomer och svårigheten att få tjänster tillsatta. Risken med detta 

är att personalen blir alltför belastad när tjänster inte kan tillsättas.  

 

Det handlar ju naturligtvis om att försöka se till så det finns tillräckligt med folk så att inte 

man blir alltför belastad för då blir det inge bra heller liksom. /---/ Nej men det kravet har ju 

inte funnits förut, utan det har ju kommit på senare år, att det ska vara socionomer. Och vi 

har ju haft socionomer här så vi har ju klarat det ganska bra, men nu när jag ska rekrytera så 

ser jag ju att det är inte jättemycket socionomer som söker så jag vet inte om det har att 

göra med att man inte vill jobba som handläggare då liksom utan man söker andra jobb, jag 

vet inte riktigt det. (IP4) 

 

Den riktningen som utvecklingen tagit i organisationen ställer högre krav på sina 

medarbetare, för att allt ska vara så rättssäkert för klienten som möjligt. Den ökade 

administrationen upplevs av socialarbetarna som hämmande, då det tar tid från möten med 

klienten. Flera intervjupersoner beskriver hur de inte passar ihop med förutbestämda mallar 

och att mötet och kreativiteten i arbetet riskerar att försvinna. Eftersom intervjupersonerna 

tydligt beskriver att drivkraften är klientmöten, hotas denna då administration tar allt mer tid.  

 

Delanalys - KASAM och arbetsmiljö 

Den stöttande och generösa atmosfär som beskrivs av intervjupersonerna skapar möjligheter 

att förstå sin roll i sammanhanget, i detta fall som socialarbetare. Det är även lättare att förstå 

hur man ska hantera sin arbetssituation i en mer generös och stöttande kultur. 

Intervjupersonerna menar att det finns risk att man blir mer utnött som socialarbetare i en 

grupp där stämningen mellan kollegor inte är lika god och kulturen inte lika generös. Känslan 

av meningsfullhet i arbetet minskar när snävheten ökar. Detta tolkas som att den öppna och 

generösa kultur, som IP1 beskriver rådde i början av dennes yrkeskarriär, skapar större 

möjligheter för intervjupersonerna att utveckla både sin begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, alltså en känsla av sammanhang.  

 

Arbetsaspekter 

Olika aspekter av socialt arbete har framkommit under intervjuerna. Under denna rubrik tas 

två aspekter upp, arbetsbelastning och rörlighet. Under rubriken arbetsbelastning skildras 

intervjupersonernas upplevelser av belastning och påfrestning i arbetet. Rörlighet beskriver 

intervjupersonernas tendenser att byta arbetsplats och arbetsuppgifter som en strategi att ta 

sig vidare.  

 

Arbetsbelastning 

Intervjupersonerna berättar om tillfällen, specifika händelser typiska i ett 

människobehandlande arbete, som visar på en hög påfrestning. De menar att den utsatthet 

som socialtjänsten har som samhällets yttersta skyddsnät även kan bli en belastning.  
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Fast socialt arbete blir ju mer städa i samhället. Samhället lutar sig ju mot att socialtjänsten 

tar det här. Det är ju därför som vi också får stå för så mycket. Vi gjorde inte, vi var inte 

där, vi gjorde inte rätt och vi skrev inte, och allt. Alltså det är ju så. Och det, ärligt talat, tror 

jag är ett behov som finns. Förstår ni? I den här strukturen. Någon som är lite sämre än mig 

och då är vi där. Men jag ser det inte riktigt så, men jag tror man ska vara medveten om det 

när kritiken kommer. Ja, men det är faktiskt ett behov i samhället att det ska vara någon. 

Det skulle kunna vara någon annan också men nu är det så här att vi tar hand om det som är 

här och då är det vi som står för det. Och svårigheter ibland att kunna lösa saker. Vi kan 

inte lösa allt heller. Och ingen annan heller kanske. Så är det ju. Men det är så det är. Det är 

så här det ser ut. (IP3) 

 

Och det är viktigt. Det har jag pratat väldigt mycket om på IFO [Individ- och 

familjeomsorg], just om varför det ser ut så här och varför man gör olika saker och varför 

det blir så här för oss. Att man är medveten om det här, att man befinner sig i ett socialt 

sammanhang i en samhällsstruktur. Och det är inte mer med det. Det är så här. Och då är 

det inte personligen, utan man befinner sig i den här ordningen. Och det är ett tufft uppdrag. 

Och det är jätteviktigt att man höjer statusen på det här yrket och jag tror det börjar nu. 

(IP3) 

 

Citatet av IP3 ovan exemplifierar vikten av att veta sitt sammanhang då man som 

socialarbetare är en liten del i en större struktur och det är omöjligt att påverka allt i denna. 

Vissa situationer är svåra eller omöjliga att lösa men flera av intervjupersonerna beskriver hur 

man i dessa fall försöker att hitta något som ändå kan ha betydelse. Ibland kan man dock 

behöva acceptera sin begränsning och lämna ett ärende vidare till någon annan. Detta är en 

del av att vara professionell i sitt yrkesutövande. För att kunna verka inom den här typen av 

arbete kanske det här sättet att tänka är ett måste för att kunna hantera arbetsbelastning.  

 

Ja, att man inte är ensam. Det är en väldig utsatthet det. Och om jag tror att det är bara jag 

som kan, det går ju inte länge. Nej, jag tror att man måste inse det. Och vara ganska ödmjuk 

i det, faktiskt. Det tror jag.  Det blir ju inte lika tungt då, vet du. (IP3) 

 

Intervjupersonerna beskriver tillfällen då den emotionella belastningen och påfrestningen 

blivit så stark, i samband med särskilt svåra fall, att de valt att byta arbetsplats. Ett exempel 

på en sådan situation är ett ärende med omständigheter som ledde till att en liten bebis 

omhändertogs. För intervjupersonen var just detta ärende mycket påfrestande och denne 

valde att för en tid lämna sitt arbete på socialtjänsten. En annan intervjuperson berättar hur 

denne medvetet valt bort att arbete inom vissa områden, bland annat omhändertagande av 

små barn, då detta ansetts för påfrestande. Detta är exempel på strategier för att hantera vad 

som för intervjupersonerna har varit en för stor emotionell arbetsbelastning.  

 

Socialarbetare har en roll där de i och med sin myndighetsutövning har makt gentemot de 

klienter de möter. Det kan vara en källa till stress och intervjupersonerna beskriver att de ofta 

reflekterar över livsavgörande ingripanden de behövt göra, om det varit rätt eller inte. Det är 

svåra avvägningar vid denna typ av ingripanden, men de uttrycker glädjen och drivkraften 

som kommer av att se att ett ingripande har fått positiva förändringar på en människas liv.  

 



17 

Rörlighet 

Bland flera av intervjupersonerna verkar det finnas en tendens att byta jobb relativt ofta. 

Detta kan vara en strategi för att lämna sådana organisationer/arbetsplatser där man inte trivs, 

eller där det inte fungerar.  

 

Ja men jag har ju hoppat, som du har märkt. Har det blivit för svårt så har jag ju hoppat på 

nåt nytt. Alla gör ju inte så. Utan man tycker kanske att det är, att då ger man upp. Men jag 

känner nog att det kanske är fajter man inte kan ta, alla gånger. Utan jag har väl valt en 

enklare väg, kan jag tänka mig. Alltid känt att ja, funkar inte det här, ja men då söker jag 

något nytt jobb. Det är nog en personlig läggning det, att jag liksom, jag tror ju att jag ska 

fixa det här liksom. Ja men det här, nytt jobb, ja men det är inga problem. Det har jag alltid 

trott. (IP1) 

 

I det här fallet ser intervjupersonen det som att denne har valt en enklare väg när det inte 

fungerat på ett eller annat sätt på arbetsplatsen. Medan en annan intervjuperson ser det som ett 

sätt att ständigt lära sig mer, att faktiskt orka byta. Det blir ett sätt att hantera situationen när 

det inte fungerat. Ytterligare en av intervjupersonerna nämner att denne vid något tillfälle 

lämnat en arbetsplats på grund av att denne inte längre kände att det fanns något att lära vilket 

ledde till tristess.  

 

En annan aspekt som kommer upp under alla intervjuer är hur den ökade administrationen och 

införandet av färdiga mallar har påverkat intervjupersonernas arbete. Vid flera tillfällen är det 

just detta som varit orsaken till att man sökt sig till andra arbetsuppgifter. Då handlar det 

oftast om att metoden eller arbetssättet inte passat intervjupersonens personliga åsikter om 

vilket sätt som är bäst att jobba på. Det har handlat om att intervjupersonerna upplevt att fokus 

skiftat från klienten till administration och metod. Denna rörlighet kan ses som en strategi för 

att överleva inom yrket och att återfinna sin drivkraft i arbetet.  

 

För jag tycker man försöker göra en matematisk lösning på ett mänskligt problem. Alltså 

barnet har så stora behov i det här behovsområdet, och vårdnadshavarnas eller föräldrarnas 

förmåga, den är så stor, och då ska vi täcka upp det här så att säga då, det. Och så är det så 

individuellt också, det är ju barnets behov i centrum, det är barnets behov, det är 

föräldrarnas förmåga. Man ska titta på var och en, vilket behov den har, vilken förmåga den 

har, och den har. Nej, jag vill arbeta mer relationistiskt. /---/ Sen provade jag ett, ett år till 

på utredningsenheten, jag och en, vi bara bytte med varandra. Men det här BBIC [Barnets 

behov i centrum], jag brukar säga att jag och BBIC, vi är inte kompisar. (IP5)  

 

De intervjupersoner som inte varit lika rörliga i sitt yrkesliv reflekterar kring detta och menar 

att det kunde ha varit bra och utvecklande att ha bytt arbetsplats lite oftare. Det är som en av 

intervjupersonerna uttrycker det, att när man inte längre kan se något positivt i sitt arbete, då 

är det dags att byta och gå vidare. Denne menar att om man fortsätter i det läget gör man 

ingen nytta, varken för sig själv eller för klienten. Dessa byten beskrivs inte som en flykt ifrån 

någonting, utan snarare en drivkraft att komma vidare och att lära sig mer. Vid införandet av 

nya metoder upplever en del det som formaliserande, vilket en av intervjupersonerna 

hanterade genom att gå till botten med att lära sig allt om denna metod. En annan hanterade 

det genom att söka sig bort från denna metod.  
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Delanalys - KASAM och arbetsaspekter 

Beskrivningen som IP3 ger av samhället och hur man som socialarbetare måste inse sin roll i 

en samhällsstruktur ger en grund för att skapa en känsla av sammanhang. Att som 

socialarbetare ha en begriplighet i arbetet, till exempel en teori om hur en struktur i stora drag 

kan fungera, gör att när både oväntade och väntade situationer uppstår, så är arbetet 

greppbart. Hur man än väljer att hantera det man möter i arbetet, vilket flera av 

intervjupersonerna beskriver som att gå vidare till en annan arbetsplats eller byta 

arbetsuppgift, så är det strategier för att göra situationen hanterbar. Genom att 

intervjupersonerna söker sig till arbetsplatser, arbetsuppgifter och situationer som känns 

meningsfulla kan även deras vardag bli mer meningsfull.  

 

Relationer 

Det visade sig under analysen att det som påverkar intervjupersonernas välmående mest är 

hur relationer med kollegor och klienter ser ut. Relationer beskrivs därför under två rubriker, 

kollegor och klienter. 

 

Kollegor 

Intervjupersonerna beskriver hur stor vikt själva arbetsgruppen har. En god arbetsgrupp 

skapar en frihet som ger utrymme att vara den man är. Att ha kollegor man känner sig trygg 

med och där det finns en ömsesidig respekt, menar intervjupersonerna är grundläggande för 

att man ska orka fortsätta inom socialt arbete.  

 

Ja, och det var en väldigt bra grupp som jag kom i när jag jobbade med barnavård. Ja, det är 

det som kännetecknar hela min yrkesverksamhet, tycker jag. Att man har jättebra 

arbetskamrater som är generösa. Och de blev ju liksom ens vänner på livstid. (IP1) 

 

Ska man orka med det här jobbet, då ska det vara en bra arbetsgrupp, en generös 

arbetsgrupp där man kan få vräka ur sig och ingen liksom går till chefen och säger ‘Hon sa 

det minsann!’ Utan att man känner att det finns utrymme att uttrycka det här på nåt sätt, när 

man är så frustrerad. (IP1) 

 

IP1 menar att det i en arbetsgrupp med gott klimat kan födas många nya initiativ, så som 

idéer till kurser, utbildningar och projekt. Flera intervjupersoner beskriver även hur en 

deltagande och närvarande chef bidrar till att idéer från arbetsgruppen lättare kan 

förverkligas. Det som ändå uttrycks vara viktigast i arbetsgruppen är att kunna ta hjälp av 

varandra och känna att man inte är ensam.  

 

Ja, jobba ihop. Alltså man är ju olika och man kan ju olika och det tror jag mycket på. 

Utnyttja varandra! Om man får säga det så vårdslöst! Man är inte själv då heller, vet du. För 

skulle jag tänka att allt hänger på mig, hur skulle det gå? Det går ju inte. Nej, nej, nej! Nej, 

inte alls. Man måste vara ihop. (IP3) 
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En av intervjupersonerna som varit arbetsledare i många år beskriver att det är viktigt att få 

en god relation med arbetsgruppen, för att få medarbetarnas förtroende. Denne nämner tillit 

som ett viktigt ledord.  

 

Det är väl så i många jobb, kan jag tänka mig. Som arbetsledare är det samma sak. Alltså 

det är klart att du kan vara arbetsledare men du måste ju ändå ha en bra relation med 

arbetsgruppen. För att de ska kunna tro på dig. För att de ska kunna ha tillit. Så är det ju. 

Tillit är ju också en viktig del, faktiskt. ‘Ok! Ja, men du säger så, men då blir det så.’ (IP3) 

 

Några av intervjupersonerna talar om hur det kollegiala klimatet har förändrats under de år de 

varit verksamma. Från att ha börjat sin karriär i en tidsanda präglad av öppenhet och 

generositet beskriver de hur detta har minskat. Den tendens som beskrevs ovan under 

rubriken rörlighet, kan här ses ur ett annat perspektiv. Strategin att byta jobb kan drabba 

arbetsgruppen och dess klimat. Personer som jobbat länge på en och samma arbetsplats har 

ofta en gedigen erfarenhet som är mycket värdefull för nya medarbetare. Denna erfarenhet 

innebär en tyst kunskap som riskerar att försvinna eller inte ens skapas när personer med lång 

erfarenhet söker sig till andra arbeten. En intervjuperson beskriver en arbetsplats där den som 

arbetat längst hade jobbat i två år. En annan intervjuperson som är arbetsledare beskriver 

frustrationen över att få nyanställda socialarbetare att stanna på arbetsplatsen.  

 

Men som sagt, det räcker inte till med bara socionomer. Nu är det ju framförallt för 

ensamkommande barn vi måste ha personal till. Men nej, det är inte så lätt att rekrytera, det 

är det inte. Sen ska de stanna också. Det är en sak att anställa dem, och sen ska de helst 

stanna liksom. (IP4) 

 

Klienter 

Flera intervjupersoner beskriver hur de arbetar bäst när samtal och möten med klienter kan 

ske under fria former. De menar att grunden i en utredning är att skapa en trygg relation, 

utifrån att visa ett genuint intresse för individen och dess situation. Allt som sägs under ett 

möte behöver inte ha med själva utredningen att göra, men det lägger grunden för en relation 

och allians mellan socialarbetare och individ.  

 

Intervjupersonerna reflekterar kring hur möten med klienter har förändrats under åren. De 

beskriver olika sätt att arbeta och hur vissa metoder kan skapa en distansering till klienterna. 

Det IP1 saknar under senare år är det genuina mötet med varje individ, att möta en person där 

den är. Istället upplevs en ökad formalisering som gör att fokus hamnar på formulär snarare 

än på mötet med varje individ. Flera intervjupersoner beskriver hur detta har ändrats genom 

åren och ser tillbaka på en tid där det inte fanns några hinder i själva mötet. Det fanns 

utrymme att lära känna de individer man arbetade med. Med åren har det blivit ett allt mer 

opersonligt arbetssätt där man tappar grunden i arbetet, att skapa en relation och möta 

individen där den är.  

 

Jag är ju en socialtjänstmänniska i märgen. Varför jag är det, det är inte för att man införde 

BBIC [Barnets behov i centrum] och för att man införde att allting skulle dokumenteras på 

ett rätt och riktigt sätt. Men ska man följa BBIC så är det en distansering till klienterna. Det 
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är min känsla. Alltså det är en distansering, man är förberedd med frågor. Man måste ställa 

den frågan och det ska uttryckas på det här sättet. Ja, nu överdriver jag förmodligen. Men 

det är för mig en distansering till klienten. När man kommer med det här dokumentet med 

en massa konstiga identiteter. Jag menar, vem av klienterna använder ett sådant ord över 

huvud taget? Det minns jag, det var det första jag störde mig på när vi skulle ha utbildning i 

BBIC. (IP1) 

 

En av intervjupersonerna beskriver hur arbetssättet förändrats, från att jobba utifrån ett 

helhetsperspektiv där man följer klienten från start till slut, till att endast ha hand om en del 

av klientens utredning. Denne menar att det är något speciellt med att följa en klient från 

början till slut, att finnas där både i med- och motgång och säger “att få visa sig som en hel 

människa, det är viktigt” (IP2). En annan intervjuperson berättar hur denne i sitt arbete på en 

mottagningsenhet, på endast två träffar ska skapa en relation och ett förtroende, för att sedan 

lämna ärendet vidare alternativt avsluta. Intervjupersonen har vänt det som denne från början 

inte trodde var möjligt, till en utmaning som i sin tur ger en drivkraft. Drivkraften och 

utmaningen ligger i att skapa goda relationer på få träffar.  

 

Delanalys - KASAM och relationer 

Utifrån intervjuerna kan utläsas att en arbetsgrupp med gott klimat blir ett redskap och en bas 

för hur man som socialarbetare får en känsla av sammanhang. Den goda arbetsgruppen blir 

en grogrund för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Man kan få begriplighet i 

tillvaron genom att ha möjlighet att ventilera svåra ärenden och situationer med sina kollegor. 

Att arbeta tillsammans och se varje kollega som en resurs i arbetslaget skapar förutsättningar 

för att hantera de stressorer som uppstår i det bitvis svåra arbetet.  

 

Personliga aspekter 

Socialarbetarens personliga aspekter, till exempel en persons egenskaper och självbild, visade 

sig under intervjuerna vara viktiga för att skapa välbefinnande och att identifiera positiva 

aspekter av att vara verksam inom det sociala arbetet. Personliga aspekter kommer att 

presenteras utifrån två rubriker, personlighet och välbefinnande.  

 

Personlighet 

Samtliga intervjupersoner visar under intervjuerna att de i grunden har ett stort 

samhällsengagemang och intresse för människor. Detta engagemang har tagit olika 

riktningar, någon har arbetat övervägande med barn, några med ungdomar och ytterligare 

några har gått över till ledande positioner, efter att först ha arbetat inom flera olika områden. 

 

Varför man stannar kvar i ett jobb som är socialt arbete? Jag tror att det är, det finns ju flera 

bottnar i det här. Du har ju det här samhällsengagemanget, i grund och botten är det ju 

samhället man pratar om. Att se de mest utsatta. Jag tror egentligen att det är drivkraften 

och att man på något sätt tänker sig att man vill vara med och stötta och kanske bryta 

mönster i människors liv. Ja, jag tror att det är grunden alltså. Sedan får man ju hela tiden 

vara väldigt medveten om att man befinner sig i samhällsstrukturen på ett sätt som inte gör 

det så lätt. Därför att de här människorna som vi idag, som vänder sig till oss, de kan inte 
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hävda sig så bra. Missbrukare, funktionshindrade, utstötta många gånger kanske. Människor 

som fått sig lite törnar i livet och som inte tror sig själv om att kunna göra sig själva rättvisa 

egentligen. Och det är nog det som är det spännande, jag tror i grund och botten måste man 

vara intresserad av människor. Människor som individer. Det är det som är spännande, att 

se människor om de kan utvecklas och se om man på något sätt med medel förändra 

livssituationer. (IP3) 

 

Under intervjuerna framkommer att det viktigaste för intervjupersonerna är mötet med både 

klienter och kollegor. Drivkraften i arbetet är de relationer som skapas och det är det centrala 

i arbetet. De beskriver det sociala arbetet som komplext och bitvis svårt, men att 

kombinationen av det positiva och negativa blir drivkraften i arbetet.  

 

Ja, det är i mötena. Det är det ja, i alla sorters möten. Med arbetskamrater och klienter och 

anhöriga. Jo, men det är ju sådan jag är ju. Så att det, sådan är jag ju. Jag kommer bli en 

sådan där gammal tant som står och pratar med varenda människa. (IP1) 

 

Några intervjupersoner berättar om ödmjukheten inför sina egna livsöden och hur detta 

medför en tacksamhet som är en drivkraft i arbetet. Att kunna förstå att klientens problem och 

svårigheter kan drabba vem som helst, ger ett djupare perspektiv i arbetet. Personliga 

erfarenheter av både med- och motgång kan fördjupa förståelsen för klientens situation.  

 

Jag tror att mitt ursprung, jag tror att det har varit väldigt viktigt. Jag tror faktiskt det. Och 

min övertygelse. Jag kunde lika gärna ha suttit på den sidan som jag sitter på den här sidan, 

av skrivbordet. Det är bara tillfälligheter som har gjort att jag har suttit på den här sidan. Jag 

har varit så glad för det. Att jag inte har behövt att fara illa. Faktiskt. Man kan undra vad det 

kommer sig av att vissa får det bra och blir sedda och så, medan andra, generation efter 

generation inte liksom blir det. Jag tycker det är det svåra, det är mycket sådant man kan 

fundera över. /---/ Så det tror jag liksom har varit motivationen. Det har ju gått så bra för 

mig. (IP2) 

 

En av intervjupersonerna beskriver hur sättet att arbeta på som socialsekreterare passar denne 

som person, att aldrig riktigt veta hur dagen kommer att se ut. Vissa saker kan planeras men 

man måste ständigt vara beredd på att skifta fokus och ta tag i något mer brådskande.   

 

Välbefinnande 

Intervjupersonerna beskriver vad som kan skapa välbefinnande i arbetet och ger exempel på 

saker som verkar göra det lättare att arbeta. I det stora hela verkar det handla om att en god 

arbetsgrupp kan utgöra en grund för välbefinnande. Det kan även handla om när svårlösta 

situationer får en lösning, när humor får vara en del av arbetet och när man efter stora 

svårigheter tillslut kan nå fram till en klient. Intervjupersonerna beskriver hur välbefinnande 

kan uppstå ur situationer som man i första hand inte skulle förknippa med välbefinnande, till 

exempel att göra ett svårt omhändertagande men att ha stöd av erfarna kollegor och att det i 

slutändan blir bra för de inblandade.   

 

Intervjupersonerna uttrycker att den glädje de upplever i arbetet hänger nära samman med det 

svårhanterliga. Eftersom socialt arbete ofta innebär att möta personer i svåra livssituationer, 
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verkar det som att den glädje som uppstår när situationer vänder från ha varit svårlösta, blir så 

mycket starkare. En av intervjupersonerna berättar om ett sådant glädjefyllt tillfälle. 

 

Sen går det bara någon vecka så ringer hon och säger att ‘Jag har fått uppehållstillstånd!’. 

Och då satt jag på jobbet, men hon hade mitt privata telefonnummer då. Men, ja då kände 

jag liksom att jag flög! Gud alltså, är det någon som förtjänar det så, och jag sa det till 

henne också. Så det var ju helt fantastiskt. Det var jätteroligt var det! (IP1) 

 

Humor är av stor vikt för välbefinnandet och en faktor som samtliga intervjupersoner 

beskriver som en oerhört viktig del i arbetet. Humorn har en motiverande och energigivande 

effekt i möten med både kollegor och klienter. Den är även ett viktigt redskap för att skapa 

relationer, vilket intervjupersonerna uttrycker är den centrala delen av deras arbete som 

socialarbetare. De beskriver hur de ofta bjuder på sig själva, vilket gör att de för klienten 

visar en sida och en öppenhet i situationer som annars kan vara strikta och stela.  

 

Det tror jag också, det [humor] är väldigt motiverande i alla fall! Sedan kanske jag har lite 

knäpp humor mitt i allt. Så jag kan ju se sådana grejer jag, vet du. Men det är ju inte liksom 

lycka det. Utan det blir ju lite… stolligheter! Ofta där det är jag själv som är den stolliga. 

Och det kan ju jag tycka är roligt. Så lite knäpp är jag ju! Det har underlättat i alla fall 

många gånger att se sig själv litegrann så. Man har ju gjort ganska många tavlor, om jag 

säger. (IP3) 

 

Ja, men jag tycker man ska ha roligt. Jag tycker att det är viktigt att ha roligt. Och att man 

har jobbarkompisar som man trivs med. Är ni osams med arbetskollegor och chefer och så, 

alltså det funkar inte då. Man måste liksom ha lite trygghet omkring sig när man ska jobba 

med sådant här. (IP2) 

 

Det finns två sätt att motivera folk att vilja till en förändring. Och det ena sättet, det är att 

man känner sig förstådd, att man får en känsla av man äntligen träffar någon som fattar hur 

det är för mig. Och får jag den känslan då blir jag också motiverad till en förändring. Och 

då får jag den här kontakten också. Och det andra sättet, det är med gemensamma 

upplevelser. Man gör saker tillsammans. Och det får gärna gå lite snett så där, och så kan 

man prata om det där efteråt, och skratta åt det och så där då. Då blir jag också motiverad 

till förändring. (IP5) 

 

En av intervjupersonerna uttrycker att galghumorn kan komma fram när det är som mörkast, 

som ett sätt att möta klienter och kollegor med en sorts förtvivlad munterhet. Det blir en 

ventil och en strategi för att ta sig igenom det oerhört tunga och mörka. Det verkar som att 

välbefinnandet och glädjen i arbetet inte skulle bli lika stark utan det mörka. Att känna det 

positiva är inte samma sak som att inte känna det negativa.  

 

Jag tycker det är viktigt med humor. Galghumor finns det något som heter, alltså det här att, 

när det inte kan bli jävligare liksom. Ja vad ska man göra, va? Jag tror inte att jag har, att 

det mörker som jag bär inom mig, det liksom, det blir så tröttsamt att bära på det för länge. 

Jag blir lite trött på det. Så då måste jag göra något åt det. Och då får man försöka att se det 

lite från den humoristiska sidan. Det tror jag är en läggning som jag har. /---/ Ibland går det 

inte. Och det är liksom svårt att uthärda det.  /---/ Och det är ett mörker. Så. Jag har några 

som har dött. I missbruk som jag träffade redan i unga år och som jag gjorde placeringar på 
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men tydligen... inge bra. Hade jag varit lite bättre hade jag kunnat se, hade jag förstått mer, 

hade jag liksom… ja du vet. Men samtidigt jaaa… (IP2) 

 

Delanalys - KASAM och personliga aspekter 

Att arbeta inom socialt arbete innebär att möta människor i svåra situationer och 

omständigheter. Ett av socialarbetarens främsta verktyg är kunskap om både människa och 

samhälle samt hur de påverkas av varandra. Även om en specifik situation kan vara svår att 

förstå kan ändå det bakomliggande fenomenet och hur det uppstått, förstås genom den 

kunskap som tillägnats genom utbildning och arbetslivserfarenhet. Det kan till exempel 

handla om, som flera av intervjupersonerna berättar, hur missbruk fortlever under 

generationer i en familj. Genomgående för intervjupersonerna är att de alla har ett gediget 

samhälls- och människointresse.  

 

Humor verkar ligga intervjupersonerna nära tillhands. Den fungerar som en ventil och en 

strategi för att hantera de stressorer som följer av arbetet. Humor verkar vara ett sätt att 

hantera och närma sig situationer som kan verka nästintill hopplösa. Humor och glädje är en 

viktig del av välbefinnandet och drivkraften i arbetet.  

 

Slutanalys 

Syftet med studien var att undersöka positiva aspekter av att vara verksam inom socialt 

arbete. Vi ville veta mer om erfarna socialarbetares drivkrafter och vilka faktorer som 

påverkar deras välbefinnande i arbetet. I analysen framträdde några områden som centrala för 

vårt syfte och för att kunna besvara våra frågeställningar. Det handlar om en god atmosfär på 

arbetsplatsen och i arbetsgruppen, relationer med klienter, vikten av humor, rörlighet som 

strategi samt hur påfrestningar kan vändas till drivkraft.  

 

Den goda atmosfären och arbetsgruppen  

I intervjumaterialet kan vi utläsa hur en god atmosfär på arbetsplatsen, med en öppen och 

generös kultur, skapar möjlighet att begripa och hantera en situation samt utveckla en känsla 

av sammanhang. Samtidigt beskrivs hur det motsatta, en snäv attityd, kan minska känslan av 

meningsfullhet. Den goda arbetsgruppen beskrivs som vänner för livet och fungerar som 

trygghet och stöd. Utifrån Antonovskys (2005) perspektiv kan man utläsa att den goda 

arbetsgruppen fungerar som ett socialt stöd, vilket innebär en hjälp att hantera påfrestningar. 

Ett socialt stöd är en viktig variabel för en människas resurser att möta påfrestningar, vilket 

befrämjar och upprätthåller en stark KASAM (Antonovsky 2005). En god arbetsgrupp och 

atmosfär kan således bidra till att upprätthålla en stark KASAM.  

 

Relationer med klienter 

Intervjupersonerna berättar att när de skapar en allians med sina klienter infinner sig ett 

välbefinnande och de kan känna meningsfullhet. Vi ser intervjupersonerna som personer med 

vad Antonovsky (2005) beskriver som stark KASAM. En stressor kan enligt Antonovsky 
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(2005) vara en händelse som innehåller någon slags påfrestning, som alla typer av händelser i 

en människas liv, från födelse till död. Till exempel att få ett jobb, att inte få ett jobb, att 

inleda en relation eller att avbryta en relation. Utmaningen att skapa relationer med klienter 

och själva arbetet är båda något som triggar de känslor som enligt Antonovsky (2005) skapar 

drivkraft och engagemang. Det skapar i sin tur meningsfullhet i arbetet.  

 

Intervjupersonerna beskriver att relationerna fått mindre fokus och inte är lika centrala längre. 

Samtliga intervjupersoner i studien har arbetat länge inom området, och de beskriver en 

förändring i sättet att arbeta med klienterna, vilket har inneburit en distansering. Med denna 

distansering blir följden att vare sig klient eller socialarbetare får möjlighet att visa sig som 

en hel människa. Intervjupersonerna ger exempel på att handläggningsprocessen förändrats, 

vilket medför att socialarbetare och klient endast träffas vid ett fåtal tillfällen innan klienten 

går vidare till nästa instans. När relationerna inte har samma centrala plats tenderar 

meningsfullheten att minska, vilket intervjupersonerna i och med detta beskriver.  

 

Humor  

I vårt intervjumaterial framkommer att humorn fungerar som en ventil i arbetet, som en 

strategi för att hantera de svåra situationer socialarbetarna ställs inför. Galghumor används 

som ett sätt att lätta på trycket i situationer som i stunden upplevs som alltför svåra att hantera 

och begripa. Detta är exempel på att en person med stark KASAM har flera strategier att 

välja bland, för att kunna hantera en påfrestande situation på bästa sätt (Antonovsky 2005). 

Humor kan vara ett sätt att närma sig klienten, genom att bjuda på sig själv och lätta upp 

stämningen. Kollegor emellan handlar det om att humor kan vara en ventil för att orka med 

det bitvis tunga arbetet. Att känna glädje och kunna skratta med sina kollegor, kan skapa en 

meningsfullhet och vara en hjälp att hantera och begripa det svåra.  

 

Rörlighet som strategi  

Begreppet hanterbarhet hänger ihop med att känna kontroll över sin situation och kunna 

påverka den belastning man utsätts för. I intervjumaterialet framträder en strategi bland 

intervjupersonerna, där de väljer att byta arbetsplats eller arbetsuppgifter vid tillfällen då 

situationen upplevs som ohållbar. Det kan handla om att vilja komma ifrån ett visst arbetssätt 

eller en metod som de upplever inte passar dem. Det verkar inte vara en flykt, utan snarare ett 

sätt att inse sina begränsningar. De verkar ha inställningen att ett byte av arbetsplats eller 

arbetsuppgifter är ett sätt att hantera påfrestningar och få en positiv utmaning. Antonovsky 

(2005) beskriver att personer med stark KASAM har många copingstrategier och drivs av en 

vilja att hitta lösningar på de problem de ställs inför. Dessa personer väljer de resurser som 

bäst anses tjäna den aktuella situationen. Dessa copingstrategier kan vara ett sätt att vända en 

påfrestning till en chans att utvecklas.  

 

Påfrestningar som drivkraft 

I resultatet framkommer att svårigheterna och det tunga man möter som socialarbetare, kan 

leda till en drivkraft. Intervjupersonerna beskriver situationer från sitt yrkesliv på ett sätt som 
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enligt Antonovsky (2005) skulle beskrivas som personer med stark KASAM. Att möta, det 

Antonovsky (2005) kallar en stressor, verkar skapa en drivkraft hos intervjupersonerna att 

vilja ta itu med den påfrestande situationen. Det kan vara att som socialarbetare få delta i en 

situation som vänds från att ha verkat vara omöjlig till att bli möjlig. Intervjupersonerna 

beskriver i dessa sammanhang den otroligt stora glädje och det välbefinnande som infinner 

sig när man får vara med om en stor vändpunkt i en människas liv, som i citatet ovan där en 

intervjuperson beskriver ett tillfälle då en klient fick uppehållstillstånd. Att uppleva positiva 

aspekter i arbetet är inte detsamma som frånvaron av det negativa.  

 

Antonovsky (2005) beskriver hur drivkraften hos personer med stark KASAM leder till en 

känsla av meningsfullhet. Den avgörande faktorn för att en person ska kunna mobilisera sina 

resurser, är den starka känslan av meningsfullhet som uppstår i dessa situationer och gör att 

man vill ta itu med problemet (Antonovsky 2005). Personen agerar med en tro om att den kan 

hantera situationen den står inför. Problemet ter sig begripligt för personen. Detta tycker vi 

oss se hos intervjupersonerna när de beskriver hur de hanterar och möter påfrestningar de 

ställs inför. Kan det här vara anledningen till att intervjupersonerna har haft en drivkraft att 

jobba vidare? Det verkar som att personerna i vår studie, socialarbetare med stark KASAM, 

har en stor drivkraft, då påfrestningarna är stora och därmed skapar en större handlingskraft 

och meningsfullhet.  
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Diskussion 

I denna studie ville vi undersöka positiva aspekter av att vara verksam inom socialt arbete. Vi 

ville undersöka hur erfarna socialarbetare beskriver sina drivkrafter och vilka faktorer som 

påverkar deras välbefinnande inom socialt arbete. Vi fann ett antal områden som visade sig 

vara centrala för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Dessa områden handlar om 

en god atmosfär på arbetsplatsen och i arbetsgruppen, relationer med klienter, vikten av 

humor, rörlighet som strategi samt hur påfrestningar kan vändas till drivkraft. Det visade sig 

att goda relationer till kollegor och en god atmosfär i arbetsgruppen verkade ha störst 

betydelse för våra intervjupersoners välbefinnande i arbetet. Hos intervjupersonerna kunde vi 

se ett stort människointresse, vilket verkade medföra ett intresse för att skapa relationer med 

klienter. Humor visade sig vara en viktig del i arbetet, både med kollegor och klienter. Dels 

som en ventil för att lätta på trycket i svåra situationer, och många gånger som ett sätt att 

skapa gemenskap, med både kollegor och klienter. Vi tyckte oss se ett mönster bland 

intervjupersonerna när det gällde att byta arbetsplats. Detta skedde ofta i samband med att 

intervjupersonerna stötte på en påfrestning i någon form. Det här uppfattade vi som en 

strategi snarare än en flykt, där rörligheten blev ett sätt att komma vidare. Påfrestningar av 

olika slag visade sig ofta utgöra en grund för intervjupersonernas drivkraft. Bland 

intervjupersonerna väcktes en drivkraft då de konfronterades med ett tungt ärende i arbetet. 

Det verkar som att just det svåra i arbetet kan vara en källa till drivkraft. Resultatet visar att 

de ovan nämnda områdena, utgör de mest framträdande positiva aspekterna inom socialt 

arbete, bland socialarbetarna i denna studie.  

 

Resultatdiskussion 

I denna resultatdiskussion kommer de mest framträdande områdena av resultatet att tas upp 

och diskuteras i förhållande till tidigare forskning och teori. De områden som framträtt som 

centrala i vår studie hänger mer eller mindre samman och det går inte att se på ett område 

isolerat, utan de påverkar alla varandra.  

 

Vårt resultat visade att goda relationer med kollegor och att ha en arbetsgrupp man trivs i är 

det som i största utsträckning påverkar intervjupersonernas välbefinnande i arbetet. Forskning 

vi tagit del av visar liknande resultat, att goda relationer till kollegor är av stor vikt för att 

känna välbefinnande (Manion 2003; Papadiki 2005; Pooler et al. 2014; Shier & Graham 

2010; Stalker et al. 2007). Stalker et al. (2007) menar att stöd från sin chef är viktigt för att 

trivas på sin arbetsplats. I vår studie menade intervjupersonerna att chef och medarbetare 

behöver känna ömsesidig tillit, att känna att man står på samma sida. Ur den enskilde 

socialarbetarens perspektiv var det viktigt att känna stöd från arbetsgrupp och ledning, för att 

få en känsla av trygghet.  

 

Intervjupersonerna i vår studie beskriver hur det kollegiala klimatet har förändrats under åren, 

från ett mer generöst och öppet, till ett allt snävare. Kan denna förändring, ett snävare 

kollegialt klimat, vara en bidragande orsak till den överbelastning och den negativa bild av 

socialtjänsten som media och samhället i dagsläget sänder ut? Det kanske inte alltid handlar 
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om en överbelastning och underbemanning, utan snarare en instabilitet i arbetsgrupperna, där 

den enskilde socialarbetaren i detta osäkra klimat blir alltmer ensamt ansvarig för sitt arbete. 

Detta resonemang styrks av Thams (2007) studie, som visade att den avgörande faktorn för 

att socialarbetare trivs och vill stanna på sin arbetsplats, var att känna sig omhändertagna och 

att någon bryr sig om dem. Överbelastning och stora krav bidrog inte i samma utsträckning 

till att socialarbetarna i Thams (2007) studie ville byta arbete. Har det skapats en ond cirkel 

inom yrkesområdet? En av intervjupersonerna i vår studie beskriver hur socialarbetare byter 

arbetsplats i en sådan utsträckning att socialkontoren har fått svårt att både få tag i 

socionomer, och att få dem att stanna. I Thams (2007) studie funderade 48 procent av de 

tillfrågade 309 socialarbetarna på att byta arbetsplats. Oavsett om socialarbetarna verkligen 

byter arbete eller inte, påverkar denna inställning arbetsmiljön på arbetsplatsen och visar på 

ett missnöje. Tham (2007) menar att organisationer borde kunna skapa mer attraktiva 

arbetsplatser där medarbetarna känner sig värdefulla och omhändertagna.   

 

Att skapa relationer till klienter har bland alla intervjupersoner i studien setts som en viktig 

del i deras sociala arbete genom åren. Relationer till klienterna är det som till stor del skapar 

den meningsfullhet de finner i arbetet. Pooler et al. (2014) beskriver att känslan av att göra 

något meningsfullt, att känna att man kan göra skillnad i klientarbetet, är en viktig del för att 

känna välbefinnande. Intervjupersonerna i studien beskriver en förändring i arbetet med 

klienterna. Det har skett en distansering, hela processen med klienten har blivit uppdelad 

mellan olika socialarbetare och arbetet styrs till större del av metoder och formulär. Det är 

svårare att skapa relationer, vilket för socialarbetaren innebär att känslan av meningsfullhet 

minskar. Intervjupersonerna beskriver en sorg över att denna för dem viktiga del av det 

sociala arbetet har försvunnit. Utifrån vårt resultat kan vi se hur detta får som följd att några 

av intervjupersonerna sökt sig bort från arbetsplatser där de inte fått utlopp för 

relationsskapande arbete med klienter. Det kan även handla om att söka sig bort från vissa 

metoder och formulär de inte tyckte passa deras arbetssätt. Detta verkar fungera som en 

strategi. Arches (1991) beskriver hur en socialarbetare kan fastna i en byråkratisk 

organisation och hur det kan ta udden av deras kreativitet. De metoder, arbetssätt och den 

moral som socialarbetaren tillägnat sig under utbildningen ryms inte i detta byråkratiska 

system. Arches (1991) beskriver hur drivkraften då kan försvinna och leda till utbrändhet. 

Antonovsky (2005) menar att en person med stark KASAM lättare finner en drivkraft 

relaterat till de känslor som uppstår när den möter påfrestningar. I en studie av Gilbar (1998) 

framkom att socialarbetare med stark KASAM i mindre utsträckning drabbas av utbrändhet, 

vilket Gilbar (1998) menar beror på att dessa personer lättare hittar rätt strategi för att hantera 

den påfrestning de möter. Payne (2011) menar att kreativiteten är en viktig del av 

relationsskapandet med klienter, och att fokus inte ska ligga på enbart teorier och metoder. 

Kreativiteten handlar om hur socialarbetaren ska ha möjlighet att använda alla sina 

förvärvade kunskaper och sin personlighet. Vi kopplar dessa resonemang till 

intervjupersonernas tendens att byta arbete, då de inte får utlopp för sin kreativitet i 

relationsskapandet med klienterna. Istället för att vara kvar och eventuellt drabbas av 

utbrändhet, blir deras strategi att gå vidare ett sätt att klara sig i arbetet.  
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Collins (2015) beskriver i sin artikel hur situationen i dagens socialtjänst kräver tuffare 

socialarbetare. Det efterfrågas tåligare, känslomässigt motståndskraftiga och stresståliga 

studenter och socialarbetare. Det verkar som att Collins (2015) menar att man söker en elit-

socionom och nämner begrepp som är viktiga för att hjälpa studenter att bli denna elit-

socionom. Collins (2015) menar att dessa metoder kan vara bra strategier, men att de i så fall 

ska användas i samråd och gemenskap med ledning och kollegor. Han menar att det kan ligga 

en fara i att den enskilde socialarbetaren annars kan ta på sig ett för stort ansvar, och att det 

skapas en bild av att det bara gäller att utveckla sin egen potential, något som även 

Brinkmann (2015) beskriver. Collins (2015) menar att det är viktigt att vara medveten om 

organisationens förutsättningar och utgå från dessa. En socialarbetare kan inte göra mer än 

organisationen har resurser för. Vid en första anblick kan det Collins (2015) beskriver verka 

vara ett sätt att lindra ett symptom istället för att ta tag i den verkliga orsaken. Vid närmare 

eftertanke kan detta vara en följd av det som pågår i hela samhället, att allt rullar på snabbare, 

och att trygghet på arbetsplatsen kanske inte finns i samma utsträckning längre. Detta tar 

även Brinkmann (2015) upp som en del av sin kritik mot utvecklingstvånget i dagens 

samhälle. Kan då de förslag på strategier och metoder som Collins (2015) beskriver vara det 

vi behöver ta till? Är detta rätt väg att gå? Det vi tycker oss se, av Collins (2015) beskrivning, 

är ett sätt att lindra symptom på vad som orsakas av ett större problem. Det som framkommer 

i vår studie är att trygga och goda arbetsgrupper verkar vara det viktigaste för att 

socialarbetare ska känna välbefinnande i sitt arbete. Genom att satsa på att skapa 

arbetsgrupper med ett gott klimat kanske det kan ge förutsättningar för att hantera 

påfrestningar på ett bättre och mer hållbart sätt. Som nämndes ovan beskriver även Tham 

(2007) vikten av att känna sig värdefull och omhändertagen i arbetsgruppen. Vi tror att 

lösningen snarare ligger i detta, än att försöka mota bort överbelastningen.  

 

I denna studie tycker vi oss se hur påfrestningar, drivkraft och meningsfullhet inom socialt 

arbete hänger ihop. Utan påfrestningar skapas ingen drivkraft och utan drivkraft skapas ingen 

meningsfullhet. Det här beskriver Antonovsky (2005) och menar att när en person med stark 

KASAM möter påfrestningar i någon form, väcks den typen av känslor som sätter igång en 

handlingskraft. Denna handlingskraft får personen att agera utifrån vetskapen om att 

agerandet skapar en känsla av meningsfullhet hos personen. Antonovskys resonemang kring 

detta kan vi tydligt relatera till resultatet som framkommer i vårt intervjumaterial. Socialt 

arbete handlar till stor del om att möta och hantera påfrestningar av olika slag. Det verkar 

som att drivkraften inom socialt arbete kommer ifrån påfrestningarna som socialarbetaren 

möter. De positiva aspekterna av att vara verksam inom socialt arbete skulle inte uppstå i 

samma utsträckning om det inte fanns några påfrestningar.   

 

Metoddiskussion 

Vid samtliga intervjuer har vi utgått ifrån samma intervjuguide (se bilaga 1), en 

halvstrukturerad form med öppna frågor. Dessa öppna frågor har gett intervjupersonerna 

möjlighet att svara ingående. Vid några tillfällen har vi fått svar på en fråga innan vi har ställt 

den, då intervjupersonen i ett ingående svar redan berört ämnet. Däremot märkte vi att vi i 

dessa fall fick mer utvecklat svar när intervjupersonen väl fick höra frågan och reflektera 
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kring den igen. Därför har vi valt att ställa vissa frågor, även om vi trott att intervjupersonen 

redan svarat på den. Detta tillvägagångssätt har använts i alla intervjuer, och har anpassats 

efter hur mycket intervjupersonerna har pratat. Vi har vid varje intervjutillfälle avvägt vilka 

frågor vi skulle ställa.  

 

Inför intervjuerna mailade vi delar av vår problemformulering till samtliga intervjupersoner, 

för att ge dem möjlighet att reflektera kring ämnet. Dock visade det sig att alla inte tog del av 

detta och därför inte visste vad intervjun skulle handla om. För att få en bättre utgångspunkt 

hade det varit bra om vi gått igenom problemformuleringen på plats inför varje intervju, i 

samband med den information som intervjupersonerna fick om själva genomförandet av 

intervjun och vår studie.  

 

Vid ett intervjutillfälle var endast en av oss med. Det här tillfället har vi under arbetets gång 

reflekterat kring, då denna intervju var den som blev kortast. Det kändes som en svaghet att 

bara vara en intervjuare, då vi vid de andra tillfällena hade dragit nytta av att vara två. Den av 

oss som inte har ställt frågorna, har haft möjlighet att flika in med följdfrågor och fånga upp 

sådant som intervjupersonen nämnt, och därmed få intervjupersonen att berätta mer. Kvale 

och Brinkmann (2014) beskriver att man lär sig konsten att intervjua endast genom att just 

göra intervjuer. Den kunskap vi har tillägnat oss när det gäller att göra intervjuer, är att göra 

dem tillsammans. Detta kan ha medfört en osäkerhet vid detta intervjutillfälle. När vi efteråt 

gick igenom materialet från den kortare intervjun, upptäckte vi att denna intervju gav mer 

intressanta svar än vad vi trott. Vi har reflekterat över hur stämningen och engagemanget 

under en intervju i vissa fall kan missleda oss som intervjuare, i den bemärkelsen att det är 

svårt att under själva intervjun veta vad materialet kommer att utbringa. En lång intervju med 

ett stort engagemang från intervjupersonen, är inte detsamma som ett relevant material, och 

tvärtom, vilket vi fått bekräftat i två av våra intervjuer.  

 

Tanken bakom kriteriet att intervjupersonerna i studien skulle ha en arbetslivserfarenhet inom 

socialt arbete på minst 20 år, var att de skulle ha mycket att berätta om erfarenheter och 

tankar från ett långt yrkesliv. Det verkade under intervjuerna som att flera av 

intervjupersonerna hade kunnat berätta hur mycket som helst. Det intervjupersonerna berättar 

innehåller personliga reflektioner och skildrar erfarenheter från ett långt yrkesliv. Detta 

tydliggjordes i uppsatsen genom användningen av citat, då dessa reflektioner och erfarenheter 

hade varit svåra att skildra på något annat sätt än med intervjupersonernas egna ord. En annan 

anledning till att vi valde socialarbetare med lång erfarenhet var att vi antog att de varit med 

om olika svängningar i samhället, både ekonomiskt, organisatoriskt och politiskt. Om vi hade 

gjort en större studie, hade det varit intressant att intervjua även socialarbetare med kort 

erfarenhet, för att se om de skulle uttrycka liknande drivkrafter och positiva aspekter av 

arbetet. De som arbetat länge har sett stora förändringar och vet hur det var innan och hur det 

är nu. De som har arbetat kort har inte samma referensram, utan kommer in i det 

sammanhang som råder. 

 

Vi ställer oss frågan om hur resultatet i denna studie förhåller sig till hur situationen för 

socialarbetare ser ut generellt i samhället. Kvale och Brinkmann (2014) menar att man kan se 
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på generalisering i intervjustudier på olika sätt. De menar att om man är intresserad av att 

generalisera ett resultat, kanske man inte ska tänka att detta resultat ska kunna generaliseras 

till att gälla för alla, som i vårt fall handlar om socialarbetare. Istället menar de att resultatet 

ska kunna överföras till en liknande situation, vilket vi menar skulle kunna handla om att 

andra socialarbetare med lång erfarenhet har liknande upplevelser som intervjupersonerna i 

studien.   
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Avslutande kommentar 

Utifrån resultatet i denna studie kan vi dra som slutsats att påfrestningar inom socialt arbete 

är en viktig del för att känna drivkraft och meningsfullhet i arbetet. Det verkar vara som att 

välbefinnande och motivation för arbetet kommer av att man känner en drivkraft utifrån de 

påfrestningar man möter inom socialt arbete. Att ha en god arbetsgrupp, en god atmosfär på 

arbetsplatsen och att ha tid för sina klienter framkommer också som viktiga faktorer för att 

känna välbefinnande. Det kan som socionomstudent och socialarbetare vara intressant att 

reflektera kring positiva aspekter av att vara verksam inom socialt arbete, och kring drivkraft 

och påfrestningar inom yrket. Vi undrar hur dessa aspekter skulle kunna tas upp under 

socionomutbildningen, på ett sätt som förbereder i tider när arbetsmarknaden kräver tåligare 

socionomer. Detta som ett sätt att bli medveten om situationen och arbetets förhållanden, utan 

att för den skull kräva att studenten ska bli en känslomässigt motståndskraftig och stresstålig 

elit-socionom. Det är även viktigt att organisationer tar sig an att skapa arbetsgrupper med ett 

gott klimat och en stöttande atmosfär, vilket verkar vara viktigare än att fokusera på att 

minska arbetsbelastningen.  
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

 

BAKGRUND 

 

Kan du berätta för oss om din bakgrund inom socialt arbete?  

 

Hur kom det sig att du valde att jobba inom det här området? 

 

 

POSITIVA ASPEKTER 

 

Hur skulle du beskriva det positiva med att jobba inom socialt arbete? 

 

 

VÄLBEFINNANDE  

 

Vad är välbefinnande för dig? 

 

Kan du beskriva vad välbefinnande i arbetet är för dig? 

 

Vilka faktorer anser du mest påverka ditt välbefinnande i arbetet? 

 

 

DRIVKRAFT 

 

Kan du berätta vad som drivit och motiverat dig genom åren? 

 

Har din motivation sett olika ut under årens lopp? 

 

Vilka faktorer anser du mest påverka din motivation för arbetet? 

 

 

GLÄDJE 

 

Hur hittar du glädje i ditt arbete? 

 

Kan du berätta om ett eller flera tillfällen då du kände en stor glädje i ditt arbete? 

 

Om du ser tillbaka på din tid som socialarbetare, i vad har du funnit mest glädje? 

 


