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1. Inledning  

 

Socialsekreterare som arbetar inom kommunens individ- och familjeomsorg möter i 
sitt arbete människor i mycket utsatta livssituationer. Att arbeta som 
socialsekreterare innebär att dagligen ta svåra beslut som påverkar klienternas liv 
och lycka. Samtidigt som arbete inom socialtjänsten är känslomässigt krävande 
beskriver flera studier hur arbetsbelastningen ökar och socialsekreterare i stigande 
takt drabbas av arbetsrelaterad ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2007; Tham, 2008). 
Dessutom har självförtroendet bland socialsekreterare visats vara relativt lågt, då 
socialsekreterarna värderar sin egen skicklighet i arbetet betydligt lägre än övriga 
människovårdande yrkesgrupper (Tham, 2008).  
 

Att känna stolthet för sitt yrke är väsentligt för att den anställde ska se sitt arbete 
som meningsfullt och värt att utföra samt är en grundläggande förutsättning för en 
fungerande, välpresterande organisation (Arnett et al., 2002; Katzenbach, 2003).  
Huruvida socialsekreterare känner yrkesstolthet är ostuderat. Att resonera och skapa 
hypoteser kring ämnet är inte helt enkelt. Å ena sidan utför socialsekreterare ett för 
välfärden grundläggande arbete och får dagligen chanser att hjälpa och förbättra 
utsatta människors livssituationer. Detta kan tänkas göra socialsekreterare stolta 
över sitt arbete. Å andra sidan får långt från alla insatser önskat resultat, få klienter 
är tacksamma över att vara i kontakt med socialtjänsten, resurserna inom 
kommunen är ofta ansträngda och besparingskrav är vanliga. Dessutom kastar 
medias granskning av ”misslyckade” ärenden en svart skugga över socialtjänsten 
(Socialstyrelsen, 2007).  
 

Jag anser att en studie om socialsekreterares yrkesstolthet är intressant och relevant 
då det är en stor arbetsgrupp med stort samhälleligt ansvar och negativa siffror 
gällande personalomsättning och sjukskrivningar. Yrkesstolthet främjar enligt en 
studie av Arbetslivsinstitutet arbetsrelaterad hälsa (Aronsson & Lindh, 2004). 
Denna uppsats är därför relevant även ur samhällsekonomisk synpunkt. Min avsikt 
med denna uppsats är att utifrån detta studera fenomenet yrkesstolthet bland 
socialsekreterare. Är socialsekreterare yrkesstolta? Vad kan påverka denna känsla? 
Genom att få svar på frågor som dessa kan bilden av arbetet som socialsekreterare 
nyanseras. Kunskap kring ämnet, diskussion och vidare forskning kan 
förhoppningsvis stärka socialsekreterarna som yrkesgrupp.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka om socialsekreterare 
inom individ- och familjeomsorgen känner yrkesstolthet och vad som påverkar 
denna känsla. Vidare är min avsikt att studera hur socialsekreterarna beskriver sin 
arbetssituation och denna i relation till yrkesstolthet. Min förhoppning och ett 
underliggande syfte med uppsatsen är att lyfta frågan kring yrkesstolthet bland 
socialsekreterare då det på många sätt är en utsatt arbetsgrupp, både beträffande 
arbetsrelaterad ohälsa och i medias gestaltning. Mina frågeställningar är:  
 

- Vilken bild ger socialsekreterare av sitt arbete och sin arbetssituation?  
- Vilka avgörande händelser upplever socialsekreterarna har påverkat deras 

yrkesstolthet?  
- Vilka övergripande faktorer uppfattar informanterna påverkar yrkesstolthet 

bland socialsekreterare?  
- Hur beskriver socialsekreterarna sin yrkesstolthet och hur kan denna förstås? 

 
 

1.2 Avgränsningar 
 

Jag har i studien valt att avgränsa urvalet till socialsekreterare inom den kommunala 
individ- och familjeomsorgen, IFO. Vilka arbetsområden som inryms under IFO 
skiljer sig mellan kommuner då begreppet saknar direkt förankring i 
socialtjänstlagen. Kärnan består av stöd, rådgivning samt utredning och uppföljning 
av insatser till enskilda och familjer (SOU 1999:97). En vanlig uppdelning, och den 
som gäller genom detta arbete, är att IFO omfattar de socialsekreterare som 
handlägger barn- och ungdomsvårdsutredningar samt missbruksutredningar. 
Anledningen till varför jag valt denna avgränsning är för att dessa socialsekreterare 
ofta beskrivs ha det mest känslomässigt krävande och belastande arbetet inom 
socialtjänsten (Bergmark et al., 2008). Jag anser därför att det är särskilt intressant 
och relevant att undersöka yrkesstolthet i denna grupp.  
 

Vidare har jag valt att avgränsa urvalet till socialsekreterare med flerårig erfarenhet 
av arbetet inom IFO. Detta med anledning av studieresultat som visar att det tar 
flera år för en socionom att forma en stabil yrkesidentitet (Weinsjö, 2004). I denna 
studie har den informant med kortast erfarenhet arbetat tre år, vilket jag menar är en 
lämplig nedre gräns då viss kontinuitet och arbetskännedom kan antas ha uppnåtts. 
Jag har heller inte strävat efter ett urval bestående av både män och kvinnor då jag 
inte avser att studera yrkesstolthet i relation till genus. I urvalsprocessen, som 
beskrivs i stycke 4.3, blev utfallet att en man och tre kvinnor tackade ja till att ingå i 
studien. Jag har heller inte avgränsat till en viss typ av examen, exempelvis 
socionomexamen. Detta då syftet med studien inte är att undersöka yrkesstolthet 
kopplad till någon särskild examen, utan till socialsekreteraryrket.  



 

 

3 

1.3 Disposition 
 

I nästkommande kapitel, Tidigare forskning, redogör jag för tidigare studier som är 
relevanta för denna uppsats. Kapitlet utgör en förståelsegrund för vad yrkesstolthet 
och socialsekreteraryrket är.  
 

Kapitlet Teoretisk referensram presenterar teorierna, Bourdieus sociala rum av 
positioner och Antonovskys KASAM, vilka jag använt mig av för att tolka och 
analysera studieresultaten. Här beskriver jag kärnpunkterna och centrala begrepp i 
teorierna samt framställer hur dessa är användbara i denna studie. Tillsammans med 
tidigare forskning förklarar detta kapitel vilka ”glasögon” jag burit och genom vilka 
jag förstått och tolkat ämnet.  
 

Nästkommande kapitel, Metod, syftar till att guida läsaren genom det 
tillvägagångssätt jag haft då jag genomfört studien. Här inleder jag med att anta en 
hermeneutisk ansats och förklarar samt motiverar sedan steg för steg av studien. 
Även etiska aspekter diskuteras i kapitlet.  
 

I Resultatanalys ges först en kort beskrivning av de fyra informanterna. Därefter 
analyseras resultatet indelat efter frågeställningarna och med underrubriker efter de 
teman som framgått under intervjuerna. Citat används för att exemplifiera och ge 
liv åt informanternas berättelser och paralleller dras till tidigare forskning samt 
teorierna.  
 

Sista kapitlet, Slutdiskussion, ägnas åt centrala slutsatser, att diskutera och 
reflektera över resultatet samt att kritiskt granska den egna studien. Även studiens 
kvalitet diskuteras. Slutligen lyfter jag vilken betydelse denna uppsats kan tänkas ha 
för vidare forskning och ger förslag till fortsatt forskning kring ämnet.      
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2. Tidigare forskning 
 

 

2.1 Yrkesstolthet  
 

 

2.1.1 Vad är yrkesstolthet? 
 

I mitt sökande efter tidigare studier kring yrkesstolthet har jag funnit att ämnet är 
relativt spretigt och att det verkar saknas en allmänt vedertagen definition. 
Vanligare är studier kring arbetstillfredsställelse och yrkesidentitet. I 
nationalencyklopedins lexikon finns ingen förklaring till ordet yrkesstolthet. Ordet 
stolt definieras som ”tillfredsställelse och självkänsla över något positivt som 
vederbörande, direkt eller indirekt, är upphov till eller har anknytning till” (URL 1). 
Yrkesstolthet innebär således att anknytningen i detta fall är till det egna yrket. 
Arnett et al. (2002) beskriver stolthet som en viktig förståelsekälla till mänskligt 
beteende. Stolthet uppkommer ur självskattning och föreställningar om hur andra 
uppfattar och skattar dig. Stolthet respresenterar individens tro på sin egen 
kompetens och frammanar självkontroll och ansvarstagande. Katzenbach (2003:23) 
definierar yrkesstolthet som den känslomässigt inspirerande upplevelsen som följer 
efter prestation och framgång. I en studie om tjänstekvalitet av Gustavsson et al. 
(1997:46) ingår yrkesstolthet som en komponent i de anställdas känsla av 
meningsfullhet inom arbetet. Här beskrivs yrkesstolthet som möjligheten att känna 
stolthet över sitt yrke och sin yrkesutövning. Denna möjlighet påverkas av både inre 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning som ligger till grund för denna studie. 
Tidigare studier utgör i denna uppsats en förståelsegrund för vad som inryms i 
fenomenet yrkesstolthet samt hur socialsekreterarnas arbete är beskaffat. Jag avser 
alltså inte att bygga vidare på tidigare studier, då jag inte funnit någon som ligger 
tillräckligt nära mitt eget ämne. Tidigare forskning är snarare en språngbräda. 
Samtliga studier som redovisas i kapitlet har vetenskaplig grund på minst 
magisternivå. Endast internationella studier som kan tänkas gälla även i svensk 
kontext redovisas.  
 

Kapitlets första del redovisar vad yrkesstolthet är, hur den formas och vad den kan 
leda till. Vidare tas närliggande begrepp upp. Även om syftet med studien inte är 
att jämföra yrkesstoltheten mellan olika grupper anser jag det relevant och 
intressant att visa tidigare studieresultat kring detta. Kapitlets andra del redovisar 
tidigare forskning om socialt arbete – socialsekreteraryrket, vad individ- och 
familjeomsorgen är samt socialsekreterarnas yrkesroll, arbetssituation och 
professionalitet. Vardera del avslutas med en sammanfattning.       
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och yttre faktorer som arbetets sociala anseende i och utanför organisationen och av 
ledningens och arbetskamraternas beteenden. Det är denna definition jag väljer att 
utgå från.   
 

Yrkesstolthet är en subjektiv känsla som varierar över tid och sammanhang. Varje 
individ upplever stolthet för olika saker, i olika grad och alla definierar framgång 
och misslyckanden efter egna mått och erfarenheter (Katzenbach, 2003). 
Yrkesstolthet är således inte objektivt mätbart, vilket heller inte är syftet med denna 
studie. Stolthetens motsats är skam. Båda dessa är självkänslor som uppstår när 
individen ser sig själv ur andras perspektiv. Tror jag att andra tänker negativt om 
mig, väcks en känsla av skam. Finns istället tron att andra ser mig på ett positivt sätt 
kan känslan av stolthet uppkomma (Meeuwisse et al., 2008).  

 
2.2.2 Hur formas yrkesstolthet?  
 

Yrkesstolthet kan uppstå från både presterade resultat, hur man utför sina 
arbetsuppgifter och vem man arbetar med och för. Människor associeras gärna till 
framgångsrika organisationer med högt socialt anseende och fjärmar sig från 
organisationer som uppfattas som mindre framgångsrika. Orsaken till detta beskrivs 
vara att inom framgångsrika organisationer finns större förutsättningar för att de 
anställdas självförtroende och yrkesstolthet ska växa (Arnett et al., 2002; 
Katzenbach, 2003). Katzenbach (2003) delar in källor, motivationsfaktorer, till 
yrkesstolthet i de två kategorierna egennytta som att behålla jobbet och lön samt 
institutionsbyggande som känslomässigt engagemang, kundservice och 
yrkesskicklighet. De institutionsbyggande källorna skapar, enligt Katzenbach, 
starkare yrkesstolthet och därmed bättre organisationer då de medför respekt och 
beundran från omgivningen. Hur andra uppfattar dig och din organisation är således 
väsenligt. Enligt Katzenbach är pengar och materiella belöningar visserligen en 
stark motivationsfaktor men anställda, särskilt i organisationer där löneförhöjningar 
snarare kan betraktas som något symboliskt än en verklig förändring i inkomst, 
motiveras avsevärt mer av institutionsbyggande faktorer. Arnett et al. (2002) menar 
att vilket slags belöningssystem som finns spelar mindre roll, så länge de anställda 
vet att deras prestationer och beteende utvärderas av ledningen och att det finns 
möjlighet till belöningar - endera materiella eller immateriella, som erkännande, 
uppskattning och bättre arbetsvillkor.     
 

Hill (2004) undersökte yrkesstoltheten bland drygt 1000 anställda inom olika 
brittiska serviceföretag. Enligt resultatet är den viktigaste källan till yrkesstolthet att 
organisationen är känd för att behandla personalen väl. Fem ytterligare 
komponenter för yrkesstolthet är god personalpolicy, god kundservice, möjlighet att 
förbättra människors liv, möjlighet att bidra till samhället och att organisationen är 
erkänt framgångsrik. Arnett et al. (2002) hävdar att rolltydlighet är väsentligt för att 
känslan av yrkesstolthet ska kunna uppstå. Med rolltydlighet menas att den 
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anställda vet vilket yrkesmässigt beteende som förväntas av denne och vad det kan 
få för konsekvenser. 
 

Tidigare studier om yrkesstolthet bland socialsekreterare saknas. Jag har endast 
funnit en studie som ligger i närheten av mitt eget ämne. Det är en svensk 
magisteruppsats i psykologi om yrkesstolthetens komponenter bland anställda vid 
Försäkringskassan i Dalarna (Ahlenius, 2007). I denna konstateras, i enighet med 
Katzenbachs (2003) tidigare forskning att de institutionsbyggande faktorerna är de 
som skapar starkast känsla av yrkesstolthet. Ahlenius (2007) delar in yrkesstolthet i 
beståndsdelarna interaktionsintelligens, exempelvis delaktighet och samverkan 
bland kollegor, yrkesrealism som innebär arbetskrav och rollförväntningar, 
arbetsengagemang med betydelsen lojalitet mot arbetsgivaren, samarbetsvilja och 
attityd samt arbetstillfredsställelse. En viktig del av resultatet är att egenkontroll 
påverkar yrkesstoltheten och därmed motivationen. Känslan av att räcka till samt att 
hinna och kunna slutföra sina arbetsuppgifter bidrar till upplevd yrkesstolthet.   
 

I en enkätstudien av Svensson (2008) undersöks dels hur socialarbetare själva 
upplever sitt yrke och dels hur de tror att omgivningen ser på det. Här svarade 35 
procent av de kommunanställda att de var stolta över sin organisation1. Detta kan 
ställas i kontrast till privatanställda socialarbetare där 70 procent kände stolthet över 
att tillhöra organisationen. Svensson resonerar att detta sannolikt beror på att de 
privatanställda verkar inom mindre organisationer där de i högre grad har 
inflytande, närhet och grepp om helheten. Organisationens karaktär och storlek, 
liksom den anställdes position och uppfattning av densamme påverkar således 
yrkesstoltheten. Organisationens betydelse påpekas även av Katzenbach (2003) som 
menar att yrkesstolthet skapas lättare i vissa organisationer än i andra. Inom vissa 
organisationer, menar Katzenbach, kommer yrkesstoltheten naturligt. Som exempel 
ges militären eller framgångsrika företag som Microsoft. Organisationer där detta 
inte är fallet måste yrkesstoltheten byggas upp trots relativ eller ingen framgång.   
 

Flera av studierna framhåller ledningens betydelse för yrkesstoltheten. Enligt 
Katzenbach (2003) måste ledningen arbeta aktivt för att de anställda ska sätta upp 
personliga mål som matchar med organisationens, vilket leder till yrkesstolthet 
genom att harmoni och gemenskap skapas. Svenssons (2008) studie visar att 69 
procent av de tillfrågade socialarbetarna uppgav att chefen utgör ett viktigt stöd i 
deras arbete. Ännu viktigare visades kollegorna vara, då 92 procent av 
informanterna ansåg att kollegorna var deras huvudsakliga stöd. Arnett et al. (2002) 
fann i sin studie ett positivt samband mellan de anställdas nöjdhet med ledningen 
och hög grad av arbetstillfredsställelse.   

                                                
1 Organisationsstolt är inte detsamma som yrkesstolt. Enligt egen jämförelse mellan begreppen tolkar jag det som att 
yrkesstolthet omfattar ett bredare område, nämligen stolthet över att tillhöra en viss yrkeskår och utföra vissa 
yrkesuppgifter, medan organisationsstolthet syftar mot stolthet över den enskilda, specifika organisationen 
(Gustafsson et al. 1997; Arnett et al., 2002; Katzenbach, 2003). 
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2.2.3 Vad kan yrkesstolthet leda till?  
 

Både Arnett et al. (2002) och Katzenbach (2003) framhåller att yrkesstolthet är 
väsentligt för att den anställde ska se sitt arbete som meningsfullt och värt att 
utföra. Även Gustafsson et al. (1997) kopplar ihop yrkesstolthet med 
meningsfullhet i arbetet och menar att inom branscher där produkten är immateriell 
och det som erbjuds är en tjänst, är de anställdas uppfattning av sig själva och 
organisationen grundläggande för att tjänsten ska hålla ansenlig kvalitet. Arnett et 
al. (2002) menar att yrkesstolthet har en direkt påverkan på de anställdas beteenden.  
En positiv inställning och upplevelsen av goda arbetsvillkor bland de anställda gör 
att de presterar exceptionellt bättre resultat och tillhandahåller bättre service.    
 

Enligt Katzenbach (2003) är yrkesstolthet den bästa källan till en fungerande och 
välpresterande organisation. Motivation och yrkesstolthet är sammanlänkade 
begrepp då stolthet i sig är en lockande känsla som motiverar människor. 
Motivation i sin tur ger de anställda mer kraft och engagemang att förbättra 
organisationen (Arnett et al., 2002). Överdriven yrkesstolthet kan dock vara till 
nackdel för både individen och organisationen. Individen kan misslyckas med 
personligt uppställda mål, bli egocentrisk och mindre samarbets- och 
samverkansvillig. Personliga mål kan krocka med organisatoriska mål och 
arbetsklimatet kan då drabbas (Katzenbach, 2003).   
 

Hill (2004) menar att yrkesstolthet inte bara är en inre känsla, utan visar sig i hur vi 
pratar med andra om vårt jobb. 84 procent av respondenterna i Hills studie uppgav 
att de aldrig ljög för andra om vad de arbetade med och 67 procent kände sig fullt 
bekväma med att tala om sitt arbete i sociala sammanhang.  
 

En viktig del av yrkesstolthet är dess koppling till hälsa. Eriksson et al. (2003) har i 
en studie om sjukskrivnas situation intervjuat 32 långtidssjukskrivna om bland 
annat vad som föregått deras sjukskrivning. I studien länkas känslan av skam 
samman med arbetsrelaterad ohälsa. Då den anställde upplever dissonans mellan de 
krav som finns och sin egen möjlighet att prestera därefter, försämras självkänslan 
och tilliten till sig själv såväl som till omgivningen. Bristande självförtroende och 
skamkänslor i yrkesutövningen är enligt Eriksson et al. en starkt bidragande orsak 
till arbetsrelaterad ohälsa. Förutom sjukskrivning leder det också till försämrade 
resultat för organisationen då individen inte vågar, orkar eller vill prestera efter 
bästa förmåga. Även en studie från Arbetslivsinstitutet, där cirka 2000 anställda 
intervjuades, visar att det finns ett samband mellan känslan av yrkesstolthet och 
hälsa. Bland de som inte är nöjda med kvaliteten på sitt arbete och som inte känner 
att tillräckliga resurser finns är bara 12 procent långtidsfriska2 (Aronsson & Lindh, 
2004). Studien visade dock på hög sjukfrånvaro totalt, då endast 28 procent av de 
                                                
2 Långtidsfriskhet definieras här som en kort tids sjukfrånvaro från arbetet och en kort tids sjuknärvaro per år under 
två år (Aronsson & Lindh, 2004).  
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intervjuade bedömdes vara långtidsfriska. I tidningen Arbetsliv säger forskaren 
bakom studien, Gunnar Aronsson: “Uppenbarligen är yrkesstolthet en viktig 
friskhetsfaktor. Den tycks ha fått sig en knäck på många håll i vårt pressade 
arbetsliv” (Uhlin, 2004:1).  
 
 

2.2.4 Närliggande begrepp 
 

Att vara yrkesstolt innebär som ovan har visats att känna stolthet för sitt yrke och 
sin yrkesutövning, vilket är kopplat till en rad faktorer som bland annat 
organisationens sociala anseende, rykte, ledning, egna prestationer och 
uppskattning (Gustafsson et al., 1997; Arnett et al. 2002; Katzenbach, 2003). Nedan 
beskrivs några närliggande begrepp samt hur dessa relaterar till och är relevanta för 
yrkesstolthet.  

 
2.2.4.1 Arbetstillfredsställelse 
 

Arbetstillfredsställelse innebär den angenäma och positiva känslan av uppskattning 
och värdering i relation till arbetet och arbetsuppgifterna (Brief & Weiss, 2002). 
Hill (2004) skriver att många studier riktas mot arbetstillfredsställelse, vilket är en 
relativt neutral känsla jämfört med det mer dynamiska begreppet yrkesstolthet. 
Arnett et al. (2002) menar att arbetstillfredsställelse stimulerar till yrkesstolthet.    
 

Enligt Månsson (2006) visar upprepade undersökningar att 70-80 procent av 
respondenterna upplever arbetstillfredsställelse. Detta trots att merparten samtidigt 
uttrycker missnöje med specifika arbetsrelaterade frågor. Resultat som dessa kan, 
enligt Månsson, vara missvisande av flera anledningar. Typiskt för dessa studier är 
att frågorna är formulerade utifrån begreppet nöjdhet. Nöjd är inte nödvändigtvis 
detsamma som tillfreds. Människor som arbetat länge har ofta anpassat sitt övriga 
liv till att passa med arbetssituationen, så att de är nöjda överlag vilket inte säger 
något specifikt om arbetstillfredsställelsen. En annan anledning är att fördelen med 
en trygg arbetssituation överväger nackdelarna med att byta arbete och en tredje 
anledning kan vara att man inte ser sig själv ha valet att sluta och byta arbete varför 
individen nöjer sig med det den har. Fenomenet arbetstillfredsställelse är svårtydigt 
och mångfacetterat då det kan uttrycka allt från en mycket positiv värdering till ett 
neutralt tillstånd (Månsson, 2006). I en doktorsavhandling undersökte Thomsen 
(2000) samband mellan personalens arbetstillfredsställelse och vårdens kvalitet 
inom hälsovården på svenska och brittiska arbetsplatser. Resultatet visade att 
måluppfyllelse, relation till ledningen, personlig utveckling, autonomi och 
arbetsklimat är viktiga faktorer för upplevd arbetstillfredsställelse. Studien visade 
ett positivt samband mellan upplevd arbetstillfredsställelse och patienternas 
bedömning av vårdens kvalitet. Thomsen skriver att studiens resultat kan tänkas 
gälla även för andra människovårdande yrken.   
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2.2.4.2 Arbetsmotivation 
 

Motivation är en sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i 
gång, upprätthåller och riktar beteende. Motivation förklarar varför vi handlar och 
varför vi gör vissa saker snarare än andra (URL 2). Med arbetsmotivation avses 
således vad som gör att individer arbetar. Arbetsmotivation och yrkesstolthet är 
närliggande fenomen då stolthet i sig är något som motiverar människor (Arnett et 
al., 2002).  
 

Taylor presenterade redan 1911 den första teorin om arbetsmotivation, där han 
menade att anställda motiveras nästintill uteslutande av lönen. Merparten av den 
moderna forskningen har dock falsifierat detta antagande och visat att anställda 
motiveras långt mer av faktorer som socialt umgänge, personlig utveckling och 
bemästrande (Passer & Smith, 2001). En enkätstudie av Kommunförbundet och 
Arbetslivsinstitutet där 4700 kommunanställda deltog, visade att det finns ett 
positivt samband mellan lön, arbetsmotivation och arbetsresultat. 
Arbetsmotivationen påverkades även av graden av inflytande och självständighet i 
arbetet (Carlsson & Wallenberg, 1999).   
 

Inre arbetsmotivation är enligt Herzberg (1993) en av två faktorer som avgör 
arbetstillfredsställelse. Den första, hygienfaktorer, innebär yttre faktorers påverkan. 
Dessa är exempelvis personalpolicy, ledning, lön och relationer till kollegor. För 
grundläggande nivå av arbetstillfredsställelse krävs enligt Herzberg att 
hygienfaktorerna är närvarande och upplevs relativt positivt.  Dessa kan dock inte 
leda till hög arbetstillfredsställelse utan att även inre motivationsfaktorer finns, 
exempelvis prestationer, framgång, erkännande och personlig utveckling.  
 
 
2.2.4.3 Yrkesroll och yrkesidentitet 
 

En roll är ett förväntat beteende som regleras av sociala normer och utan 
rollstruktur skulle allt socialt samspel bli kaotiskt (Nilsson, 1993). Svensson et al. 
(2008) menar att yrkesrollen skapas av samspelet mellan organisationen, 
professionen, målgruppen och de personliga erfarenheterna. Detta innebär att 
yrkesrollen är personlig och varierar mellan såväl verksamheter som individer. I 
vardagligt språk görs sällan skillnad mellan yrkesroll och yrkesidentitet. Dessa två 
är närliggande begrepp som skiljer sig genom att yrkesroll är mer knutet till 
funktion och grupp, medan yrkesidentitet är subjektivt i högre grad samt ett mer 
teoretiskt begrepp. Hector (1991:18) menar att en individ intar olika roller beroende 
på sammanhanget medan en identitet är mer bestående. För att beskriva skillnaden 
drar han en parallell till könsroller och skriver ”Jag är alltid man eller kvinna, men 
min könsroll kan jag förändra under hela livet”. Medan en yrkesroll är personligt 
formad samt uppgiftsbunden, är en yrkesidentitet enligt Aurell (2001) i första hand 
en social skapelse, då den formas genom social interaktion på arbetsplatsen. Aurell 
menar att yrkesidentiteten är en mycket viktig identitet i svensk kultur, då vi 
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tenderar att i hög grad identifiera oss med vårt arbete. För yrkesstoltheten, resonerar 
jag, är de båda grundläggande då stolthet över ett yrke bygger på att den anställde 
anammat yrkets roll och sållat sig till identiteten som är knuten därtill.  
 

Meeuwisse et al. (2000) menar att det inom socialt arbete tar lång tid att utveckla ett 
professionellt förhållningssätt och träda in i sin roll som ”socialarbetare”. Svensson 
(2008) framhåller att socialarbetares yrkesroll är särskilt komplex då de verkar i en 
sfär som ligger nära det privata, varför socialarbetaren ständigt måste göra 
moraliska val och bedömningar. Weinsjö (2004) studerade i sin magisteruppsats hur 
socionomer formar sina yrkesidentiteter. Resultatet visade att detta formande var 
nära knutet till personliga erfarenheter, värderingar och kunskaper liksom synen på 
socionomgruppens kunskaper och värderingar.   
 
 
2.2.4.4 Skillnader mellan grupper 
 

Eskildsen et al. (2003) jämförde skillnader i arbetstillfredsställelse och inre 
arbetsmotivation mellan nordiska länder. Även variablerna kön, ålder, position, 
utbildningsnivå och organisationens storlek undersöktes. Studien omfattade över 9 
600 anställda från 21 länder och visade att medan anställda i Danmark rankades 
högst avseende arbetstillfredsställelse kom Sverige på tionde plats och Norge på 
nionde. Resultatet menar Eskildsen et al. visar att kulturella skillnader mellan de 
nordiska länderna påverkar yrkesstoltheten. På vilket sätt har forskningen dock inte 
ännu visat.  
 

Hill (2004) identifierar små köns- och åldersskillnader gällande upplevelsen av 
yrkesstolthet. Kvinnor tenderar enligt studien vara något stoltare än män, och de 
yngre medarbetarna, mellan 18 och 24 år, upplever mer yrkesstolthet än de äldre. 
Denna skillnad motsägs dock av bland annat Eskildsen et al. (2003) vars resultat 
visar att kvinnor och män tenderar vara lika tillfreds med sitt arbete. Enligt 
Ahlenius (2008) är de som arbetat länge på arbetsplatsen nöjdare med sin yrkesroll 
än de som arbetat kortare tid och de med akademisk utbildning upplever sig ha mer 
kontroll och förutsägbarhet i arbetet än övriga. 
 

Eskildsen et al. (2003) skriver att i likhet med tidigare studier visar deras resultat att 
det finns ett negativt samband mellan högre utbildning och arbetstillfredsställelse 
men ett positivt samband mellan högre utbildning och inre arbetsmotivation. Detta 
sägs kunna bero på att de med högskoleutbildning har mer varierande och 
utmanande arbetsuppgifter som kan motivera dem trots den låga graden av 
arbetstillfredsställelse. Resultatet visar även att chefer är mer tillfreds än de 
anställda och att arbetstillfredsställelse och inre arbetsmotivation är lägre i större 
organisationer. 
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2.3 Sammanfattning av yrkesstolthet samt egen positionering  
 

Yrkesstolthet definieras i denna studie som möjligheten att känna stolthet över sitt 
yrke och sin yrkesutövning. Vidare väljer jag att betrakta yrkesstolthet som en 
subjektiv känsla som förändras över tid och kontext (Katzenbach, 2003).  
Yrkesstolthet påverkas av både inre och yttre faktorer som arbetets sociala anseende 
i och utanför organisationen och av ledningens och arbetskamraternas beteenden 
(Gustafsson 1997:46).  
 

Tidigare forskning visar att yrkesstolthet formas av personliga samt organisatoriska 
faktorer som personalpolicy, uppskattning från ledning och kollegor, rolltydlighet 
samt om den anställde upplever sig ha visst inflytande, delaktighet och autonomi 
(Arnett et al., 2002; Katzenbach, 2003; Ahlenius, 2007; Svensson, 2008). Yttre, 
samhälleliga omständigheter som påverkar yrkesstoltheten har visats vara 
framförallt organisationens rykte, ändamål och framgång. Materiella belöningar 
som lön och bonus spelar, enligt den tidigare forskningen, mindre roll än 
ovanstående faktorer (Arnett et al,. 2002; Katzenbach, 2003).  
 

Utifrån tidigare studier om yrkesstolthetens betydelse för arbetet kan konstateras att 
det är en känsla som på många sätt kan vara fruktbar för såväl individ som för 
organisation. Yrkesstolthet är väsentligt för att den anställde ska se sitt arbete som 
meningsfullt och värt att utföra. Anställda som känner yrkesstolthet presterar bättre 
resultat och högre tjänstekvalitet (Arnett et al, 2002; Katzenbach, 2003). Flera 
studier visar även yrkesstolthetens koppling till hälsa. Bristande självförtroende och 
skamkänslor i yrkesutövningen är en starkt bidragande orsak till arbetsrelaterad 
ohälsa. Förutom sjukskrivning leder det också till försämrade resultat för 
organisationen (Eriksson et al., 2003; Aronsson & Lindh, 2004).   
 

Fenomen som ligger nära yrkesstolthet och som på olika sätt inverkar på eller 
relaterar till yrkesstolthet är arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation samt yrkesroll 
och yrkesidentitet (Herzberg, 1993; Arnett et al., 2002; Hill, 2004; Svensson et al., 
2008). Tidigare studier har visat på skillnader mellan kön, ålder, nationalitet, 
utbildningsgrad och position gällande dessa fenomen (Eskildsen et al., 2003; Hill, 
2004, Ahlenius 2008).  
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2.4 Socialt arbete 
 

Att förklara vad socialt arbete är låter sig inte göras helt lätt. Trevithick (2008) 
menar att detta till största del beror på att det sociala arbetet berör några av 
mänsklighetens mest komplexa och invecklade problem, varför socialt arbete är och 
ska vara en mycket kvalificerad verksamhet. Nationalencyklopedins definition av 
socialt arbete är “organiserad verksamhet som med fokus på svaga 
samhällskategorier har till syfte att förhindra att samhällsförändringar och andra 
förhållanden får förtryckande eller på andra sätt problemskapande sociala eller 
psykosociala konsekvenser för grupper eller individer” (URL 3). Denna definition 
visar dock inte på den bredd begreppet inrymmer. För det första är socialt arbete ett 
kunskapsområde som ligger till grund för praktiken (URL 4).  
 

För det andra är socialt arbete ett forskningsfält till vilket jag med denna uppsats 
vill bidra (ibid). Gemensamt för forskningen inom socialt arbete är att den riktas 
mot sociala problem och de människor som involveras i dessa. Svensson et al. 
(2008) diskuterar att forskningen inom socialt arbete är fragmentiserad då den i takt 
med att socialt arbete vuxit och förändrats lagt till nya områden att studera. 
 

Den tredje komponenten i socialt arbete är praktiken (URL 4). Det sociala arbetets 
praktik beskrivs av många som svårdefinierat och icke välavgränsat (Tham, 2006; 
SOU 2008:18; Svensson 2008). Vilka arbetsuppgifter som kan betecknas som 
socialt arbete, liksom vilka utförare som därmed blir ”socialarbetare” är med andra 
ord inte alltid uppenbart. De praktiker som fokuseras i denna studie är 
socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen. De flesta professionella 
socialarbetarna idag har socionomexamen (URL 5). Denna uppsats fokuserar dock 
inte på socionomer, utan på socialsekreterare. Kommunalt socialt arbete bedrivs 
främst under yrkestitlarna socialsekreterare, kurator, behandlingsassistent och 
familjerådgivare. Inom statlig sektor finns socialarbetare exempelvis inom 
kriminalvården eller statens institutionsvård. En allt större andel av Sveriges 
socialarbetare anställs även inom privata vård- och omsorgsföretag eller 
behandlingshem (ibid).  
 
 

2.4.1 Socialtjänst, IFO och socialsekreterare  
 

I och med socialtjänstlagen från 1980 etablerades begreppet socialtjänst som ett 
samlingsbegrepp för den kommunala förvaltning som sköter socialtjänstlagens 
praktiska och politiska arbete. Socialtjänsten ansvarar bland annat för vård och 
omsorg om äldre, stöd och service till personer med funktionshinder samt individ- 
och familjeomsorg (SOU 2008:18). Socialtjänsten lyder under respektive kommuns 
socialnämnd, vilket medför att socialtjänsten är organiserad olika beroende på bland 
annat kommunens ekonomi och storlek. De vanligaste sätten att organisera 
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socialtjänsten är att dela upp verksamheten endera efter arbetsuppgifter eller efter 
geografiskt område (Bergmark et al., 2008). Enligt socialtjänstlagen (2001:453) har 
kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och 
den hjälp som de behöver (2 kap 2 § SoL).  
 

De flesta socialsekreterarna arbetar inom individ- och familjeomsorgen, IFO. IFO 
beskrivs som det sociala arbetets kärna samt en uppbärare av svensk välfärd. 
Internationell motsvarighet till IFO saknas och organiseringen av det sociala arbetet 
ser mycket olika ut mellan länder (Bergmark et al., 2008). Detta stycke fokuserar 
därför på svensk forskning. Vanligtvis räknas arbetet med missbruk-, barn- och 
ungdomsfrågor till IFO. Här utreds ansökningar och anmälningar kring individ- och 
familjeförhållanden enligt socialtjänstlagen samt tvångslagarna Lag om särskilda 
bestämmelser om vård av unga och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVU 
1990:52; LVM 1988:870). Förutom utredningar ansvarar IFO för att sätta in och 
följa upp lämpliga insatser för dessa klienter. IFO-arbete skiljer sig från andra 
service-, omsorgs- och myndighetsarbeten då myndighetsutövningen här inte 
stannar vid klientens ekonomiska sfär, utan i många fall omfattar människors mest 
privata livsutrymme – familjen och autonomin. Insatserna från IFO svarar mot 
behov som andra myndigheter och trygghetssystem inte möter och arbetet inom 
IFO handlar till stor del om att hjälpa samhällets mest utsatta medborgare 
(Bergmark et al., 2008).    
   
 

2.4.2 Socialsekreterares yrkesroll  
 

Socialsekreterare passar in i beskrivningen av vad statsvetaren Michael Lipsky 
(1980) benämner som gräsrotsbyråkrater, dit även yrkeskategorier som lärare och 
polis inräknas. Gräsrotsbyråkrater är offentligt anställda tjänstemän som har 
direktkontakt med medborgarna, delegation att fatta vissa viktiga beslut och 
dessutom åtnjuter viss handlingsfrihet. Lipsky beskriver att gräsrotsbyråkrater har 
en svårhanterlig, dubbel roll då de tvingas anpassa sitt arbete med klienterna efter 
regler och riktlinjer från politiker. För att kunna hantera de motstridiga kraven 
måste gräsrotsbyråkrater besitta improvisationsförmåga, sunt förnuft och 
omdömesförmåga. I boken Vid byråkratins gränser beskriver Roine Johansson 
(2007) hur gräsrotsbyråkraterna utgör lägsta skikten i en myndighetshierarki, där de 
hamnar i en korseld mellan klientens krav på service och organisationens ramar.  
 

Socialt arbete i allmänhet och IFO-arbete i synnerhet innehåller som många studier 
visar dubbla roller för socialsekreteraren (Meeuwisse et al., 2000; Skau, 2007; 
Bergmark et al., 2008). Meeuwisse et al. (2000) diskuterar hur socialsekreterare å 
ena sidan ska hjälpa klienterna och garantera en skälig levnadsnivå. Å andra sidan 
är det socialsekreterarens uppgift att utöva social kontroll och makt över klienterna. 
Tjänar socialsekreterarna primärt samhället eller klienterna? Denna dubbelhet kan 
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vi se i lagarna som reglerar IFO där socialtjänstlagen är en tjänstlag som bygger på 
service och frivillighet medan LVU och LVM är tvångslagar, som socialtjänsten tar 
till då insatser anses vara nödvändiga utan att klienten ger sitt samtycke. Skau 
(2007) framhåller att socialsekreteraren i sitt vardagliga arbete måste vara medveten 
om dessa dubbla rollers påverkan. Då hjälparrollen är professionaliserad och utförs 
som ett avlönat arbete blir medmänskligheten en vara. Visserligen, menar Skau 
(2007), utesluter inte medmänsklighet och professionalitet varandra men de är 
svårförenliga och obalans dem emellan leder till ett olyckligt resultat. Andra 
svårigheter för socialsekreterare är att förhålla sig både till juridik och politik. Då 
socialsekreteraren inte är den som fattar beslut om tvångsvård, utan sådana beslut 
tas av länsrätten, måste socialsekreterarens utredningar skrivas på ett mycket sakligt 
och juridiskt sätt, vilket för klienten kan verka som ett opersonligt förhållningssätt 
och skapa motsättningar och distans mellan socialsekreterare och klient. Då 
socialsekreterare verkar i en politiskt styrd verksamhet fattas alla övergripande samt 
viktigare beslut av socialnämnden. Socialsekreterare måste således rätta sig efter de 
riktlinjer som föreskrivs av socialnämnden (Tham, 2008).  
 

Till socialsekreterarens arbetsuppgifter hör även att interagera med personer i 
nätverket kring klienten. Socialsekreterare inom IFO förväntas samverka med en 
rad andra yrkesgrupper, exempelvis skolpersonal, polis, behandlingsassistenter och 
sjukvårdare. Svensson et al. (2008) beskriver socialarbetaren som ”spindeln i nätet” 
när det gäller samverkan. Socialarbetaren har det yttersta ansvaret för klienten och 
måste därmed ha kontakt med alla inblandade myndigheter och verksamheter för att 
kunna bilda sig en helhetsbild.   
  
 

2.5 Socialsekreterares arbetssituation 
 

Arbetsmiljöverkets rapport (2007:5) visade efter 400 inspektioner fördelade på 139 
socialkontor att socialsekreterarna många gånger är drabbade av hög 
arbetsbelastning och psykiska påfrestningar i arbetet. Socialsekreterarna upplevde 
att de på grund av arbetsbelastningen eller begränsade resurser hindrades från att 
arbeta professionellt och nå upp till intentionerna i socialtjänstlagen.  
 

Trots höga sjukskrivningstal och hög personalomsättning, vilka är indikationer på 
ohälsa och missnöje med arbetssituationen, konstaterar Tham att lite svensk 
forskning har ägnats åt socialsekreterares arbetssituation. I sin doktorsavhandling 
undersökte Tham (2008) arbetsvillkoren i den sociala barnavården. Studien visar att 
socialsekreterare inom barnavården upplever höga krav både kvantitativt som 
ärendemängd och inlärningsmässigt, det vill säga att mer komplicerade ärenden 
kräver nya kunskaper. Jämfört med andra människovårdande yrkesgrupper inom 
kommun och landsting upplever socialsekreterarna att avsevärt högre krav ställs på 
dem. Samma jämförelse visar att socialsekreterarna värderar sin egen skicklighet i 
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arbetet betydligt lägre än de övriga grupperna. Tham pekar på arbetskrav och 
beslutskontroll som viktiga faktorer för socialsekreterarnas hälsa och 
välbefinnande. Förutsättningarna för att socialsekreterare ska kunna utföra ett 
kvalificerat arbete beskrivs i avhandlingen som låga. Detta tror Tham (2008) beror 
på ovanstående faktorer men också på den höga personalomsättningen inom social 
barnavård, bristfällig praktisk anknytning i socionomprogrammet, många 
nyexaminerade inom barnavården samt den låga status som hon menar att socialt 
barnavårdsarbete har både bland socionomer och i samhället. Studien visar att 
endast var tionde socialsekreterare upplever att de får uppskattning för ett väl utfört 
arbete. Bara hälften av de tillfrågade var ofta nöjda med kvaliteten i sitt arbete och 
lika många uppgav att de hade sömnsvårigheter. Detta diskuterar Tham kan bero på 
att socialsekreterare har en hjälparroll i kombination med orimligt höga krav på sig 
själva att ”lösa” klienternas bekymmer. Vad gäller behovet av stöd beskrivs detta 
som tillgodosett, något som sägs kunna bero på att många kommuner satsar på 
kontinuerlig extern handledning. Majoriteten av Thams (2008) informanter beskrev 
även att de ofta kunde få stöd av den närmsta arbetsledaren.    
 

De två största fackförbunden för socionomer har under senare år genomfört större 
undersökningar bland socialsekreterare gällande deras arbetssituation och upplevda 
förutsättningar för att genomföra ett professionellt arbete. SKTF:s (2007) resultat av 
500 internetenkäter visar att 55 procent av socialsekreterarna upplever att de inte 
har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter. Gällande mängden 
ärenden upplever 70 procent av socialsekreterarna att omfattningen av de egna 
arbetsuppgifterna ökat mycket eller något de senaste åren (ibid).    
 

Telefonintervjuer Akademikerförbundet SSR (2008) gjorde med drygt 400 
socialsekreterare visar liknande resultat. Det vanligaste missnöjet bland 
socialsekreterarna är för stor arbetsbelastning och för låg lön. 74 procent av de 
tillfrågade socialsekreterarna upplever att antalet arbetsuppgifter har ökat de senaste 
åren och 68 procent anser dessutom att tyngden på ärendena ökat. I likhet med 
Thams (2008) studie visar SSR:s undersökning att de flesta är nöjda med stödet från 
sin närmsta chef.  
 

Trots den belastade arbetssituationen visar Svensson (2008) att 72 procent av de 
responderande socionomerna anser att arbetet ger kraft och energi medan 62 
procent tycker att arbetet tar kraft och energi. Den positiva laddningen tycks således 
vara i liten majoritet. I samma studie svarade 88 procent att de har roligt på arbetet 
och 78 procent upplever att de kunnat utveckla den yrkesroll de vill ha. På frågan 
om de övervägde att byta arbete svarade 38 procent ja, vilket är en relativt hög 
siffra. Den bekräftar vad Tham (2006) visade i sin studie om faktorer som 
påverkade anställda inom socialt barnavårdsarbete att sluta. Här visade resultatet 
från 309 enkäter utskickade till socialsekreterare i Stockholms län, att trots att över 
hälften av de tillfrågade endast hade arbetat två år eller mindre på sin arbetsplats 
övervägde 48 procent att byta arbete.  
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2.5.1 Professionalitet och yrkesstatus 
 

Det finns många aktörer som gör anspråk på det sociala arbetets arena. Förutom 
socionomer tillsätts tjänster inom det sociala arbetets praktik med bland annat 
beteendevetare och samhällsvetare. Socialt arbete är idag ingen erkänd profession3. 
Socionomer i Sverige har länge strävat efter att arbetet ska professionaliseras och 
legitimeras, vilket syftar till att stärka det sociala arbetets status (Meeuwisse et al. 
2000). En legitimering skulle även leda till att andra aktörer exkluderas från 
arbetsfältet. Kåhl (1995) skrev en doktorsavhandling om professionalisering av 
socionomyrket. Hon menar att för socionomerna skulle professionalisering innebära 
både för- och nackdelar. Positivt vore en status- och löneförhöjning. Negativt vore 
att avståndet ökar inte bara gentemot andra yrkesgrupper, utan även gentemot de 
människor som är deras klienter.   
 

Wingfors (2004) doktorsavhandling undersökte hur Akademikerförbundet SSR 
sedan 1950-talet strävat efter professionalisering av ”socionomyrket”. Att 
socionomer inte blir legitimerade beror enligt Wingfors på att de inte kan bevisa sitt 
kunskapsmonopol inom socialt arbete. Svensson (2008) jämför socionomtiteln med 
andra arbetsområden, exempelvis lärare och sjuksköterskor, som har motsvarande 
utbildningslängd och lönenivå men som vid examen får skyddad yrkestitel eller 
legitimation, något socionomer saknar. Meeuwisse et al. (2000) diskuterar att 
socionomer saknar makt och status i jämförelse med andra professioner, exempelvis 
lärare och sjukvårdspersonal. Detta sägs till stor del bero på socialsekreterarnas 
brist på autonomi gentemot politiska och ekonomiska intressen. Fackförbundet 
SKTF (2007) visade i en undersökning att 70 procent av de 500 tillfrågade 
socialsekreterarna uppgav att de hade ganska dåliga eller mycket dåliga möjligheter 
att påverka kommunens sociala arbete generellt, exempelvis genom att föra fram 
egna reflektioner och förslag till socialnämnden. Bristen på professionellt 
självbestämmande är enligt Meeuwisse et al. (2000) en huvudsaklig orsak till varför 
socionomer inte legitimeras eller erhåller skyddad yrkestitel.  
 

Tham (2008) menar att olika yrken inom socialt arbete har olika status, där IFO och 
särskilt barnavårdsärenden har låg status. En anledning till detta kan vara att 
lönenivån inom IFO inte är högre trots att arbetsuppgifterna är mer komplicerade.  
Dessutom diskuterar Tham att socionomutbildningen är för generell och att det 
råder brist vidareutbildning. För att avhjälpa detta föreslås införandet av mentorer 
inom IFO samt ”karriärtjänster” där socialsekreteraren efter längre erfarenhet kan få 
erkänd specialiststatus. Svensson (2008) visar att mindre än hälften, 41 procent, av 
de tillfrågade socialarbetarna ansåg att deras arbete var statusfyllt. Högst status 
tillskrev sig socialarbetarna inom terapi, personalvård samt hälso- och sjukvård, där 
                                                
3 En profession är en yrkesgrupp som har en viss kunskap som av stat och klienter värderas som nyttig och värdefull. Kunskapen 
bygger på en vetenskap som utgör grunden för yrkesgruppens anspråk på positioner på arbetsmarknaden och i samhället (Hellberg, 
1995:91). 



 

 

18 

mer än hälften tyckte att deras arbete hade status i samhället. Minst statusfyllt 
arbete tyckte sig socialarbetarna inom migrationsverksamheter ha, där endast två 
procent uppgav att de tyckte deras arbete var statusfyllt.  
 

Svensson et al. (2008) skriver att för professionalisering krävs allmänhetens 
förtroende. Enligt dem finns få studier som undersöker hur allmänheten uppfattar 
socialtjänsten. Svensson et al. menar att förtroendet för socialarbetare är både 
situations- och organisationsbundet. Socialsekreterare inom IFO avbildas som den 
”hemska” socialsekreteraren som omhändertar barn eller ignorerar anmälningar om 
vanvård, medan socialarbetaren med kuratorstjänst betraktas som god och 
stödjande. Då socialsekreterares bedömningar, bemötanden och kompetens 
emellanåt ifrågasätts och kritiseras i media drabbas arbetsklimatet (Tham, 2008). 
Uppmärksammade ärenden som ”Fallet Louise” i Vetlanda 20074 kastar en svart 
skugga över hela socialtjänsten där även socialsekreterarnas status och yrkesstolthet 
kan tänkas reduceras.  
 
 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning om socialt arbete 
samt egen positionering 
 

Denna forskningsgenomgång har visat att socialt arbete är ett brett begrepp som 
inrymmer både ett kunskapsområde, ett forskningsfält och en praktik (URL 4). I 
denna uppsats har jag valt att fokusera på socialsekreterare inom den del av 
socialtjänsten, individ- och familjeomsorgen, som arbetar med utredningar och 
uppföljningar kring barn-, ungdoms- och missbruksärenden. Förutom av 
socialtjänstlagen styrs IFO-arbetet av olika tvångslagar, varför 
myndighetsutövningen här är mer påtaglig än inom andra service-, omsorgs- och 
myndighetsarbeten (Bergmark et al., 2008). Flera studier visar att socialsekreterare 
på många sätt innehar dubbla roller och slits mellan service och 
myndighetsutövning, klienter och riktlinjer och medmänsklighet och 
professionalitet (Lipsky, 1980; Meeuwisse et al., 2000; Bergmark et al., 2008; 
Skau, 2007).   
 

Tidigare forskning visar att socialsekreterare i hög grad upplever arbetssituationen 
som tung, stressig och svårbemästrad (Arbetsmiljöverkets rapport, 2007:5; SKTF, 
2007; Tham, 2008). Både gällande ärendemängden och inkomna ärendens 
komplexitet ansåg många att arbetssituationen blivit tyngre (SKTF, 2007; SSR, 
2008; Tham, 2008). Det har även påvisats att socialsekreterares självförtroende i 
arbetet sviktar, då de i jämförelse med andra människovårdande, kommunanställda 
                                                
4 Våren 2007 sände SVT:s Uppdrag Granskning två program om fallet Louise; ett reportage och ett debattprogram. Dessa skapade 
stark upprördhet i hela landet. Louise var en tioårig flicka som levde under mycket svåra förhållanden, men som socialtjänsten i 
Vetlanda inte omhändertog (Hindberg, 2007).  
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grupper värderar sin egen skicklighet i arbetet betydligt lägre (Tham, 2008). Studier 
har dessutom visat att socialsekreterare i hög grad är frestade att byta jobb (Tham, 
2006; Svensson, 2008). I kontrast till dessa negativa forskningsresultat har visats att 
en majoritet av socialsekreterare beskriver sitt arbete som roligt och energigivande 
och en stor andel tycker att deras jobb ger dem möjlighet att utveckla den yrkesroll 
de vill ha (Svensson, 2008). Även stöd från chef och kollegor beskrivs som väl 
tillgodosett i flera studier (SSR, 2008; Svensson, 2008; Tham, 2008).   
 

Också studier kring socialsekreteraryrkets status och professionaliseringssträvanden 
har presenterats. Dessa visar att socialsekreterare tillskrivs relativt låg samhällelig 
status, vilket sägs bero på socialsekreterarnas brist på autonomi gentemot politiska 
beslut, lönenivån, medias skildring och allmänhetens förtroende (Meeuwisse et al., 
2000; Svensson et al., 2008; Tham, 2008). Endast 41 procent av socialarbetarna 
ansåg att deras arbete var statusfyllt (Svensson, 2008). Fackförbund för 
socialarbetare har länge arbetat för att det sociala arbetet ska professionaliseras och 
för att socionomer ska få statlig legitimation, vilket antas höja det sociala arbetets 
status (Kåhl, 1995; Meeuwisse et al., 2000; Wingfors, 2004).   
 

Ovan har presenterats relevanta kärnpunkter från tidigare studier, vilka jag menar är 
viktiga för att kunna sätta fenomenet yrkesstolthet i den kontext som studeras - 
socialsekreteraryrket. Att tidigare studier om yrkesstolthet bland socialsekreterare 
saknas betyder att jag rör mig inom ett nytt forskningsområde. Denna studie syftar 
alltså inte till att bekräfta eller falsifiera tidigare studieresultat då inga sådana finns. 
Tidigare studier har presenterats för att visa på vilken förståelsegrund jag haft med 
mig genom studien, ge läsaren en god inblick i ämnet samt för att utgöra ett verktyg 
i resultatanalysen.  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

3. Teoretisk referensram 
 

 

3.1 Yttre påverkan på yrkesstoltheten: Bourdieus sociala 
rum och kapitalteori 
 

Pierre Bourdieu var fransk sociolog som verkade under 1900-talets andra hälft. 
Bourdieu var intresserad av klassamhället och vilka krafter som byggde detta. Han 
ville visa att klassamhället inte är något statiskt som uppkommer ur objektiva 
ekonomiska förhållanden, utan snarare något som ständigt reproduceras av 
samhällets medborgare. Bourdieu studerade vilka mekanismer i samhället som 
gjorde att människor inordnade sig, underkastade sig och handlade på sätt så att en 
överklass, en elit, kunde tillskansa sig makt och status (Carle, 2007). Bourdieu 
undersökte olika yrkesgruppers karriärförhållanden och jämförde inverkan av å ena 
sidan kunskap och kultur och å andra sidan elit- och maktpositioner i samhället. 
Utbildningssystemet, fann Bourdieu, är en viktig källa till klassernas reproduktion. 
Att utbilda sig är inte enbart att söka bildning och kunskap. Utbildning har i stor 
utsträckning ett symbolvärde och syftar till att anpassa studenterna in i sociala 
mönster som bär fram utbildningens klassinnebörd och idé. Bourdieu identifierade 
således klassreproducerande krafter som skiljer utbildade medborgare från icke-

Teorier kan beskrivas som generaliserande verktyg med vars hjälp verkligheten 
kan förklaras och förstås (Thomassen, 2007). Teoretiska begrepp bidrar med ett 
övergripande perspektiv som ger möjlighet att studera olika specifika 
förhållanden (Sohlberg & Sohlberg, 2001). Tillsammans med tidigare forskning 
kan detta kapitel sägas förklara de “glasögon” jag som forskare bär och genom 
vilka jag förstår ämnet. Teorierna tillsammans med den tidigare forskning som 
redovisats i kapitlet här innan, är den förståelseram jag i kapitel fem använder 
för att förklara och analysera min empiri.   

Som tidigare forskning visat är yrkesstolthet ett komplext begrepp med många 
komponenter. Vad samtliga studier verkar enas kring är att både inre och yttre 
faktorer påverkar känslan av yrkesstolthet. Larsson (2005a) argumenterar för 
att studier i socialt arbete är mångdimensionella till sin karaktär och kräver 
därför en flerdimensionell teoretisk analys. Jag väljer därför att kombinera 
Bourdieus sociologiska teori om sociala rum och kapital med Antonovskys 
psykologiska teori om känsla av sammanhang, KASAM. Dessa teorier är till sin 
karaktär och förklarings- och förståelsenivå mycket olika. Denna olikhet anser 
jag berikar studien och ger mig möjlighet att analysera på flera nivåer ur olika 
perspektiv.  
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utbildade medborgare samt skapar en statusskillnad mellan olika utbildningar. 
Därutöver fungerar utbildning som reproduktionsverktyg, där Bourdieu visat att 
övre medelklass väljer högre utbildningar och därmed befäster klassens status 
(ibid).   
 
 
Bourdieus teori och begrepp 
Bourdieu valde att använda begreppet reproduktion istället för socialisation, då han 
tyckte att reproduktion bättre visade på de skillnader i förutsättningar som olika 
medborgare föds in i och medskapar (Carle, 2007). För att beskriva klass- och 
statusskillnader i samhället talade han om det sociala rummet av positioner. 
Människor – individer eller grupper kallas i teorin för agenter. Bourdieu ville med 
detta sociala rum illustrera avståndet och relationerna mellan olika agenter avseende 
deras samhälleliga status och position. Centralt är just den relationella tanken, det 
vill säga att varje grupp tillskrivs sin position i relation till andra grupper. Bourdieu 
menade att det pågår en ständig maktkamp mellan de olika agenterna. 
Klassamhället reproduceras visserligen varpå överklass förblir överklass och 
underklass förblir underklass, men dessa är inte statiska positioner utan kan 
förändras och förflyttas. En strategi är agenters, ofta omedvetna, försök att behålla 
eller förbättra värdet på sitt kapitalinnehav och sin position (Broady, 1998; 
Bourdieu, 2004).  
 

Vad som avgör var i det sociala rummet en agent hamnar är vilket kapital, olika 
slags tillgångar och egenskaper som denne förfogar över. Här görs distinktioner 
mellan olika former av kapital. Med kulturellt kapital menas kultur som konst, 
musik och litteratur samt det symbolvärde som finns i bildning och förhållningssätt 
(Broady, 1998; Bourdieu, 2004; Carle, 2007). Bourdieu menade att de ledande 
agenterna i samhället besitter tolkningsföreträde vad gäller ”finkultur” och är de 
som bestämmer över den rådande kulturen. Kulturellt kapital är avhängigt faktorer 
som utbildning, umgängeskrets, familjeliv och arbetsplats. Kulturellt kapital kan 
enligt Bourdieu inte förstås som ett kapital som kan investeras på samma sätt som 
pengar, utan är en metafor med symbolisk innebörd (Carle, 2007). Ekonomiskt 
kapital är materiella tillgångar samt kännedom om ekonomins spelregler. Den sista 
formen av kapital som avgör en agents position i det sociala rummet av positioner 
är socialt kapital. Hit räknas de kontakter en agent har, exempelvis släkt, vänner 
och kollegor. Varje kapital en agent har tillgång till tillskrivs olika värde, vilket 
Bourdieu kallade symboliskt kapital. Vilket symboliskt kapital olika kapital får 
beror på vad individen, gruppen och samhället skattar som värdefullt (Broady, 
1998).   
 

Inom det sociala rummet av positioner finns olika sociala fält som är hierarkiskt 
ordnade. Varje fält består av agenter med någon gemensam nämnare, exempelvis 
ett fält av hantverkare och ett fält av läkare. Ett fält kan förklaras som ett system av 
relationer mellan positioner.  Vilken position agenter får beror på kapital, normer 
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inom och mellan fälten samt vad Bourdieu kallade habitus. Habitus är ett slags 
samlingsnamn, en enhetlig livsstil, som särskiljer de olika agenterna. En agents 
habitus är dels resultat av dess kapital, och dels grundat på vilken social klass, 
uppväxtmiljö, utbildning, livsstil och kultur agenten är inlärd i. Habitus är alltså en 
produkt, men också en källa till beteende och handling. Genom habitus förvärvar 
och reproducerar således varje generation klassamhället (Broady, 1998; Bourdieu, 
2004).  För att illustrera detta vidareutvecklar jag, utifrån egen tolkning, exemplet 
med läkaren och hantverkaren. Dessa har olika habitus och befinner sig inom olika 
sociala fält. Läkaren har avsevärt mer kapitalvolym och återfinns högre i det sociala 
rummet av positioner än hantverkaren. Läkarens habitus kännetecknas bland annat 
av över- eller övre medelklassbakgrund, högskoleutbildning och relativt påkostad 
livsstil. Hantverkarens habitus utmärks av arbetarklassbakgrund, gymnasie- eller 
yrkesutbildning och en tämligen enkel livsstil.  
 

 
 
 Figur 1: Det sociala rummet av positioner  
 
Figur 1 är en egenhändigt gjord förenkling av den bild av det sociala rummet av 
positioner som Bourdieu skisserade upp i sitt verk La Distinction, (1979) och som 
avbildas förenklat i Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori (Bourdieu, 2004; 
URL 6). På Y-axeln finns variabeln kapitalvolym, vilket innebär totalmängd av 
kapital. På X-axeln mäts kapitalstruktur, vilket visar hur kapitalet i rummet är 
fördelat mellan de olika agenterna. Origo symboliserar medelklassen. 
Universitetslärare har således högt totalkapital och hög grad av kulturellt kapital 
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medan småföretagare har relativt lågt totalkapital, lågt kulturellt kapital men något 
högre ekonomiskt kapital.  
 

3.1.1 Bourdieus teori i studien  
Det sociala rummet, samhället, kan med fokus på yrkesstolthet sägas bestå av 
samtliga professioner och yrkesgrupper. Då det sociala fältet består av agenter med 
något gemensamt blir detta exempelvis anställda inom människovårdande yrken. 
Inom det sociala fält som socialsekreterare ryms inom finns då bland annat läkare, 
sjuksköterskor, psykologer, poliser, politiker och lärare. Inom ett och samma fält 
har agenterna olika positioner – de är hierarkiskt ordnade (Bourdieu, 2004). Varför 
vissa av dessa grupper har högre position, samhällelig status, och vissa har lägre är 
inte vad jag avser att studera i denna uppsats. Inte heller är mitt syfte att jämföra 
olika gruppers positioner. Inte alla begrepp som presenterats blir lika användbara i 
studien, exempelvis habitus. Detta då jag inte studerat eller kan uttala mig om 
någon enhetlig livsstil eller kännetecken gällande bland annat uppväxt och 
bakgrund bland mina informanter. Däremot har alla begrepp varit nödvändiga att 
presentera för att beskriva kärnan i teorin.  
 

Bourdieus teori är användbar som förklaringsmodell till hur samhället och andra 
yrkesgrupper kan påverka yrkesstoltheten. Som tidigare forskning visat har 
socialarbetare strävat efter att bli en erkänd profession, men misslyckats (Kåhl, 
1995; Meeuwisse et al., 2000). Detta kan betraktas som en strategi socialarbetarna 
använt i kampen om makt och inflytande och kan tänkas inverka på yrkesstoltheten. 
Vilket slags och vilken grad av kapital kan urskönjas i socialsekreterarnas 
beskrivning av sitt arbete? Hur kan yrkesstoltheten förstås i de avgörande händelser 
socialsekreterarna lyft där samhället påverkat? I bilden över det sociala rummet av 
positioner identifierar jag att socialsekreterare kan placeras in i gruppen 
”Tjänstemän mellannivå offentlig sektor”. Hur väl stämmer denna bild med 
socialsekreterarnas berättelser och uppfattning?  
 
 

3.2 Inre påverkan på yrkesstoltheten: KASAM  
 

Aaron Antonovsky var israelisk professor i medicinsk sociologi och verkade 
ungefär samtidigt som Bourdieu, det vill säga under 1900-talets andra hälft. 
Antonovsky intresserade sig för det faktum att vissa personer drabbas av ohälsa 
medan andra förblev friska, trots att de utsattes för samma eller ännu större 
stressorer, påfrestningar. Förklaringen till detta, trodde Antonovsky, låg i att alla 
människor besitter olika motståndskraft. Antonovsky utgick från att denna 
motståndskraft formades av vårt arv och i vår tidigare miljö. Likt syftet och 
metoden i denna uppsats ville Antonovsky veta vad och vilka slags händelser som 
påverkade motståndskraften. En central utgångspunkt i Antonovskys teori är att ett 
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hälsoperspektiv, som ibland kallas ett salutogent synsätt, är mer fruktbart än ett 
sjukdomsperspektiv. Det som ska studeras är alltså inte varför människor bli sjuka, 
utan istället vad som gör att människor kan förbli friska och ibland till och med 
stärkas (Antonovsky, 2005). Känslan av sammanhang, KASAM, som teori 
utvecklade Antonovsky för att undersöka vad hos individen som främjar hälsa och 
gör att vissa klarar av påfrestningar och kriser bättre än andra. KASAM består av de 
tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
 
Begriplighet  
Den första komponenten i KASAM är begriplighet. Detta innebär att de händelser 
och upplevelser en individ möter är förutsägbara, eller går att förklara om de 
kommer som en överraskning. En individ med hög grad av begriplighet kan 
hantera, förutse och se orsakerna bakom även svåra händelser och kriser. 
Antonovsky (2005) menar att rollsäkerhet är viktigt för upplevd begriplighet. Här 
innefattas både att känna till den egna rollen med tillhörande förväntningar och krav 
samt att vara förtrogen med andras roller och dessa roller i relation till varandra. 
Ännu viktigare än rollsäkerhet är trygghet i arbetet. Antonovsky beskriver att 
arbetstrygghet skapas genom den anställdes tilltro till att så länge reglerna efterföljs 
så får denne behålla sitt jobb. Dessutom måste den anställde vara trygg i att arbetet 
och verksamheten inte kommer att definieras som överflödig eller att konkurrensen 
inte är så hög att arbetet kommer avskaffas. Utöver detta spelar de sociala 
relationerna i arbetsgruppen en viktig roll för begripligheten. Gemensamma 
värderingar, gruppkänsla och tydliga normativa förväntningar gör att individerna i 
gruppen upplever omgivningen som förutsägbar. Även feed-back och gemensamma 
symboler och ritualer på arbetsplatsen skapar begriplighet (ibid).  
 
 

Hanterbarhet 
Med hanterbarhet menas i vilken grad individen upplever att resurser finns för att 
klara de krav som ställs. En individ med hög grad av hanterbarhet vet att hon kan 
klara sig ur även svåra situationer (Björkman & Carlsson, 2007). Antonovsky 
(2005) beskriver vikten av en god belastningsbalans för att individen ska uppleva 
komponenten hanterbarhet. Ju mer individen upplever att den själv eller behöriga 
andra formulerar problemen och kontrollerar lösningarna, desto mer troligt är att 
individen sätter tilltro till att problemen kan lösas. Med resurser menas både inre, 
som kunskap och självförtroende samt yttre, som utrustning och arbetsmetoder. 
Dessutom menar Antonovsky att andra personer i den formella strukturen påverkar 
känslan av hanterbarhet. För att göra ett bra jobb måste individen uppleva att andra 
personer i verksamheten gör ett bra jobb. Slutligen påverkas komponenten 
hanterbarhet av de informella sociala strukturerna i arbetsmiljön - att individen 
upplever att denne kan få stöd, bli avlastad eller tillåts misslyckas. Överbelastning 
är, enligt Antonovsky, det största problemet vad gäller känslan av hanterbarhet.  
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Meningsfullhet 
Den tredje komponenten, meningsfullhet, är nära knuten till motivation och innebär 
i vilken utsträckning en individ upplever att livet har en känslomässig innebörd. 
Hög känsla av meningsfullhet gör att individen känner mening med sitt 
engagemang och upplever att vissa saker är värda att investera energi och känslor i. 
Detta är, enligt Antonovsky (2005), den viktigast av de tre komponenterna då den 
är grundläggande för att individen ska kunna känna begriplighet och hanterbarhet. 
 

Även om KASAM fokuserar på de inre processer som skapar hälsa bortses inte från 
samhällets påverkan. Dock är fokus fortfarande på den inre känslan och inte på 
samhällets strukturer. Känslan av meningsfullhet uppkommer ur en stadigvarande 
upplevelse av medverkan och medbestämmanderätt i socialt värdesatt 
beslutsfattande. Att individen upplever sig ha något att säga till om, känner 
betydande ansvar för sitt handlande och vet att dennes insats påverkar resultatet 
skapar en känsla av mening i tillvaron. Medbestämmande leder inte automatiskt till 
meningsfullhet, utan medbestämmandet måste finnas inom en verksamhet som är 
socialt värdesatt (Antonovsky, 2005). Hemmafruar kan användas som exempel för 
att illustrera en grupp med lågt socialt värde. Antonovsky menar att då 
hemmafruars obetalda arbete inte värdesätts högt i västerländska samhällen, finns 
små förutsättningar för att komponenten meningsfullhet ska växa sig stark hos dem. 
Roller tillskrivs olika socialt värde i olika subgrupper och även om samhället i stort 
nedvärderar vissa roller kan den närmaste omgivningen väga upp detta så att 
meningsfullhet ändå upplevs (Antonovsky, 2005).   
 

Antonovsky (2005) diskuterar även glädje och stolthet i arbetet som skapande kraft 
av upplevd meningsfullhet. Förutom medbestämmanderätt och viss grad av 
autonomi framhålls att samhällets värdering av verksamheten påverkar den inre 
känslan av meningsfullhet. Därtill påverkar huruvida individen upplever att den 
sociala värderingen av dennes arbete motsvarar de egna kriterierna på rättvisa 
(ibid). Känslan av meningsfullhet beror därmed till viss del på verksamhetens 
karaktär och hur denna betraktas av samhället.        
 
 

3.2.1 KASAM i studien 
 

I min studie är teorin om KASAM användbar för att visa på vilka inre faktorer som 
kan skapa, stärka eller stjälpa yrkesstolthet. Känslan av sammanhang antas således 
vara nära knuten till upplevd yrkesstolthet. Antonovsky utvecklade också en skala 
för att mäta graden av KASAM. I min studie avser jag inte att mäta någonting, utan 
använder teorin för dess begrepp och antaganden om inre faktorers påverkan, i det 
här fallet, på yrkesstolthet. Jag avser således inte att använda teorin i dess helhet, 
utan fokuserar på de tre komponenterna samt de kopplingar Antonovsky gör mellan 



 

 

27 

arbetsliv och KASAM. På så sätt kan jag fånga upp och belysa den inre känslan av 
yrkesstolthet.  
 

Begriplighet är en viktig komponent för socialsekreterare då de ständigt möter 
orättvisor och människor i svåra livssituationer. Utan att ha inre förklaringsmodeller 
och förståelse riskerar socialsekreterare att må dåligt av vad de möter i sitt yrke. 
Inom komponenten hanterbarhet ryms känslan av att disponera över både inre och 
yttre resurser. Tidigare forskning pekar på att socialsekreterare känner att de saknar 
yttre resurser för att utföra ett bra arbete (Arbetsmiljöverket, 2007; SKTF 2007; 
SSR, 2008). Även inre resurser har visats vara låga bland socialsekreterare, då 
arbetsrelaterad ohälsa främst orsakad av stress drabbar många socialsekreterare 
(Arbetsmiljöverket, 2007; Tham, 2008). Att socialsekreterare värderar sin egen 
skicklighet lägre än andra anställda inom människovårdande yrken visar även det 
på låg grad av inre resurser (Tham, 2008). Om socialsekreterare känner att de 
saknar resurser, kan de då vara yrkesstolta? Meningsfullhet har kopplats ihop med 
yrkesstolthet av bland annat Gustafsson et al. (1997:46). De beskriver 
meningsfullhet på jobbet som ”... anställdas möjligheter att känna att arbetet leder 
till någonting, som i viss mening är viktigt eller fyller en funktion.” Då 
socialsekreterare utför ett för välfärden grundläggande arbete och hjälper utsatta 
människor kan antas att meningsfullheten är hög. Dock kan även det motsatta gälla 
då långt ifrån alla insatser ger önskade resultat. Att socialsekreterarens arbete aldrig 
tar slut, utan svåra ärenden avlöser varandra kan tänkas leda till en känsla av 
hopplöshet som kan påverka yrkesstoltheten. 
 
 

3.3 Sammanfattning teorier   
 

De två teorierna sociala rummet av positioner, av Bourdieu och KASAM, av 
Antonovsky används som teoretisk referensram för denna uppsats. Teorierna kan 
betraktas som verktyg jag använt, eller glasögon jag burit, i mitt analysförfarande. 
Tillsammans med den tidigare forskningen utgör de en förståelsegrund för ämnet 
yrkesstolthet bland socialsekreterare och erbjuder viktiga tolkningsmöjligheter.   
 

Bourdieus teori har en sociologisk ansats där samhällets reproduktion av sociala 
klasser står i fokus. Teorin förklarar dels vilka grupper som hamnar var i en 
flerdimensionell hierarki och dels varför vissa grupper tillskrivs olika hög status. 
Några centrala begreppen i teorin är det sociala rummet av positioner, som 
kännetecknar hela samhället, kapital, vilket innebär tillgångar och egenskaper, 
agenter, vilket betyder individer eller grupper samt strategier som är agenters 
försök att vinna status och makt i det sociala rummet av positioner (Broady, 1998; 
Bourdieu, 2004; Carle, 2007). Bourdieus teori och begrepp kan hjälpa mig att i 
denna uppsats besvara frågor som vilka särskilda händelser lyfter socialsekreterarna 
fram som källor till yrkesstolthet, det vill säga vilket kapital får socialsekreterarna 
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att känna stolthet över sitt yrke? Var i det sociala rummet av positioner uppfattar 
socialsekreterarna att de finns? Kan någon hierarki urskönjas i deras berättelser och 
hur kan detta påverka yrkesstoltheten?  
 

Antonovskys teori är psykologisk och förklarar vad hos en individ som gör att 
denne har en känsla av sammanhang, KASAM. För att denna känsla ska uppstå ska 
de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet infinna sig hos 
individen. Begriplighet innebär att individen kan hantera, förutse, och se orsakerna 
bakom händelseförlopp och fenomen. Med hanterbarhet menas i vilken grad 
individen upplever att inre och yttre resurser finns för att klara de krav som ställs 
(Antonovsky, 2005). En individ med hög grad av hanterbarhet vet att hon kan klara 
sig ur även svåra situationer (Björkman & Carlsson, 2007). Meningsfullhet är nära 
knuten till motivation och innebär i vilken utsträckning en individ upplever att livet 
har en känslomässig innebörd. Hög känsla av meningsfullhet gör att individen 
känner mening med sitt engagemang och upplever att vissa saker är värda att 
investera energi och känslor i (Antonovsky, 2005). KASAM som teori hjälper mig 
att förstå och analysera hur de inre faktorerna, känslorna, påverkar yrkesstoltheten. 
Vad i socialsekreterarnas berättelser har stärkt eller försvagat deras yrkesstolthet 
och deras känsla inför sitt arbete? Hur kan yrkesstoltheten förstås i relation till 
upplevd begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet?  
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4. Metod 

 

4.1 Hermeneutisk forskningsansats och abduktiv 
teoribildning 
 

I min studie antar jag en hermeneutisk ansats vilket innebär att tolkningens 
betydelse betonas. Grundantaganden inom hermeneutiken är att mening skapas och 
kan förstås i dess kontext och att all förståelse påverkas av vår förförståelse. 
(Thomassen, 2007).  Detta sammanfaller väl med både studiens syfte som är att 
undersöka stolthet i yrkesgruppen socialsekreterare och studiens metod med fokus 
på kritiska händelser.   
 

Fokus för hermeneutiken är enligt Widerberg (2006) att lyfta fram informantens 
perspektiv och tolkning, vilket är vad jag i denna uppsats ämnar göra. Jag gör 
således inte anspråk på att genomföra en objektiv studie, utan är medveten om att 
min studie är en tolkning av informanternas tolkning av verkligheten, vilket 
diskuteras av Thomassen (2007). En utgångspunkt är att det inte finns någon 
förförståelse som är fri från fördomar. All skriven text förutsätter en viss tolkning 
av verkligheten. Denna tolkning görs av läsaren (Gadamer, 1997). För att visa vilka 
sanningar jag bär med mig, så att du som läsare själv kan bilda dig en uppfattning 
av hur jag som forskare kan ha påverkat studien, redogör jag under nästkommande 
rubrik för min förförståelse.  
 

Vid kvalitativa studier antas ofta ett induktivt förhållningssätt, vilket betyder att 
teorin skapas utifrån empirin. Motsatsen är deduktion då forskaren drar slutsatser 
om det studerade från redan skapade teorier (Alvesson & Sköldberg, 2008). Då jag 
har förkunskap om ämnet, dels genom min utbildning och dels genom den tidigare 
forskningen men inte är ute efter att pröva hypoteser antar jag istället ett tredje 
förhållningssätt – abduktion. Arbetsgången blir då att med viss teori i grunden samt 
med den förkunskap jag bär med mig, samla in empiriska data och sedan forma 
mönster av dessa (ibid). Abduktiv arbetsgång och hermeneutisk ansats fungerar väl 
tillsammans då en princip inom hermeneutiken är att forskaren söker förståelse 
genom att ständigt pendla mellan delar och helhet (Kvale, 1997). Inom 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av den hermeneutiska ansats som 
präglat denna studie. Jag redovisar även den förförståelse jag som forskare har 
med mig och som kan ha påverkat denna studie. Vidare förklarar jag hur jag i 
genomförandet har valt att gå tillväga steg för steg samt motiverar dessa val. I 
kapitlet redogörs slutligen för de etiska riktlinjerna studien utgått från samt 
vilka etiska reflektioner och ställningstaganden som gjorts.  
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hermeneutiken kallas denna pendelrörelse den hermeneutiska cirkeln. Alvesson & 
Sköldberg (2008) förklarar denna cirkel genom en jämförelse med Bibeln – för att 
förstå en bibeltext krävs kunskap om Bibelns helhet, dess grundbudskap och för att 
förstå Bibelns grundbudskap krävs förtrogenhet med de olika delarna. Att beteckna 
detta som en cirkel, skriver Thomassen (2007), är missvisande då förståelsen inte 
går runt och återkommer till samma utgångsläge, utan ständigt rör sig mot ny 
förståelse. På så sätt kan cirkeln snarare ses som en spiral.  
 

4.1.1 Förförståelse 
 

Såväl min utbildning som mina tidigare erfarenheter har påverkat denna studie. Jag 
har själv socionomexamen och har på så vis inblick i och praktikerfarenhet av 
socialsekreteraryrket. På många sätt kan jag själv se att jag är präglad av min 
utbildning och mina tankar om yrkeslivet inom socialtjänsten. Idén till studien fick 
jag under min sista termin på socionomprogrammet då vi i klassen diskuterade 
yrkesidentiteter och yrkesstatus. Jag slogs av hur negativ bild många av mina 
klasskamrater hade av socialsekreterares yrkesstatus och började fundera kring 
självförtroendet och yrkesstoltheten på ett socialkontor. Även om min förförståelse 
kring ämnet socialt arbete och socialsekreterare är relativt stor, är ämnet 
yrkesstolthet nytt för mig. Med min hermeneutiska ansats ser jag inte förförståelsen 
som något negativt, snarare tvärtom. Det är tack vare förförståelse hermeneutiker 
menar att ny kunskap kan nås (Thomassen, 2007). Det är också genom min 
förförståelse av såväl ämnet som av vetenskapsteori och metodologi som metod och 
tidigare forskning har valts ut.  

 

4.2 Forsknings- och datainsamlingsmetod 
 

En kvalitativ studie syftar till att gestalta och karaktärisera ett fenomen (Larsson, 
2008). I denna studie är detta fenomen yrkesstolthet bland socialsekreterare. 
Kvalitativ metod stämmer väl överens med den hermeneutiska ansatsen, då de har 
gemensamt att söka en mer djupgående förståelse som tolkningsunderlag (Kvale, 
1997). Den här studien bygger på empiri som samlats in genom kvalitativa 
intervjuer. Styrkan med kvalitativa intervjuer är att de är vardagsnära. De liknar de 
samtal vi dagligen för med personer i vår omgivning (Holme & Solvang, 1997). 
Enligt Liamputtong & Ezzy (2005) syftar kvalitativa intervjuer till att ge en grund 
för att försöka beskriva och förstå människors upplevelser, varför metoden passar 
väl för syftet med denna uppsats. Innan det första intervjutillfället genomförde jag 
en pilotintervju med en bekant för att testa frågorna och reflektera. Efter detta 
gjordes några mindre ändringar av frågorna.  
 

Fyra intervjuer har genomförts. Varje intervju har varat en till en och en halv timme 
och genomförts på informanternas respektive arbetsplats. Med uttalat samtycke från 
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informanterna har intervjuerna spelats in på band. Endast jag själv och informanten 
har funnits i rummet då intervjuerna genomförts. Efter vardera intervju har jag 
transkriberat dem ordagrant, dock med anpassning till skriftspråk för att öka 
läsbarheten. Att spela in intervjuerna hjälpte mig som intervjuare att koncentrera 
mig på samtalet och har säkrat att jag i analysen inte missat någonting som sagts 
(Kvale, 1997). Intervjuerna har utgått från en semistrukturerad intervjuguide5, vilket 
gett mig som intervjuare visst stöd men ändå frihet att följa upp intressanta spår och 
ställa följdfrågor (Liamputtong & Ezzy, 2005). Varje intervju inleddes med 
bakgrundsfrågor kring informanternas utbildning och arbetslivserfarenhet. Detta för 
att kunna belysa yrkesstoltheten i dess kontext. Härefter frågade jag informanterna 
om de händelser jag på förhand bett dem tänka ut, vilket beskrivs vidare i 
nästkommande stycke. I intervjuguiden fanns även på förhand formulerade frågor 
om exempelvis yrkesstolthet och arbetssituationen samt exempel på följdfrågor jag 
som intervjuare kunde ta till för att säkra fylliga och uttömmande beskrivningar och 
berättelser från informanterna.  
 

4.2.1 Kritiska händelser  
 

Kritiska händelser, critical incident technique, CIT är en forskningsmetod som 
utvecklades av John C. Flanagan under 1950-talet. Kritiska händelser är specifika 
händelser eller händelsetyper som informanterna upplever på något sätt har 
påverkat dem.  Språkligt bör klargöras att begreppet ”kritiska” inte här avser 
negativa händelser, utan innebär ”signifikanta” eller ”avgörande” händelser 
(Gustafsson et al. 1997). CIT som användningsområde är brett och metoden 
tillämpas av forskare inom bland annat psykologi, organisation, medicin och socialt 
arbete. Metoden användes i en studie av Herzberg et al. (1959) för att studera 
arbetsmotivation, varför jag menar att den lämpar sig väl även för att studera det 
närliggande fenomenet yrkesstolthet. Flanagan beskrev att CIT inte ska ses som en 
fastställd karta över forskningsprocessen, utan snarare som ett flexibelt verktyg som 
bör anpassas efter varje specifik studie. Denna flexibilitet är en av fördelarna med 
CIT. En annan fördel är att den fokuserar på specifika händelser vilket ger forskaren 
möjlighet att identifiera vändpunkter. Inom outforskade områden, som yrkesstolthet 
bland socialsekreterare, är sådana vändpunkter intressanta och skapar fruktbart 
underlag för vidare forskning (Butterfield et al., 2005). Larsson (2008) menar att i 
hennes avhandling om mellanchefers upplevelse av förutsättningar för att bedriva 
utvecklingsarbete var CIT givande då den krävde av informanterna att de 
reflekterade mer på djupet över de händelser de beskrivit. Detta gav enligt Larsson 
henne som forskare en djupare förståelse men var också stärkande för 
informanterna, som fick möjlighet att kritiskt reflektera.  
 

                                                
5 Se bilaga II 
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I denna uppsats har intervjuer med fokus på CIT använts som 
datainsamlingsverktyg. På förhand genom telefonkontakt och missivbrev bad jag 
informanterna att tänka ut tre till fem specifika händelser som de upplever har 
påverkat deras yrkesstolthet. I intervjusituationerna lät jag informanterna tala fritt 
om dessa och ställde vid behov följdfrågor. CIT har även använts som 
analysredskap, vilket redovisas under rubrik 4.4.    
 
 

4.3 Urval 
 

Att studien grundats på fyra intervjuer anser jag är lämpligt med tanke på CIT. Fler 
intervjuer hade gjort det svårt för mig att analysera de olika händelserna samt ge 
läsaren en överskådlig och detaljrik version av de olika berättelserna. Jag har valt 
att intervjua informanter från olika kommuner. Detta är främst av etiska skäl, då 
CIT kan innebära att berättelserna som presenteras är relativt utlämnande. Att 
informanterna verkar i olika kommuner minimerar dessutom risken att en viss 
arbetsplatsdiskurs lyser igenom i resultatet. Syftet med studien är att undersöka 
vardera socialsekreterares subjektiva känsla och upplevelse av yrkesstolthet. 
Urvalet kan sägas vara ett kriterieurval där kriterierna är dels socialsekreterare inom 
individ- och familjeomsorgen och dels flerårig erfarenhet av yrket (Liamputtong & 
Ezzy, 2005).  
 

För att komma i kontakt med informanterna valde jag att ringa socialkontorets 
alternativt kommunens växel. Av telefonisterna fick jag direktnummer till 
socialsekreterare som matchade mina uppställda kriterier. Tillvägagångssättet 
styrdes av att jag inte ville tillfråga informanterna via någon chef, då en sådan 
förfrågning kan uppfattas som en befallning eller en förväntan från chefens sida. 
För mig har det varit ytterst viktigt att informanterna deltagit av frivillighet och 
vilja. Efter att ha talat med informanterna på telefon mailade jag dem ett missivbrev 
där syfte, metod och etiska ståndpunkter tydliggjordes6.  
 
 

4.4 Bearbetning och analysförfarande 
 

Då hermeneutik, liksom abduktion, framhäver vikten av att pendla mellan delar och 
helhet sker analysprocessen inte vid ett särskilt tillfälle, utan pågår kontinuerligt 
genom hela studien. Att jag som forskare inte kan bortse från min egen förförståelse 
innebär att jag före, under och efter intervjuerna har påverkats av tidigare forskning, 
teorier samt min förförståelse. Ett exempel på detta är att jag redan under första 
intervjun reflekterade över likheter med tidigare forskning och i de följande 
                                                
6 Se bilaga I 
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intervjuerna dessutom såg likheter mellan intervjuerna. Detta går i linje den 
hermeneutiska spiralen - att jag strävat efter att se till sammanhanget, samt att växla 
mellan delar och helhet (Alvesson & Sköldberg, 2008). Både Thomassen (2007) 
och Bryman (2002) menar att hermeneutiska principer inte bara är tillämpbara som 
förståelseram utan även för kvalitativ analys.  Även CIT, erbjuder vägledning i 
analysförfarandet. Två steg i analysen enligt CIT är att först forma en referensram, 
vilket jag gjort genom min förförståelse, valda teorier, tidigare forskning och den 
semistrukturerade intervjuguiden. Teman ska sedan formas efter vad som 
uppkommit i datainsamlingen (Butterfield et al. 2005). Kvale (1997:50ff) beskriver 
sju principer som Radnitzkys satt upp för hermeneutisk analys. Hur jag gått tillväga 
steg för steg och hur dessa sju principer har väglett mig beskrivs här nedan.  
 

Första steget i bearbetningen av mitt intervjumaterial var att transkribera 
intervjuerna. Efter transkriberingen läste jag igenom vardera intervju vid ett flertal 
tillfällen, då jag också markerade stycken eller ord som jag upplevde återkom i de 
olika intervjuerna samt skrev marginalanteckningar kring allt sådant jag fann 
särskilt intressant. Widerberg (2006) beskriver ett liknande förfarande då hon kallar 
detta att söka efter ”analystrådar”. Genom analystrådarna fick jag en överskådlig 
bild och kunde se återkommande teman. Dessa teman testade jag sedan mot mina 
analystrådar. Härmed har två av principerna för hermeneutisk tolkning följts - att 
växla mellan delarna och helhet och att söka efter det som är återkommande och 
likartat i materialet (Kvale, 1997). Princip tre och fyra är likartade och handlar om 
att enskilda uttalanden ska jämföras mot helheten och dessutom ska autonoma 
uttalanden ställas mot sammanhanget. Detta har jag gjort genom att välja ut citat 
som är representativa och genom att skriva fram de teman jag verkligen kunnat 
urskönja. Citat har dessutom återgetts ordagrant för att inte förvanska dess innehåll 
samt i den helhet som krävs för att dess innebörd ska framgå. Den femte och sjätte 
principen betonar intervjuarens roll och medvetenhet. Här framhålls att en 
intervjuare bör ha kunskap om ämnet för att kunna förstå och leda samtalet, samt 
vara medveten om sina egna fördomar och föreställningar. Vid intervjutillfällena 
hade jag mer eller mindre färdigställt kapitlet om tidigare forskning och har gjort 
mitt bästa för att reflektera kring min egen roll och hur min förförståelse påverkar 
analysen. Detta diskuteras vidare i stycke 6.2.3. Enligt den sjunde och sista 
principen ska hermeneutisk analys vara kreativ (Kvale, 1997). Kreativa inslag i min 
analys anser jag har varit att anamma dessa sju principer, kombinera dem med CIT 
samt att söka efter kreativa tolkningar.   
 

Frågeställningarna, som var uppställda innan intervjuerna och därmed styrde vilka 
frågor som ställdes blev de naturliga rubrikerna under vilka de identifierade temana 
placerades in. Widerberg (2006) menar att analysteman kan formas efter empirin, 
teorin eller framställningsformen och att en kombination av dessa är det mest 
vanliga samt att föredra. I min analys har jag i olika grad utgått från dessa tre. 
Teorin och tidigare forskning har styrt empirin genom de frågor jag valt att ställa 
och hur jag formulerat denna studies frågeställningar. Vidare styrde empirin 
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analystrådarna. Framställningsformen där jag ville sortera efter frågeställningarna, 
styrde rubrikerna. Att ordna resultatet efter frågeställningarna och teman menar jag 
ger en mer tydlig och överskådlig bild av vad jag funnit och tolkat. Dessa teman 
redovisas i kapitel fem.  
 
 

4.5 Etik 
 

En studie kan inte vara bra om inte etiska aspekter har övervägts och 
hänsynstaganden gjorts. Kvalitativ forskning kan på många sätt blotta dess 
informanters privata känslor och upplevelser. Därför är det av största vikt att 
forskaren på alla tänkbara sätt förhindrar att någon skadas av studien (Peled & 
Leichtentritt, 2002). Detta har jag gjort dels genom att grundligt reflektera och 
anpassa studiens genomförande efter etiska aspekter, dels genom att följa de fyra 
krav som finns uppställda i Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer.  
 

Informationskravet innebär att de av forskningen berörda personerna informeras om 
syftet med studien, genomförandet samt deras villkor för deltagandet. Detta har 
uppfyllts både genom den första telefonkontakten och genom missivbrevet.  
Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får bestämma över sin medverkan. 
Detta har klargjorts på samma sätt som ovan. Konfidentialitetskravet betyder att 
informanter ska försäkras största möjliga konfidens och att personuppgifter ska 
förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. I stycke 4.3 beskriver jag vilka 
åtgärder jag tagit för att säkra informanternas anonymitet. Utöver detta har jag i 
transkriberingen inte skrivit ut något som kan avslöja informanternas identitet. 
Ljudupptagningarna har raderats så snart transkriberingen gjorts klart. 
Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast får användas i studien. Detta har 
jag informerat informanterna om och allt råmaterial kommer att förstöras efter 
avslutad studie (Vetenskapsrådet, 2002).  
 

Både Kvale (1997) och Peled & Leichtentritt (2002) framhäver vikten av att tänka 
etiskt i alla faser av forskningsprocessen. Intervjun som metod kan beröra och 
påverka såväl informanter, intervjuaren och dem som senare tar del av resultatet. 
Jag menar att etiska hänsynstaganden gjorts genom hela studien. Förutom att jag 
tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer enligt ovan finns en 
etisk aspekt i vilka jag valt att intervjua. Min studie undersöker inte en redan utsatt 
samhällsgrupp. Snarare kan informanterna ses som en stabil grupp då yrket som 
socialsekreterare kräver viss emotionell stabilitet och styrka. Att begränsa studien 
till informanter med flerårig erfarenhet av IFO-arbete talar för att socialsekreterarna 
känner sig någorlunda trygga i sin yrkesroll och har förmåga att reflektera kring 
sina känslor inför yrkesrollen. Kvale (1997) menar att varje intervjusituation 
medför en bestämd maktasymmetri, där den som intervjuar har övertaget genom att 
vara den som styr samtalet. Här ser jag det som positivt att vara ensam forskare, då 
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denna obalans jämnas ut genom att vi är ”en mot en”. Informanterna har även givits 
tillfälle att via mail opponera sig mot, ta bort eller tillägga något till det jag skrivit 
om dem i min analys. Detta menar jag minskar maktövertaget då det är 
informanterna som i slutändan bestämmer vilken information om dem som lämnas 
ut.    
 

Att i resultatet lyfta fram de berättelser informanterna delat med sig av kring de 
kritiska händelserna kan vara både utlämnande och intimt. Av denna anledning har 
jag varit tydlig för informanterna hur jag avsett att presentera deras händelser. Det 
har också varit av stor vikt att informanterna känt sig trygga. Trygghet har jag 
försökt skapa genom att ge tydlig information, att vara väl förberedd vid 
intervjusituationerna, att informanterna vet att de är anonyma och att på förhand ha 
informerat om ungefär vad intervjun kommer att handla om. Det har också varit 
informanternas val när och var intervjun genomförts.  
 

En etisk reflektion bör även göras kring ämnet yrkesstolthet, som mycket väl kan 
vara känsligt. Att känna sig stolt är en positiv emotion, men om motsatsen 
framkommer, det vill säga att socialsekreterarna inte är stolta eller kanske till och 
med skäms över sitt yrke kan detta väcka negativa reaktioner. Likaså kan det vara 
känslomässigt berörande att berätta om enskilda händelser som upplevts som 
jobbiga eller till och med traumatiska i ens yrkesliv. Genom metoden med de 
kritiska händelserna har informanterna haft fullständig frihet att själva välja ut vilka 
händelser de velat lyfta. Att de redan på förhand fått instruktioner av mig att tänka 
ut några specifika händelser menar jag har gett informanterna möjlighet att 
reflektera och känna efter. Informanterna har varit genomgående positiva till 
intervjun. Flera av dem sade att ämnet i sig är viktigt att lyfta och någon uttryckte 
att intervjuer är personligt och yrkesmässigt givande, då de ger tillfälle för 
reflektion och eftertanke. Etisk forskning ska enligt Peled & Leichtentritt (2002) 
gagna dess deltagare. Ämnet kan även beröra personer som inte är direkt knutna till 
studien. I de kritiska händelserna berättar socialsekreterarna om enskilda ärenden 
och klienter som påverkat deras yrkesstolthet. Att dessa klienter kan läsa denna 
studie och känna igen sig är möjligt. Dock menar jag att den etiska aspekten i detta 
är täckt, dels då dessa klienter anonymiserats av socialsekreterarna. Inga namn har 
nämnts för mig. Dels är socialsekreterarna anonymiserade och därutöver de 
kommuner dessa arbetar inom. Dessutom ligger inte fokus i de kritiska händelserna 
på klienterna, utan på socialsekreterarnas känslor och yrkesstolthet. Att studien på 
något sätt berör dem som läser den är en förhoppning och ett underliggande syfte. 
Min intention har aldrig varit att lyfta fram någon eländesbild av socialsekreterarnas 
arbete eller yrkesstolthet. Snarare vill jag med denna studie skapa kunskap kring 
vad som påverkar yrkesstoltheten och kanske till och med stimulera till diskussion 
bland såväl studenter som yrkesverksamma. Jag menar att ett sådant syfte i sig är en 
etisk styrka. Peled & Leichtentritt (2002) benämner detta som empowerment och 
menar att all kvalitativ forskning ska syfta till att öka individers eller gruppers 
förutsättningar att förstå och kunna ta kontroll över sin situation.    
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4.6 Sammanfattning metod 
 

I studien antas hermeneutisk ansats, vilket innebär att tolkningens betydelse lyfts 
fram och all kunskap och förståelse sägs vara avhängig förförståelsen. Därför har 
jag i kapitlet redogjort för hur jag som forskare, med socionomexamen och viss 
erfarenhet från socialsekreteraryrket, kan ha påverkat denna studie. Hermeneutiken 
poängterar även att mening skapas utifrån sammanhanget och att förståelse kan nås 
genom att pendla mellan och jämföra delar och helhet, vilket ibland kallas den 
hermeneutiska spiralen (Thomassen, 2007). Detta fungerar väl med den 
teoribildning, abduktion, som används i studien. Abduktiv arbetsgång är att med 
viss teori i grunden, KASAM, Bourdieu och tidigare forskning, samt med den 
förkunskap jag bär med mig, samla in empiriska data och forma mönster av dessa 
(Alvesson & Sköldberg, 2008).  
 

Kvalitativ metod, som används i studien, syftar till att gestalta och karaktärisera ett 
fenomen genom att söka en mer djupgående förståelse som tolkningsunderlag 
(Kvale, 1997; Larsson 2008). Datainsamlingsmetoden som använts har varit 
kvalitativa intervjuer. Dessa har utgått från en semistrukturerad intervjuguide, 
spelats in på band och sedan transkriberats. Detta förfarande har hjälp mig att 
koncentrera mig på vad som sägs istället för att anteckna eller fokusera på 
kommande intervjufrågor (Kvale, 1997; Liamputtong & Ezzy, 2005). Fokus i 
intervjuerna har varit på de kritiska händelserna jag på förhand bad informanterna 
fundera över. Critical incident technique, CIT, är en forskningsteknik som innebär 
att specifika händelser eller händelsetyper som identifierats som ”signifikanta” eller 
”avgörande” lyfts fram som dataunderlag (Gustafsson et al., 1997; Butterfield et al., 
2005). Fyra intervjuer har genomförts. Urvalet kan beskrivas som ett kriterieurval 
där kriterierna är dels socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen och dels 
flerårig erfarenhet av yrket (Liamputtong & Ezzy, 2005). Analysförförandet har 
vägletts av CIT samt hermeneutiken. De sju principer som Kvale (1997) beskriver 
för hermeneutisk analys har följts. Kortfattat kan tillvägagångssättet beskrivas som 
sökande efter ”analystrådar”, identifierandet av återkommande teman, jämföra delar 
mot helhet samt strukturera resultatet så att det blir förståeligt, lätt att följa och inte 
förvanskar den ursprungliga meningen.  
 

En studie kan inte vara bra om inte etiska aspekter har övervägts och 
hänsynstaganden gjorts (Peled & Leichtentritt, 2002). Denna studie följer 
Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Därutöver har jag grundligt reflekterat 
över och anpassat studien efter etiska aspekter. Att inte studera en redan utsatt 
samhällsgrupp, att välja informanter från olika kommuner och att ge informanterna 
möjlighet att ta del av och ändra i resultatet är exempel på etiska hänsynstaganden 
som gjorts.  
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5. Resultatanalys 

 

5.1 Informanterna  
 

Lena 
Lena är i 50-årsåldern och läste sociala omsorgslinjen i början av 90-talet. 
Utbildningen beskriver Lena som en arbetsledarutbildning på fem terminer med 
fokus på ledarskap inom äldre- eller handikappomsorgen. Några förväntningar eller 
förhoppningar om att arbeta inom socialtjänsten fanns inte hos Lena före eller under 
utbildningen. Att hon hamnade inom individ- och familjeomsorgen var något av en 
slump. Efter examen arbetade Lena några månader som vårdbiträde, när hon sökte 
och fick ett vikariat som socialsekreterare inom en grupp som arbetade med vuxna 
missbrukare. Där arbetade hon några få år fram till första föräldraledigheten. När 
hon kom tillbaka hamnade hon istället i en grupp som arbetade med både vuxna och 
ungdomar. Då kommunen genomfört flera större omorganisationer har Lena under 
sina cirka 20 år som socialsekreterare arbetat på många olika socialkontor mot olika 
målgrupper. Dock har hon hela tiden stannat inom samma kommun, vilken är en 
större sådan. Genom jobbet har hon vidareutbildat sig med vissa högskolepoäng 
inom juridik och kurser om barn och ungdomar. Dessutom har Lena genomgått 
metodutbildningar som exempelvis BBIC och MI7. Sedan sju år är Lena 
socialsekreterare på kommunens mottagningsgrupp. Där arbetar hon med att ta 
emot nya ärenden och göra en första bedömning hur och av vem dessa ska hanteras.  

 

                                                
7 BBIC och MI = BBIC, Barns behov i centrum, är en utredningsmodell som socialtjänsten ibland använder i 
barnavårdsutredningar (Socialstyrelsen, 2008). MI, motiverande intervjuer, är en samtalsmetod som ibland används 
av socialtjänsten i förändringsarbete. (URL 7).   

I det här kapitlet redovisas det resultat jag kommit fram till genom de fyra 
intervjuerna. För att skapa intresse och större förståelse för vad som tas upp 
inleds kapitlet med en kort beskrivning av vardera intervjuad socialsekreterare.   
Resultatet redovisas rubricerat efter frågeställningarna. Under dessa beskrivs 
och exemplifieras genom citat de teman som framgått i analysarbetet. 
 

 I detta kapitel har jag valt att för tydlighetens skull kombinera 
resultatredovisningen med den egna analysen. Här blandas således de teman 
jag funnit med egna resonemang, samt paralleller som dragits till teorier, 
begrepp och tidigare forskning. Mest fokus ägnas, i linje med det metodval som 
gjorts, åt de kritiska händelserna.   
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Karin 
Karin är omkring 30 år och har Magisterexamen från samhälls- och 
kulturanalysprogrammet, vilket är en fyraårig tvärvetenskaplig 
universitetsutbildning. Karin hade tidigt siktet inställt på att hon ville arbeta med 
barn och ungdomar, men planerade inte att bli just socialsekreterare. Efter examen 
arbetade hon ett tag med handläggning av sjukpenning på Försäkringskassan. Där 
trivdes hon inte med de rutinmässiga arbetsuppgifterna och ville ha ett jobb där hon 
kunde känna att hon i större utsträckning hjälpte människor. Hon fick då ett vikariat 
inom socialtjänsten där hon dels arbetade med försörjningsstöd och dels gjorde 
missbruksutredningar. På sin nuvarande arbetsplats, som är i en liten kommun, har 
hon varit sedan 2005 och arbetar nu främst med barn- och ungdomsutredningar. 
Genom arbetet har Karin gått kortare vidareutbildningskurser i exempelvis 
barnsamtal och MI.    

 
Johan 
Johan är drygt 30 år och tog socionomexamen 2006. Han kommunanställdes direkt 
efter examen då chefen för missbrukarvården visste att pensionsavgångar var på 
väg och ville säkra att Johan fick en av de platserna. Till en början placerades han 
som socialsekreterare på en tillnyktringsenhet, där han arbetade med att ta emot 
onyktra och drogpåverkade personer. Sedan drygt två år tillbaka arbetar han som 
socialsekreterare med missbruksutredningar, vikarierar i kommunens socialjour och 
är kontaktperson för kommunens Subutex- och Metadonprogram8. Kommunen som 
Johan arbetar i är medelstor. Johan arbetade innan utbildningen på ett 
elektronikföretag, men blev utan anställning då företaget lades ned. Johan bestämde 
sig då för att läsa vid högskolan och valet stod mellan datakommunikation och 
socionomprogrammet. Eftersom Johan helst ville arbeta med människor valde han 
att bli socionom. Sina praktikperioder gjorde han på Försäkringskassan och 
Försörjningsstöd, där han även sommarvikarierade under utbildningen. Genom 
arbetet har Johan gått en nätverksledarutbildning, MI, lösningsfokuserat arbete samt 
läst högskolekurser i beroendelära och återfallsprevention.  

 
Anita 
Anita är omkring 50 år och tog socionomexamen 1982. Efter utbildningen hankade 
hon sig fram på olika vikariat, både som socialsekreterare, syokonsulent och lärare. 
Efter ett år fick Anita fast tjänst som chef på en arbetsmarknadspolitisk enhet som 
arbetade mot arbetslösa ungdomar. Där stannade hon några år fram till första 
föräldraledigheten. Sedan dess har hon arbetat som socialsekreterare, med avbrott 
för fler mammaledigheter. Anita beskriver att hon redan på lågstadiet bestämde sig 

                                                
8 Subutex- och Metadonprogram är program där bland annat missbrukare av heroin erhåller läkemedel för att 
motverka abstinensbesvär (URL 8). 
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för att hon ville bli socionom och arbeta med människor. Som barn drömde hon om 
att bli fängelsekurator men säger idag att hon helst av allt jobbar med barn och 
unga, eftersom hon ser stor förändringspotential i den målgruppen. Anita har under 
sina drygt 20 år som socialsekreterare arbetat i två olika kommuner, inom de flesta 
områden av IFO, både med vuxna, barn, ungdomar och familjerätt. Idag arbetar 
Anita i en mellanstor kommun där hon är mottagningssekreterare inom barn och 
ungdomsgruppen. Anita har vidareutbildning i olika metoder genom arbetet. Bland 
annat har hon gått en utbildning om hedersrelaterat våld.  

 
 

5.2 Vilken bild ger socialsekreterarna av sitt arbete och sin 
arbetssituation?  
 

Hög grad av trivsel 
De fyra informanterna arbetar inom olika kommuner, med olika målgrupper och har 
olika lång erfarenhet - mellan tre och drygt tjugo år. Tydligt gemensamt för dem är 
att de trivs med sina jobb. Anita säger att hennes arbete är roligt och gör henne 
stark.   

Jag trivs så! Jag tror aldrig jag har känt att usch idag ska jag åka till jobbet. Sen är inte alla 
dagar likadana men jag har aldrig känt att det är tråkigt att åka iväg. Jag känner att jag 
trivs och det är min sporre på nåt sätt.   
           Anita 
 

Lena, som också hon arbetat länge, berättar att hon ibland funderat på att byta jobb, 
för att testa på något annat. Det har dock inte blivit av då den höga trivseln hon 
känner har stoppat henne. 

Ibland tänker jag att jag borde göra nåt annat, så kan jag inte komma på nåt annat som är 
bättre, roligare. Då inser jag att jag inte vill sluta för jag trivs jättebra!  
           Lena 

 
Lena är den enda av informanterna som nämnt något om att byta arbete. Som citatet 
visar bekräftar dessa tankar dock den trivsel hon upplever på sitt nuvarande arbete 
och fungerar snarare som en positiv förstärkare än en negativ kraft. Det är, enligt 
min tolkning, inte missnöje med det nuvarande arbetet Lena avser utan en svag vilja 
att pröva ett nytt arbete. Tidigare studier av Svensson (2008) och Tham (2008) har 
visat att nästan hälften av alla socialsekreterare överväger att byta jobb, vilket alltså 
inte är fallet bland informanterna i denna studie. Trivseln bland informanterna går i 
linje med Svenssons (2008) resultat där en stor majoritet av socialsekreterarna 
uppgav att deras arbete var roligt och positivt laddat. Den mesta tidigare 
forskningen kring socialsekreterares arbete och arbetssituation pekar dock på 
negativa aspekter som hög arbetsbelastning och stress (Arbetsmiljöverket, 2007; 
SSR, 2008; Tham, 2008). Dessa negativa aspekter är ingenting socialsekreterarna i 
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denna studie har lyft själva. Snarare har stress och arbetsbelastning lyst med sin 
frånvaro på den öppna frågan om vad de upplevde som bäst respektive sämst med 
sitt arbete. Att få träffa många olika typer av människor och ha möjlighet att kunna 
hjälpa och stötta dessa är vad alla fyra socialsekreterarna uppskattar mest med sina 
jobb. Vad de uppger är sämst med arbetet skiljer sig något, gemensamt är dock att 
alla har tänkt efter en stund, medan svaret om vad som är bäst kom direkt. Lena 
eller Anita, som båda har gedigen erfarenhet av arbetet svarar att de inte vet vad 
som är sämst med arbetet, vilket jag menar säger mycket om deras trivsel. Även 
Johan säger att han tycker så mycket om sitt jobb att han har svårt att uppge något 
som särskilt negativt, men säger efter en stund att löneläget är det sämsta. Enligt 
den studie SSR (2008) lät göra var löneläget och arbetsbelastningen det vanligaste 
missnöjet bland socialsekreterare. I denna studie uppgav ingen att 
arbetsbelastningen var det sämsta med arbetet och endast en, efter att ha tänkt efter, 
tog upp löneläget. Det Karin upplever är sämst med socialsekreteraryrket är att ofta 
sakna ”ett toppalternativ” och tvingas välja mellan lösningar där ingen känns direkt 
bra. Både Karin och Anita uppger dessutom att trots den känslomässiga tyngden 
som finns i alla ärenden där tvångslagstiftningen används, anser de att den ger dem 
viktiga möjligheter och är en bra del av jobbet. Detta kan kopplas till KASAM-
komponenten hanterbarhet (Antonovsky, 2005). För Karin och Anita innebär 
tvångslagen en resurs i arbetet, en chans att möta upp de krav som situationen 
ställer på ingripande och insatser. Tvångsmöjligheterna ger således högre grad av 
hanterbarhet. 
  

Men för mig är det bästa också det här med att kunna gå in med tvång ibland. För att jag 
är den som kan göra det när det faktiskt behövs. 
           Karin 
 
När man ser att saker blir bra ibland till och med mot människors vilja. Man känner att 
man får tillbaka, man kan träffa de här människorna på gatan som kan hälsa och man 
känner wow, det blev bra!  
           Anita 

 

Sammantaget ger socialsekreterarna en mycket positiv bild av sitt arbete och uppger 
att de i hög grad trivs med både arbetsuppgifter och på arbetsplatsen.   
 
 
Goda arbetsvillkor 
Utifrån den positiva bilden av sitt arbete och sin arbetssituation informanterna 
beskrev under intervjuerna frågade jag dem särskilt om de upplevde stress eller tung 
arbetsbelastning. Även om informanterna tycker att deras arbete till och från är 
stressigt uppger de alla att de har en bra arbetssituation och att arbetet ger dem 
möjlighet att vara bra socialsekreterare. Detta motsäger de forskningsresultat som 
visat att socialsekreterare upplever för hög arbetsbelastning för att kunna utföra sina 
uppgifter på ett tillfredsställande sätt (Arbetsmiljöverket, 2007; SKTF, 2007: Tham, 
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2008). Inte heller syns det låga självförtroende Tham (2008) iakttagit där 
socialsekreterare värderat sin skicklighet lägre än andra yrkesgrupper inom 
människovårdande yrken. Jag har visserligen inte gjort någon jämförelse mellan 
grupper men har inte funnit något i informanternas utsagor som tyder på att de har 
lågt självförtroende i sin yrkesutövning, snarare tvärtom. Anita och Karin säger att 
den frihet och självständighet de tillåts ha är vad som möjliggör att de kan utföra ett 
gott arbete. Lena menar att hon känner sig som en bra socialsekreterare delvis tack 
vare det tillåtande klimatet på hennes arbetsplats, där personalens olika färdigheter 
välkomnas och uppmuntras. Johan tar upp kollegornas stöd samt chansen att få 
vidareutbilda sig genom kurser och temadagar. Alla informanterna anser att deras 
chef är bra och betyder mycket för att de ska trivas och känna sig som bra 
socialsekreterare. Även tidigare studier har visat att en majoritet av 
socialsekreterarna upplever att de kan få stöd av chef och kollegor (Tham, 2008; 
SSR, 2008). Arnett et al. (2002) fann i sin studie ett positivt samband mellan de 
anställdas nöjdhet med ledningen och det till yrkesstolthet närliggande fenomenet 
arbetstillfredsställelse.  
 
 

Stressen, säger Anita som arbetat länge, är en del av jobbet. Hon upplever inte sitt 
arbete som mycket mer stressigt idag än vad det varit tidigare. Socialsekreterare 
måste ”gilla läget” och lära sig att ”flyta med”, enligt Anita.  
  

Fixar man inte stress och jäkt och jag och frustration över att man inte hinner göra saker 
på ett fullgott sätt så kommer man aldrig, det kommer aldrig bli annorlunda inom det här 
yrket. Annars ska man inte jobba inom socialsekreteraryrket tror jag.   
           Anita 

 
Lena tycker inte att stressen hindrar henne från att vara en bra socialsekreterare. 
Hon tror att stressen är något en socialsekreterare lär sig att handskas med i takt 
med att man lär sig prioritera sina arbetsuppgifter. Karin säger att hennes arbete är 
stressigt till och från och att flera av hennes kollegor är sjukskrivna för stress men 
att hon själv inte känner sig svårt drabbad av den. Det stressiga, menar Karin, ligger 
i att inte kunna planera sitt arbete då planeringen hela tiden blir omkullkastad av 
akuta eller viktigare uppgifter. Att alla informanter upplever att de i sitt arbete ges 
tillräckliga förutsättningar för att vara bra socialsekreterare visar, liksom 
möjligheten att ingripa med tvång, på hanterbarhet i KASAM. Även komponenten 
begriplighet påvisas här då arbetstrygghet, feedback och sociala relationer på 
arbetet skapar begriplighet. Också rollsäkerhet är viktig för att en individ ska 
uppleva omgivningen som begriplig (Antonovsky, 2005). I enighet med vad 
tidigare forskning visat har informanterna upplevt vissa svårigheter med yrkesrollen 
som socialsekreterare, vilket redovisas i stycke 5.2. Antonovsky (2005) syftade 
förutom på utvecklandet av den egna yrkesrollen på den egna yrkesrollen i relation 
till andras roller. Min tolkning är att informanternas trivsel och tillit till såväl chef 
som kollegor visar på en rollsäkerhet i relationerna vilket stärker begripligheten.  
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Detta kan även tolkas som ett tecken på socialt kapital (Bourdieu, 2004; Carle, 
2007). Bourdieu menade att kontakter, bland annat till kollegor, kan påverka var i 
det sociala rummet av positioner en agent hamnar. Då socialsekreterarna upplever 
att de har goda kontakter till såväl arbetskamrater som till chef kan detta tänkas vara 
statushöjande på en samhällelig nivå. Att tidigare forskning har visat på 
arbetsrelationernas betydelse för arbetsupplevelsen, indikerar att allmänheten 
förknippar goda relationer till kollegor och chef med en god arbetsplats, och 
därmed tillskriver arbetet högre status (Katzenbach, 2003). Hills (2004) resultat 
som visade att organisationens personalpolicy påverkar yrkesstolthet, kan tolkas i 
samma linje. Relationerna blir således symboliskt kapital.      
 
 
 

5.2 Vilka avgörande händelser upplever socialsekreterarna 
har påverkat deras yrkesstolthet?  
 

Klienters uppskattning och lyckade ärendeutfall 
Samtliga informanter menar att yrkesstoltheten stärks i ärenden där de känner att de 
lyckats och får erkännande och tacksamhet från klienterna. Medan Lena framhöll de 
lite ”enklare” ärendena där hon snabbt kunde se resultat, angav Karin, Anita och 
Johan att ärenden där de fått direkt och tydlig bekräftelse på att de gjort ett bra jobb 
som stärkande för yrkesstoltheten. Detta går i linje med tidigare forskning som 
hävdar att yrkesstolthet kan uppstå ur presterade resultat (Katzenbach, 2003). Även 
omgivningens uppfattning om organisationen påverkar yrkesstoltheten (Arnett et 
al., 2002; Katzenbach, 2003). Inom socialt arbete utgörs omgivningen av bland 
annat klienter, varför dessa blir viktiga för yrkesstoltheten ur två aspekter. Dels är 
det för dem arbetet utförs, varvid deras utvärdering av arbetets kvalitet blir central. 
Dels är de en del av samhället som kan påverka den allmänna uppfattningen och 
socialtjänstens rykte.  
 

Lena menar att yrkesstoltheten växer när hon i sitt arbete på mottagningen träffar 
personer med lite mindre bekymmer, där hon känner att hon kan påverka och hjälpa 
människor genom samtal eller enklare stöttning. Att få dessa klienter att se hur de 
själva kan lösa sina problem och bli medvetna om sina egna inre förmågor anser 
Lena bidrar till en känsla av personlig kompetens och stolthet. Lena lyfter dessa 
enklare ärenden, som att ge stöd och bekräftelse till föräldrar i uppfostringsfrågor, 
som något av det roligaste i hennes arbete. Då känner hon att hon kan hjälpa och 
påverka människor med relativt enkla metoder.  

Man känner att man kan göra nånting bara genom att ha ett samtal. Och sen får de med sig 
lite och de har förmågor själva kanske och kan sätta det här i verket liksom. Då går det 
bra! 
           Lena  
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Lena menar att den stödjande funktionen i arbetet är positiv jämfört med 
myndighetsutövningen. Att stötta är mer lättsamt och den största skillnaden är att 
klienterna söker hjälpen själva och därmed är motiverade i kontakten med 
socialtjänsten.  
 

En händelse där Karin upplevde att yrkesstoltheten stärktes var ett ärende där 
utfallet blev mycket lyckat. En tjej som Karin placerat på behandlingshem klarade 
sig bra när hon kom hem och har idag ingen kontakt med socialtjänsten.  

Det var kul. När det gick bra, då känner man sig stolt. Att man liksom prickade rätt och 
det sköttes snyggt. Ja då har man yrkesstolthet tycker jag! När man ser att det går bra så 
man får lite credit för det.     
           Karin 
 

Karin säger att även om hon lyckas i många ärenden lyckas hon sällan fullt ut, i alla 
steg, varför just det här ärendet påverkat yrkesstoltheten särskilt. Karin menar att 
hon vill ”ha kvar” händelsen för att minnas att det faktiskt kan fungera som hon 
planerat och vill. 
 

Johan tar upp ett tillfälle när hans yrkesstolthet växte i direktkontakt med en klient. 
Johan var då på möte med en missbrukande klient som han motiverat att dricka 
mindre samt dennes försörjningsstödshandläggare. Då handläggaren frågade 
klienten hur han upplevde kontakten med Johan, svarade klienten att det var den 
bästa kontakt med myndigheter han någonsin upplevt. Johan menar att trots att han 
ofta har tacksamma och positiva klienter var detta ett tillfälle han bär med sig som 
en särskilt positiv upplevelse, där han beskriver att han stärktes och kände att han 
gjort gott för klienten.  
 

Anita berättar en anekdot från när hon låg på BB och nyss hade fått sitt andra barn. 
Hon arbetade då i en liten kommun där socialsekreterarna hade hand om alla slags 
ärenden och Anita hade kontakt med en missbrukande man som fick ekonomiskt 
bistånd. Mannen skickade ett stort fång blommor till henne med grattisönskningar 
till det nyfödda barnet. Anita beskriver förvåningen över presenten och glädjen i att 
inse att hon faktiskt gjort intryck på en klient.  

Då kände jag att det var en sån märklig känsla, alltså att nån tänkte på en. Och då tänkte 
jag att vilken vikt man har för människor, som man inte förstår alla gånger. För mig var ju 
han bara en vanlig socialbidragstagare, missbrukande. Men för honom var jag kanske nåt 
helt annat. Jag var en viktig person i alla fall som han hade förtroende för på nåt sätt. Det 
glömmer jag aldrig!  
           Anita 
 
         

Anita menar att detta var en viktig händelse som stärkte hennes yrkesstolthet, 
eftersom tydlig uppskattning från klienterna är sällsynt. Anita upplever att hon som 
socialsekreterare får ta emot mer negativ kritik än positiv, varför hon känner att det 
är viktigt att ta tillvara på de positiva upplevelserna. Johan däremot upplever det 
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motsatta och tycker att klienterna oftare är tacksamma än upprörda och arga. Detta 
kan tänkas bero på att Johan och Anita arbetar inom olika områden av IFO, med 
olika målgrupper.      
 

Berättelserna visar att yrkesstoltheten kan stärkas av såväl faktiskt ärendeutfall som 
av känslan att vara betydelsefull och speciell för en klient. Möjligheterna att 
förbättra människors liv och bidra till ett bättre samhälle identifierade Arnett et al. 
(2002) som viktiga källor till yrkesstolthet. Medan Lena och Karin kände att det var 
tack vare deras råd och insatser ärendet gick så bra upplevde varken Johan eller 
Anita att de gjort något utöver det vanliga för klienten. Båda beskriver att de blev 
överraskade av den positiva responsen. Gemensamt för alla är att de säger att de 
ibland tänker på händelsen då den får dem att må bra och bli stolta.      

Ibland tänker jag på det! Man har det i huvudet att det faktiskt funkade. Det var lite kul att 
se. Det är kul att få med sig ett positivt exempel. Att det faktiskt kan lösa sig!  
           Karin 

Att yrkesstoltheten kan öka med lyckade resultat tolkar jag visar på KASAM-
komponenterna hanterbarhet och meningsfullhet. Känslan av hanterbarhet framgår 
av dels det lyckade ärendeutfallet och dels av att informanterna beskriver sin känsla 
kopplat till detta. Exempelvis Karins ord ”man liksom prickade rätt och det sköttes 
snyggt” pekar på att hon upplevt sig ha resurser, både inre och yttre, för att pricka 
rätt. Genom händelserna beskriver socialsekreterarna att de tydligt ser att deras 
insatser hjälpt klienter och hur detta fått dem att känna sig som betydelsefulla 
personer. På så sätt har de upplevt att det finns mening med deras arbete och att det 
är värt att utföra. Detta framgår särskilt tydligt i Anitas berättelse, då hon upplever 
att arbetet är värt att utföra trots att det negativa gensvaret från klienterna är större 
än det positiva. Meningsfullhet, menade Antonovsky (2005), skapar den motivation 
som krävs för att göra ett bra jobb.      

 
Tvivel till det egna beslutet 
Motsatsen, det vill säga att yrkesstoltheten minskar av ärenden som inte lyckas, 
visar sig inte direkt i någon händelse. Däremot tar både Karin och Anita upp 
händelser där de tvivlat på sina egna beslut.  
 

Karin berättar om en händelse där yrkesstoltheten drabbats negativt av att ett ärende 
inte fick önskat resultat. Det som minskade yrkesstoltheten var dock inte utfallet i 
sig, utan att det beslutet Karin fattade i sin yrkesroll gick emot vad hon kände 
personligt att hon ville göra. Yrkesstolthet är en subjektiv känsla och varje individ 
definierar framgång och misslyckanden efter egna mått (Katzenbach, 2003). Jag 
tolkar att för Karin blev denna inre konflikt, mellan personlig vilja och 
yrkesmässighet, en motgång som drabbade yrkesstoltheten. Händelsen var ett 
ärende Karin hade, där en ung kille som varit placerad på behandlingshem en längre 
tid valde att avsluta sin behandling. Då det inte var aktuellt med tvångsplacering 
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och killen avböjde vidare hjälp från socialtjänsten bedömde Karin att det inte fanns 
mer att göra än att avsluta ärendet. Karin beskriver situationen som frustrerande, då 
killen hade tagit några steg i rätt riktning men hade behövt ytterligare behandling 
och stöd för att helt komma på rätt väg.  

Jag vet inte om jag var nöjd med mitt beslut. Jag hade nog velat hjälpa honom mer men 
mitt ansvar eller min yrkesroll var att erbjuda honom det vi såg att han hade behov av. 
Och han säger nej, då kan jag inte göra så mycket. Så där var det nog att jag VILLE hjälpa 
honom, men jag kände att jag inte hade, jag vet inte om jag var stolt över mitt beslut där.  
           Karin  

 

Även Anita lyfter en händelse då hon tvivlat på sin egen förmåga och sitt fattade 
beslut. Anita berättar om ärendet där ett litet barn, bara ett par månader gammal, 
kom in till sjukhuset på grund av flera allvarliga benbrott. Misstankarna riktades 
mot mamman och pappan som levde ihop och inte hade några barn sedan tidigare. 
Barnet tvångsomhändertogs och placerades i ett familjehem. Det märkliga i ärendet, 
säger Anita var att hon med tidens gång blev mer och mer övertygad om att 
föräldrarna inte var kapabla att åsamka barnet dessa skador. Pappan led av epilepsi 
och funderingar fanns om han under sina anfall kunde ha skadat barnet, något båda 
föräldrarna bestämt förnekade.   
 
 

De var så kraftfulla i det här att de aldrig hade gjort sitt barn illa. Jag vet när jag åkte iväg 
med mamman på umgänge med barnet så pratade hon i de termerna att jag kände att de 
kan inte ha gjort det här barnet illa. De kan inte ha gjort det! Och ändå hade barnet så 
många skador. 
           Anita 
 

Anita beskriver att ovissheten i ärendet gjorde att hon började tvivla på sin egen 
förmåga och kapacitet. Ärendet, säger hon, var obehagligt eftersom hennes 
magkänsla sade henne att föräldrarna var oskyldiga till dessa anklagelser, trots att 
benbrotten var tydliga bevis på att någon skadat barnet. Det gick så långt att Anita 
började fundera på om vården blandat ihop röntgenbilderna. Anita menar att 
yrkesstoltheten drabbades negativt av att aldrig få rätsida på vad som hade hänt.  
 

Av att inte förstå! Man vill förstå. Jag tycker många gånger i det här jobbet kan man 
kanske inte förstå men man kan anamma en förståelse i alla fall. Intellektuellt kan jag 
begripa si och så. Men här kunde jag inte ens förstå! Inte begripa, inte ta till mig. Det har 
präglat mig. Jag tänker på det alltid när vi har med små barn att göra. Då kommer det 
tillbaka.  
           Anita 
 

Att tvivla på det egna beslutet kan visa på motsatsen till resonemanget om att 
lyckade ärendeutfall skapar upplevd hanterbarhet. Att tvivla på sig själv kan antas 
minska hanterbarheten gällande de inre resurserna. Komponenten begriplighet syns 
särskilt tydligt i Anitas händelse, där hon trots stor tankemöda inte kunde förklara 
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situationen (Antonovsky, 2005). Att hon säger att hon i de flesta fall kan anamma 
en förståelse i ärenden visar på den förutsägbarhet Antonovsky (2005) menade att 
individer är i behov av för att uppnå känslan av begriplighet. I ärendet med det 
skadade barnet kunde Anita inte förutsäga eller ge förklaringar bakom situationen.  
 

 
Känslan av kompetens 
Också känslan av kompetens, eller inkompetens tas upp av Johan, Anita och Karin 
som något som påverkat på deras yrkesstolthet. Detta stämmer väl med 
Katzenbachs (2003) uppfattning om att yrkesstoltheten påverkas av hur den 
anställde upplever att denne utför sina arbetsuppgifter. Känslan av att räcka till 
menar Ahlenius (2008) är väsentligt för yrkesstolthet.  
  

Johan berättar att varje gång en klient vill byta socialsekreterare känner han ett visst 
tvivel på den egna insatsen, även om han egentligen tycker det kan vara klokt och 
konstruktivt av klienten att vilja ha en ny socialsekreterare. Johan menar att 
yrkesstoltheten kan drabbas negativt, medan yrkesrollen kan klarna för honom då 
sådana händelser medför mycket grubbleri och kritisk granskning av sig själv och 
sitt arbetssätt. Särskilt minns Johan att han berördes första gången detta hände.  
 

Det kommer jag ihåg att jag började grubbla på min egen insats och hur hade man pratat? 
Då funderar man på sin roll. Vad har jag gjort för fel? Hur kan det komma sig och det ena 
och det andra! 
           Johan 
 

Johan tar också upp en motsatshändelse, när han kände sig kompetent och 
yrkesstoltheten växte. Det var en händelse då han vikarierade på socialjouren som 
psykiatrijouren ringde och bad honom åka till ett bostadshus, för att tala med en 
ungdom som var i begrepp att begå självmord. På plats upplevde Johan att han 
kunde lugna både pojken och föräldrarna. Han var nöjd med sin egen insats och 
upplevde att han hanterade den stressiga situationen efter bästa förmåga. 

Tror aldrig jag varit så skärpt i min yrkesroll. Där måste man inse vad man har för roll. 
Även om man ser människor som inte mår bra och sådär så måste man, man får inte bli 
avskräckt själv eller liknande. Så på så sätt var den både positiv och negativ. Eller 
situationen var ju negativ men det var ändå nåt positivt för arbetet tycker jag.    
           Johan 
   

Dagen efter händelsen fick Johan ett samtal från pojken, som hade uttryckt att han 
ville tala med just Johan. Johan hänvisade pojken vidare till psykiatrin men menar 
att detta samtal blev en bekräftelse på att han hanterat situationen på ett bra och 
förtroendeingivande sätt. Johan tycker att jourarbetet är oerhört utvecklande för 
honom som socialsekreterare, då det kräver bred och säker kompetens. Att kunna 
hantera ett ärende akut och göra snabba, egna bedömningar stärker hans 
yrkesstolthet.  
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Anita tycker sig se en ökning av diagnoser och psykiska besvär bland vuxna hon 
kommer i kontakt med genom sitt arbete. Särskilt minns hon en mamma som inte 
var kapabel att ta eller hålla ögonkontakt eller svara på enkla frågor. Anita tycker 
att ökningen hon märkt är obehaglig och att dessa ärenden minskar yrkesstoltheten 
eftersom hennes möjligheter att hjälpa är så begränsade.  
 

Då känner man sig maktlös! Man når ju aldrig de här människorna. Vi kommer aldrig 
innanför den här bubblan. Man skulle vilja säga ”gör nånting, gå nånstans, få hjälp 
nånstans, utred dig!”. Men det kan man ju inte säga så man försöker och försöker men 
man når aldrig fram. Det är frustrerande.  
           Anita 
 

Anita menar att även om vissa ärenden där det finns social problematik är 
komplicerade, så finns det saker hon kan göra. Med dessa personer känner hon sig 
handfallen och saknar kompetensen att hjälpa, vilket hon upplever drabbar 
yrkesstoltheten negativt.  

 

Att forma en yrkesroll 
Lena tar upp två händelser och Anita och Karin varsin som handlar om hur den 
egna yrkesrollen påverkar yrkesstoltheten. Lena och Anita, som båda arbetat länge 
som socialsekreterare beskriver med sina berättelser hur yrkesrollen har klarnat, 
medan Karin som arbetat kortare tid berättar om svårigheten att i klientarbetet skapa 
en tydlig och fast yrkesroll.   
 

Jag tror det är ett svårt yrke att ha en tydlig yrkesroll. För ena stunden ska man vara 
stöttande och peppa och andra stunden ska man lugna ner och få dem att inse saker. Så 
man får ju ta fram olika delar av sin kompetens och sin personlighet och vara starkare och 
svagare i olika situationer.  
           Karin 
 

Karin beskriver att i många ärenden där klienterna ”pendlar upp och ner i humöret” 
och är svåra att samarbeta med, påverkas hennes eget humör, yrkesroll och därmed 
yrkesstolthet. Det svåra i dessa ärenden, menar Karin, är att hänga med i var 
klienten för tillfället befinner sig känslomässigt och vad denne vill eller inte vill. 
Detta leder till tvivel på den egna yrkesrollen och kompetensen.  
 

Man kan tycka att man har ett bra möte, ett bra samtal och kommer överens om saker för 
att talas vid en dag senare och då är det totalt kaos och de vill ingenting och jag har gjort 
fel och jag är svart och jag är det mesta, för att avsluta telefonsamtalet rätt så lugnt och 
trevligt och bra. Och då börjar man ju tvivla lite på sig själv och hur man egentligen 
jobbar och vad man fattar för beslut och hur man är sådär. Så då pendlar man ju mer i 
tanken och gör jag rätt och vad är min roll?  
           Karin 
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I linje med tidigare studier upplever således informanterna att yrkesrollen som 
socialsekreterare är komplicerad och tar tid att forma (Meeuwisse et al., 2000; 
Weinsjö 2004; Skau, 2007; Bergmark et al., 2008).  Lena tycker att yrkesstoltheten 
drabbas av att som myndighetsperson tvingas såra människor, exempelvis när ett 
barn ska omhändertas mot föräldrarnas vilja. Även om beslutet alltid är genomtänkt 
och känns rätt beskriver Lena att yrkesstoltheten angrips av de starka, upprörda 
känslor hon som socialsekreterare får möta.  

Det är klart att man känner att det känns väldigt svårt. Att man kan känna, ja, vad är det 
jag gör? Att det blir stunder av det. Men man gör det inte om det inte känns helt och fullt 
rätt känner ju jag.    
           Lena 
  

I de här situationerna pekar Lena på de svårigheter som följer med en 
socialsekreterares dubbla roller. Att kunna ta svåra beslut, stå för dem och samtidigt 
stötta alla parter. Detta visar på Lipskys (1980) beskrivning av gräsrotsbyråkrater 
som hamnar i en korseld mellan krav från olika håll.   

Man måste tänka till och se ur allas perspektiv men ändå så måste man ju stå fast vid det 
man gör. För annars blir det ju inte professionellt heller.   
           Lena 
 

Lena tycker att det idag är stor skillnad från hur det var när hon började arbeta som 
socialsekreterare. Idag finns en tydlighet kring vad ett socialkontor ska och kan 
göra och arbetet är bättre strukturerat. Delvis tror Lena att detta beror på de 
metodutbildningar kommunen satsat på, där socialsekreterarna erbjuds metoder och 
ramar för sitt arbete. Dessutom bidrar de till kunskap, bättre arbetssätt och tydligare 
roller. Hon menar att det inte alltid varit tydligt vad socialtjänsten har för 
befogenheter och skyldigheter och att klienterna drabbats av detta. Idag upplever 
Lena att hon och hennes kollegor kan vara mer säkra och därmed professionella 
vilket bidrar till yrkesstoltheten.  

Jag tycker det är tydligt och så tycker jag ju att det blir roligare att jobba och man blir ju 
mer stolt över sitt arbete också naturligtvis. Man kan känna sig duktigare och vi känner 
oss duktigare i hela huset på nåt sätt. Man kan bli tydligare gentemot de vi jobbar mot, ett 
bra bemötande och tydligt om vad som ska hända och vilken hjälp de kan få och vilken 
hjälp de inte kan få.   
           Lena 
     

Lena tror att detta förändrats delvis på grund av en ny inställning inom 
socialtjänsten. De tydligare roller som finns idag beror på att arbetat avgränsats. 
Förr upplevde Lena att socialsekreterarna gjorde mer för klienterna, medan de idag 
fokuserar på att få klienterna att själva genomdriva förändringar. 

De måste se att de klarar det, och inte göra saker åt dem utan att det sker en förändring i 
dem. För det är det som är meningen tänker jag, med socialt arbete.    
           Lena  
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Även Anita menar att hon idag har en tydligare yrkesroll än i början av sin karriär, 
vilket hon tycker skapar yrkesstolthet. Arnett et al. (2002) presenterade i sin studie 
att rolltydlighet är grundläggande för att känslan av yrkesstolthet ska uppstå. Anita 
kopplar ihop yrkesstolthet med trygghet och ”is i magen”, något hon menar att hon 
lärt sig med åren som gått. Hon tycker att yrkesstolthet är att kunna hjälpa 
klienterna, men även att kunna släppa kontrollen och inte lägga sig i eller handla 
förhastat. När Anita var yngre och mindre erfaren beskriver hon att hon ville göra 
allt som gick för att hjälpa klienterna. Att, som Anita beskriver, socialsekreterare 
överbelastar sig själva med ansvar och krav diskuterade Tham (2008) som en 
anledning till den höga ohälsan som finns inom yrkesgruppen. Idag menar Anita, 
precis som Lena, att hon insett att verklig förändring sker på klientens initiativ och 
hon vågar lita på klientens förmåga i större utsträckning.   
 

Anita berättar om en händelse redan från sin socionompraktik. Hon följde då med 
sin handledare till en äldre man som bodde ensam i ett hus på landet, för att övertala 
honom att ta emot hjälp i hemmet eller flytta till ett äldreboende. Anita beskriver att 
hon aldrig sett sådan misär och att huset var lortigt, hade jordstampade golv och 
endast en liten vedspis för värme. Mannen själv tyckte att han levde ett bra liv och 
ville till en början inte flytta. Efter ett tag fick Anita höra att någon lyckats övertala 
honom att flytta till ett servicehus, varpå han avled två veckor senare. Anita menar 
att händelsen med mannen illustrerar hur socialsekreterare kan ställa till det genom 
att vilja för mycket.  
 

Det tänker jag jättemycket på, hur man ibland lägger sig i saker. Hur vi vill så mycket. Vi 
vill vara generösa. Vi vill hjälpa till så mycket. Men ibland lägger man sig i för mycket!  
           Anita 
 

Att genom erfarenhet ha lärt sig att ”ta ett steg tillbaka” och därmed kunna hjälpa 
fler människor på deras egna premisser anser Anita har stärkt hennes yrkesstolthet.  
 

Även Johan tar upp en händelse där han upplevt att den svåra yrkesrollen har 
påverkat hans yrkesstolthet. Händelsen var ett möte med en klientfamilj där 
socialsekreterare från barn- och familjenheten meddelade att familjens barn skulle 
omhändertas på grund av föräldrarnas missbruk. Under mötet hotades den ena 
socialsekreteraren verbalt av pappan i familjen. Detta polisanmäldes och Johan fick 
senare höra att socialsekreterarna på barn och familjenheten hade upplevt 
situationen som påtagligt hotfull och traumatisk. Johan var inte själv med på mötet, 
men hans kollega var det och Johan stötte på pappan i familjen utanför och talade 
med honom en stund. Johan och hans kollega upplevde inte situationen som direkt 
hotfull eller svårhanterlig. Johan menar att händelsen fått honom att fundera mycket 
på sin egen yrkesroll och hur den kan skilja sig från andra socialsekreterares. 
Rolltydlighet är väsentligt för yrkesstoltheten (Arnett et al., 2002). Dessutom tycker 
Johan att händelsen påmint honom om vikten av att följa och ha välutvecklade 
säkerhetsrutiner. Johan anser att säkerhetstänk bör vara en del av socialsekreterares 
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yrkesroll, men tror att detta skiljer sig mycket mellan både enskilda 
socialsekreterare och olika avdelningar.    
  

Man omvärderar både sin egen yrkesroll och yrkesstolthet men också den övriga 
socialtjänstens och framförallt ens säkerhetstänkande i dessa situationer. 
           Johan 

 
Johans utsaga visar hur KASAM-komponenten begriplighet sjunker och därmed 
även yrkesstoltheten. Antonovsky (2005) menar att rolltydlighet inte enbart handlar 
om förtrogenhet med sin personliga roll utan även uppstår i relation till omgivande 
roller.  

 
Att hantera starka känslor  
Enligt Bergmark et al. (2008) är arbete inom individ- och familjeomsorg det mest 
känslomässigt krävande och belastande arbetet inom socialtjänsten, vilket genom en 
av Karins händelser kan kopplas till yrkesstolthet. Till skillnad från händelserna där 
socialsekreterarna tvivlat på sina beslut menar Karin att i den här händelsen finns 
inget beslut att betvivla. Snarare är det att kunna handskas med sina personliga 
känslor och att tvingas acceptera livets orättvisor som här har påverkat 
yrkesstoltheten. 
 

Händelsen handlar om ett ärende där en moder valt att helt ta avstånd från sitt 
nyfödda barn. Då detta är ett ovanligt ärende som kräver mycket av 
socialsekreterarna, tidsmässigt och framförallt känslomässigt menar Karin att det 
påverkat dem alla. Karin har valt att inte arbeta aktivt i ärendet eftersom hon själv 
är gravid och känner att det därför blir för känslosamt. Karin ser inte ärendet som 
ett misslyckande, då socialsekreterarna gjort allt de kunnat. Hon tycker ändå att 
yrkesstoltheten har drabbats negativt av att inte kunna arbeta som hon skulle vilja. 
Karin menar att såväl maktlösheten i att tvingas acceptera moderns beslut, som de 
starka känslorna i sig har påverkat hennes yrkesstolthet.   
 

Att man ska acceptera att någon inte vill ha sitt barn och inte ens vill ta i det och inte vill 
ha det i samma rum. När vi har bedömt att modern inte är olämplig, och det skulle finnas 
stöttning i nätverket runtomkring. Åh då är det mycket känslor.     
           Karin 

 

Här anser jag att betydelsen av KASAM-komponenten begriplighet blir tydlig. Låg 
grad av begriplighet, vilket händelsen visar, gör att individen inte kan hantera eller 
se orsakerna bakom situationen (Antonovsky, 2005). Här var det Karins privata 
känslor som skapade den låga graden av begriplighet, då hon inte kunde nå 
förståelse för vad som hände.   
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När socialtjänsten kritiseras 
En av händelserna illustrerar hur inte bara klienter, utan samhället i övrigt kan 
påverka socialsekreterares yrkesstolthet. Svensson et al. (2008) gör en koppling 
mellan allmänhetens förtroende och det sociala arbetets professionalisering och 
Tham (2008) menar att allmänhetens kritik och media drabbar arbetsklimatet inom 
socialtjänsten. Stolthet är en känsla som uppkommer inte bara ur självskattning utan 
även i föreställningarna av hur andra uppfattar och skattar dig (Arnett et al., 2002). 
Anita beskriver hur kritik mot socialtjänsten kan drabba yrkesstoltheten.   
 

För några år sedan pågick stora demonstrationer och massiv kritik riktades från 
allmänhetens sida mot socialkontoret där Anita jobbar. Denna händelse, berättar 
Anita, var väldigt svår för hela arbetsplatsen och många socialsekreterare for illa av 
kritiken och den negativa stämningen. Hon beskriver hur demonstranterna hotade 
tjänstemän, bröt sig in i lokalerna och väntade utanför personalingången. Anita tror 
att hennes egen yrkesstolthet klarade sig förhållandevis bra trots den pressade 
situationen, något som delvis kan bero på att hon bor i en annan kommun och att 
hot inte riktades mot henne personligen. Hon berättar dock att många av hennes 
kollegor mådde väldigt dåligt och hon upplevde att yrkesstoltheten på hela kontoret 
sjönk i takt med kritiken.  
 

Det är klart att stoltheten naggas i såna lägen. Man tycker ju att man gör ett ganska bra 
jobb annars så det är klart det är tufft. Man kände sig sårbar. Hur man än gör så blir det ju 
aldrig bra på nåt sätt.  

Anita 
    

Samhällets påverkan på yrkesstoltheten kan förklaras med hjälp av Bourdieu 
(2004). Genom att utsättas för kritik som i exemplet minskar socialsekreterarnas 
kulturella kapital, då kulturellt kapital påverkas av bland annat arbetsplats. Mindre 
kulturellt kapital leder till minskad kapitalvolym varför socialsekreterarna flyttas 
ner i det sociala rummet av positioner - deras samhälleliga status sjunker (Bourdieu, 
2004; Carle, 2007). Att samhällets syn på yrket och framförallt arbetsplatsen 
påverkar yrkesstoltheten konstateras i tidigare forskning. Människor associerar sig 
gärna med framgångsrika organisationer då sådana ger möjligheter för 
självförtroendet och yrkesstoltheten att växa (Arnett et al., 2002; Katzenbach, 
2003). Att arbete på ett socialkontor som dagligen under en längre period utsätts för 
hot och massiv kritik reducerar således yrkesstoltheten.  

Bourdieu framhåller även att agenter använder olika strategier för att öka sin 
position i det sociala rummet av positioner (Broady, 1998; Bourdieu, 2004). I 
Anitas exempel kan den kritiska allmänheten ses som en agent med lyckad strategi. 
Genom att kritisera socialtjänsten kan denna grupp vinna sympatier från andra 
agenter och därmed få ökat kulturellt och socialt kapital. Även Antonovsky (2005) 
uppmärksammar samhällets betydelse. Meningsfullhet, som är den viktigaste av de 
tre komponenterna, påverkas i hög grad av hur individen upplever att hon värdesätts 
av omgivningen.   
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5.3 Vilka övergripande faktorer uppfattar informanterna 
påverkar yrkesstolthet bland socialsekreterare?   
 

Chef, kollegor och organisation 
Alla utom Anita identifierade chef och kollegor som en viktig källa för 
yrkesstolthet. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning där ledning och 
kollegor har visats ha stor betydelse för yrkesstoltheten (Arnett et al., 2002; 
Katzenbach, 2003). Studier har även visat att de flesta socialsekreterarna upplever 
att de får stöd genom chefer, kollegor eller extern handledning (SSR, 2008; Tham, 
2008).  Chefens förtroende och möjlighet att arbeta självständigt framhölls särskilt 
av Karin.  
 

Mycket beror på vilken chef man har och vilken stöttning man får. Att man har en chef 
som förstår att det är ett tufft arbete och som står bakom de svåra beslut man tar. Att han 
eller hon inte ifrågasätter alltför mycket hela tiden bara för ifrågasättandets skull.  
           Karin 

 
Förutom den kritiska händelsen Lena lyfte för att beskriva hur yrkesstoltheten 
stärkts av att arbetet blivit mer organiserat och väldefinierat, beskrev hon även 
chefens betydelse för yrkesstoltheten och lade även fokus på organisationen.   
         

Organisationen och chefen bidrar ju naturligtvis. Vilka chefer man har alla steg uppåt. 
Vilken organisation man har och att man kan känna sig stolt över den. Att man har en bra 
chef som tror på en och som kan lita på en och det man gör. Som har förtroende. Då 
känner man ju stolthet. Samtidigt som man kan få hjälp när man behöver den.  
           Lena 
          

 
Också Johan nämnde chefens förtroende, men betonade särskilt kollegorna i 
arbetsgruppens betydelse. Han menade att kollegorna, det öppna arbetsklimat de 
skapat i sin grupp liksom strukturen i organisationen stärkte hans yrkesroll och 
yrkesstolthet.  
  

Vi har väldigt bra struktur med möten och konferenser då man går igenom ärenden som är 
lite jobbiga och då hjälper resten av gruppen en. Man får råd och tips. Inget ”vad har du 
gjort nu” utan för att hjälpas framåt. Just att det är så öppet, då vågar man ta upp vad som 
helst. Och det känns som en otrolig trygghet i arbetet. 
           Johan 

 
Detta kan tolkas på samma sätt som tidigare, då socialsekreterarnas goda relationer 
på arbetsplatsen knöts till socialt kapital, vilket stärkte yrkesgruppens rykte och 
därmed också position i det sociala rummet av positioner (Bourdieus, 2004). Även 
KASAM-komponenten begriplighet kan urskönjas i informanternas svar, då 
begriplighet innefattar arbetstrygghet, vilket bland annat kan uppstå ur goda och 
trygga relationer och god organisation. Dessutom kan struktur och stöd från 



 

 

53 

kollegor och chef skapa en känsla av att resurser finns vilket innebär hanterbarhet. 
(Antonovsky, 2005).   
 
 
Lön  
I intervjuerna blev det tydligt att socialsekreterarnas löneläge påverkar deras 
yrkesstolthet negativt, då alla fyra informanter lyft detta och tycker att de är 
underbetalda. Lena menar att lönen symboliserar hur de anställda och deras 
utbildning värdesätts av organisationen och samhället, vilket innebär att dålig lön 
symboliserar lågt värde, något som drabbar yrkesstoltheten. Lenas resonemang går i 
linje med Bourdieus (2004) teori. Lön är ekonomiskt kapital, vilket är en av de tre 
kapitalformerna. Lågt ekonomiskt kapital, menade Bourdieu (2004), sänker 
kapitalvolymen och därmed även agentens position i det sociala rummet av 
positioner.  
 

Anita och Johan drar paralleller till andra yrkesgrupper, vilket jag menar visar på 
Bourdieus (2004) tanke om att alla agenter tillskrivs status i relation till andra 
agenter. Anita jämför socialsekreterarnas lön med den inom industri- eller 
hantverkaryrken, där en person utan högre utbildning ibland tjänar mer än en 
socialsekreterare. Johan gör en jämförelse med sjuksköterskorna.  
  

Det har ju hörts mycket om att sjuksköterskorna har så dåligt betalt, med det är precis 
likadant för oss socialsekreterare. Vi är underbetalda helt enkelt. Vi är en viktig grupp, 
tyvärr är vi inte en grupp som protesterar så högljutt.  
           Johan 

 
Karin framhåller istället att löneläget inte motsvarar det ansvar som åligger 
socialtjänsten.  
 

Det finns andra yrkesgrupper inom kommunen som jobbar med människor men som inte 
har det ansvaret. Då tycker jag att vi ska ligga över dem lönemässigt. Händer det nåt akut 
fredag eftermiddag klockan två så måste vi ta det, även om det innebär att vi jobbar till 
åtta, nio på kvällen.  
           Karin 

  
Den sista meningen i citatet speglar den akuta delen av arbetet som 
socialsekreterare i en mindre kommun som saknar socialjour inte kan lämna över. 
Att ingen av socialsekreterarna tagit upp lönefrågan i samband med en kritisk 
händelse menar jag kan ses som en bekräftelse på vad tidigare studier visat om att 
pengar och materiella belöningar är mindre viktigt för de anställdas yrkesstolthet än 
icke-materiell belöning som uppskattning (Katzenbach, 2003: Arnett et al. 2002).     
 
 
Arbetet och klienterna 
Anita tycker att arbetet i sig skapar yrkesstolthet, dels genom att utveckla hennes 
kompetens och dels genom att vara, som hon säger ”det svåraste jobbet man kan 



 

 

54 

göra”. Anita tror också att klienterna hon träffar i olika ärenden bygger hennes 
yrkesstolthet genom att ständigt utmana henne, varför hon än idag, efter 20 år som 
socialsekreterare upplever att hon växer i sin yrkesroll. Tidigare studier visar att 
vem man arbetar med och för skapar yrkesstolthet, liksom känslan av att göra något 
betydelsefullt (Katzenbach, 2003; Arnett et al., 2002). Även Lena uppger att 
klientarbetet och förtroendet hon ibland kan känna att klienterna sätter till henne 
stärker hennes yrkesstolthet.  Karin säger att själva arbetet skapar yrkesstolthet både 
eftersom det ger henne möjligheter att hjälpa människor och då det ställer krav på 
kompetens. Att kunna göra skillnad och verkligen hjälpa människor var också vad 
Karin angav som skäl till varför hon blev socialsekreterare.  
  

Vi gör ett jäkla arbete rent ut sagt! Vi har ingen specialistkompetens som BUP eller 
liknande. Vi ska täcka in allt från nyfödda till medelålders missbrukare. Och alla 
familjekonstellationer och historier och det ena med det fjärde.    
           Karin  

 
Johan säger att arbetet i sig skapar yrkesstolthet.  
  

Man hjälper ju människor. Bara det är en stolthet i sig!  
           Johan 

 
Detta tolkar jag som ett tydligt tecken på upplevd meningsfullhet. Att 
socialsekreterarna känner att de kan göra gott i människors liv tyder på känslan av 
att arbetet är värt att utföra och har en känslomässig innebörd (Antonovsky, 2005). 
Johan anser också att klienterna är en stor del av hans yrkesstolthet och upplever 
dessutom att yrkesstoltheten växer med kunskapen. Han berättar att hans 
arbetsgrupp nyligen fått ansvar för ungdomar från 18 år med missbruksproblem, 
vilket lett till att han nu har bredare kompetens.  
 

Karin resonerar att samhällets syn på klienterna påverkar arbetets status och kan 
därmed drabba yrkesstoltheten.  
  

Personerna som går till socialtjänsten värderas inte särskilt högt tyvärr, och då får inte vi 
heller så hög status i andras syn. Jag tror att det är så.  
           Karin 

 
Detta skulle kunna tolkas med hjälp av Bourdieus (2004) föreställning om sociala 
fält. Inom ett socialt fält finns agenter som har något gemensamt. 
Socialsekreterarnas och klienterna har anknytningen till socialtjänsten gemensamt, 
vilket Karin menar ”drar ner” socialsekreterarnas mot den låga status klienterna 
tillskrivs.    
 
 
Media och allmänhetens förtroende  
Endast Anita tog upp medias påverkan och allmänhetens bild av socialtjänsten som 
en kritisk händelse, men även de andra tre informanterna tror att detta inverkar på 
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yrkesstolthet. Lena säger att hon tror hennes familj märker av hennes yrkesstolthet 
när hon försvarar eller ger förklaringar bakom uppmärksammande ärenden då 
socialtjänsten kritiserats i media. Både Anita, Karin och Johan berättar att de ibland 
är försiktiga med att berätta för människor de inte riktigt känner vad de arbetar med. 
Anita säger att hon vanligtvis, om någon frågar, svarar att hon jobbar på 
kommunen. Att hon inte preciserar vad hon gör inom kommunen beror på att hon 
upplevt sig ha blivit ifrågasatt.  
  

De säger ”hur kan du jobba med de där jävla invandrarna och missbrukarna, de får massa 
pengar och köper saker så det finns inga pengar till skolorna”. Fast mer så förr än vad det 
är nu.  
           Anita 

 
Johan och Karin berättar också att de ibland undvikit att berätta vad de arbetar med. 
De vittnar dock inte om det förakt mot socialbidragstagarna som Anita berättat om, 
utan vill slippa hamna i diskussioner om uppmärksammade fall och socialtjänsten i 
stort. Karin säger: 
  

Ibland ligger man kanske lite lågt med att man är socialsekreterare för att slippa frågor. 
Folk frågar hur det kan vara möjligt, och det är förfärligt och hej och hå. Det är känsligt. 
Många har ju känt nån eller någons kompis kompis eller så har man läst i tidningarna. Alla 
har sin åsikt om hur vi jobbar!  
           Karin 

 
Johan menar att han inte undviker att säga att han jobbar inom socialtjänsten, men 
väljer däremot att inte precisera att han jobbar mot målgruppen missbrukare. Han 
berättar att han upplevt att människor som inte känner honom kan skrämmas av 
hans yrkestitel.  
 

Om man är på en bjudning, nyårskalas eller midsommar eller vad som helst. Det har 
faktiskt hänt att de frågat vad jag jobbar med och så har jag sagt det, och det blev liksom 
helt tyst runt bordet. Som om alla tror att jag ska spionera på dem.   
           Johan  

 
Hill (2004) menar att yrkesstoltheten delvis visar sig i hur vi talar med andra om 
vårt jobb. Yrkesstolthet innebär då att stå för sitt yrke inför andra. Att 
informanterna undviker att berätta vad de jobbar med för främlingar skulle därmed 
kunna tolkas som ett tecken på bristande yrkesstolthet eller till och med skam inför 
yrket. Jag har varit noggrann med att fråga informanterna om anledningen bakom 
detta och av samtliga fått svaret att det enbart beror på att de vill undvika 
diskussioner. Det är således inte på grund av skam de är försiktiga med att tala om 
sin yrkestitel. Dock menar jag att detta är ett tecken på informanternas tro om hur 
andra uppfattar deras yrke, vilket i sig påverkar yrkesstoltheten (Katzenbach, 2003). 
Både Anita och Johan tycker att socialtjänsten och dess oförmåga att hantera 
pressen bär del av skulden till varför socialtjänsten fått utstå mycket kritik i media.  
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Jag tycker ofta att media förvränger, de försöker få det att se ut som om folk står och 
ljuger. Så jag tycker överlag att socialsekreterare måste bli bättre på att ta media. I alla fall 
de som är chefer.  
           Johan 
 
Ibland tycker jag att man skulle gå ut i pressen och berätta hur det egentligen var. De där 
sakerna framkommer ju inte. Verkar som om folk tror att vi tycker det är kul att placera 
folk, och att placera nån på 15 olika ställen.  
           Anita 

 
Dessa två citat visar på att Johan och Anita tycker att socialtjänsten framställs 
orättvist i media och att de som socialsekreterare därmed får en negativ stämpel av 
allmänheten. Detta tolkar jag, på samma sätt som Anitas kritiska händelse om 
allmänhetens kritik, med hjälp av det sociala rummet av positioner (Bourdieu, 
2004). Att tillhöra en yrkesgrupp med dåligt rykte medför lägre kulturellt kapital. 
Mindre tillit sätts till en yrkesgrupp som uppfattas negativt. Även det sociala 
kapitalet kan sänkas då andra agenter med högre position, exempelvis politiker, kan 
tänkas ta avstånd från ”misslyckanden” inom socialtjänsten. Att dessa kapital 
minskar medför lägre kapitalvolym, vilket gör att socialsekreterarnas position i det 
sociala rummet av positioner flyttas ner. Detta kan hämma yrkesstolthet.       
 
  
Frustration och stress 
Anita och Karin lyfte stress och frustrationen över att inte hinna som något som 
påverkar yrkesstoltheten. Båda förklarade att de kände sig frustrerade när tiden inte 
räcker till. Anita menade att stressen i värsta fall kan leda till att socialsekreterare 
fattar fel beslut, vilket drabbar yrkesstoltheten. Karin framhöll stressen som 
kommer från akuta händelser och som går ut över övriga klienter, vilket ger henne 
dåligt samvete och sänker yrkesstoltheten. Hon menar även att andra myndigheter 
lastar på socialtjänsten mer ansvar än de egentligen har.   
 

Man känner att planeringen i ett antal ärenden inte håller och man måste hitta på nåt nytt. 
Och folk tycker och tänker. Även andra myndigheter tycker och tänker mycket och tror att 
vi ska göra nåt så allt blir bra. Vilket vi inte har befogenheter att göra och inte är vårt 
ansvar i vissa fall.  
           Karin 

 
Karin uppger att detta får henne och hennes kollegor att ibland känna sig 
otillräckliga, vilket tidigare forskning visat drabbar yrkesstoltheten negativt 
(Ahlenius, 2008). Detta tolkar jag visar på låg grad av hanterbarhet då 
socialsekreterarna på grund av stressen upplever sig ha otillräckliga resurser 
(Antonovsky, 2005).  
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Ingen yrkeslegitimation 
Både Johan och Lena nämner legitimering av socialsekreteraryrket som något som 
skulle kunna höja yrkets status och därmed yrkesstoltheten. Legitimeringens 
betydelse för yrkesstatusen har poängterats i tidigare studier (Wingfors, 2004; 
Svensson, 2008; SSR, 2008). Johan tror också att en legitimation skulle medföra 
högre löner vilket kan höja yrkesstoltheten.      
 

Legitimation kan, enligt Bourdieus (2004) teori, ses som en strategi agenter 
använder för att få högre position i det sociala rummet av positioner. I regel kan 
sägas att denna strategi är lyckad, då de flesta yrken med statligt erkänd profession 
återfinns i den övre halvan av det sociala rummet av positioner, exempelvis läkare 
och advokater. Genom att statligt erkända professioner får högre samhällelig status 
kan legitimation även tolkas som symboliskt kapital (Bourdieu, 2004; Carle, 2007). 
 
 
 

5.4 Hur beskriver socialsekreterarna sin yrkesstolthet och 
hur kan denna förstås?  
 

Ödmjuk och viktig yrkesstolthet 
Alla informanterna uppger att de känner yrkesstolthet och förklarar begreppet på 
snarlika sätt, vilka även stämmer väl med definitionen som antagits i denna 
uppsats9. Både Lena, Johan och Karin beskriver att yrkesstolthet är att våga stå för 
sitt jobb. Arnett et al. (2002) kopplar samman kompetens och yrkesstolthet.  För 
Anita innebär yrkesstolthet trygghet i sitt yrkesutövande vilket leder till känslan av 
kompetens.  

En stabilitet att man vågar förlita sig på sina egna bedömningar. Då kan man vara stolt! 
Trygghet ligger ju ändå i att man tror att man kan. 
           Anita  
 

Då tidigare studier om ämnet yrkesstolthet bland socialsekreterare saknas var det 
särskilt intressant att se vad informanterna upplevt eller trodde om denna. En 
tidigare studie ägnade en enkätfråga åt stolthet över organisationen, där 35 procent 
av de kommunanställda socialarbetarna var organisationsstolta (Svensson, 2008). 
Johan och Anita tror att socialsekreterare överlag är en yrkesstolt grupp. Johan tror 
dock att socialsekreterare trots yrkesstoltheten håller låg profil och inte visar sin 
stolthet lika öppet som andra grupper.  

                                                
9 Möjligheten att känna stolthet över sitt yrke och sin yrkesutövning. Denna möjlighet påverkas av både inre och yttre 
faktorer som arbetets sociala anseende i och utanför organisationen och av ledningens och arbetskamraternas 
beteenden (Gustafsson et al. 1997).  
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Jag tror vi är en ganska ödmjuk grupp. När man är på behandlingshem med nån klient och 
möter nån socionom eller behandlingsassistent så säger man i regel bara namnet, inte vad 
man har för yrkesutövning. Men däremot om man möter en sjuksköterska på 
behandlingshemmet så säger de ju alltid det! Och det är ju nån slags markering. Det känns 
som om de visar stoltheten på ett mer utåtagerande sätt men man själv kanske inte gör det.   
           Johan 
  

Då socialsekreterare arbetar med människors utsatthet finns risk att ”utåtagerande” 
stolthet, som Johan beskrev att han mött hos bland annat sjuksköterskor, kan 
uppfattas som överlägsenhet. Enligt Katzenbach (2003) är inte all yrkesstolthet av 
godo, utan överdriven sådan kan göra individen egocentrisk och mindre 
professionell i sitt yrkesutövande. Jag tolkar Johans exempel som att han genom att 
inte presentera sig med yrkestitel inte heller tog avstånd från klienten, utan behöll 
ett ödmjukt förhållningssätt.  
 

Johan tror att någonting mer ska till för att stärka yrkesgruppens stolthet ytterligare, 
och menar att en yrkeslegitimation vore ett bra sätt. Lena tror även hon att 
socialsekreterare är en yrkesstolt grupp, men betonar att detta är något hon upplevt 
har växt fram under senare år och dessutom förmodligen skiljer sig mycket mellan 
olika kommuner. Karin däremot tror att yrkesstoltheten bland socialsekreterare kan 
vara ganska låg. Liksom Johan poängterar hon att socialsekreterare är en ganska 
lågmäld grupp som generellt inte signalerar stolthet utåt, men att den kanske finns 
internt.  
 
Alla informanterna menar att yrkesstolthet är mycket viktigt då det i hög grad 
påverkar arbetet. Detta har också poängterats i tidigare forskning där yrkesstolthet 
uppges i hög grad påverka tjänstens kvalitet och resultat (Gustafsson et al., 1997; 
Arnett et al., 2002; Katzenbach, 2003). Anita säger att man jobbar bättre ju stoltare 
man är. Karin menar att om en person inte kan stå för sitt arbete och vara stolt över 
det den gör, är det nog lämpligt att den personen byter arbete. Hon tror att 
yrkesstoltheten är viktig för att den anställde ska må bra känslomässigt och är 
därför grundläggande. Johan framhåller att kvaliteten i arbetet och därmed 
klienterna blir lidande om yrkesstoltheten inte finns.  

Man kämpar nog mer faktiskt, både för klienterna och sig själv om man känner stolthet. 
Om man inte gör det då tycker man bara att ett jobb är ett jobb, det är ett blaha. Som att 
sitta på en fabrik och göra samma sak dag efter dag. Då blir det slentrian och efter ett tag 
börjar man slarva och är liksom inte på tårna. Man blir avtrubbad. Och det märks ju på 
våra klienter då, att man gör ett sämre jobb.  
           Johan 
 

Även Lena tror att yrkesstoltheten är väsentlig för att arbetet ska hålla hög kvalitet 
och menar att den särskilt märks i direktkontakten med klienterna.  
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Om man inte är stolt, inte känner för det man gör eller tror på det man gör. Alltså det lyser 
igenom och märks på allting. Hur man bemöter folk och kroppsspråk. Och hur trovärdig är 
man om man inte är det liksom? 
           Lena 

 

Trots att yrkesstolthet finns bland informanterna och de menar att den är 
grundläggande för arbetet, uppger ingen av dem att de på sin arbetsplats någonsin 
pratar om ämnet. Detta kan bero på att begreppet är relativt oetablerat och att inga 
tidigare studier ägnat uppmärksamhet åt yrkesstolthet bland socialsekreterare. Karin 
säger att de på hennes arbetsplats ibland talar om yrkets status, särskilt då de 
diskuterar lönenivån. Även Lena säger att de tar upp ämnet då och då, dock inte 
med begreppet yrkesstolthet. Johan berättar att han och hans kollegor ibland tar upp 
liknande ämnen på sina handledningstillfällen, men inte heller de har talat om just 
yrkesstolthet. Här skiljer sig Anitas svar från de övrigas då hon säger att i hennes 
arbetsgrupp har de sällan tid att prata med varandra överhuvudtaget, och framförallt 
inte angående övergripande ämnen som yrkesstolthet.  

Alltså, vi bokar in dagar när vi ska prata om etik och moral och övergripande grejer för det 
hinner vi inte annars, men vad gör vi med de dagarna? Jo, vi bokar av dem och bokar in 
besök istället. Det är en stor brist. Vi pratar bara om det mest akuta.  
           Anita 
 

Anita tycker att detta är mycket synd och hon tror att tid för samtal och reflektion 
egentligen är mycket viktigt för socialsekreterare. I detta citat visar sig den stress 
som tidigare forskning pekat på (Arbetsmiljöverket, 2007; SKTF, 2007; SSR, 2008; 
Tham, 2008). Trots denna tidsbrist kan inte Anita svara på vad som är sämst med 
hennes arbete och dessutom upplever hon sig ha förutsättningar för att vara en bra 
socialsekreterare. Detta är en intressant motsättning som diskuteras i nästa kapitels 
slutdiskussion.  
 

Att alla fyra informanter uppger att de är yrkesstolta kan tolkas med hjälp av 
Bourdieus (2004) princip om att all status är relationell. Var i det sociala rummet av 
positioner en yrkesgrupp hamnar sker i relation till andra grupper. Informanternas 
upplevda yrkesstolthet kan därmed förstås utifrån hur de upplever sig själva i 
relation till andra yrkesgrupper. Detta innebär att ju större skillnader gällande status 
och makt en yrkesgrupp upplever finns mellan dem och andra yrkesgrupper, desto 
mer påverkas yrkesstoltheten. Hur denna skillnad sedan ser ut påverkar 
yrkesstolthetens riktning.  
 

I studien uppger ingen av informanterna att de märkt av någon hierarki eller 
statusskillnad då de befunnit sig i samverkanssituationer med andra professioner. 
Detta kan med Bourdieus (2004) hjälp förklara dels att de upplever yrkesstolthet 
och dels varför denna verkar vara ganska lågmäld. Att inte uppleva sin position som 
underlägsen andra kan ses som grundläggande för yrkesstoltheten. Att inte bli 
erkänd som ”överlägsen” andra kan göra att yrkesstoltheten blir diskret. Karin 
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menar att hon aldrig känt sig varken underlägsen eller överlägsen i samverkan. 
Däremot har hon upplevt att andra myndigheter ibland förväntat sig att 
socialtjänsten ska ta ansvar för att lösa alla sorters problem. Detta menar hon visar 
att socialtjänsten i andras ögon inte alltid har så hög status. Anitas beskrivning 
liknar Karins. Inte heller Anita har upplevt att det finns någon slags hierarki, utan 
tycker att den samverkan hon ingår i präglas av jämbördiga relationer. Däremot 
framhåller hon att olika myndigheter inte alltid förstår varandra vilket gör det lätt 
att tycka och tänka om den andra sidan. För att byta perspektiv testade Anita under 
en tid att arbeta som skolkurator. Hon menar att hon genom den erfarenheten fick 
större förståelse för hur skolpersonal tänker när de gör anmälningar till 
socialtjänsten. Även Johan tycker att han möts med respekt från andra professioner. 
Johan tror att socialsekreterare hamnar någonstans i mitten på en statusstege. 
Bourdieus (2004) sociala rum av positioner är en slags statusstege där Johans 
uppfattning stämmer väl med hur Bourdieu placerat ut de olika yrkesgrupperna10. 
Bourdieu menade att socialsekreterare, som hör till gruppen tjänstemän på 
mellannivå inom offentlig sektor, befinner sig hyfsat nära mitten i det sociala 
rummet av positioner. Johan säger att den enda hierarki han märkt av i sitt jobb är 
den inom vården.  
 

Titlarna må vara en sak men det hämmar ju mest dem inom vården. När jag har möte med 
dem så lyssnar de lika mycket till mig, i alla fall kan jag tycka att läkarna lyssnar mycket 
till oss och vad vi kan. Däremot kanske sjuksköterskorna lyssnar mer till läkarna, men det 
är ju deras egna interna hierarki.   
           Johan 

 
Lena tycker att socialsekreterares status har växt sedan hon först började inom 
yrket, något hon märkt i samverkanssituationer. Hon tror att detta delvis beror på att 
socialtjänsten blivit bättre organiserad och tydlig.  
  

Vi står fast vid vårat och vet vad vi kan och vet vad vi inte kan och så. Det har nog med 
yrkesstoltheten att göra också. Vi gör vår röst hörd i såna sammanhang.    
           Lena 

 
Både Lena och Karin framhåller att de olika professionerna som samverkar har 
mycket olika roller, varför alla blir beroende av varandra och samarbetar snarare än 
bygger upp någon slags hierarki.  
 
Bourdieus (2004) teori om reproduktion av klass- och statusskillnader erbjuder fler 
tolkningsmöjligheter till anledningen bakom varför yrkesstolthet bland 
socialsekreterare kan uppfattar som lågmäld och blygsam. Socialarbetare och då 
särskilt socionomer, har som tidigare studier visat länge strävat efter att bli 

                                                
10 Se Figur 1, s.24 
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professionellt erkända, men misslyckats. Orsakerna till dessa misslyckanden sägs 
vara brist på autonomi gentemot politiska och ekonomiska intressen samt 
svårigheter att bevisa kunskapsmonopol (Meeuwisse et al., 2000; Wingfors, 2004). 
Enligt Bourdieu (2004) pågår en ständig maktkamp om högre ställning och status i 
det sociala rummet av positioner. Att inte erkännas professionellt kan både ses som 
andra agenters lyckade strategier för att exkludera socialarbetare från det 
professionella fältet och som socialarbetares misslyckade strategi att ta sig in i 
detsamma. Yrkesstolthet, menar jag, kan ses som en form av kulturellt kapital som 
tillskrivs professionellt erkända grupper med hög status, exempelvis legitimerade 
läkare eller advokater. Samhället förväntar sig att sådana grupper är yrkesstolta, 
delvis på grund av den status de erkänts. Yrkesstoltheten blir en del av dessa 
gruppers habitus, ett kännetecken. Socialsekreterare saknar således detta kulturella 
kapital och habitus, vilket gör att de enligt samhället inte är att betrakta som en 
yrkesstolt grupp. På så sätt kan socialsekreterare mycket väl vara yrkesstolta inom 
sig själva och inom den egna gruppen, men undvika att signalera detta utåt då det 
skulle stå i konflikt med den allmänna uppfattningen.  
 

Utifrån Antonovskys (2005) teori om KASAM är de tre komponenterna 
meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet grundläggande för att en individ ska 
uppleva känslan av sammanhang, som jag menar är nära knuten till möjligheten att 
känna yrkesstolthet. Att socialsekreterarna i denna studie uppger att de är 
yrkesstolta kan förklaras med att de tre komponenterna på olika sätt finns hos dem.  
För att kunna uppleva känslan av sammanhang menade Antonovsky (2005) att den 
egna föreställningen av hur samhället värderade dig och din grupp var central. Att 
ingen av informanterna känner sig varken underlägsna eller överlägsna i 
samverkanssituationer tyder på att de upplever sig relativt neutralt värderade. Att tre 
av dem uppger att de för personer de inte känner undviker att berätta vad de arbetar 
med kan tolkas som att de uppfattar att socialtjänsten värderas ganska lågt. Karin 
tror att socialtjänsten ”dras ner” av anknytningen till klienterna och en av Anitas 
händelser vittnar om massiv kritik från allmänheten. Även socialarbetare 
misslyckande i kampen om legitimation kan vara ett tecken att deras värde inte 
anses vara tillräckligt högt för att de ska erkännas som profession (Meeuwisse et al., 
2000; Wingfors 2004). Antonovsky (2005) menar dock att meningsfullhet kan 
upplevas trots att samhället nedvärderar en viss grupp om den närmsta omgivningen 
väger upp detta. Jag tolkar att den yrkesstolthet samtliga informanter känner till stor 
del kan förstås genom en stöttande näromgivning. Informanterna har påtalat att de 
trivs på arbetet, att de har goda relationer till arbetskamrater och att deras chefer ger 
dem stöd och förtroende. Allt detta har i tidigare forskning lyfts som väsentliga 
komponenter för känslan av yrkesstolthet (Arnett et al., 2002; Katzenbach, 2003; 
Hill, 2004).  
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5.5 Sammanfattning resultatanalys 
 

Vilken bild ger socialsekreterare av sitt arbete och sin arbetssituation? 
 

• Hög grad av trivsel  
• Goda arbetsvillkor 

 

Hög grad av trivsel går i linje med Svenssons (2008) resultat, medan beskrivningen 
av en god arbetssituation motsäger den mesta tidigare forskningen som visat att 
arbetsbelastningen är mycket hög och påfrestande (Arbetsmiljöverket, 2007; SSR, 
2008; Tham, 2008). Arbetsgruppen och kollegor utgör, enligt samtliga informanter, 
ett stort stöd och de tycker att deras chefer är bra och stöttande. Tidigare forskning 
har visat liknande resultat (Arnett et al., 2002; SSR, 2008; Tham, 2008).  
 
 
 

Vilka avgörande händelser upplever socialsekreterarna har påverkat deras 
yrkesstolthet? 
 

• Klienters uppskattning och lyckade ärendeutfall 
• Tvivel till det egna beslutet 
• Känslan av kompetens 
• Att forma en yrkesroll 
• Att hantera starka känslor  
• När socialtjänsten kritiseras 

 

Samtliga informanter upplevde att yrkesstoltheten steg då de kände att de lyckats 
eller fick uppskattning från klienter. Likaså när de, genom olika händelser, beskrev 
att de känt sig kompetenta. Enligt tidigare forskning kan presterade resultat och 
omgivningens uppfattning skapa yrkesstolthet (Arnett et al., 2002; Katzenbach, 
2003). I linje med tidigare forskning beskrev informanterna att yrkesrollen som 
socialsekreterare tar lång tid och är svår att forma (Meeuwisse et al., 2000; Weinsjö, 
2004; Skau, 2007; Bergmark et al., 2008). Yrkesrollen har visats hänga samman 
med yrkesstoltheten. Lena och Anita upplevde att de blivit mer yrkesstolta 
allteftersom yrkesrollen klarnat medan Karin beskrev att den osäkerhet hon ibland 
kände sänkte yrkesstoltheten. Då motsättningar mellan privata känslor och 
yrkesmässiga befogenheter eller svårigheter att hantera de privata känslorna 
uppstod sjönk yrkesstoltheten. Anita tog upp en händelse då allmänheten kritiserat 
socialtjänsten under en längre period varpå hon upplevde att yrkesstoltheten 
minskade.  
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Vilka övergripande faktorer uppfattar informanterna påverkar yrkesstolthet 
bland socialsekreterare? 
 

• Chef, kollegor och organisation 
• Lön 
• Arbetet och klienterna 
• Media och allmänhetens förtroende 
• Frustration och stress 
• Ingen yrkeslegitimation 

 

Analysen har visat att informanterna upplever chef och kollegor som något som kan 
påverka yrkesstoltheten. Gällande organisationen menade särskilt Lena att tydlig 
struktur bidrog till yrkesstolthet. Detta stämmer väl med tidigare forskning (Arnett 
et al., 2002; Katzenbach, 2003). Arbetet i sig, beskrivs som stolthetsstärkande då 
det syftar till att hjälpa människor. Även om endast Anita tog upp en avgörande 
händelse där socialtjänsten kritiserats av allmänheten, framhåller även de andra tre 
informanterna att media och allmänhetens förtroende inverkar på yrkesstoltheten. 
Johan och Lena tog upp yrkeslegitimation som något de trodde skulle kunna stärka 
gruppens yrkesstolthet. Löneläget togs upp av alla fyra informanter som negativt 
för yrkesstoltheten. 
 
 
 

Hur beskriver socialsekreterarna sin yrkesstolthet och hur kan denna förstås? 
 

Socialsekreterarna i studien beskriver sin yrkesstolthet som viktig. Samtliga uppger 
att de är yrkesstolta och uppfattar yrkesstolthet som grundläggande för att göra ett 
bra arbete. Yrkesstolthetens betydelse för kvalitet och resultat har visats i tidigare 
studier (Gustafsson et al., 1997; Arnett et al., 2002; Katzenbach 2003). Tre av 
informanterna tror att socialsekreterare överlag är en yrkesstolt grupp. Dock uppger 
ingen att de på sin arbetsplats talar om ämnet. Både Johan och Karin upplever 
socialsekreterares yrkesstolthet som lågmäld och ödmjuk. Ingen av informanterna 
har upplevt någon hierarki eller statusskillnader i samverkanssituationer.  
 

Sammantaget har analysen visat att informanterna i olika grad upplever känslan av 
sammanhang, vilken jag menar är nära knuten till yrkesstolthet. Genom resultatet 
har visats att de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
påverkas av dessa olika händelser och faktorer (Antonovsky, 2005).  
 

Begriplighet har visat sig finnas genom de goda och trygga relationerna på 
arbetsplatsen samt genom rolltydlighet i samverkanssituationer. Begripligheten kan 
dock sjunka genom mycket svåra och ”olösta” ärenden, svårigheter att som 
socialsekreterare forma en tydlig yrkesroll samt att hantera ärenden som i hög grad 
påverkar de egna känslorna. Känslan av hanterbarhet kan uppstå genom goda 
arbetsvillkor och förutsättningar för att göra ett bra arbete, att lyckas i ärenden, 
möjligheten att gripa in även med tvång samt att känna stöd från chef och kollegor. 
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Känslan av hanterbarhet kan dock drabbas av tvivel till det egna beslutet och 
upplevd stress. Även meningsfullhet, som enligt Antonovsky (2005), är den 
viktigaste komponenten för känslan av sammanhang har visat sig i resultatet. 
Meningsfullhet har upplevts genom att lyckas i ärenden eller få uppskattning från 
klienterna och därmed känna att arbetet leder till något positivt för människor och 
för samhället. Meningsfullhet är också i hög grad beroende av omgivningens 
värdering (Antonovsky, 2005). 
 

Genom att använda Bourdieus (2004) teori har jag fått förklaringsverktyg för vilka 
samhälleliga faktorer som endera höjer eller sänker socialsekreterarnas 
yrkesstolthet. Att informanterna beskrivit hög grad av trivsel och upplevt stöd av 
kollegor och chef menar jag visar på socialt kapital. Då tidigare forskning av Hill 
(2004) visat att god personalpolicy är centralt för yrkesstolthet får sådant socialt 
kapital högt värde vilket gör det till symboliskt kapital (Bourdieu, 2004). Trivsel 
och stöd kan alltså höja socialsekreterarnas position i det sociala rummet av 
positioner och därmed även stärka yrkesstoltheten.   
 

Socialsekreterarna upplevde att allmänhetens kritik kan drabba yrkesstoltheten. 
Dåligt rykte kan förstås som minskat kulturellt och socialt kapital vilket medför 
lägre position i det sociala rummet av positioner (Bourdieu, 2004). Löneläget, vilket 
innebär ekonomiskt kapital, togs upp av alla fyra informanter som negativt för 
yrkesstoltheten. Två informanter talade om legitimeringsfrågan. Legitimation kan, 
enligt Bourdieus (2004) teori, tolkas som symboliskt kapital eller en strategi agenter 
använder för att öka sin makt och inflytande. Att socialsekreterare misslyckats med 
denna strategi sänker således yrkesstoltheten. 
 

Att socialsekreterarna inte upplever någon hierarkisk ordning i 
samverkanssituationer och även beskriver yrkesstoltheten i gruppen som lågmäld 
kan tolkas genom Bourdieus (2004) tes om att all status är relationell. Att inte 
uppleva sig ”underlägsen” skapar yrkesstolthet. Att inte uppleva sig ”överlägsen” 
gör denna yrkesstolthet diskret. Misslyckanden med strategin för legitimering kan 
även det göra yrkesstoltheten lågmäld. Att inte vara professionellt erkänd blir då en 
del av socialarbetares habitus (Bourdieu, 2004; Carle, 2007).  
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6. Diskussion 

 
6.1 Centrala slutsatser och slutdiskussion 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om socialsekreterare inom individ- 
och familjeomsorgen upplever yrkesstolthet samt vad som påverkar denna känsla. 
Resultatanalysen har visat att samtliga fyra socialsekreterare jag intervjuat är 
yrkesstolta. Denna yrkesstolthet har visats bero på inre faktorer, som privata känslor 
och upplevelsen av stöd, och på yttre faktorer, som allmänhetens förtroende och 
klienters uppskattning. En intressant aspekt av resultatet är att alla informanter tog 
upp känslan av att lyckas och få uppskattning som stärkande för yrkesstoltheten. 
Däremot angav ingen den direkta motsatsen, det vill säga att misslyckanden stjälpte 
yrkesstoltheten. Närmast detta var känslan av att inte förstå eller att tvivla på det 
egna beslutet. Ingen av informanterna har heller nämnt skam eller uppgett att de 
känt sig skamsna i relation till någon händelse. Frågan blir då om deras 
yrkesstolthet är så stark att de inte vid något tillfälle känt sig skamsna eller om de 
medvetet eller omedvetet utelämnat sådana situationer? Tidigare forskning har visat 
att skam är en tabubelagd känsla, vilket kan ha styrt vilka slags händelser 
informanterna tog upp (Meeuwisse et al., 2008).  
 

Då jag räknat de kritiska händelserna socialsekreterarna tog upp och delat in dessa 
i positiva och negativa visade det sig att antalet negativa händelser var något fler 
till antalet11. Trots att socialsekreterarna valde att berätta om fler händelser där 
deras yrkesstolthet sjunkit uppgav samtliga att de är yrkesstolta. Detta kan tolkas 
som att yrkesstolthet ”växer sakta men sjunker snabbt”. Sheff (1990) menade att 
skam är i jämförelse med stolthet en mer djupgående känsla som i högre grad kan 
vara oproportionerlig. För att förklara detta kan det egna självförtroendet användas. 
Om någon ger dig en komplimang kan tänkas att självförtroendet växer något. Om 
någon däremot förolämpar dig i ungefär samma omfattning kan tänkas att 
självförtroendet sjunker betydligt mer än det skulle ha vuxit av komplimangen. Det 

                                                
11 De positiva händelserna var sju till antalet. De negativa händelserna var tio.  

Detta sista kapitel inleds med att jag tar upp intressanta aspekter och diskuterar 
kring centrala slutsatser jag dragit. Vidare görs en metoddiskussion och kritisk 
reflektion. Denna syftar till att jag som forskare rannsakar min egen studie och 
de val jag gjort. Kapitlet fortsätter med en diskussion kring studiens kvalitet. 
Slutligen delger jag min uppfattning av studiens relevans för det sociala arbetet, 
hur studien kan bidra till fortsatt forskning kring ämnet samt ger ett kort 
slutord.  
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här, menar jag, visar sig gälla för yrkesstolthet då informanterna verkar minnas och 
vara mer påverkade av de negativa händelserna. Dessa skildras mer dramatiskt än 
de positiva. Att informanterna är yrkesstolta kan då förklaras av att händelser som 
stärker yrkesstoltheten är mer vardagliga - mindre avgörande men desto fler. Detta 
märks i att informanterna beskriver att de trivs, får kontinuerligt stöd av chef och 
kollegor och upplever sig ha förutsättningar för att göra bra jobb.   
 

En intressant slutsats har varit att yrkesstoltheten bland socialsekreterare kan 
betraktas som ödmjuk och lågmäld. Detta har i resultatanalysen förklarats främst 
med hjälp av Bourdieus (2004) teori om att all status är relationell. En tolkning jag 
gjort är att socialsekreterare till sin karaktär är en ödmjuk grupp då arbetet syftar till 
att hjälpa klienter i mycket svåra livssituationer. Liksom Bourdieu (2004) som 
framhåller utbildningens betydelse för klassernas reproduktion är min uppfattning 
att vissa yrken automatiskt medför omgivningens respekt och beundran. Exempel 
på sådana yrken är läkare och advokat. Att andra yrken, till exempel förskolelärare 
och lantbrukare tillskrivs lägre status är något jag tror de flesta upplever. Intressanta 
frågor blir då hur det kommer sig att inte alla eftersträvar högstatusyrken samt 
varför vissa yrkesgrupper har större behov än andra av att visa sin yrkesstolthet 
utåt? Givetvis är en förklaring att inte alla personer har samma förutsättningar 
gällande intellekt eller stöd och därför inte kan nå högstatusyrken, som i regel 
kräver mycket goda studieresultat. En förklaring kan också vara att olika personer 
söker olika mål med sitt yrkesutövande. För socialsekreterare kan det vara så att de 
valt yrket med det enkla motivet att de vill hjälpa utsatta människor. Att yrket inte 
tillskrivs någon hög status per automatik har då mindre betydelse. Likaså kan 
behovet av att signalera sin yrkesstolthet utåt minska. Detta är till viss del ett 
altruistiskt resonemang, vilket innebär osjälviskhet och viljan att hjälpa andra utan 
eget vinstintresse (URL 9).  
 

Kan det då vara möjligt att ingen hierarkisk ordning uppstår när olika professioner 
samverkar? Enligt Bourdieu (2004) skulle svaret på detta vara nej då agenter 
eftersträvar högre position i det sociala rummet av positioner. Den ödmjuka och 
lågmälda yrkesstolthet som beskrivits kan då tolkas som omedvetenhet - att 
socialsekreterarna inte märker den skillnad som finns. Johan uttryckte att han 
upplever en tydlig statusordning inom vården, men inte gentemot eller inom andra 
yrkesgrupper i samverkan. Denna statusordning, mellan läkare och sjuksköterskor, 
tror jag många är medvetna om. Den kan också användas för att förstå 
socialsekreterarnas yrkesstolthet. Då socialsekreterare, till skillnad från yrken inom 
vården saknar en tydlig hierarki mellan yrkesgrupper kan hända att de i sitt dagliga 
arbete blir omedvetna om statusskillnader. Detta betyder emellertid inte att sådana 
skillnader inte finns. Omedvetenhet som denna kan betraktas som ett naivt drag hos 
socialsekreterarna. Sådan naivitet och nedtonad profil gällande yrkesstolthet kan 
vara negativ för yrkesgruppen, då det hämmar den professionella kampen om högre 
position. Exempelvis sjuksköterskor, som dagligen blir medvetna om sin 
underordnade position gentemot läkare, har under senare år fört en hård strid för 
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ökad status, vilket bland annat utmynnade i strejker. Då Johan pratade om 
yrkesstoltheten som ödmjuk tillade han ett ”tyvärr”, vilket kan ses som en önskan 
om en strid även från socialsekreterarnas sida. Kombinationen av altruistiska motiv 
och en ödmjuk och lågmäld yrkesstolthet, resonerar jag, kan säkerligen innebära att 
yrkesstolthet bland socialsekreterare finns i viss grad, men dess chanser att stärkas 
kan vara små. Yrkesgrupper som inte hävdar sig utåt får heller ingen samhällelig 
uppmärksamhet. En koppling kan då göras till yrkesrollen. Uppmärksamhet från 
omgivningen, oavsett om den är positiv eller negativ, leder till kunskap och att 
samhället får en nyanserad bild av yrket. Detta tror jag kan vara viktigt för 
yrkesrollen.   
 

Formandet av en yrkesroll har kopplats ihop med yrkesstolthet av tre av 
informanterna. Flera studier har visat att en yrkesroll inom socialt arbete är 
svårformad på grund av arbetets komplexitet och tvåsidighet (Meeuwisse et al., 
2000; Weinsjö, 2004; Bergmark et al., 2008). Innebär detta att även yrkesstoltheten 
är ”svårformad”? Tar vi Karin som exempel menade hon att hon ännu inte format 
en tydlig yrkesroll, men var yrkesstolt ändå. Slutsatsen jag drar är att 
yrkesstoltheten påverkas av yrkesrollen men är inte helt och hållet beroende av den.  
 

En annan central slutsats är att socialsekreterarna ger en mycket positiv bild av sitt 
arbete och sin arbetssituation. Intressant i detta är att det går emot resultat från den 
mesta tidigare forskningen, där det visats att arbetsbelastningen inom socialtjänsten 
är extremt hög och att många socialsekreterare överväger att byta arbete 
(Arbetsmiljöverket, 2007; SKTF, 2007; SSR, 2008; Tham, 2008). Tidigare studier 
motsäger också varandra. Hur kan vissa studier ge en eländesbild av 
arbetssituationen samtidigt som annan forskning visar att socialsekreterare trivs och 
tycker att deras arbete ger kraft och energi (Svensson, 2008)? Detta kan självfallet 
bero på faktorer som urval, datainsamlingsmetod och hur frågorna ställdes. En 
alternativ tolkning är att socialsekreteraryrket i sig kan vara tillfredsställande trots 
tung arbetsbelastning. Informanterna i denna studie uppgav att klientkontakter är 
det bästa med deras jobb. Kanske finns trivsel i meningen med arbetet – att träffa 
och hjälpa människor. En intressant tanke blir då om exempelvis en industriarbetare 
skulle uppge att arbetet är roligt och givande trots mycket påfrestande 
arbetsbelastning? En liknande motsättning har även funnits i en av intervjuerna. Där 
menade Anita att hon upplever sig ha förutsättningar för att göra ett bra arbete, men 
säger ändå att hon tycker det är synd att de inom arbetsgruppen aldrig har tid att 
prata eller reflektera. Detta, tolkar jag, är ett tecken på ovan förda resonemang - 
trots vissa större brister väger de positiva aspekterna över. Enligt Månsson (2006) 
har flera studier visat att informanter sagt sig uppleva arbetstillfredsställelse men 
ändå, i flera avseenden varit missnöjda. Om yrkesstolthet till stor del beror på 
hjälparmöjligheterna i yrket kan det mycket väl vara så att Anita är yrkesstolt trots 
upplevd tidsbrist.  
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Delvis genom KASAM och delvis genom sättet studiens frågeställningar har 
formulerats på har ett salutogent angreppssätt använts – jag har undersökt stolthet 
och inte skam. Tidigare forskning har visat på ett positivt samband mellan 
yrkesstolthet och hälsa. Även om detta är en liten studie som är omöjlig att 
generalisera är en slutsats att det positiva sambandet återfunnits även bland mina 
informanter.   
 

Ännu en central slutsats jag kan dra genom resultatanalysen är att de inre faktorerna 
som påverkar yrkesstoltheten tycks väga över i de kritiska händelser informanterna 
tagit upp. Endast i en av händelserna uttrycktes att samhället i stort haft direkt 
inverkan på yrkesstoltheten. I de sexton andra händelserna framhölls endera enstaka 
klienters påverkan eller den egna känslan som uppkommit ur en händelse. Däremot 
har omgivningens betydelse framhållits desto mer i vilka övergripande faktorer 
socialsekreterarna upplever påverkar yrkesstoltheten. Här anger informanterna fler 
samhälleliga faktorer som bland annat lön, media och yrkeslegitimation än de talar 
om den inre känslan. Hur kan det komma sig att socialsekreterarna identifierar 
främst inre faktorer då de talar om vändpunkter för den egna yrkesstoltheten, och 
tar upp främst yttre faktorer som påverkan på yrkesstolthet bland socialsekreterare 
överlag? För det första är det givetvis lättare för informanterna att uttala sig om inre 
faktorer då det gäller deras egen yrkesstolthet. För det andra kan yrkesstolthet 
påverkas av faktorer som inte är specifika händelser utan ständigt pågående. Till 
exempel har alla informanterna uppgett medias påverkan på yrkesstoltheten medan 
endast en tog upp detta som en kritisk händelse. 

 

 

6.2 Metoddiskussion och kritisk reflektion 
 

Alla metoder innebär för- och nackdelar. Att göra val gällande metoder och teorier 
innebär att ta ställning för något. Det är dock samtidigt viktigt att som forskare 
kritiskt reflektera kring de olika valen. Detta menar jag stämmer väl med den 
hermeneutiska ansatsen, då en reflekterande diskussion ger större förståelse för 
helheten. Här följer en diskussion kring de val som gjorts och motiven bakom dem. 
Genom detta hoppas jag kunna visa på såväl metodologisk medvetenhet som 
eftertänksamhet och reflektionsförmåga. 
 

6.2.1 Metodval  
 

De metodval som gjort i studien har varit styrda av syftet - att undersöka 
upplevelsen av yrkesstolthet bland socialsekreterare. Denna studie har en kvalitativ 
ansats. Kvantitativa metoder hade inte varit ändamålsenliga då de snarare syftar till 
att fastställa mängder och samband (Widerberg, 2006). Möjligtvis hade en 
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kombination av kvalitativ och kvantitativ metod varit fruktbar, exempelvis en 
enkätundersökning kombinerat med kvalitativa intervjuer. Dock menar jag att med 
det ringa kunskapsläge som idag finns om yrkesstolthet bland socialsekreterare, blir 
en studie med strikt kvalitativ ansats en god introduktion till ämnet. Jag anser att 
intervjuer har varit det mest lämpliga dataunderlaget då jag velat lyfta fram en 
känsloupplevelse och dessutom dess sammanhang. Observationer hade därför inte 
uppfyllt syftet. Inte heller gruppintervju eller fokusgrupper hade kunnat ge mig 
samma möjlighet, då det varit särskilt viktigt med metoden CIT att informanterna 
vågat berätta om de olika händelserna och hur de påverkats av dem. Antalet fyra 
intervjuer menar jag har varit lämpligt med tanke på CIT. Fyra informanter innebar 
således att mellan tolv och tjugo kritiska händelser skulle presenteras. Detta 
uppfattar jag som lagom för att kunna bibehålla helhetsbild och struktur. Fler 
informanter hade möjligtvis nyanserat materialet ytterligare och därmed skapat 
större förståelse för fenomenet. Jag anser dock att jag nått vad Kvale (1997) kallar 
mättnad, då jag fått tillräckligt rikt material för att kunna göra en analys. Vilken 
urvalsprocess som använts har givetvis färgat studien. I denna studie kan urvalet 
förstås som ett kriterieurval (Liamputtong & Ezzy, 2005). Även om jag inte 
eftersträvat olikheter mellan socialsekreterarna anser jag att urvalet kan beskrivas 
som relativt heterogent. Skillnader mellan informanterna finns bland annat gällande 
ålder, kön, arbetslivserfarenhet, utbildning, kommunstorlek och arbetsområde inom 
IFO.  
 

Hur informanterna uppfattat intervjusituationen liksom de ställda frågorna har haft 
stor betydelse för vilka svar de gett. Samtliga informanter valde att intervjuas på 
den egna arbetsplatsen. Detta hade nog främst praktiska skäl. Widerberg (2006) 
menar att arbetsplatsintervjuer både har för- och nackdelar. Positivt kan vara att 
personer i sin arbetsmiljö är i sin yrkesroll och ger mig som intervjuare större 
helhetsförståelse. Negativt är att informanterna kan hämmas av miljön och inte våga 
tala fritt. De kan också vara stressade och ha tankarna på jobbet. Att använda en 
semistrukturerad intervjuguide innebär att frågorna inte följer en direkt mall (Kvale, 
1997). Alla frågor har således inte ställts till alla informanter och frågorna har heller 
inte alltid ställts i samma följd. Om intervjuguiden utformats annorlunda hade 
säkerligen resultatet sett annorlunda ut. Jag upplever att intervjuguiden uppfyllt sitt 
syfte då jag fått ett innehållsrikt dataunderlag. Det faktum att jag ljudinspelat 
intervjuerna har fört med sig fördelen att jag under intervjuerna kunde koncentrera 
mig på vad som sades. En nackdel med inspelning kan vara att informanter känner 
sig hämmade eller obekväma. Jag har dock inte upplevt detta som fallet i någon av 
mina intervjuer. Ingen av socialsekreterarna har reagerat eller påpekat något kring 
detta. Det kan också antas att informanterna är relativt vana att samtal spelas in då 
ljudinspelning är något socialsekreterare inom IFO ibland använder i sina 
klientsamtal.  
 

Att jag valt att använda CIT i mina intervjuer har i stor omfattning påverkat 
resultatet. Jag anser att detta medfört en nyansering och särprägel till min studie. 
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Det finns dock nackdelar med CIT. Metoden innebär att mycket tillit sätts till 
intervjupersonernas val av vilka kritiska händelser de lyfter fram. För ett 
tillförlitligt resultat krävs att intervjupersonerna noggrant väljer händelser, att de är 
sanningsenliga i sina berättelser, att de vågar lyfta fram både negativa och positiva 
händelser och att de vid intervjutillfället är motiverade att reflektera kring 
händelserna (Eriksson & Larsson, 1986). Min upplevelse är att informanterna i 
olika grad varit förberedda och haft utvalda kritiska händelser till intervjutillfällena. 
Huruvida de valt ut händelserna med omsorg eller varit sanningsenliga är omöjligt 
för mig att avgöra. Jag har dock upplevt varje informant som inlevelsefull och 
emellanåt emotionellt gripen i sitt berättande.   
 

Jag har strävat efter att vara konsekvent gällande den hermeneutiska ansatsen och 
jag anser att denna lyser igenom i studiens alla delar. Att använda de hermeneutiska 
principerna för analys som Kvale (1997) redovisar var utmanande men också 
givande. Utmaningen låg i tolkningsmedvetenheten. Genom att ständigt påminna 
mig själv om att analysen representerar min tolkning manades jag att söka efter 
alternativa tolkningar. Analysmetoden visade sig också vara mycket tidskrävande. 
Jag menar dock att användandet av principerna för hermeneutisk analys har höjt 
kvaliteten på analysen.   
 

6.2.2 Teorival 
 

Jag är väl medveten om att Bourdieus (2004) teori om sociala rummet av positioner 
på många väsentliga sätt skiljer sig från Antonovskys (2005) teori om KASAM. De 
befinner sig på olika förklaringsnivåer då Bourdieu är sociologisk och Antonovsky 
psykologisk. De har också nått olika verifikationer med sina teorier, där Bourdieu 
betraktas som teoretiskt erkänd, medan vissa tvivel finns huruvida KASAM är en 
bevisad teori. Larsson & Kallenberg (2000) kritiserade KASAM på två sätt. De 
ansåg att den mätskala Antonovsky utvecklade för att mäta graden av KASAM var 
oklar och obevisad. Denna mätskala har inte använts i denna studie. De betvivlade 
också huruvida de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
verkligen är vad som skapar känslan av sammanhang. Främst ifrågasatte de 
komponenten hanterbarhet, som de ansåg innebar stresshantering och föreslog 
istället de två komponenterna social förståelse och engagemang samt olustkänslor 
och inre spänning. Jag anser dock att KASAM varit en givande teori för denna 
studie. Jag har funnit att KASAM använts i studier med liknande syfte som denna. 
En studie på uppdrag av Arbetslivsinstitutet undersökte vilka faktorer på 
arbetsplatsen och hos individen som främjar arbetsterapeuters upplevelse av ett 
meningsfullt arbete (Björkman & Carlsson, 2007). Meningsfullhet har tidigare 
kopplats ihop med yrkesstolthet av Gustafsson et al. (1997). Jag har även funnit att 
KASAM använts som teori i studier av bland annat Bengt Starrin (2001), professor 
i socialt arbete vid Karlstads universitet.  
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Även om Bourdieu är teoretiskt erkänd och ett av de större sociologiska namnen 
kan viss kritik riktas mot hans teori. Sayer (2005) ifrågasätter Bourdieus 
habitusbegrepp och anklagar teorin för att vara deterministisk12. Sayer menar att 
positioner och klass inte bara kan förklaras i ljuset av reproduktion och förärvda 
positioner utan även måste förstås i relation till individernas emotioner och 
värderingar. Sayer vill lyfta fram att individerna gör egna bedömningar som ligger 
till grund för deras handlingar. I min studie anser jag att den individuella sidan av 
yrkesstolthet lyfts tack vare kombinationen med KASAM. Annan kritik mot 
Bourdieu kan vara att teorin inte håller i nutida kontext. Widigson (2008) menar att 
kulturellt kapital inte är något självklart eller universellt i dagens mångkulturella 
samhälle. Han ifrågasätter även teorins giltighet idag efter könsaspektens frånvaro. 
Även Skeggs (2000) kritiserar Bourdieu för att ignorera individens möjlighet att 
motsätta sig klassreproduktionen. Hon visade i sina studier hur arbetarklass tog 
avstånd, disidentifierade, sig från sitt habitus och hur det var möjligt för individer 
och grupper att göra ”klassresor”.           
 

Min åsikt är att kombinationen av dessa två teorier bör betraktas som en stor 
tillgång för denna studie. Som tidigare forskning liksom det egna resultatet visat 
kan yrkesstolthet inte förstås på endera det ena eller det andra sättet. Yrkesstolthet 
påverkas både av individen själv och av samhället. Larsson (2005a) argumenterar 
för att flerdimensionell teoretisk analys bör användas i studier som är 
mångdimensionella till sin karaktär.  Jag anser att dessa teorier är välmotiverade 
och kompletterar varandra så att både inre och yttre faktorer som påverkar 
yrkesstolthet fångas upp. Att de har något gemensamt och kan kombineras framgår 
av Svensson et al. (2008). De gör en koppling mellan KASAM och Bourdieu då de 
beskriver att tillit kan finnas i och bero på både individer och samhället i stort. 
”Medan KASAM handlar om individens känsla av sammanhang handlar begreppet 
socialt kapital också om vilken tillit som finns i samhället” (Svensson et al., 
2008:63) Att teorierna går att kombinera menar jag syns även i den egna 
resultatanalysen. Jag har upplevt dem som värdefulla, kompletterande 
förståelseverktyg då jag försökt förstå och tolka informanternas berättelser.  
 

6.2.3 Jag som forskare 
 

Förutom att de metod- och teorival som gjorts på olika sätt har påverkat resultatet 
har jag som forskare spelat en central roll. I enighet med den hermeneutiska 
ansatsen har jag explicitgjort min förförståelse i stycke 4.1.1 så att läsaren själv ska 
kunna bedöma min inverkan. Även min kompetens tåls att diskuteras. Kvale (1997) 
framhåller att kvalitativa intervjuer i allmänhet och användandet av 

                                                
12 Deterministiskt innebär att det studerade skeendet är helt bestämt av givna faktorer. Inom humaniora talar man om 
deterministiska historie- och samhällsuppfattningar (URL 10).  
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semistrukturerad intervjuguide i synnerhet ställer höga krav på forskaren. Förutom 
att ställa frågorna ska denne även kunna avgöra hur strikt guiden ska följas och hur 
mycket utrymme olika sidospår ska få. Dessutom måste forskaren kunna balansera 
mellan att å ena sidan locka informanten att berätta intima och hjärtliga saker om 
sig själv och sina upplevelser och å andra sidan vara känslig för etiska aspekter och 
inte gå för djup med risk att uppröra informanten. Även om intervjuer ställer krav är 
det en metod som många har erfarenhet av. Intervjuer påminner om de vardagliga 
samtal vi för med personer i vår omgivning (Kvale, 1997). Att välja intervjuer som 
datainsamlingsmetod kan därmed betraktas som förnuftigt. Situationen är välbekant 
för såväl mig som för informanterna och jag har viss erfarenhet av att genomföra 
intervjuer från min C-uppsats. Dock utmanade jag mig själv genom CIT, som är en 
metod som kräver mycket av intervjuaren och är ny för mig (Eriksson & Larsson, 
1986). Innan första intervjutillfället gav jag mig tillfälle att öva samt försäkra mig 
om att frågorna fungerade, genom att göra en pilotintervju med en bekant. 
 

Att jag varit ensam forskare har medfört både positivt och negativt till studien. Som 
jag redogjorde i stycket om etik har maktassymmetrin jämnats ut då vi varit ”en 
mot en” i intervjusituationerna (Kvale, 1997). Att jag genomfört studien ensam har 
också varit en värdefull erfarenhet då jag upplevt att det kräver högre grad av 
självkritik och reflektion. En nackdel med att vara ensam forskare är att jag 
genomfört analysen på egen hand. Om jag haft en medforskare hade vi kunnat 
diskutera och jämföra våra tolkningar och eventuellt nått ett annat resultat. Att jag 
som forskare påverkar studien är dock, med hermeneutisk ansats, självklart och 
oundvikligt (Thomassen, 2007). Vem jag är, liksom ämnet för studien kan ha 
påverkat informanterna. Socialsekreterarna visste att jag är nybliven socionom och 
jag hade även på förhand informerat om ämnet för intervjun – yrkesstolthet. En 
tänkbarhet är att de kan ha känt sig manade att ge en positiv bild av yrket. Om jag 
varit en forskare från exempelvis Arbetslivsinstitutet eller ett fackförbund hade det 
kanske varit en annan bild av arbetet och arbetssituationen som framträtt.    
 

 

6.3 Studiens kvalitet 
 

Larsson (2005b) ställer i artikeln Om kvalitet i kvalitativa studier upp olika 
kvalitetskriterier. I kvalitetsdiskussionen som följer väljer jag att främst utgå från 
dessa.  
 

Då studiens kvalitet i framställningen som helhet bedöms är 
perspektivmedvetenhet, intern logik och etiskt värde centralt. Jag antar 
hermeneutisk ansats, vilket jag menar har gjorts tydligt och konsekvent. Enligt 
Larsson (2005b) kan perspektivmedvetenhet påvisas genom att explicitgöra 
förförståelsen, både gällande forskningsläge, valda teorier och forskarens personliga 
erfarenheter. På alla dessa sätt har jag noggrant explicitgjort min förförståelse. Med 
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intern logik avses att det råder harmoni mellan forskningsfrågor, datainsamling och 
analysteknik. I denna studie menar jag att intern logik finns då jag noggrant och i 
flera omgångar övervägt hur forskningsfrågorna bör formuleras för att passa 
metoden och vice versa. Detta stämmer väl överens med hermeneutisk tradition - att 
jämföra delarna mot helheten. Jag har alltså inte låst mig vid en viss formulering 
och anpassat resten därefter, utan försökt skapa en sammanhängande studie där en 
röd tråd kan följas. Larsson (2005b) menar att sådan flexibilitet är nödvändig och 
höjer kvaliteten i kvalitativa studier. Genom att efter hand balansera de olika 
delarna kan studien skärpas.  
 

De etiska hänsynstaganden som gjorts och redovisades i stycke 4.5 menar jag 
borgar för etiskt värde och höjer studiens kvalitet i sig. En studie kan inte vara bra 
om den inte är etisk (Peled & Leichtentritt, 2002). En risk i kvalitativa studier är att 
det uppstår konflikt mellan validitet och etik. Validitet innebär att de slutsatser och 
resultat som genererats från studien tycks hänga samman samt sammanfalla med 
hur verkligheten upplevs av andra (Holme & Solvang, 1997; Bryman, 2002).  Då 
informanterna av etiska skäl anonymiseras riskerar forskaren att ”blanda bort 
korten” så att det resultat som redovisas inte nödvändigtvis har kvar sin 
ursprungliga mening (Larsson, 2005b:22). Diskurskriteriet är ett av Larssons 
(2005b) validitetskriterier och innebär att tolkningarna av resultatet klarar en 
prövning mot alternativa tolkningar och andra argument som kan anföras. Som jag 
beskrivit i den kritiska reflektionen innebär min roll som ensam forskare att 
resultatet kommer bestå av tolkningar gjorda av endast mig. Jag menar dock att 
kvaliteten i detta avseende höjs av att jag haft två mycket olika teorier som 
tolkningsverktyg. Dessa har hjälp mig att tolka på olika nivåer, ur olika perspektiv. 
Då jag funnit flera möjliga tolkningsvägar har jag valt att redovisa de jag ansett 
mest realistiska och de som legat närmast resultat från den tidigare forskningen. I 
vissa fall har jag även redovisat flera möjliga tolkningar av ett och samma fenomen.    
Larsson (2005b) menar att forskaren måste vara medveten om tolkningars 
ofullkomlighet. Genom att ha tydliggjort min hermeneutiska ansats och även 
explicitgjort min förförståelse menar jag att jag i denna studie visar sådan 
medvetenhet. Genom hermeneutiken tar jag dessutom ställning för att studien är 
unik och att resultatet inte kan generaliseras till att gälla för större grupper. Denna 
studie präglas av min förförståelse och mina tolkningar samt de informanter jag 
intervjuat och deras tolkningar. Solvang & Holme (1997) skriver att små, 
kvalitativa studier är omöjliga att generalisera då det är subjektiva upplevelser som 
undersöks.  
 

För validitetens skull jag har dessutom återfört resultatredovisningen till 
informanterna och säkrat att jag framställt vad de verkligen menat, vilket Larsson 
(2005b) benämner som respondent validation. Detta är en form av triangulering, 
vilket betyder att forskaren har flera källor som belägg för sin beskrivning. Jag har 
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även under intervjuerna varit noggrann med att ställa följd- och kontrollfrågor13 om 
jag varit osäker på vad de menat i sina utsagor. Båda dessa sätt menar Kvale (2001) 
höjer validiteten i en studie. En annan form av triangulering som gjorts är 
teoritriangulering. Genom att underbygga en analys med teorier från olika 
perspektiv kan resultatet få högre validitet, bli fylligare och mer nyanserat (Larsson 
2005b; Liamputtong & Ezzy, 2005). Det kanske främsta kvalitetskriteriet är att som 
forskare vara sanningsenlig och verkligen presentera vad man själv uppfattar som 
sant, vilket jag anser mig ha gjort (Larsson, 2005b).  
 

Larsson (2005b) menar att kvaliteter hos resultaten måste granskas för att avgöra 
vilken kvalitet en studie har. Här fastslås att kvalitet nås genom innebördsrikedom 
och fyllighet. Inom hermeneutiken innebär detta att tolkningar har högre kvalitet 
om de fångar in fler nyanser. Jag menar att resultatredovisningen i denna uppsats är 
nyansrik mycket tack vare metoden CIT. Genom att presentera de olika händelserna 
som de blev berättade för mig och samtidigt redovisa egna tolkningar och dra 
paralleller till tidigare forskning samt teorier blir resultatet fylligt och innebördsrikt. 
Samma argument vill jag ange för Larssons (2005b) kvalitetskriterium på struktur. 
Genom att samla hela analysen och resultatredovisningen i ett kapitel men på ett 
strukturerat sätt sortera efter frågeställningar och teman får resultatet god struktur. 
Då forskning ytterst handlar om att producera ny kunskap kring ett fenomen, 
skriver Larsson (2005b) att studiens potential för detta är avgörande för dess 
kvalitet. För min uppsats kan då kvaliteten gällande detta sägas bli hög, eftersom 
yrkesstolthet bland socialsekreterare, mig veterligen, är ett ostuderat ämne. Att 
studera och presentera resultat kring ett nytt ämne kan göra att människor förstår 
verkligheten annorlunda. Genom att undersöka yrkesstolthet bland socialsekreterare 
kan de som tar del av studien förstå dels begreppet yrkesstolthet i en ny kontext och 
dels få en ny bild av socialsekreteraryrket. Detta refererar Larsson (2005b) till som 
heuristiskt värde.  
 

En risk i kvalitativa studier kan vara att forskningens oberoende hotas genom att 
forskaren kommer nära informanterna, identifierar sig med dem och rakt av ”köper” 
informanternas perspektiv (Kvale, 1997). Då jag själv är socionom och ämnet är 
intressant och relevant för mig personligen, kan denna risk sägas vara hög i min 
studie. Dock har jag genom hela studien gjort mitt bästa för att hålla professionell 
distans till såväl informanter som till ämnet. Exempelvis har jag valt att intervjua 
socialsekreterare som jag inte känt eller haft någon anknytning till. Att själv vara 
nära det som studeras kan också vara av godo då det innebär en djupare förståelse 
(ibid). Slutligen anser jag att grundligt gjorda kvalitets- och metoddiskussioner i sig 
kan höja en studies kvalitet då de visar på medvetenhet och reflektion.   
 

                                                
13 Frågor av typen ”På vilket sätt påverkade detta din yrkesstolthet?”, ”Menar du…” och ”Har jag förstått rätt om 
…”.   
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6.4 Studiens betydelse och förslag till vidare forskning 
 

Denna studie har syftat till att undersöka om socialsekreterare inom IFO upplever 
yrkesstolthet och vad som påverkar denna känsla. Resultatet, byggt på fyra 
intervjuer med socialsekreterare, har visat att yrkesstolthet upplevs och att denna 
beror på både yttre och inre faktorer. Att nå förståelse kring vad som skapar 
yrkesstolthet och hur denna upplevs och påverkar arbetet är, anser jag, mycket 
viktigt. Tidigare forskning har visat att yrkesstolthet är grundläggande för 
individens arbetsmotivation och därmed för organisationens resultat (Arnett et al., 
2002; Katzenbach, 2005).  

Socialsekreterare är en på många sätt utsatt yrkesgrupp, både gällande 
arbetsbelastning, arbetsrelaterad ohälsa och i medias granskning (Aronsson & 
Lindh, 2004; Socialstyrelsen, 2007; Tham, 2008). Jag har inte kunnat hitta några 
tidigare studier kring yrkesstolthet bland socialsekreterare. Jag anser att denna 
studie har stor relevans för det sociala arbetet. För det första är kunskapen i sig 
viktig. Kunskap om ämnet kan skapa större förståelse för det sociala arbetet och 
dess aktörer. För det andra kan förståelse för hur yrkesstoltheten inom gruppen 
skapas och tar sig uttryck bidra till att ämnet lyfts till diskussion. Genom att ett 
ämne som detta levandegörs av kunskap och diskussion är min förhoppning att 
socialsekreterarna som yrkesgrupp kan stärkas. Genom att veta vilka slags 
händelser som kan stärka respektive stjälpa yrkesstoltheten kan socialsekreterare få 
verktyg att reflektera kring och förstå sin yrkesstolthet.  
 

Då denna uppsats baseras på ett litet urval vore givetvis en mer omfattande studie 
kring ämnet intressant. Jag har inte haft någon ambition att studera skillnader 
gällande ålder eller genus. Då tidigare forskning kring arbetstillfredsställelse visar 
att skillnader i dessa avseenden finns, vore en sådan jämförande undersökning 
intressant om yrkesstolthet bland socialsekreterare (Eskildsen et al., 2003; Hill, 
2004). Denna studie har endast fokuserat på socialsekreterare inom IFO. Intressant 
vore liknande studier från andra områden inom socialtjänsten och övrigt socialt 
arbete.      

 
6.5 Slutord 
 

Jag hoppas att denna studie bidragit till kunskap om yrkesstolthet bland 
socialsekreterare och att ni som läst den funnit den intressant och givande. Jag är 
själv nöjd och stolt över det arbete jag lagt ner. Några korta tack vill jag rikta till de 
socialsekreterare som ställt upp och delat med sig av sina spännande erfarenheter. 
Tack också till min handledare Rose-Marie Axelsson för många värdefulla 
synpunkter.   
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Bilaga I  
 
Missivbrev till informanterna 

 

Hej XXX, 
 
jag heter Emma Forsgren och skriver just nu Magisteruppsats i Socialt arbete vid 
Linköpings Universitet.  
 
I min uppsats, som jag arbetar med mellan veckorna 8-22, har jag valt att lyfta ämnet 
yrkesstolthet bland socialsekreterare inom IFO.  
För att undersöka hur denna stolthet kan se ut kommer jag att intervjua c:a 4 
socialsekreterare som arbetat relativt länge inom IFO. 
 
Intervjufrågorna kommer att handla om ditt yrkesliv som socialsekreterare - hur du 
upplevt och upplever ditt arbete och dina arbetsuppgifter och hur du känt och känner 
inför att vara socialsekreterare. Inför intervjun vore det bra om du kunde tänka ut några, 
c:a 3-5, specifika händelser som du känner har påverkat dina känslor inför din roll som 
socialsekreterare. Dessa händelser kan ha hänt när som helst under din karriär och vara 
av vilket slag och storlek som helst, positiva som negativa, stora som små.  
 
Intervjun tar uppskattningsvis 1-1,5 timme och kommer att bandas. Detta för att jag ska 
kunna transkribera samtalet ordagrant för att få ett så korrekt analysmaterial som möjligt. 
Intervjuerna kan genomföras på din arbetsplats eller någon annanstans, du väljer så 
kommer jag dit. Min målsättning är att genomföra samtliga intervjuer under v. 14, men 
om detta inte passar är jag givetvis flexibel.      
 
I uppsatsen kommer intervjuerna att presenteras som relativt utförliga berättelser om 
varje socialsekreterare. Dessa berättelser och de utvalda händelserna kommer jag att 
analysera, jämföra, diskutera och ställa mot tidigare forskning. Då jag vill säkra varje 
informants anonymitet har jag valt att bara intervjua en person från vardera utvald 
kommun samt att inte söka upp er genom att fråga efter deltagare i hela arbetslaget. Det 
är alltså bara jag och du som vet om du ingår i studien, såvida du inte själv väljer att 
berätta det.        
 
I min uppsats utgår jag från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär att 
alla av forskningen berörda personer informeras om syftet med studien, genomförandet 
samt deras villkor för deltagande. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst 
tacka nej till att medverka i studien. Alla informanter försäkras största möjliga konfidens 
och personuppgifter kommer förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dessa. Under 
studien kommer bara jag och eventuellt min handledare ta del av materialet. Insamlat 
material kommer bara att användas i denna studie. Efter att studien är klar kommer 
ljudupptagning och transkribering att förstöras.  
 
Jag vore hemskt tacksam om du vill delta i min studie. Tackar du nej förstår jag givetvis 
det. Om du har frågor är det bara att höra av sig.  
MVH 
Emma Forsgren 
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Bilaga II  
 
Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 
1. Födelseår? 
2. (Högskole) Utbildning? 
3. Examensår och utbildningsort? 
4. Kortfattat - hur såg utbildningen ut? (hur många år, praktik, fokus) 
5. Vidareutbildning? 
6. Kan du kort beskriva din yrkesbana efter utbildningen.  
7. Vilken är din nuvarande yrkestitel? 
8. Hur länge har du varit på nuvarande arbetsplats? 

 

Kritiska händelser, 3-5 st 
 Exempel följdfrågor 
- Vad i händelsen påverkade att du kände/inte kände yrkesstolthet?  
- Beskriv vilka konsekvenser denna känsla/händelse fick?  
- Hur kändes det att vara socialsekreterare just då?  
- Hur känns det såhär i efterhand?  
- Hur har den händelsen påverkat dig?  
- Tänker du ofta på händelsen?  

 
 

(Dessa ställs om de ej besvarats genom kritiska händelserna)  
Yrkesrollen 

9. Hur kommer det sig att du först ville bli socialsekreterare? 
10. Hur tänkte du när du sökte arbete inom IFO? 
11. Visade sig förväntningarna stämma med hur arbetet är? 
12. Vad är bäst respektive sämst med ditt jobb? 
13. Hur tycker du att en bra socialsekreterare ska vara? 
14. Tycker du att ditt arbete ger dig möjlighet att utveckla en sådan yrkesroll?  
15. Hur tror du att andra ser på dig i din yrkesroll? Klienter, ledning, vänner, kollegor 
16. Vem eller vad ger dig kraft och stöd i ditt arbete?  

 
Yrkesstolthet 

17. Vad tror du påverkar att en socialsekreterare känner sig stolt?  
18. Vad tänker du på när du hör begreppet yrkesstolthet? 
19. Tror du att någon annan upplever att du är yrkesstolt?  
20. Talar du och kollegor någonsin om yrkesstolthet?  
21. Hur tror du att yrkesstoltheten är bland socialsekreterare överlag?  
22. Hur tror du att yrkesstolthet påverkar arbetet?  

 

 

 

 


