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Abstract 

Title: Moral stress – an explorative study about social welfare secretaries experiences 

of when they are forced to go against their own values within the social work. 

Authors: Frida Einarsson & Daniel Johnsson 

Supervisor: Britt Krantz 

Assesor: Weddig Runqvist 

The purpose of our study is to examine whether social welfare secretaries experience 

obstacles in work to do their tasks in a way that they, from their own values, thinks is 

right. And if so, what are the reactions and what strategies do they use to manage this. 

The study is based on a qualitative method. The data consist of interviews, with five 

social welfare secretaries, which all work in southern Sweden. The social welfare 

secretaries both work at a children- and youth department and at a social allowance 

department. The interview guide was constructed in relation to the essays main purpose, 

which consists of three main themes (obstacles, reactions and strategies). Previous 

researches that are made are based on nurses and their employment that often focusing 

on ethical decisions that results in moral stress. We have found one study that is focused 

on moral stress among social welfare secretaries. The result of our study showed that 

the social welfare secretaries we interviewed experienced obstacles in work to do their 

tasks in a way that they, from their own values, thought were right. The obstacles that 

the social worker secretaries experienced were the Law, the lack of time and the 

economy. The result of our study also showed that the social welfare secretaries reacted 

in different ways when they experienced the obstacles. The social worker secretaries in 

our study reacted with anxiety, negative stress- symptom and anger/frustration. The 

social welfare secretaries in the study also told us about what strategies they used to 

handle situations when they experienced obstacles in work to do their tasks in a way 

that they, from their own values thought were right. Some of these strategies the social 

welfare secretaries used were communication, displacement to the Law, loyalty and 

experience (which we construed as a strategy in a longer time of view). 

  

Keywords: Moral stress, social welfare secretaries, anxiety, obstacles, reactions, 

cooping                   
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Förord  

Vi vill börja med att tacka de fem socialsekreterare som medverkat i vår undersökning 

genom att dela med sig av sina egna erfarenheter om moralisk stress inom det sociala 

arbetet. Varje intervju har varit en tillgång till forskningen och utan er hade detta 

examensarbete inte kunnat genomföras. 

 

Vi vill tacka vår handledare Britt Krantz, universitetsadjunkt i Sektionen för Hälsa och 

Samhälle på Högskolan i Kristianstad. Du har med din konstruktiva kritik och dina bra 

tips hjälpt oss att göra vårt examensarbete till det bättre.  

 

Vi vill även tacka nära och kära som stöttat och funnits där under arbetets gång. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett gott samarbete som resulterade i detta 

examensarbete. 

 

Kristianstad 12-05-25 

 

Frida Einarsson & Daniel Johnsson 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund och problemformulering 

Ordet stress är förmodligen något som alla i dagens samhälle i olika situationer har 

upplevt och är väl bekanta med. Vad stress är och hur den upplevs är ett subjektivt 

begrepp och kan variera ifrån person till person. Vad en person ser som en spännande 

utmaning kan en annan person uppleva som oerhört jobbigt och obehagligt (Angelöw, 

2005).  

 

Vidare är definitionerna av stress många och kan se ut på olika sätt beroende på 

forskningsdisciplin och på vilken kontext man befinner sig i. Definitionerna ändras 

också över tid då samhället utvecklas och nya stressfaktorer uppkommer. Därför finns 

det ingen universell version av vad stress egentligen är eller betyder. Men det finns 

ändå en bred konsensus att stress handlar om en påverkan mellan krav och resurserna 

att handskas med dessa krav. Enligt ”EU social partners” (2004) är stress ett tillstånd, 

som påverkas av fysiska, psykologiska eller sociala åkommor eller dysfunktioner som 

resulteras av individers känslor av att inte klara av krav eller förväntningar (Broughton 

2010).  

 

När man talar om stress brukar man skilja på positiv respektive negativ stress. Positiv 

stress handlar om meningsfulla och stimulerande ansträngningar som inte leder till 

skadliga stressreaktioner. Negativ stress är ansträngningar som löper under lång tid i 

situationer då man känner sig hjälplös och när man i olika situationer ständigt oroar sig 

(Angelöw 2005, s. 51).  

 

Negativ stress uppkommer om man ofta reagerar med stark stress när det egentligen inte 

behövs. Lever man med negativ stress under en längre tid som man inte kan möta eller 

hantera finns det risk att stressen påverkar både familj, hälsa och arbete (Perski 2010, s. 

28-29) 

 

Stress kan som vi beskrivit ovan upplevas på många olika sätt. En form av stress är en 

moralisk sådan. Moralisk stress innebär att man som yrkesperson upplever svårigheter, 

på grund av institutionaliserade hinder, vilket innebär att personen i fråga inte kan utföra 
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sina arbetsuppgifter på ett sätt som denne anser är moraliskt rätt (Corley et.al 2005). 

Corley (et.al 2005) menar att dessa institutionaliserade hinder ofta förekommer inom 

sjuksköterskornas arbete. I vår undersökning har vi valt att inrikta oss på 

socialsekreterare och den möjliga moraliska stress som kan uppstå om något går emot 

de egna normerna och värderingarna. 

 

En moralisk stressframkallande faktor, speciellt bland personer som arbetar inom socialt 

arbete, kan vara deras handlingsutrymme och att de har ett visst mått av självständighet 

i sitt arbete. I Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkraten ingår bland annat yrket som 

socialarbetare. Han skriver att dessa gräsrotsbyråkrater har en större handlingsfrihet än 

många andra tjänstemän inom olika organisationer och att denna handlingsfrihet är 

nödvändig eftersom arbetet är så komplext att det inte går att ha några standardiserade 

manualer. Då gräsrotsbyråkraterna arbetar med olika människor behöver de denna 

handlingsfrihet för att kunna vara flexibla. Detta betyder dock inte att de får handla och 

arbeta helt på sina egna villkor, utan de styrs även av lagar, förordningar, normer och 

riktlinjer inom den egna yrkesgruppen. 

 

Att både vara en medmänniska och en person som representerar organisationen kan vara 

ett dilemma. Verksamhetens handlingsutrymme räcker kanske inte till i jämförelse med 

vad man som medmänniska vill göra för att hjälpa klienten. Handlingsutrymmet kan 

även ses som en förtjänst då man har frihet att tolka och handla utifrån den specifika 

situationen (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 

 

I arbetet som socialsekreterare arbetar man med myndighetsutövning och rättar sig efter 

olika sociallagstiftningar. Den lag som är vanligt förekommande inom 

socialsekreterarens arbete är Socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen är en ramlag som 

innebär att kommunen har en stor möjlighet och frihet att tolka samt handla inom de 

ramar som lagen framställer. Socialtjänstlagens så kallade portalparagraf, styr hela 

socialtjänsten som anger de övergripande målen och grundläggande värderingar som 

finns inom samhällets socialtjänst. Portalparagrafen bygger på demokrati, jämlikhet, 

solidaritet och trygghet. En helhetsprincip präglar hela socialtjänstens verksamhet och 

tar hänsyn till flera faktorer vid främjandet av människornas ekonomiska och sociala 
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trygghet, människors jämlikhet i levnadsvillkor och för enskilda individer och gruppers 

aktiva deltagande i samhällslivet (Prop. 2000/01:80, s. 82). Socialtjänstlagens 

portalparagraf är inte alltför detaljerad och möjligheterna att tolka inom den ramlag som 

finns är inte alltför snäv. Trots detta finns det situationer som innebär ställningstaganden 

eller beslut som inte alltid stödjer socialsekreterarnas individuella åsikter och tankar om 

vad de anser är moraliskt riktigt. 

 

Som socialsekreterare kan man som tidigare skrivet, ställas inför svåra beslut och 

ställningstaganden som kanske inte alltid stämmer överens med egna normer och 

värderingar. Vad händer när ens värderingar kommer i konflikt med verksamhetens 

regelverk? Hur påverkas man i sin tur av detta? Arbetar man vidare med god min eller 

väljer man att göra något åt det?  

 

I Jenners (1995) intervjuundersökning med socialarbetare framkom att 

socialtjänstlagens tolkningsram gav utrymme för tolkningar men att politiker respektive 

högre tjänstemän kunde ge olika direktiv. Dessa direktiv kunde strida mot 

socialarbetarens egna värderingar och på så vis leda till ett moraliskt dilemma för 

socialarbetaren. Jenner beskrev det som att socialarbetaren ska lyda lagen och vara lojal 

mot överordnade samtidigt som denne ska visa hänsyn till klienten och dennes 

intressen. 

 

I en tidigare forskningsundersökning om moralisk stress bland socialsekreterare 

framkom att socialsekreterarna ofta upplevde hinder för att utföra arbetet på ett sätt som 

de ansåg vara moraliskt rätt. Dessa hinder var tidsbrist, arbetsbelastning och ansträngd 

ekonomi. Undersökningens resultat visade att reaktioner som uppstod vid moralisk 

stress var ångest, frustration, ilska, oro och svårt att sova med mera. Vidare hanterade 

samtliga respondenter sin moraliska stress genom att kommunicera med kollegor och 

gruppledare. Forskningen visade även att strategisk lojalitet fanns hos de flesta 

socialsekreterarna i undersökningen. Det betyder att socialsekreterarna var lojala med 

överordnade trots deras moraliska värderingar. Här skiljde man tydligt på sin privatroll 

och på sin yrkesroll och försvarade sitt handlande genom att lägga över ansvaret på sin 

överordnad (Billing, Klintenberg, Ledstam 2007). 
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Vi blev intresserade av att skriva vårt examensarbete om stress genom vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) samt genom tidigare arbetslivserfarenhet. Under 

handledningen pratade vi till en början allmänt om stress. Eftersom stress är ett väldigt 

omfattande ämne valde vi att inrikta oss på ett specifikt område. Vi uppmärksammade 

moralisk stress genom sökning via internet och tyckte att det lät intressant då det inte 

fanns mycket tidigare forskning om detta inom socialt arbete. Vi blev på så sätt 

intresserade av att undersöka närmare om hur socialsekreterare upplever, reagerar och 

hanterar den möjliga moraliska stress som kan uppkomma i arbetet. 

 

1.2 Förförståelse 

Som forskare kommer man alltid att ha en viss förförståelse om forskningsobjektet. 

Denna förförståelse kan vara både positivt och negativt betingad, beroende på sin egen 

medvetenhet och hur man tolkar forskningsobjektet. Det är på så vist av stor betydelse 

att man som forskare är medveten om sin egen förförståelse, för att underlätta den 

objektiva synen på forskningen (Hartman 2004). 

 

Vår förförståelse bygger på den kunskap vi tagit del av under vår socionomutbildning. 

Vi har både inom vår VFU, tidigare arbetslivserfarenhet och under den vetenskapliga 

metoddelen i arbetet med våra tentamenspaper, bildat oss en förförståelse om vad stress 

innebär inom socialt arbete. Vår uppfattning om det aktuella forskningsområdet är att 

moralisk stress kan förekomma utifrån de svåra ställningstaganden socialsekreterare 

ofta ställs inför. Vi anser även att hanteringen av moralisk stress är individuell och kan 

se ut på många olika sätt. 

 

Olsson (2009) beskriver kunskapsuppbyggnad i vardagen genom två olika metoder. De 

metoderna handlar om att man genom erfarenhet och upplevelser skapar sin 

förförståelse.  

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att explorativt undersöka om och i så fall hur socialsekreterarna i denna 

undersökning upplever hinder i arbetet för att utföra sina uppgifter på ett sätt som de 

utifrån sina egna värderingar anser är rätt (moralisk stress). Om det i vår undersökning 
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framkommer hinder för socialsekreterarna att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som 

de utifrån sina egna värderingar anser är rätt vill vi även i så fall undersöka hur 

socialsekreterarna reagerar och hanterar detta. Med denna undersökning vill vi öka både 

vår samt socialsekreterarnas medvetenhet och förståelse om vilka faktorer som kan 

påverka till moralisk stress i arbetet. Syftet kan brytas ner med följande 

forskningsfrågor: 

 

 På vilket sätt upplever socialsekreterarna handlingsutrymmet som 

socialtjänstlagens tolkningsram innebär i det sociala arbetet? 

 

 På vilket sätt upplever socialsekreterarna hinder i arbetet för att utföra sina 

uppgifter på ett sätt som de utifrån sina egna värderingar anser är rätt? 

 

 Hur reagerar socialsekreterarna om det uppstår hinder i arbetet för att utföra sina 

uppgifter på ett sätt som de utifrån sina egna värderingar anser är rätt?  

 

 Om socialsekreterarna upplever hinder i arbetet för att utföra sina uppgifter på 

ett sätt som de utifrån sina egna värderingar anser är rätt, hur hanterar 

socialsekreterarna i så fall denna situation? 

 

1.4 Undersökningens relevans för socialt arbete 

Upplever man stress som påverkar ens fysiska och psykiska levnadsförhållanden på ett 

negativt sätt är det viktigt att man synliggör och förstår vilka faktorer som gör att man 

känner sig stressad. För socialsekreterare som känner sig stressade på olika sätt kan 

detta påverka mötet med klienten negativt. Det kan även påverka deras omdöme och 

leda till fel beslut. Är man medveten om stressfaktorerna har man större möjlighet att 

helt få bort dem eller att hantera dem på ett bättre sätt. Att uppleva moralisk stress inom 

arbetet som socialsekreterare, då man ständigt måste fatta beslut som kanske inte alltid 

stödjer ens egen moral, normer och värderingar kan vara påtaglig. Det är på så vis precis 

som ovan av relevans att man är medveten om vilka faktorer som påverkar samt hur 

man hanterar dessa för att det sociala arbetet inte ska påverkas.  
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1.5 Centrala begrepp 

Vi har nedan valt att förklara de begrepp som är vanligt förekommande i 

undersökningen. 

 

1.5.1 Moralisk stress 

Med moralisk stress i vår undersökning menar vi ett tillstånd som kan förekomma då 

socialsekreterare i arbetet måste gå emot sina egna värderingar och normer om vad de anser 

är moraliskt riktigt. 

 

Wilkinson (1987) definierar moralisk stress som psykologisk obalans och en negativ känsla 

som erfars när en person vid ett beslut inte kan utföra handlingen utifrån sina moraliska 

värderingar på grund av institutionella förutsättningar.  

 

 1.5.2 Ångest 

Ångest anser vi är ett förekommande tillstånd som kan uppkomma i samband med 

moralisk stress. Ångest är på så vis ett centralt begrepp i vår undersökning. 

 

När man upplever något som jobbigt kan man reagera med ångest. Hjärtat börjar slå 

fortare och musklerna drar ihop sig. Man kan känna sig ängslig och orolig, svettas, må 

illa och få svårt att andas. Ångest är naturliga reaktioner från kroppen, och något som 

finns hos alla mer eller mindre intensivt (Svensson 2010). 

 

1.5.3 Normer och värderingar 

När vi skriver om värderingar menar vi socialsekreterarnas egna värderingar och vad de 

står för. Normer hör ihop med värderingarna och beskrivs i undersökningen som 

socialsekreterarnas individualistiska regler om hur de anser man ska utföra något eller 

hur man ska uppträda mot varandra. Definitionen av normer och värderingar ligger i 

betydelse väldigt nära etik och moral. 

 

1.5.4 Etik och moral 

Etik och moral i vår undersökning handlar om hur vi idealt bör tänka, bete oss och 

handla utifrån de etiska normerna som finns i samhället.  
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1.5.5 Gräsrotsbyråkrat 

En gräsrotsbyråkrat är en yrkesperson som utövar myndighetsutövning. Det kan till 

exempel vara socialarbetare, lärare eller poliser (Lipsky 1980). När vi skriver om 

gräsrotsbyråkrater i vår undersökning menar vi socialsekreterare som tillhör gruppen 

socialarbetare. 

 

1.5.6 Hantering 

Med hantering i vår undersökning menar vi hur socialsekreterarna hanterar situationer 

då de måste gå emot sina egna värderingar och normer i arbetet.  
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2. Tidigare forskning 

Det fanns inte mycket tidigare forskning om socialsekreterares upplevelser av moralisk 

stress i Sverige. Det vi hittade om tidigare forskning inom vårt ämne var endast en 

kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och hantering av moralisk stress som 

var registrerad och utlagd på nätet. Vidare fanns det omfattande forskning om 

sjuksköterskor och olika etiska dilemman som i sin tur orsakar moralisk stress. 

 

2.1 Hinder 

Enligt Billing (et. al 2007) kände socialsekreterarna att det som ofta hindrade dem från 

att utföra arbetsuppgifterna på ett sätt som de ansåg vara moraliskt rätt var 

arbetsbelastning och tidsbrist. Flera socialsekreterare upplevde en känsla av 

otillräcklighet. Det fanns inte tid att fördjupa sig i klientarbetet på det sättet man skulle 

vilja. På så sätt fanns det inte heller utrymme för vidare reflektion och diskussion av 

etiska dilemman som kunde förekomma. 

 

En annan faktor som kunde ge upphov till moralisk stress hos socialsekreterare var 

ekonomin. Många av socialsekreterarna upplevde att det blev för dyrt att bevilja 

klienterna de insatser som de tyckte var passande. De blev istället uppmanade att 

prioritera billigare alternativ inom den egna kommunen (Billing et.al 2007). I Jenners 

(1995) intervjuundersökning med socialarbetare framkom att de ekonomiska 

förutsättningarna kunde vara ett hinder i arbetet.  

 

Ungefär hälften av respondenterna i studien menade att även organisationens riktlinjer 

kunde vara ett hinder i arbetet. De upplevde att riktlinjerna i organisationen inte 

överensstämde med det som uttrycktes i Socialtjänstlagen. En respondent uttryckte att:  

 

tittar man på lagen så visst skulle man behöva göra mycket mer, men 

utifrån de riktlinjer som sätts upp så känns det ju som att man inte har 

utgått från socialtjänstlagen som vi måste utgå ifrån (Billing et.al 2007, 

s. 27).  
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Freud & Kreug (2002) konstaterade att moraliska dilemman kunde uppkomma när man 

som socialarbetare måste sätta professionella gränser vid mötet med klienterna. Många 

socialarbetare upplevde det som en begränsning att inte kunna bemöta klienterna på ett 

mer öppet och spontant sätt.  

 

Vissa av respondenterna i studien (Billing et.al 2007) upplevde att de förpliktelser man 

hade gentemot både lagen, klienterna och överordnad i vissa fall kunde komma i 

konflikt med varandra och på så sätt vara ett hinder som gick emot de personliga 

värderingarna. Även Jenner (1995) tog upp detta ämne och poängterade att det även i 

situationer då socialarbetare behövde gå in och göra tvångsomhändertagande kunde 

upplevas som ett hinder i arbetet. På så vis kunde det upplevas som ett hinder om 

socialarbetaren gick emot de egna värderingarna.   

 

2.2 Reaktioner  

I en tidigare studie om moralisk stress upplevde majoriteten av socialsekreterarna 

negativa stressymptom vid moralisk stress i form av inre oro, svårt att komma till ro, 

många tog ”jobbet med sig hem”, även sömnsvårigheter och mardrömmar var 

förekommande. Frustration, ilska, irritation och skuld var andra reaktioner som förekom 

hos de flesta av respondenterna. Några av respondenterna i studien upplevde en känsla 

av skuld, skam och självkritik då de ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid för 

klienterna eller när de beslut som tagits blivit ifrågasatta (Billing et.al 2007). Corley 

(2002) gjorde en undersökning om sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress och 

även i detta sammanhang är reaktionerna av moralisk stress liknande. Sjuksköterskornas 

reaktioner var till exempel ångest, ilska, frustration, dåligt samvete, bristande 

självkänsla, depression och mardrömmar. 

 

2.3 Hantering  

Billing (et.al 2007) beskriver hanteringen av den moraliska stress som framkommer 

genom olika strategier. En strategi som var vanligt förekommande hos 

socialsekreterarna var ”väckning”. Väckning innebar att man förde en dialog med 

kollegor för att försöka lösa problem som uppstått när ens egna värderingar kommit i 

konflikt med organisationens regelverk. Denna diskussion fördes även om personen i 
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fråga var medveten om att förändringen var svår att åstadkomma. I Corleys (2002) 

undersökning om moralisk stress framkom att även sjuksköterskor hanterade den 

moraliska stressen på liknande sätt som socialsekreterare gjorde nämligen genom att 

prata och söka stöd hos kollegor vid moraliska dilemman. 

 

Även om socialsekreterarna använde väckning som en form av hantering visade även 

studien att en majoritet av respondenterna var lojala mot arbetsgivaren och de riktlinjer 

som fanns. Enligt Billing (et.al 2007) fanns det ett samband mellan lojalitet och etisk 

klyvning. Etisk klyvning var en annan metod av hantering av moralisk stress som 

innebar att man gjorde skillnad mellan att agera som privatperson och yrkesperson. 

Beslut som inte stödjer ens egna värderingar som privatperson lade man över på 

överordnade och skyllde samtidigt på att man som yrkesperson hade regler man 

behövde följa. Detta för att rättfärdiga sitt handlande och lindra sitt arbete. Även Freud 

& Krug (2002) tar upp detta i sin artikel då de menar att en hantering utifrån detta 

handlande är att socialsekreterarna tillåter sig själva att lägga över ansvaret för deras 

handlingar på regelverket.   

 

Billing (et.al 2007) skriver att ett fåtal av socialsekreterarna i studien uttryckte att det 

hade funnits tillfällen då de tagit beslut utifrån sina egna värderingar och därmed gått 

emot överordnads förslag på beslut. Flera av respondenterna uttryckte att de inte upplevt 

hindren så påtagliga att de övervägt att byta yrke eller arbetsuppgifter. Trots 

återkommande ställningstaganden som gick emot respondenternas egna värderingar 

förändrade de inte sina egna åsikter om dessa.  
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3. Metod och metodologiska överväganden 

3.1 Val av metod 

Eftersom studien handlar om socialsekreterares egna upplevelser valde vi att använda 

oss av en kvalitativ metod när vi samlade in vår empiri. Det vi ville undersöka var 

socialsekreterarnas subjektiva tankar, känslor och egna uttryck. Vi är alla olika 

individer, vi upplever och tolkar vår miljö och omvärld på olika sätt. 

  

I kvalitativ forskning är man intresserad av vilka ord som sägs och hur meningar sägs 

och uttrycks. Kvalitativ forskning bygger på hermeneutik vilket handlar om att få en 

förståelse för en individs sätt att se på saker och ting samt att få en förståelse för hur 

människor upplever världen och dess olika fenomen (Kvale & Brinkmann 2009). Man 

strävar också efter att få en förståelse för beteenden, värderingar och åsikter som 

uttrycks i den kontext som undersökningen formar (Bryman 2011). 

 

Inom kvalitativ metod kan man använda sig av olika former av forskningsmetoder för 

att få förståelse för det man avser att undersöka. Sådana metoder kan vara olika former 

av intervjuer, observationer, fokusgrupper och dokumentanalyser (Kvale 1997). För att 

få fram undersökningspersonernas upplevelser i vår undersökning valde vi att använda 

kvalitativa intervjuer som forskningsmetod. En sådan intervju handlar om ett 

professionellt samtal som oftast äger rum mellan två personer. Samtalet präglas av 

struktur och syfte samt ett gemensamt intresse av det tema som belyses utifrån 

intervjupersonens upplevelser (Kvale & Brinkmann 2009). 

 

Kvalitativa intervjuer kan se olika ut och ha olika grad av strukturering. Den vanligaste 

formen är semistrukturerade intervjuer och går ut på att den som intervjuar ställer på 

förhand formulerade frågor som redan finns nerskrivna på ett frågeschema. 

Intervjupersonen kan formulera svaren med egna ord och möjlighet finns till följdfrågor. 

Att låta intervjun vara flexibel ger forskaren en förståelse om vad intervjupersonen 

anser vara viktigt och betydelsefullt. Den andra sortens kvalitativa intervjuform 

benämns som ostrukturerad intervju. Det innebär att frågorna inte på förhand är 

strukturerade utan forskaren använder sig ibland enbart av teman som stöd vilka 
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intervjupersonen kan få svara och associera fritt kring. En ostrukturerad intervju liknar 

ett vanligt samtal (Bryman 2011, s. 414-415).  

 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer i vår undersökning för att inte 

missa det vi som forskare ansåg vara av relevans för att få svar på aktuella 

frågeställningar och syftet för undersökningen. Frågeschemat guidade intervjun så att 

den inte föll utanför de tänkta ramarna för undersökningen. Hade vi använt oss av 

ostrukturerade intervjuer hade vi lättare kunnat ledas in på områden som vi inte hade 

avsett att tala om (Bryman 2011). 

 

3.2 Metodens förtjänster och begränsningar 

När man ska genomföra en intervju av kvalitativ karaktär är det av betydelse att 

forskaren försöker skapa en relation till den som ska intervjuas. Detta är viktigt för 

forskaren för att på så vis kunna uppfatta och förstå den rätta innebörden av 

respondentens svar. Forskare som arbetar med kvantitativ metod vill gärna generalisera 

för att få fram rätt resultat (Bryman 2011, s.371-372).  

 

En begränsning som kan vara aktuell när man använder sig av intervjuer är att 

intervjusammanhanget kan kännas konstlat. Intervjun har bokats i förväg och 

intervjupersonen har tagit sig tid för att svara på forskarens frågor och har med det 

också en förväntning om hur intervjun kommer att gå till. Det kan på så vis vara svårt 

för intervjun att flyta på som vid ett naturligt samtal, att samtalet spelas in kan även det 

vara ett hinder som gör att intervjupersonen kan känna sig obekväm. Detta kan i sin tur 

resultera i att intervjun inte blir lika intressant som forskaren förväntat sig (Bryman 

2011, s. 428-429).  

 

En forskare som använder sig av semistrukturerade intervjuer är naturligtvis 

intresserade av att veta vad intervjupersonen har att säga om det område som är relevant 

för undersökningen. Vidare är det även av intresse att forskaren lyssnar på hur något 

sägs (Bryman 2011, s. 428). Det var på så vist av stor betydelse att vi som forskare var 

uppmärksamma på detta för att kunna fånga upp och ställa följdfrågor som kunde vara 

av intresse för den aktuella intervjusituationen. Att som forskare inte vara medveten om 
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hur något sägs under intervjun är på så vis en begränsning. 

 

Alla människor har en förförståelse och det kommer man aldrig riktigt ifrån. Att som 

forskare inte vara medveten om sin egen förförståelse är en begränsning i den 

kvalitativa forskningen. Våra personliga erfarenheter påverkar vårt sätt att tolka och 

förstå andra människor. Är man däremot inte medveten om sin egen förförståelse så är 

det lätt att det speglar av sig under intervjun. Vid en kvalitativ intervju bör man således 

sträva efter att förstå texten förutsättningslöst (Hartman 2004). 

 

3.3 Metoddiskussion 

Vår undersökning har utförts genom intervjuer vilket vi som forskare anser har gett oss 

svar på vårt syfte och forskningsfrågor. Att göra enskilda intervjuer med vardera 

socialsekreteraren ser vi har varit en fördel som inte kunnat ges om vi använt oss av 

fokusgrupper, som vi tidigare nämnt som en alternativ metod. Detta eftersom det hade 

varit svårt att få ihop en fokusgrupp då vi har intervjuat socialsekreterare från olika 

kommuner och organisationer i Södra Sverige. Det hade dock varit intressant att 

undersöka om resultatet blivit annorlunda om vi använt oss av fokusgrupper. Vi tror att 

det hade blivit en viss skillnad resultatmässigt då dynamiken hade varit annorlunda i en 

fokusgrupp eftersom socialsekreterarna då kanske hade påverkats av varandra i 

diskussionerna. Det hade dock varit spännande att ta del av en fokusgrupps intervju för 

att få en inblick i interaktionen mellan socialsekreterarna och hur de diskuterar samt vad 

de har för erfarenheter om det aktuella ämnet.  

 

I vår undersökning valde vi att via telefon och mail ta kontakt med socialsekreterare. 

Vidare skickades informationsbrev till överordnad eller direkt till berörd 

socialsekreterare. Detta informationsbrev var tänkt att vidarebefordras till berörd 

personal och kollegor. Vi känner att detta tillvägagångssätt inte har fungerat 

exemplariskt då vi under urvalsprocessen upplevde svårigheter med att få tag på 

intervjupersoner. En reflektion vi har i efterhand är att det istället för via mail, 

telefonsamtal och utskick av informationsbrev, hade varit bättre om vi bjudit in oss 

själva till ett möte på vardera arbetsplatsen för att informera om syftet med vår 

undersökning. Vi hade då även haft möjlighet att på plats besvara frågor som rörde 
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intervjuernas genomförande. Vi anser i efterhand att en sådan kontakt hade underlättat i 

urvalet av intervjupersoner.   

 

Andra saker som vi efterhand känner att vi skulle gjort annorlunda är att vi innan varje 

intervju skulle lämnat ut frågeschemat till socialsekreterarna. De hade då fått en 

möjlighet att läsa igenom och reflektera över frågorna innan intervjun. Särskilt då en del 

av frågorna krävde betänketid då de kunde upplevas som omfattande. Att låta 

socialsekreterarna ta del av frågeschemat innan varje intervju hade på så vis varit till en 

fördel då svaren hade varit mer genomtänkta.  

 

3.4 Alternativa metoder 

En alternativ metod för vår undersökning hade varit en fokusgrupp. En fokusgrupp är en 

intervjumetod som omfattar minst fyra intervjupersoner som diskuterar ett gemensamt 

tema. Forskaren är vid en fokusgruppintervju nyfiken på vilken interaktion som uppstår 

mellan personerna i fokusgruppen samt vad de har för synpunkter på varandras åsikter 

och tankar om det gemensamma ämnet som diskuteras. En fokusgrupp medför att 

forskaren får en uppfattning om varför människorna tycker som de gör. Att använda sig 

av en fokusgrupp medför något som liknar ett mer avslappnat samtal (Bryman 2011, s. 

446-449).  

 

Intervjupersonerna kan diskutera det gemensamma temat med varandra och samtidigt få 

ta del av varandras åsikter. Detta leder i sin tur till att samtalet inte blir lika predicerbart 

som det skulle blivit vid en intervju med en person. Intervjupersonerna i en fokusgrupp 

har en större möjlighet att begrunda och ta del av de andra personernas åsikter som de 

annars inte hade tänkt på (Bryman 2011, s. 449).  

 

Denna form av intervjumetod hade varit till fördel om vi hade haft till avsikt att ta del 

av den dynamik som uppstår vid en fokusgruppintervju. Vi hade då som forskare kunnat 

få en djupare förståelse om hur intervjupersonerna i grupp känner och har för åsikter om 

det aktuella ämnet (Bryman 2011)  

 

Vid varje fokusgruppsintervju så skulle vi valt att spela in det som sades för att sedan 
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transkribera materialet ordagrant. Eftersom det kan vara besvärligt att vid 

transkriberingen veta vilken person som sagt vad så skulle vi begränsat antalet 

intervjupersoner från sex till åtta stycken per tillfälle. Antalet intervjupersoner 

inkluderar att en fokusgruppintervju kan äga rum även om det blir något bortfall. Att 

inte ha en för stor grupp är även viktigt om man som alternativt i vår undersökning ska 

gå in på frågeställningar som kan vara av känslig karaktär och då intervjupersonernas 

enskilda uppfattningar är av intresse. Om det funnits mer tid att avsätta till vår 

undersökning hade flera fokusgrupper kunna äga rum. Vi hade då som forskare kunnat 

skapa oss en bredare uppfattning om och i sådana fall hur socialsekreterarna upplever 

hinder när deras egna värderingar går emot utförandet av arbetsuppgifterna (moralisk 

stress). Samt vilka strategier som finns för att hantera detta. Det är viktigt vid en 

fokusgruppintervju att forskaren är lyhörd på vad som sägs, hur det sägs, vilken som 

säger vad samt hur många som tycker lika (Bryman 2011, s. 450-456). 

 

3.5 Urvalsprocess 

Eftersom det från början av kvalitativa undersökningar är de teoretiska övervägandena 

som styr urvalet innebär det en svårighet att veta hur många intervjurespondenter man 

ska använda sig av. Bryman (2011) menar dock att om man gör en kvantitativ 

undersökning där syftet är att jämföra en eller flera variabler är en tumregel att det krävs 

ett större urval för att man ska uppnå teoretisk mättnad. Detta till skillnad från 

kvalitativa studier där man inte jämför variabler. Vi hade för avsikt i vår undersökning 

att använda oss av ett målinriktat urval vilket innebär att det är syftet och 

frågeställningarna som styr urvalet. 

  

I vårt urval som gjorts för att nå intervjupersoner som arbetar som socialsekreterare 

inom socialtjänsten har vi använt oss av ett målinriktat urval. Det innebar att vi som 

forskare var medvetna om vilka urval som behövdes för att kunna genomföra vår 

undersökning (Bryman 2011, s. 350). Vi använde oss även av bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval i vår undersökning. Med bekvämlighetsurval menar vi att vi valde att söka 

respondenter inom kommuner i södra Sverige. Ett snöbollsurval har vi använt oss av när 

vi kontaktat en lärare som arbetar på Högskolan Kristianstad som i sin tur hade 

kontakter inom socialtjänsten.  
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Samtliga kontakter har tagits via telefon och mail där vi informerade ytligt om 

undersökningens syfte samt att intervjuerna skulle spelas in. Vilket samtliga 

intervjupersoner givit muntligt samtyckte till. Vidare har kontakt vid ett tillfälle tagits 

med ansvarig arbetsledare som i sin tur vidarebefordrat vårt informationsbrev till berörd 

personal. Vid de andra tillfällena har kontakt tagits direkt via telefon med 

socialsekreterare för att få ett samtycke om att maila ut ett informationsbrev. Vi har 

intervjuat fem socialsekreterare varav tre män och två kvinnor. De arbetade med 

försörjningsstöd eller inom Barn och ungdomsenheten. 

 

I informationsbreven som gavs ut till respektive arbetsplats valde vi att presentera och 

beskriva vilka vi var som forskare, vad syfte var med undersökningen, om intresse fanns 

och om hur lång tid intervjun beräknades ta, samt vilken hänsyn som togs ur etiska 

forskningsprinciper. Information om att deltagandet var frivilligt stod även beskrivet i 

brevet samt att intervjupersonen hade möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst 

under undersökningens gång utan specifik orsak. 

  

Avslutningsvis fanns det kontaktuppgifter till oss som forskare om intresse fanns att 

medverka i undersökningen och om de hade några frågor. I urvalet var det av relevans 

att vi som forskare var medvetna om vilken tidsbegränsning vi hade och att tiden kunde 

påverka det som i kvalitativ forskning kallas teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad 

(grounded theory) innebär att ingen ny relevant data framkommer utifrån våra 

forskningsfrågor i undersökningen vilket är en förutsättning för en explorativ 

undersökning. I vår undersökning var denna tidsbegränsning på så vis av betydelse då 

den kunde inskränka den teoretiska mättnaden. Hur många intervjupersoner vi behövde 

för att nå teoretisk mättnad var omöjligt att veta i förväg (Bryman 2011, s. 394-395).  

Utifrån vår tidsbegränsning och det antal intervjupersoner som ville medverka utgick vi 

ifrån de resultat som framkom då vår avsikt med undersökningen inte var att 

generalisera. 

 

3.6 Genomförande 

Vid intervjuerna använde vi oss av våra mobiltelefoner för att spela in det som sades. 

Detta för att försäkra oss om att få med allt från intervjuerna för att kunna tolka svaren 
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på frågorna. Efter intervjuerna transkriberade och kodade vi empirin som framkom av 

intervjuerna för att sedan kunna analysera vårt material. 

 

Det fanns både fördelar och nackdelar med att spela in semistrukturerade intervjuer. 

Före varje intervju kontrollerade vi att mobiltelefonen fungerade för att på så vis 

undvika att någon information gick förlorad vid varje intervjutillfälle. Varje intervju 

utfördes i en lugn miljö där intervjupersonen kunde försäkra sig om att tala ostört, samt 

att ingen annan kunde höra vad som sades (Bryman 2011).  

 

Transkriberingen av intervjuerna skedde snarast efter varje intervjutillfälle, detta för att 

vi som forskare skulle minnas och behålla intervjuns ord och intryck intakta. 

Transkriberingen skedde vidare ordagrant för att öka tillförlitligheten i vår 

undersökning (Patel & Davidson 2003, s. 119). Det förbättrade även minnet av de 

tolkningar vi gjort under intervjun som vi efteråt kanske haft svårt att minnas. En annan 

fördel med att spela in på mobiltelefon var att man kunde gå igenom intervjun flera 

gånger efteråt om man kände att man hade behov av det. Nackdelarna med att spela in 

intervjuerna på mobiltelefon kunde vara att telefonens batteri tog slut eller att det 

inträffade någon annan incident som exempelvis att telefonen ringde eller att man fick 

sms. En risk kunde också vara att intervjupersonerna bringas ur fattningen och blir 

oroliga när de hade en mobiltelefon framför sig (Bryman 2011, s. 428-430). 

 

 Vi har varit noga med att strax innan början av varje intervju informera om de etiska 

riktlinjer som fanns i vår undersökning. Eftersom våra intervjuer var av 

semistrukturerad karaktär så utgick vi ifrån förberedda frågor som rörde vårt 

forskningsområde. Frågornas följd i frågeschemat kunde efter intervjuns gång variera 

utifrån den specifika situationen. Fördelen med en semistrukturerad intervjuform i vårt 

fall var att det gav oss tillfällen att vara flexibla. Under intervjun fanns det möjlighet att 

ställa följdfrågor som vi kände var av betydelse för den specifika situationen (Bryman 

2011 s. 415). 

 

3.7 Analysmetod 

Efter att vi transkriberat alla våra intervjuer till text påbörjade vi vår analys. Vi har 
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använt oss av tematisk analysmetod vid genomgången av vår insamlade empiri. Detta 

innebar att vi först bröt ned och kategoriserade empirin i fyra olika teman vilka utgick 

från våra forskningsfrågor (Socialtjänstlagens handlingsutrymme, hinder, reaktioner, 

hantering). Efter att vi läst intervjuerna ett antal gånger kunde vi tolka och dela in dessa 

fyra teman i subteman. I resultatet förklarade vi sedan dessa subteman genom att 

använda oss av passande citat från intervjuerna för att på så sätt beskriva 

socialsekreterarnas upplevelser (Bryman 2011, s. 514). Därefter analyserade vi noggrant 

vårt resultat genom att koppla detta till teorier samt tidigare skrivet material och 

forskningsfrågor i vårt examensarbete som vi ville ha svar på.  

 

3.8 Reliabilitet och validitet 

När man talar om validitet och reliabilitet så relaterar man förmodligen det till 

kvaliteten inom kvantitativ forskning. Validitet innebär att man mäter det som man utger 

sig för att mäta och reliabilitet innebär att resultatet skall ge samma resultat när den 

replikeras. Inom kvalitativ forskning har det bedrivits diskussioner om huruvida dessa 

kvaliteter är genomförbara i kvalitativa undersökningar. För att kunna applicera dessa 

kvaliteter inom kvalitativ forskning krävs att begreppens innebörd ändras (Bryman 

2011).  

 

Validitet inom kvalitativ forskning innebär en kvalitet av hela forskningsprocessen. 

Validitetens ambition i detta sammanhang är att tolka och förstå innebörden av det 

område man avser att undersöka. Reliabilitet inom kvalitativ forskning får också en 

annan innebörd då man exempelvis som forskare vid en intervju inte kan säkerställa att 

man får samma svar om man avser att göra om intervjun på nytt igen. Om detta skulle 

vara resultatet av en kvantitativ undersökning så skulle det visa på en låg reliabilitet. I 

en kvalitativ undersökning behöver inte detta tyda på låg reliabilitet. Vikten av 

reliabilitet bör vid en kvalitativ undersökning ses av den unika situationen som råder när 

exempelvis vi som forskare i vår undersökning har använt oss av intervjuer som 

forskningsmetod (Patel & Davidson 2003, s. 102-103).  

 

Genom att vi valde att transkribera intervjuerna ordagrant ökade reliabiliteten i vår 

undersökning. Det finns vissa författare som föreslagit att de två grundläggande 
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kriterierna för kvalitativ forskning ska stå för tillförlitlighet och äkthet. För att 

kvalitetssäkra en kvalitativ undersökning är det viktigt att genom tillförlitlighet bedöma 

dess kvalitet. Tillförlitlighet består vidare av fyra kriterier vilka beskrivs som: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. 

Kvalitetskriteriet äkthet motsvarar undersökningens resultat om huruvida det som 

framkommer ger en rättvis bild utifrån forskningens respondenter (Bryman 2011, s. 

354-357).  

 

3.9 Forskningsetiska överväganden 

Inom svensk forskning finns fyra olika huvudtyper av etiska forskningsprinciper. Vi 

kommer att gå in på dessa fyra principer och vad de innebar för vår undersökning. 

 

Den första etiska forskningsprincipen heter informationskravet och handlar om att 

forskaren ska informera om syftet med undersökningen till de personer som är berörda. 

Deltagarna ska även få veta att det är frivilligt att vara med och att möjlighet finns att 

avstå från undersökningen (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Vi har genom vårt informationsbrev som skickades ut till berörda personer informerat 

om ovanstående punkter. Med informationskravet följs samtyckeskravet som handlar 

om att deltagarna själv har rätt att bestämma hur mycket eller lite de vill medverka i 

undersökningen (Bryman 2011, s. 131-132). Denna del har även varit med i vårt 

informationsbrev och vidare har det innan varje intervjusammanhang lämnats ett 

medgivande där det stod beskrivet att deltagandet i intervjun var frivilligt och kunde 

avbrytas när som helst under undersökningens gång på intervjupersonens egna villkor. 

 

I medgivandet för vår undersökning fanns information om att inspelningen som ägde 

rum under intervjutillfället endast var tillgänglig för oss som skrev undersökningen 

samt vår handledare. Det stod även i medgivandet att intervjuskriften skulle 

avidentifieras. Vidare har vi muntligt erbjudit intervjupersonerna möjlighet att ta del av 

den färdiga intervjuskriften efter transkribering och det färdiga examensarbetet. Detta 

för att säkerställa att vi som forskare har uppfattat intervjupersonen rätt och för att 

undvika missförstånd (Bryman 2011).  
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Det är viktigt att behandla alla uppgifter med sekretess och just innebörden av sekretess 

tar konfidentialitetskravet upp. Konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter om de 

personer som medverkar i en undersökning ska bland annat behandlas med sekretess. 

Vilket innebär att de uppgifter man har om deltagarna ska förvaras så att obehöriga inte 

kan få tillgång till dem. Det handlar även om anonymisering och avrapportering 

(Vetenskapsrådet 2002).  I vår undersökning har vi låtit intervjupersonernas namn och 

den kommun de arbetar i vara fiktiva. Detta för att säkerställa den sekretess som 

konfidentialitetskravet tar upp. Att göra namn och kommun fiktiva handlar även om att 

personerna i fråga ska känna sig bekväma och svara sanningsenligt utifrån deras egna 

erfarenheter och åsikter (Bryman 2011). 

 

Nyttjandekravet är den fjärde och sista principen som rör de etiska 

forskningsprinciperna. Nyttjandekravet innebär att den information som kommer fram 

under undersökningens gång endast får användas för den tilltänkta forskningen 

(Vetenskapsrådet 2002). Nyttjandekravet stod även beskrivet i medgivandet som 

intervjupersonen skulle skriva på innan intervjun. Där stod utförligt att det som kom 

fram under intervjun endast var avsedd att användas till vår undersökning och dess 

syfte.  

 

När man talar om etiska förhållningssätt vid en kvalitativ undersökning så är det av stor 

betydelse att man som forskare är medveten om de konsekvenser som kan uppkomma. 

Detta både när det gäller skada som intervjupersoner kan lida under intervjun samt den 

skada som kan uppkomma efter den information som intervjupersonerna genom att 

delta tillför till undersökningen. Det är vi som forskare som bär ansvaret att överväga de 

konsekvenser som kan uppstå genom att rättfärdiga och genomföra undersökningen, 

inte enbart för de personer som medverkar utan även för den yrkesgrupp de deltagande 

intervjupersonerna representerar. Vi har övervägt om den information som de 

medverkande socialsekreterarna tillförde kunde drabba inte enbart dem som enskilda 

individer utan även yrkesgruppen i sin helhet. Vår roll som forskare ställde krav på att 

vi ur etisk synpunkt hade en känsla för hur långt vi kunde gå med våra frågor under 

varje intervjusammanhang. Detta ställde i sin tur även krav på vår tidigare inhämtade 

kunskap om området. Det behövdes för att vi som forskare vid varje intervjutillfälle 
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skulle kunna få en möjlighet att få en omfattande överblick om vad de aktuella 

undersökningsfrågorna grundade sig på och på så vis undvika etiska ställningstaganden 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 84-96). 

 

Vi har med vår undersökning på så vis varit uppmärksamma på att det som framkom 

under forskningens gång, verkligen var ett resultat som grundade sig på 

intervjupersonernas egna åsikter och upplevelser. 

 

4.0 Litteratursökning  

Vid en undersökning måste man räkna med att vid litteraturgenomgången ta god tid på 

sig. Att söka efter litteratur som är relevant för studien är alltså ett moment som kräver 

mycket tid och noggrannhet (Patel & Davidson 2003, s. 42).  

 

Med ovanstående text i beaktande valde vi att försöka komma igång med 

litteraturgenomgången omgående efter vi bestämt vilket ämne vi skulle skriva om. Till 

en början gick vi till biblioteket på Högskolan Kristianstad för att söka efter relevant 

litteratur via bibliotekskatalogen. Sökorden vi använde oss av var stress, moralisk stress, 

etik och moral, stress och moral, socialsekreterare och arbetsmiljö. Därefter gick vi 

igenom de träffar vi fått på litteratursökningen för att hitta den litteratur som vi tyckte 

var relevant för vår undersökning. Sökningarna gav ett flertal intressanta träffar av 

litteratur som vi lånade hem för att gå igenom dem lite mer omfattande. Genom att gå 

igenom litteraturförteckningen kunde vi se vilken litteratur som var mer eller mindre 

intressant. Om moralisk stress hos socialsekreterare fann vi endast en studie i form av 

ett examensarbete som var registrerad och utlagd på nätet. Vidare fann vi tidigare 

forskning om sjuksköterskor och deras upplevelser av moralisk stress samt etiska 

dilemman. Vi har även sökt litteratur inom Karlshamns och Sölvesborgs bibliotek. 

 

När vi satt in oss lite mer i kunskapen inom problemområdet kunde vi uppfatta vad som 

var intressant att lägga betoning och fokus på. Vi kunde då plocka ut vissa centrala 

begrepp (sökord) som vi hade användning av för att hitta litteratur som mer exakt ledde 

i den riktning som vi var intresserade av (Patel & Davidson 2003, s. 43). För att få en 

fylligare och mer precis beskrivning av problemformulering och vår undersökning 



27 

 

gjorde vi vissa sökningar på Googles sökmotor, Libris, Summon (Högskolan 

Kristianstads biblioteks egen sökmotor) och ASSIA. Sökorden vi använde oss av var 

stress och moral, ethical stress, social work and moral, socialsekreterare och 

arbetsmiljö. Vi fick utifrån sökningarna på Summon tag på två stycken artiklar som 

rörde vårt forskningsområde som vi beställde. Dessa artiklar var från USA och gav oss 

en internationell inblick om socialarbetarens upplevelser överlag om etisk och moralisk 

stress på arbetsplatsen. Dessa artiklar har varit användbara som tidigare forskning i vår 

undersökning. Vidare fann vi några andra artiklar som dock inte var lika relevanta för 

vår undersökning. 
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4. Teoretisk ram 

En teori handlar om att försöka att applicera en så stor verklighetsbaserad kunskap som 

möjligt till det specifika fallet. Forskarens arbete består på så vis av att kunna hitta och 

koppla teori/teorier som är av relevans för undersökningen (Patel & Davidson 2003, s. 

21-23). 

 

Inom kvalitativ forskning arbetar man ofta induktivt när det gäller vilka eller vilken 

teoriram man ska använda sig av i undersökningen. Detta innebär, något förenklat, att 

teorin är resultatet av en forskningsansats. Forskaren producerar alltså teorier genom 

empirin. Om man hade arbetat deduktivt hade man haft en teori från början som man 

sedan hade velat testa genom att samla in empiri på fältet för att studera om teorin 

stämde. Men gränserna mellan deduktion och induktion är inte så klara. Samtidigt som 

deduktion inbegriper ett visst mått av induktion så inbegriper även induktion ett visst 

mått av deduktion. När man som forskare teoretiskt reflekterat över den empiri som 

samlats in (induktivt förfaringssätt) kan han eller hon vilja eller behöva samla in mer 

empiri för att testa hållbarheten på denna teorireflektion för att på så sätt stärka dess 

praktiska relevans (deduktivt förfaringssätt). Denna strategi, som innebär ett 

förhållningssätt som går fram och tillbaka mellan teori och praktik kallas för iterativ 

metod (Bryman 2011, s. 26-29). Val av nedanstående teorier aktiverades i ett tidigt 

skede av forskningsprocessen. Vi blev som forskare medvetna om relevanta teorier när 

vi skrev våra individuella tentamenspaper som båda handlade om stress som utspelade 

sig vid olika situationer inom det sociala arbetet. 

 

4.1  KASAM 

KASAM betyder känsla av sammanhang. Denna teori som formulerats av Antonovsky 

kan användas för att få en förståelse om varför en del individer hanterar stress bättre än 

andra. Antonovsky (2005) utgår från ett salutogent synsätt vilket innebär att man 

fokuserar på vilka faktorer som ger människor styrka i svåra situationer som kan uppstå 

och hur de kan leva ett bra liv.  

 

Antonovskys teori delas in i tre centrala komponenter: 
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 Begriplighet 

 

Innebär att alla händelser i en persons liv går att förutsäga och förklara. I svåra 

situationer då individen skall förstå varför särskilda krav ställs och vad meningen med 

dessa är så är begriplighet ett viktigt begrepp (Antonovsky 2005). 

 

 Hanterbarhet 

 

En känsla av hanterbarhet gör att individen kan, trots motgångar, hantera dem och lägga 

motgångarna bakom sig. I hanteringsprocessen är stöd från anhöriga och vänner en 

viktig källa (ibid). 

 

 Meningsfullhet 

 

Med meningsfullhet menar Antonovsky (2005) att det är viktigt att en individ känner en 

mening med livet. Individen försöker vara positiv och engagerad i det denne åtar sig 

samt att denne vänder på motgångar och betraktar dessa som utmaningar. 

Meningsfullhet i livet är det viktigaste begreppet i Antonovskys teori. Om inte individen 

har en känsla av mening i livet så kommer denne inte att sträva efter begriplighet och 

hanterbarhet. 

 

Denna teori har använts i vår undersökning för att kunna förstå hur socialsekreterarna 

hanterar situationer som orsakar moralisk stress på arbetsplatsen. Vi har haft möjlighet 

att koppla Antonovskys teori till hantering i form av kommunikation, lojalitet och 

konfrontation/egenetik. Antonovskys teori om KASAM (känsla av sammanhang) har 

gett oss en bättre förståelse hur det kommer sig att en del socialsekreterare hanterar den 

moraliska stressen bättre än andra. 

 

4.2 Gräsrotsbyråkrati 

En teori som var användbar i vår undersökning är Lipskys (1980) teori om 

gräsrotsbyråkraten. Teorin är mycket omfattande och i denna undersökning har vi endast 



30 

 

att tagit upp de delar vi fann relevanta för vårt resultat och som berörde vårt ämne. 

Lipsky benämner gräsrotsbyråkrater som yrkespersoner som utövar 

myndighetsutövning. Det kan till exempel vara lärare, poliser och socialarbetare. 

Personer som arbetar inom dessa områden har mycket gemensamt eftersom de arbetar 

utifrån liknande arbetssätt då de alla har ett stort inflytande över människors liv. 

Gräsrotsbyråkraternas uppgift är att sammanknyta organisationens uppdrag och 

medborgarnas behov så att båda parter upplever det som rätt. Lipsky beskriver därmed 

att det kan uppstå dilemman mellan att vara en person som ska vara en medmänniska 

och därmed tillfredsställa klienternas behov samtidigt som organisationens regler ska 

följas. Det man gör som socialarbetare exempelvis, kan få olika värde beroende på om 

man relaterar sina handlingar utifrån sig själv som medmänniska eller till uppdraget 

inom organisationen. Ibland kanske klienternas behov är större än vad organisationens 

regler kan tillfredsställa. Lipsky menar på så vis att gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme utifrån organisationens uppdrag kan vara ett bekymmer. Dock är 

handlingsutrymmet nödvändigt för att kunna utföra arbetet eftersom det är så komplext 

att det inte går att formulera färdiga manualer på hur det ska skötas. Eftersom dessa 

färdiga manualer inte finns kan det skapa stora olikheter på hur mycket tid 

gräsrotsbyråkraten lägger på varje ärende. Lipsky förklarar att dilemman kan uppstå då 

gräsrotsbyråkraten har många arbetsuppgifter att göra och att denne då inte kan lägga 

lika mycket tid på varje enskilt ärende som denne kanske egentligen skulle velat göra.   

 

Lipsky (1980) skriver att gräsrotsbyråkraterna använder sig av olika strategier för att 

hantera dessa etiska dilemman som kan uppstå inom arbetet. Ett exempel är att 

gräsrotsbyråkraterna förminskar sin egen handlingsförmåga, då de menar att deras 

inflytande på arbetet begränsas av lagen. Vidare menar Lipsky att gräsrotsbyråkraterna 

har insikt om att de inte alltid utför sitt arbete på ett exemplariskt sätt men de anser ändå 

att de gör så gott de kan utifrån de förutsättningar som finns. 

 

Lipskys teori är övergripande för analysen av vårt resultat då vi kunnat koppla hans 

teori till samtliga forskningsfrågor. Lipsky talar om sin teori om gräsrotsbyråkraten som 

en person som måste se till organisationens intressen samtidigt som denne måste visa 

hänsyn till medborgarnas behov. Att det utifrån detta arbetssätt kan leda till olika 
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dilemman som i sin tur kan leda till moralisk stress, som vi vidare har kunnat koppla till 

Lipskys teori, har på så vis varit utmärkande under hela vår undersökning.  

 

4.3 Krav och kontroll 

En teori som även kunde kopplas till vårt forskningsområde är Karaseks & Theorells 

(1990) teori om krav och kontroll. Denna modell beskriver sambandet mellan arbetets 

krav och den kontroll man har över arbetet. Ett av de antaganden som denna modell 

utgår ifrån är att höga krav i arbetet kombinerat med låg kontroll leder till hög 

belastning och därmed en risk för negativ stress. Detta kan i sin tur leda till stress, 

trötthet, utmattning, ångest och andra fysiska symptom. Är kraven i arbetet höga och 

arbetaren istället känner en kontroll över dessa krav kan detta leda till en känsla av så 

kallat ”flyt” då arbetaren upplever detta som något positivt vilket resulterar i positiv 

stress.  

  

Vidare finns en tredje komponent i Karaseks & Theorells teori om krav och kontroll 

vilket benämns som socialt stöd. Socialt stöd kan delas in i två perspektiv: Emotionellt 

och instrumentellt stöd. Emotionellt stöd kan innebära att man som individ får stöd från 

familj, vänner, arbetskollegor och chef. Det instrumentella stödet kan innebära resurser i 

form av tid, pengar, material och utrustning (Karasek & Theorell 1990). 

 

Denna teori har varit av användning när vi analyserade socialsekreterarnas reaktioner 

och hantering av den moraliska stress som kunde uppstå. I den tredje komponenten av 

Karasek & Theorells teori om krav och kontroll visade det sig att det emotionella stödet 

var vanligt förekommande i vår undersökning. Förståelsen för hur det kommer sig att 

socialsekreterarna reagerar och hanterar den moraliska stress som kan uppstå på 

arbetsplatsen, har på så vis gett oss en bra förklaring genom denna teori.  

 

4.4 Coping 

En fjärde teori som var intressant för vår undersökning var Richard Lazarus teori om 

coping (hantering). Lazarus & Folkman (1984) menar att coping är en process som 

handlar om vad individen tänker, känner eller gör i ett särskilt sammanhang. Denna teori 

kan delas upp i följande två användningsområden: problemfokuserad coping och 
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känslofokuserad coping. Problemfokuserad coping innebär att individen, i den miljö 

som orsakar svårigheter, hanterar eller förändrar de problem som uppstått. Till exempel 

om en svårighet uppkommer på arbetsplatsen tar man tag i problemet på plats. 

Känslofokuserad coping innebär att man lindrar den känslomässiga effekten av stress 

genom tankemässiga åtgärder. Exempel på dessa åtgärder kan vara att personen i fråga 

förnekar att något är fel, att man blir likgiltig och att man distanserar sig genom att inte 

tänka på problemen. Denna strategi är avsedd för att lindra och inte att förändra 

bekymren. Detta medför i sin tur att individen känner sig bättre (Lazarus & Folkman 

1984).    

 

Denna teori har vi använt oss av när vi analyserat hur socialsekreterarna hanterat den 

moraliska stressen. Kommunikation och konfrontation/egenetik var strategier där denna 

teori visade sig vara applicerbar. Vidare har vi kunnat koppla denna teori mycket till 

problemfokuserad coping då samtliga socialsekreterare som medverkade i vår 

undersökning föredrog att använda kommunikation som hantering då moralisk stress 

uppstod. Även känslofokuserad coping visade sig vara en hantering som användes i vår 

undersökning som vi har kunnat koppla till konfrontation/egenetik.  
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5. Resultat och analys 

I den här delen har vi valt att redovisa de resultat som vi har fått fram utifrån våra 

intervjuer med socialsekreterarna. De citat där vi valt att ta bort enstaka ord har vi 

använt oss av (...). Exempel på enstaka ord som tagits bort kan vara arbetsort, 

arbetsuppgifter eller arbetsgrupp. De citat där vi valt att ta bort enstaka meningar har vi 

använt oss av (---). Vid borttagning av enstaka meningar har vi även här haft de etiska 

forskningsprinciperna i åtanke. Detta för att inte röja intervjupersonernas identitet. 

Nedan följer resultat och analys utifrån socialsekreterarnas egna svar på 

intervjufrågorna. Vi har som forskare reflekterat och tolkat empirin som framkom 

genom att koppla resultatet till relevanta teorier och tidigare forskning. 

 

Vi har valt att ge de fem socialsekreterarna fiktiva namn utifrån kön för att lättare kunna 

koppla citaten till socialsekreterarna. Här kommer en presentation av våra 

socialsekreterare och vilket område de arbetar inom samt om de har tidigare 

erfarenheter inom det sociala arbetet. 

 

Maria: Arbetar inom försörjningsstöd. Har tidigare erfarenheter genom arbete inom 

missbruksområdet. 

 

Karin: Vill inte att vi skriver vart hon arbetar mer än att det rör arbetet som 

socialsekreterare på grund forskningsetiska aspekter. Är nyutexaminerad och har arbetat 

som socialsekreterare i cirka ett år. 

 

Mats: Arbetar inom barn och ungdomsenheten. Har erfarenheter inom området sedan 

innan då han tidigare bytt arbetsplats. 

 

Johan: Arbetar inom försörjningsstöd och är ”ny” på arbetsplatsen efter ett längre 

uppehåll från socialtjänsten. Har tidigare erfarenheter som LSS handläggare. 

 

Håkan: Arbetar inom försörjningsstöd. Har tidigare erfarenheter inom kriminalvården. 
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Forskningsfrågor: 

 På vilket sätt upplever socialsekreterarna handlingsutrymmet som 

socialtjänstlagens tolkningsram innebär i det sociala arbetet? 

 

 På vilket sätt upplever socialsekreterarna hinder i arbetet för att utföra sina 

uppgifter på ett sätt som de utifrån sina egna värderingar anser är rätt? 

 

 Hur reagerar socialsekreterarna om det uppstår hinder i arbetet för att utföra sina 

uppgifter på ett sätt som de utifrån sina egna värderingar anser är rätt?  

 

 Om socialsekreterarna upplever hinder i arbetet för att utföra sina uppgifter på 

ett sätt som de utifrån sina egna värderingar anser är rätt, hur hanterar 

socialsekreterarna i så fall denna situation? 

 

 

På vilket sätt upplever socialsekreterarna handlingsutrymmet som 

socialtjänstlagens tolkningsram innebär i det sociala arbetet?  

 

På denna fråga svarade socialsekreterarna olika, en övervägande majoritet ansåg att 

socialtjänstlagens tolkningsram var både positiv och negativ. Svensson et.al (2008) 

skriver att det finns regler och riktlinjer i verksamheterna inom socialt arbete om vad 

som gäller. Både socialsekreterare och klienter har olika roller där handlingsutrymmet 

begränsas av lagar som även kan ses som en flexibilitet genom att det i lagtexten finns 

utrymme för tolkning i form av individuella bedömningar. Detta tolkningsutrymme kan 

på så vis ses som både positivt och negativt.  Alla socialsekreterare ansåg att det var 

positivt på grund av att man kunde göra individuella tolkningar utifrån klientens 

enskilda behov och specifika situation. Maria uttryckte frustration över att tolka lagen så 

mycket själv men ansåg samtidigt att tolkningen var ett bra redskap för att kunna göra 

individuella bedömningar.  
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Det är ganska ofta som jag är frustrerad över att behöva tolka så 

”jäkla” mycket själv. Ofta hade det varit skönt att bara ha det svart på 

vitt… alltså att man kan malla in sina klienter exakta scenario… (---)  

(Maria) 

 

Sen samtidigt så är det ju fantastiskt att vi har en lag som man kan tolka 

på så många olika sätt, för att jag menar det går ju inte att dela in alla i 

samma… vi ska ju göra individuella bedömningar och det är ju 

jätteviktigt att vi gör det. (Maria) 

 

Mats och Håkan upplevde att det var ekonomin och budgeten i kommunen som styrde 

hur man tolkade socialtjänstlagen. De menade att det negativa var att man var tvungen 

att tolka lagen utifrån den kommun man arbetade i och efter de ekonomiska 

förutsättningar som fanns. Lipsky menar att trots det fria handlingsutrymmet styr 

gräsrotsbyråkraternas arbete av många riktlinjer som bottnar i beslut från politiker och 

tjänstemän högst upp i hierarkin (Lipsky 1980, s. 13-16). Dessa beslut kan innefatta 

ekonomiska begränsningar som socialsekreterarna måste rätta sig efter vid tolkningen 

av lagen. Portalparagrafen och tolkningsramen begränsades på så sätt genom att 

socialsekreterarna kände att kommunen i vissa fall inte hade de ekonomiska 

förutsättningarna till att fatta rätt beslut utifrån klienternas individuella behov. 

 

Alltså, det är ju väldigt styrt hur mycket pengar man kan få.(---) Men 

egentligen så lämnar ju portalparagrafen större möjligheter en så. 

(Håkan) 

 

Ja det är ju det här när ekonomin går före. Där du har… när man tolkar 

socialtjänstlagen efter hur mycket pengar man har… (---) För jag tror 

det blir bedömt väldigt olika beroende på vilken kommun du bor i, det 

tror jag. (Mats) 

 

 Karin ansåg att socialtjänstlagens tolkningsram endast var positiv och att den var bra 

och lätt att tolka. Hon hade inte reflekterat över att lagen skulle vara negativ på något 
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sätt utan ansåg att friheten att utifrån specifika situationer tolka lagen endast var en 

fördel.  

 

På vilket sätt upplever socialsekreterarna hinder i arbetet för att 

utföra sina uppgifter på ett sätt som de utifrån sina egna värderingar 

anser är rätt?  

 

Under denna fråga har vi valt att ta upp vad socialsekreterarna upplevde som hinder vid 

utförandet av arbetsuppgifterna utifrån deras egna värderingar. Vi har valt att dela in de 

hinder som var förekommande med olika teman som följer nedan. 

 

Lagar och regler 

När vi frågade socialsekreterarna om de upplevde deras egna värderingar som ett hinder 

vid utförandet av arbetsuppgifterna så fick vi många olika svar. Ett hinder som var 

återkommande under intervjuerna var att socialsekreterarna var styrda av lagar och 

regler. Att rätta sig efter dessa lagar och regler kunde upplevas som en nackdel i vissa 

situationer då socialsekreterarnas egna värderingar kom i konflikt med regelverket och 

kommunens riktlinjer. Lipsky beskriver dilemmat mellan att vara en medmänniska i sin 

yrkesroll som ska tillfredsställa klienternas behov samtidigt som organisationens regler 

skall följas (Lipsky 1980, s. 15-16). Här menar Lipsky bland annat att klienternas behov 

i vissa fall kan vara mer omfattande än vad organisationens regler kan tillfredsställa. 

Detta tolkar vi är en faktor till moralisk stress för socialsekreteraren som vill hjälpa men 

kanske inte har tillräckliga förutsättningar eftersom organisationens regler begränsar 

detta. Ett exempel kunde utifrån våra intervjuer vara då man var tvungen att som 

myndighetsperson ta ett beslut som gick emot de egna värderingarna. Under intervjun 

med Maria framkom det tydligt en sådan situation då hon inte hade någon egen 

delegation och var tvungen att ge avslag på ett ärende som enligt personen ifråga 

egentligen skulle lett till ett bifall.  

 

Jag tyckte inte att det fanns någon anledning till att inte bevilja honom 

bistånd. Så jag skrev en utredning och jag skrev ett förslag till beslut. 
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(---) Och sen när jag kom till min kollega för att skriva under beslutet så 

sa hon nej, för han har ju inte gjort vad han ska. (---)  Han fick avslag 

på sin ansökan, det beslutet stred väldigt mycket mot mina personliga 

värderingar och min egen moral. 

(Maria) 

 

Karin upplevde reglerna och lagarna som felaktiga i vissa situationer jämfört med sina 

egna värderingar och att hon på så sätt kunde hamna i en konflikt med sig själv.  

 

Ja, det kan ju hända kanske nått jag tycker är fel att.. ja, att kanske 

lagen är fel eller att kanske just reglerna är fel. Men man måste ändå 

jobba utifrån reglerna så man hamnar ju i en konflikt med sig själv. Åh 

det kan ju skapa en moralisk stress ju. Alltså, på det sättet. 

(Karin) 

 

Mats påpekade att tvångslagstiftningen enligt (LVU) Lagen med särskilda bestämmelser 

om vård av unga gick emot hans egna normer och värderingar. När man gör ett 

tvångsomhändertagande ska man enligt LVU ha uttömt alla insatser på frivillig väg i 

första hand (Prop. 2000/01:80, s. 179). Socialsekreterarens egna värderingar stod för att 

man som enskild individ på frivillig väg ska få bestämma över sitt eget liv och utifrån 

dessa kriterier få hjälpen att förändra sitt liv. Jenner (1995) menar att möjligheterna att 

förverkliga de egna värderingarna hänger samman med arbetsvillkoren. Vidare menar 

han även att tvångsomhändertaganden kan upplevas som besvärliga om 

socialsekreteraren tvingas att kompromissa med sina egna värderingar. Att 

socialsekreteraren var tvungen att gå emot sina egna normer och värderingar var en av 

anledningarna till att personen ifråga senare bytte arbete. 

 

Jag passade inte in där med mina normer och värderingar tyckte jag. 

(…) Så tycker jag att mycket mer kan göras på frivillig väg än att bara 

gå in med LVU och omhänderta barn. Det är nog därför jag har sökt 

mig vidare (…) 

(Mats) 
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Under intervjuerna med Mats och Maria framkom att problem kunde uppstå när man 

som kollegor emellan inte hade samma åsikter och värderingar om vad man definierade 

som ett problem utifrån den enskilda individen. Detta ser vi som en konsekvens av att 

sociallagarna kan tolkas på så många olika sätt beroende på vem som tolkar den och 

utifrån vilka erfarenheter personen har sedan innan. Att man som kollegor ser olika på 

vad som är allvarligt ur ett klientperspektiv kunde på så vis bli ett hinder för 

socialsekreterarna ifråga när de skulle utföra sina arbetsuppgifter. 

 

Och där kan jag tycka… alltså i många ärenden när jag jobbade med en 

annan kollega så hade vi väldigt olika syn på om det var läge för en 

tvångsåtgärd eller inte på grund av att man har olika syn på vad som är 

allvarligt. (---) Så där tror jag att de personliga värderingarna kan ha en 

ganska stor betydelse.  

(Maria) 

 

Tidsbrist 

En annan faktor där alla socialsekreterarna upplevde deras värderingar som ett hinder 

vid utförandet av arbetsuppgifter var tidspressen på arbetsplatsen. Socialsekreterarna 

kände att man inom arbetet hade alldeles för mycket att göra och att ärendebelastningen 

var för hög i förhållande till den tid man skulle vilja lägga på varje klientärende. 

Socialsekreterarna menade att om det hade funnits mer tid till förfogande så skulle 

kvaliteten i det sociala arbetet blivit till det bättre.  De hade då kunnat ha mer 

klientkontakt för att på så sätt med gott samvete känna att de gjort vad de kunnat. 

Lipsky (1980) menar att det finns en diskrepans mellan den tid man som 

gräsrotsbyråkrat i realiteten har till förfogande för klienten och den tid man egentligen 

skulle vilja ha för att kunna utföra ett tillfredsställande arbete. Även Jenner (1995) tar 

upp vikten av att man som socialsekreterare bör ha ett rimligt antal ärenden. Han menar 

att om ärendebelastningen är för hög kan klienterna blir mer som ”materia” än som 

människor då socialarbetaren kopplar av de moraliska känslorna inför klienten. Vi tolkar 

det som att ärendebelastningen är hög i förhållande till den tid de har till förfogande.  

Nedan följer citat som visar hur socialsekreterarnas värderingar går emot den tidspress 

som finns inom vardera arbetsplatsen.  
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Tiden är ett hinder hela tiden.(---) 

(Håkan) 

 

(---)beroende på ärendets tyngd så kan ju det vara ganska kort tid du har 

på dig och just bedöma och fatta ett beslut och det kan jag uppleva som 

”jäkligt” stressande för ibland så känns det som att man fattat ett lite 

hastigt beslut. Det hade kanske blivit bättre om jag hade haft lite längre 

tid på mig.(---) 

(Maria) 

 

(…) man sitter på alldeles för mycket ärenden och har inte den tid man 

skulle behöva. 

(Johan) 

 

(---)Och jag tror att hade man haft färre per tjänst och kunnat jobba på 

ett annat sätt så hade man kanske kunnat bedriva en annan kvalitet för 

socialt arbete. 

(Mats)  

 

Johan och Mats upplevde att tidspressen var ett hinder särskilt om man i stressade 

situationer var oerfaren i sitt arbete. De menade att som ny och orutinerad 

socialsekreterare kan varje arbetsmoment ta längre tid eftersom man inte har den 

erfarenheten som krävs för att kunna handlägga ärendena på ett rutinerat arbetssätt. Vi 

tolkade detta som att de socialsekreterare som jobbat en längre tid kunde exempelvis 

vara ett steg före i tanken och på så sätt fatta snabbare beslut, vilket skapade mer tid till 

andra arbetsuppgifter. Lipsky (1980) menar att bedömningar som görs under tidspress 

resulterar i att gräsrotsbyråkraterna inte känner sig tillfreds med sina arbetsinsatser, trots 

att de gjort sitt bästa utifrån de givna förutsättningarna.   

 

(---) Så det är ju liksom en form av stress och för det mesta så går det ju 

liksom… man får jobba över de där dagarna då det börjar närma sig… 
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och speciellt när man är ny.(---) 

(Johan) 

 

(---)alltså man blir aldrig färdig, det är oerhört stressande för blir du av 

med ett ärende får du alltid ett nytt och... det tempot är så högt (…) jag 

tycker inte det är rätt att många blir knäckta när man är nyutexaminerad 

och hamnar där, för det är ofta där man hamnar. Där ska finnas 

rutinerat folk så att säga. 

(Mats) 

 

Ekonomi  

Mats och Maria upplevde att ekonomin kunde vara ett hinder som gick emot de egna 

värderingarna vid utförandet av arbetsuppgifterna. Lipsky (1980) menar att 

gräsrotsbyråkraternas förmågor att behandla människor som enskilda individer, är 

påtagligt influerad av organisationens behov av att handlägga ärenden, utifrån de 

resurser som finns. Vi tolkar detta som att det kan finns olika tillgång till resurser inom 

olika organisationer. Detta kan kopplas samman med socialsekreterarnas upplevelser då 

av att ekonomin kunde vara ett hinder på olika sätt beroende på inom vilket område man 

arbetade. Maria som tidigare har arbetat som missbrukshandläggare men som idag 

arbetar med ekonomiskt bistånd upplevde att de ekonomiska förutsättningarna var 

stramare inom missbruksvården. Detta motiverade hon, berodde på att behandlingarna 

som utfördes för missbrukare på slutna institutioner kostade stora summor pengar. Ett 

sätt att spara in höga kostnader för kommunen var enligt henne att man vid vissa 

tillfällen, då budgeten var stram, använde sig av öppenvårdsbehandlingar i större 

utsträckning än vad man kanske annars inte hade gjort om ekonomin varit bättre.   

 

 (…) jag tror, får du ett direktiv från politikerna att du ska dra åt så 

påverkar ju det. Då tror jag det är mer att: nej men vi provar en 

hemmaplanslösning först, vi provar i öppenvården en gång mer istället. 

Hade det varit bättre med ekonomin så hade du kanske skickat personen 

på behandling direkt. 

(Maria) 
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Vid intervjun med Mats där ekonomin upplevdes som ett hinder fanns det här även 

svårigheter att ge klienterna de insatser som han ansåg de behövde. På grund av 

ekonomiska skäl skulle billigare alternativ först provas. Detta var något som Mats 

upplevde som besvärligt och som i sin tur kunde leda till moralisk stress. 

 

Man vet att om man hade suttit på en guldgruva så hade liksom man fått 

de grejerna, men det får du inte för att du vet att du har ont om pengar. 

(Mats) 

 

Kollegornas olika värderingar  

Ett hinder som Mats och Maria tog upp var när man som kollegor emellan inte hade 

samma värderingar. Lagen kunde då tolkas på olika sätt beroende på vilka erfarenheter 

och perspektiv man hade utifrån olika situationer. Socialsekreterarna i fråga upplevde 

att det kunde vara ett hinder och ett etiskt dilemma om vad som ansågs vara rätt och fel 

samt vart gränserna gick, då kollegorna hade en annan syn på ärendet. Detta tolkar vi 

kan vara ett problem på grund av att lagen är tolkningsbar och att det då inte finns 

exakta direktiv.  

 

Jag menar om jag hade jobbat som företrädare för nykterhetsrörelsen så 

kanske jag hade tänkt på ett helt annat sätt och tyckt att självklart ska vi 

gå in med tvångsvård kanske i det här ärendet. Och det kan vara ganska 

skrämmande också med tanke på hur stor betydelse det då har för den 

enskilda vilka moraliska värderingar du bär på. 

(Maria) 

 

Lipsky (1980) tar upp att gräsrotsbyråkraters yrkesroll är komplicerad och kräver sunt 

förnuft samt improvisation. I arbetssituationen handlar det om människor och då krävs 

att gräsrotsbyråkraterna har ett gott omdöme för att kunna ta ”rätt” beslut utifrån den 

specifika situationen. Här såg vi att det kunde finnas skillnader mellan 

socialsekreterarnas syn på vad som var rätt och fel. Dessa skillnader kunde, då 

socialsekreteraren rådfrågade andra kollegor vid ”svåra” ärenden eller då ärenden 
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handläggs gemensamt, upplevas som ett hinder eftersom man då kan hamna i konflikt 

med varandras åsikter. Dessa meningsskiljaktigheter kunde enligt Maria och Mats leda 

till moralisk stress. 

 

Omorganisationer 

Johan och Mats uttryckte att omorganisation och byte av chefer kunde vara ett hinder i 

arbetet för att kunna utföra sina uppgifter på ett sätt som de enligt sina egna värderingar 

ansåg vara rätt. Mats menade att omorganisationen i dennes fall ledde till en förändring 

av arbetsuppgifter som denne inte kunde stå för då det gick emot de egna värderingarna. 

Johan menade att för mycket byte av chefer ledde till att direktiven av verksamhetens 

riktlinjer blev oklara. Detta var ett hinder som ledde till frustration, förvirring och 

osäkerhet. 

 

… alltså man kunde ju känna så att … men bestäm då hur vi ska göra… 

det var olika från månad till månad… så där kom olika… det var inte en 

rak linje i direktiven. 

(Johan) 

 

Svensson et.al (2008) menar att man som socialarbetare behöver ha en god inblick i 

organisationen där man arbetar för att kunna skapa sig en bild av sina möjligheter att 

agera. Till exempel ska socialarbetaren ha kännedom om vilka resurser som finns 

tillgängliga samt vilka direktiv som gäller. Vid omorganisationer är det på så vis viktigt 

att det finns tydliga riktlinjer om hur arbetet skall genomföras. Att omorganisationer kan 

upplevas som ett hinder på olika sätt ser vi som en brist i det sociala arbetet som i sin 

tur kan leda till moralisk stress. Detta på grund av att omorganiseringen resulterar i att 

verksamhetens riktlinjer inte stödjer socialsekreterarnas egna värderingar eller genom 

att de olika riktlinjerna skapar förvirring som i sin tur kan påverka mötet med klienterna 

på ett negativt sätt. 
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Hur reagerar socialsekreterarna om det uppstår hinder i arbetet för att 

utföra sina uppgifter på ett sätt som de utifrån sina egna värderingar 

anser är rätt?  

 

I detta avsnitt har vi beskrivit på vilka sätt socialsekreterarna i vår undersökning 

reagerade i situationer, då de upplevde hinder i att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt 

som de utifrån deras egna värderingar ansåg var rätt. Ångest är en allmän känsla och 

kan innefatta många olika beskrivningar på hur man känner och reagerar när något är 

jobbigt. Därför har detta varit ett centralt begrepp inom vår undersökning. Vi har tolkat 

det som att många av de reaktioner socialsekreterarna uttrycker under intervjuerna kan 

vara en konsekvens av den upplevda ångesten i situationer då de hindras att utföra 

arbetsuppgifter på det sätt som de enligt deras egna värderingar anser är rätt. I detta 

avsnitt har vi ändå valt att dela in socialsekreterarnas olika reaktioner i teman utefter hur 

de uttryckte sig och hur de beskrev deras egna reaktioner. 

 

Ångest 

Vi upplevde under intervjuerna att det var vanligt att man som socialsekreterare kände 

någon form av ångest vid olika situationer. Det kunde till exempel vara att de kände att 

situationerna var jobbiga och att de då kände sig oroliga på olika sätt. Socialsekreterarna 

uttryckte alla någon form av ångest då de inte kunde utföra arbetsuppgifterna på ett sätt 

som de enligt deras värderingar ansåg var rätt. Ofta upplevde socialsekreterarna ångest 

vid liknande situationer. Till exempel vid situationer då de var tvungna att lämna ett 

tungt och jobbigt besked till någon klient eller då de fick ge ett avslag på ett beslut. 

 

 … och man säger nej, du har ju inte gjort vad som förväntas av dig och 

därmed kan vi inte bevilja… och i det finns det ju en liten ångest, att 

vara den som säger det. 

(Johan) 

 

 Alltså det är ju jobbigt… det är ju inte lätt när en person kommer in och 

inte har mat för dagen. (Håkan) 
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Karasek & Theorell (1990) konstaterar att ångest kan uppkomma i de situationer då 

arbetaren känner att kraven i arbetet inte stämmer överens med den kontroll arbetaren 

har över de beslut som tas. Detta kunde vi koppla till de situationer då 

socialsekreterarna upplevde ångest när de fick ge ett tungt eller jobbigt besked till 

klienterna. Socialsekreterarna hade i dessa situationer ingen kontroll över beslutet då det 

var lagarna och reglerna som styrde hur besluten togs. Kraven i arbetet som i detta fall 

var att följa lagen stämde inte överens med vad socialsekreterarna egentligen tyckte var 

ett rätt beslut enligt deras egna värderingar. Detta ledde i sin tur till känslomässigt 

jobbiga situationer, känslor av ångest och i sin tur moralisk stress. 

 

Johan berättade att det i organisationen kunde ske många förändringar på kort tid. Byte 

av chefer som därmed kunde leda till förändringar i direktiven var en orsak som kunde 

skapa ångest.  

 

… det var ångestfyllt också för att det växlade så från månad till månad 

vilka… alltså man kunde ju känna så att … men bestäm då hur vi ska 

göra… det var olika från månad till månad… så där kom olika… det var 

inte en rak linje i direktiven. 

(Johan) 

 

Johan beskrev även vikten av att arbeta med sig själv som yrkesperson för att kunna 

förstå hur klienterna kände i olika situationer. Han berättade om den ångest som detta i 

sin tur kunde skapa när han arbetade med sig själv för att på så sätt ”kunna få en djupare 

förståelse för personens sätt att beskriva sina svårigheter”. Vi tolkade detta som att 

ångesten kunde skapas genom att om man som socialsekreterare ville sätta sig in i 

klientens känslor, då man själv behövde ta till sig och hantera det klienterna kände. 

Kände klienten då en känsla av ångest behövde även socialsekreteraren ta till sig och 

känna dessa känslor för att kunna förstå klienten på ett djupare känslomässigt plan. 

Detta tolkade vi som empatisk förmåga. Svensson et.al (2008) beskriver empati som en 

emotionell förmåga som innebär att sätta sig in i de känslor som den andre har (i detta 

fall klientens känslor). Vidare skiljer hon på kognitiv och affektiv empati. Kognitiv 

empati bygger på sinnesintryck och känslominnen som omedvetet registrerats och 
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innebär att vi relaterar den andres situation till egna erfarenheter. Genom affektionerna i 

sin tur väljer vi ut vad som är relevant i våra erfarenheter.  

 

Stress 

Alla socialsekreterare i vår undersökning uttryckte även att de kände någon form av 

stress och inre oro då de i arbetet hindrades att göra sina uppgifter på ett sätt som de 

utifrån sina värderingar ansåg var rätt. Många av socialsekreterarna upplevde någon 

form av stress då de kände att de inte hann med att göra arbetsuppgifterna på det sätt de 

skulle vilja göra. Tidspressen blev då hos många av socialsekreterarna en källa av inre 

oro då de egentligen skulle vilja ha mer tid för klienterna.   

 

Stressad. Oerhört stressad. Att inte kunna göra ett gott socialt arbete så 

att säga… det tycker inte jag man kan när man är stressad. 

(Mats) 

 

 Ibland känner jag att hade jag haft mer tid så hade jag kanske eller 

säkert utrett mer och gjort ett bättre arbete. För är man stressad så är 

man pressad så det är inte alltid man gör ett bra jobb. 

(Karin) 

 

Även här kan vi återkoppla till Karasek & Theorell (1990) som skriver om problemet 

när kraven i arbetet är höga samtidigt som kontrollen arbetaren har över situationen är 

låg. I situationer då socialsekreterarna kände en tidspress på grund av arbetsbelastningen 

upplevde de att kraven var för höga i jämförelse med den tid de egentligen skulle velat 

ha till förfogande. På så vis hade socialsekreterarna låg kontroll över vilken kvalitet som 

gavs till arbetsuppgifterna på grund av tidspressen. Den stress som socialsekreterarna 

kunde uppleva vid tidspress kände vi var nära kopplad till känslan av ångest. 

 

En majoritet av socialsekreterarna upplevde att de oftare kände någon form av stress då 

de var nyutexaminerade jämfört med nutiden. Stressen kopplades då till att de kände en 

oerfarenhet och en orutin i det sociala arbetet och vid utförandet av arbetsuppgifterna. 
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Jag tyckte det var jobbigare när jag var nyutexaminerad, tyckte jag. För 

alltså det var en jättestor stress att … det är så att man kanske inte ser 

utanför sammanhanget där man är, man har någon som kommer till en 

när man är osäker om någonting eller om man avslår och tror att detta 

kommer vara en katastrof för den här personen… 

(Mats) 

 

De socialsekreterare som sade att de kände sig stressade speciellt i början av 

yrkeskarriären tog även upp att de då hade mycket lättare för att ”ta med sig jobbet 

hem”. Att de kunde tänka på jobbiga situationer som de upplevt under arbetsdagen även 

när de kom hem. Eftersom erfarenheterna som nyutexaminerad socialsekreterare inte 

var särskilt omfattande tänkte de då mycket på vad som var rätt eller fel i olika 

situationer och om besluten de tagit varit riktiga. Jobbet tog då på så sätt upp en större 

del av livet än önskat. Håkan svarade att denne aldrig har ”tagit med sig jobbet hem” 

och menade på att ”man inte kan göra mer än det man gör”. 

 

Johan menade att stressen ibland inte behövde vara negativ utan att den också kunde 

upplevas som positiv då man vet vad man ska göra. 

 

Jag kan nog gå lite snabbt till postfacket när jag är stressad. Men jag 

kan också vara lite taggad av det liksom… 

(Johan) 

 

Johan kände i detta fall snarare en känsla av det Angelöw (2005) kallar positiv stress 

vilket Karasek & Theorell (1990) beskriver som ”flyt” (på engelska flow). Denna känsla 

kan uppkomma när socialsekreteraren har många arbetsuppgifter att utföra men att det 

ändå finns en känsla av kontroll över situationen. I denna situation upplevde Johan sig 

stressad på grund av att arbetsuppgifterna var många, men han visste vilka saker som 

behövde göras och hade på så vis kontroll över dessa arbetsuppgifter (Karasek & 

Theorell 1990). 
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Frustration och ilska 

Flertalet av socialsekreterarna kunde ibland känna att de blev arga och frustrerade i 

olika situationer. Även här handlade det om situationer som hade att göra med besluten 

på olika sätt. Maria uttryckte ilska när hennes värderingar inte stämde överens med vad 

lagen uttryckte. Hon kunde även känna en frustration vid tillfällen då politikerna gav 

avslag på ett beslut som enligt hennes egna värderingar skulle gett ett bifall. Maria 

kände då inte bara en frustration utan upplevde även en känsla av maktlöshet av att inte 

kunna göra något åt situationen för att hjälpa klienten. Denna frustration tolkar vi som 

en följd av en känsla av maktlöshet. 

 

Jag kände mig frustrerad och så kände jag mig maktlös. Jag kände att 

här måste jag göra någonting, för det är ändå jag som får liksom klicka 

på den här avslagsknappen och jag får ju skriva ihop det här brevet och 

skicka hem det. 

(Maria) 

 

Mats kunde känna ilska vid situationer då ekonomin i kommunen påverkade arbetet. I 

detta fall drog kommunen in på vissa insatser för att på så sätt spara pengar. Ilskan i 

detta fall var att den strama budgeten bidrog till att kommunen drog in på särskilda 

insatser som han inte ansåg vara befogat. Mats menade att det fanns andra insatser som 

kostade mera vilket i första hand kunde dragits in på när ekonomin var ansträngd. 

 

Nej man blir arg, man blir arg alltså.(---) Så det… nej man kan bli 

väldigt arg och så. 

(Mats) 

 

Dessa känslor av frustration och maktlöshet i situationer till exempel då kommunens 

ekonomi var stram och/eller när politikerna gav avslag på socialsekreterarnas beslut kan 

kopplas till Karasek & Theorells (1990) teori om krav och kontroll. Socialsekreterarnas 

egna värderingar ställde krav på dem själva att beslutet skulle ge bifall samtidigt som 

kommunen och politikerna ställde krav på att beslutet skulle ge avslag. Kontrollen över 

besluten låg dock i dessa situationer hos kommunen och politikerna, inte hos 
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socialsekreterarna, vilket kunde ge upphov till känslor av frustration och maktlöshet 

(Karasek & Theorell 1990). 

 

Fysiska symptom 

Fysiska symptom hos socialsekreterarna såg vi som kroppsliga besvär som orsakats av 

att en längre tid upplevt negativa stressymptom. Dessa kroppsliga besvär kan enligt 

Perski (2010) vara både sömnsvårigheter, ont i kroppen, nedstämdhet, trötthet eller 

svårigheter att koppla av. Fysiska symptom är något som förekom i väldigt liten 

utsträckning hos socialsekreterarna i vår undersökning. Detta är något som även togs 

upp i en tidigare studie om moralisk stress bland socialsekreterare. Förekomsten av 

fysiska symptom var även i denna studie ovanligt förekommande (Billing et. al 2007). 

Mats beskrev däremot att han på grund av ärendebelastningen och tidspressen kunde 

”dra sig ifrån kompisar och ville hellre vara för sig själv”. Han berättade även att han 

vid ett tillfälle kände sig yr och var därför tvungen att köra hem från arbetet.  

 

Jag blev yr och så någon gång så att jag fick gå hem. Och… nej jag blev 

asocial helt enkelt. 

(Mats) 

 

Håkan beskrev hur han ibland kunde tycka det var jobbigt när vissa beslut gick emot 

klientens ansökan och att han tyckte det var jobbigt att se när folk mådde dåligt. Håkan 

upplevde att dessa situationer och denna negativa känsla kunde övergå till fysiska 

symptom. 

 

Ja, alltså... Man blir hängig, man får… man tappar lusten lite grann och 

bara (suckar) inte en till sådan här. 

(Håkan) 

 

Karin kunde när hon var ny i arbetet vakna mitt i natten och fundera över arbetsdagen. 

            

              Intervjuare: Händer det att du tar arbetet med dig hem? 
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Socialsekreterare: Det hände i början… när jag började jobba så... det 

gjorde jag faktiskt. Jag tänkte på det, mitt i natten kunde jag vakna och 

kom och tänka på det… 

(Karin) 

 

 

Om socialsekreterarna upplever hinder i arbetet för att utföra sina 

uppgifter på ett sätt som de utifrån sina egna värderingar anser är 

rätt, hur hanterar socialsekreterarna i så fall denna situation? 

 

Nedan följer om hur socialsekreterarna hanterade den moraliska stress som kunde 

uppstå. Vi har som i ovanstående stycke valt att dela in upplevelserna i olika teman. I 

detta fall var det teman som rörde hanteringen av socialsekreterarnas upplevda 

moraliska stress. 

 

Kommunikation 

Under samtliga intervjuer med socialsekreterarna framgick att kommunikation var ett 

viktigt redskap för att kunna hantera den moraliska stress som kunde uppstå. 

Socialsekreterarna föredrog att prata med kollegor och chefer för att hantera detta. 

Kommunikationen dem emellan kunde ske både genom att man gick in till varandras 

kontor och delade med sig av det som kändes jobbigt samt genom handledning. Lazarus 

& Folkman (1984) skriver om coping och menar att det är en process som handlar om 

vad individen tänker, känner eller gör i ett särskilt sammanhang. Vidare skriver Lazarus 

& Folkman om problemfokuserad coping som i detta fall kan kopplas ihop med 

socialsekreterarnas behov av kommunikation som används som ett redskap för 

hantering. Problemfokuserad coping innebär att man i samma miljö lindrar den 

känslomässiga effekten av stress genom att man tar tag i problemet som uppstår på 

plats. Att socialsekreterarna hanterade situationer som kunde orsaka moralisk stress 

genom att kommunicera med varandra på arbetsplatsen kan på så vis beskrivas som 

känslofokuserad coping.  

 

(…) genom att prata med kollegor och chef. Så hanterar jag det. 
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(Johan) 

 

(…) jag tycker att prata med sina kollegor och chefer är mycket bra. 

Alltså man har en bra kommunikation så man kan ju prata om det. För 

att kunna hantera det. 

(Håkan) 

 

Karin höll med om att det var bra att prata med kollegor och chefer när det uppstod 

situationer som stred mot hennes värderingar men att åsikten som kunde resultera i en 

viss konflikt stod kvar. Karin förklarar att vidare hantering av detta skedde genom att 

”skylla på lagen” då det inte enbart räckte att kommunicera med kollegor och 

arbetsledning. Antonovskys (2005) teori om KASAM kan delas in i tre centrala 

komponenter. En av de komponenterna är begriplighet som innebär att det i svåra 

situationer är ett särskilt viktigt begrepp för att individen skall kunna förstå varför 

särskilda krav ställs för att på så vis förstå vad meningen är med dessa. Genom att 

kommunikation inte var en tillräcklig form av hantering för Karin behövde hon en form 

av begriplighet för att vidare kunna hantera situationen. Att förstå vad lagen utifrån den 

specifika situationen innebar blev på så vis ett sätt för henne att hantera den moraliska 

stress som uppstått.  

 

Man tycker kanske fortfarande att det är… eller man gör ju det… Att det 

är fel… Men det kan ju underlätta när man pratar med sina kollegor och 

sen skylla på lagen då. Man har ju lagen bakom sig och riktlinjerna och 

allt ju. 

(Karin) 

 

Hantering kunde även som tidigare skrivet tas upp under handledning. Flera av 

socialsekreterarna talade även om extern handledning och ärendeforum. Under dessa 

tillfällen kunde man diskutera frågor som upplevdes som svåra och tillfälle gavs att ta 

upp ärenden som socialsekreterarna var osäkra på hur man hanterade. Moraliska 

frågetecken kunde också uppmärksammas och diskuteras, även om det verkade som de 

flesta av socialsekreterarna föredrog att diskutera frågor av denna karaktär först och 
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främst med kollegor som de kände att de hade ett förtroende för. Karasek & Theorells 

(1990) teori om krav och kontroll tar upp en hantering som benämns som socialt stöd. 

Socialt stöd kan sedan delas in i två perspektiv. Ett av de två perspektiven heter 

emotionellt stöd och innebär en form av hantering där man som individ får stöd från 

arbetskollegor, chef, vänner och familj. Socialsekreterarnas behov av kommunikation är 

på så vis en form av hantering som stödjer emotionellt stöd.  

 

Alltså, man pratade ju först i ”korridoren” så att säga... med kollegor. 

Sen om det var något som man fortfarande inte kände sig helt säker på 

så tog man det på ärendeforumet, att nu har jag den här situationen och 

sen fick man olika aspekter från olika kollegor och chefen var ju alltid 

med på dessa ärendeforum också. 

(Håkan)  

  

Förskjutning 

Många av socialsekreterarna använde sig av förskjutning för att hantera den moraliska 

stress som uppstod. Med förskjutning menar vi att socialsekreterarna vid situationer 

som ansågs vara särskilt svåra och när de var tvungna att gå emot deras egna 

värderingar ”skyllde” på regelverket och lagarna för att skydda sig själva. Vidare fanns 

det de socialsekreterare som lade över ansvaret på klienterna och menade att de måste ta 

ansvar för sina egna liv. På detta vis behövde inte socialsekreterarna känna något ansvar 

själv då de i vissa ärenden gick emot sina egna värderingar. Lipsky (1980) menar att 

gräsrotsbyråkrater har en strategi för att klara av sitt arbete som innebär att de 

förminskar sin egen handlingsförmåga, då de menar att de inte har inflytande eller 

möjlighet att bestämma. Undantag görs aldrig från regler fastän de ibland kanske skulle 

kunna vara möjliga, det försvaras med att de arbetar enligt lagen eller att det är ”så man 

gör”. Vid flera intervjutillfällen uttryckte en majoritet av socialsekreterarna att vid 

hantering av moralisk stress, vid svåra situationer och ställningstaganden så 

rättfärdigade många av socialsekreterarna sitt handlande med att de i alla fall hade gjort 

sitt bästa och då kunde man inte göra mer. Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkraten 

har vissa villkor att arbeta efter och att de inte alltid hävdar att de 

utför sitt arbete perfekt, men anser ändå att de gör sitt bästa utifrån givna förutsättningar 
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som finns.  

 

 

Så länge jag anser att jag har gjort det bästa vad jag kan utifrån de 

förutsättningar jag har. Då får jag förlika mig med det.  

(Håkan) 

 

Och det är självklart att det känns ju svårt. Men man får ju skylla på 

reglerna helt enkelt och lagen. 

(Karin)  

 

Min värdering är att eller min syn är att folk inte ska ha det så men sen 

är det ju självförvållat och jag menar jag kan ju inte rädda en människa 

från deras egen situation... 

(Håkan) 

 

Lojalitet 

Lojalitet i denna undersökning innebär att socialsekreterarna går emot sina egna 

värderingar och moraliska inställning om överordnade kräver det. En majoritet av 

socialsekreterarna som vi intervjuat hyser en lojalitet mot överordnade chefer trots att de 

flesta av dem använder kommunikation och tidigare erfarenhet som hantering av den 

moraliska stress som kunde uppstå. Antonovsky (2005) tar upp meningsfullhet som är 

en av de tre komponenter som är centrala i teorin om KASAM (känsla av 

sammanhang). Meningsfullhet är en komponent som inom hantering av stress innebär 

att individen försöker vara positiv och engagerad i det som de åtar sig. Att lojalitet kan 

kopplas med meningsfullhet ser vi som forskare i detta fall som en form av hantering. 

Vid ett tillfälle uttryckte Johan att han var lojal på grund av att han var ny på 

arbetsplatsen.  

 

jag menar nu är jag ju ny… man går liksom in i den praktikantrollen rätt 

så snabbt och över huvud taget är jag nog rätt så lojal sådär.  

                   (Johan) 
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Mats menade att det var av betydelse om man kunde vara lojal mot den verksamhet som 

man arbetade inom. Kunde man inte vara lojal då man inte längre trodde på det man 

gjorde eller kunde stå för det, så var det enligt honom bättre om man bytte arbete. Även 

i detta fall kan vi koppla Antonovskys (1990) meningsfullhet som en viktig komponent 

vid hantering av moralisk stress som kunde uppstå genom dessa situationer. Att känna 

en mening med livet och då även på sin arbetsplats ser Antonovsky som en viktig källa 

för att kunna hantera svåra situationer. 

 

(...) man är lojal så att säga. Och det måste man väl vara tror jag… jag 

tror det i alla fall för annars tycker jag man får fatta det beslutet som jag 

gjorde att… nej jag kan inte stå för det här längre och jag bör nog göra 

något annat för min egen del. Det finns säkert någon annan som kan ha 

det här jobbet som tänker lite annorlunda än vad jag gör. 

(Mats)  

 

Erfarenhet 

Tre av socialsekreterarna ansåg att erfarenhet genom arbetet hade hjälpt dem att hantera 

den moraliska stress som kunde uppstå. Detta både genom att se det ur ett klientansvar 

och att det är klienten själv som ansvarade för sin situation samt att erfarenheten hade 

hjälpt socialsekreterarna att samarbeta med klienterna på ett annat sätt en tidigare. 

Vikten av erfarenhet som resulterar i kontroll tas även upp under två intervjuer. Kontroll 

innebar för personerna ifråga mindre moralisk stress och att man på så vis kunde hantera 

situationerna som uppstod på ett mer kontrollerat sätt. Karasek & Theorell (1990) menar 

att förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll i arbetssituationen är 

avgörande för om arbetet leder till negativ eller positiv stress. En hög nivå av yttre krav 

i kombination med en låg nivå av personlig kontroll, ”egenkontroll” skapar ett tillstånd 

av negativ spänning som på sikt kan leda till psykisk och/eller fysisk ohälsa. En 

kombination av höga krav och hög kontroll leder däremot till ett tillstånd av positiv 

aktivitet som underlättar i arbetet. Ju större kontroll individen upplever desto högre krav 

från miljön kan denne klara av utan negativa effekter. Att man har kontroll över 

situationer som kan påfresta och resultera i moralisk stress ser vi som forskare handlar 

om att socialsekreterarna dels är enskilda individer med olika grader av personlig 
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kontroll som alla klarar yttre påfrestningar på olika sätt, men det handlar även om 

erfarenhet och rutin. Detta eftersom socialsekreterarna upplevde att de med erfarenhet i 

det sociala arbetet fick en högre grad av kontroll än vad de hade när de var nya i 

yrkesrollen. 

 

(…) jag tyckte det var jobbigare när jag var nyutexaminerad, tyckte jag. 

 (…) då tyckte jag det var jättejobbigt varje gång man gjorde ett 

avslag… man mådde inte bra helt enkelt. Sen nu så tycker jag nog att det 

är lättare. 

(Maria) 

 

(...) man ser det mera som ett individansvar kanske ju längre tiden går. 

Sen tror jag också kanske att man blir lite mindre nervös så man kan ta 

ut svängarna lite mer med åren. Man kan mer… ja… man vågar liksom 

fatta beslutet med sitt eget huvud och det känns mer bekvämt. 

(Maria) 

 

(…) jag tror det är rutin, man har kanske överlevnadsstrategier för att 

man… när man träffar familjen och så där så kan man ju inte gå och 

tänka på det utan man får ju vara fokuserad på de man hjälper. 

(Johan) 

 

 

Konfrontation/Egenetik 

Vid intervjun med Maria framkom ett särskilt ärende som hon reagerat extra mycket på. 

Maria konfronterade då chefer och politiker angående ett beslut som gick emot hennes 

moral och värderingar. Konfrontationen blev ett sätt att hantera det hon upplevde som 

felaktigt. Maria beskrev hanteringen som ett sätt att få ur sig vad hon tyckte och tänkte 

om den specifika situationen. Även om det inte ledde till en förändring kände Maria att 

hon i alla fall gjort vad hon kunnat. Lipsky menar att gräsrotsbyråkraten utvecklar 

handlingssätt för att hantera svårigheter, att arbeta strikt efter riktlinjer skulle inte 

fungera och det skulle kunna leda till förödande konsekvenser (Lipsky 1980, s. 81-86). 

Maria utvecklade, precis som Lipsky tar upp, ett eget sätt att hantera det som hon ansåg 
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vara felaktigt. Konfrontationen med överordnade och politiker såg hon som sitt sätt att 

hantera de känslor som orsakade moralisk stress. Även om det inte ledde till någon 

förändring utifrån det specifika fallet så kände Maria att hon hade stått upp för det hon 

ansåg var fel utifrån de egna värderingarna. Att ta upp frågor som strider för mycket mot 

vad man som yrkesperson anser vara fel i arbetet tror vi som forskare är oerhört viktigt, 

för att det som Lipsky säger, inte ska leda till ”förödande konsekvenser”. Med 

förödande konsekvenser kopplar vi samman hur viktigt det är att man i det sociala 

arbetet inte glömmer bort att klienterna är människor som ska behandlas utifrån deras 

individuella situation, behov och förmåga.  

 

 

(---) Då kan jag konfrontera någon chef och kanske någon annan 

inblandad liksom därför att jag tycker att det är jävligt felaktigt. Man får 

inte göra så här mot individer liksom. (---) För då vet man ju att då har 

man ju gjort… alltså man har ju kämpat för det man tror är rätt för den 

här klienten. Så att, ja, det var skönt att få det ur sig. 

(Maria)  

 

Johan, Mats och Maria hade till en viss del vid tidigare tillfällen valt att byta arbete på 

grund av den moraliska stress som uppstod när de var tvungna att gå emot sina egna 

värderingar om vad de ansåg vara rätt och riktigt. Genom att byta arbetsplats blev det 

för socialsekreterarna en slags hantering på grund av att de inte kunde stå för något de 

inte ansåg var rätt ur ett etiskt perspektiv. Maria uttryckte att hon inte orkade gå runt och 

vara arg hela tiden på grund av att hennes värderingar inte stämde överens med 

politikernas. Att hantera liknande situationer genom att byta arbetsplats ser Lazarus & 

Folkman (1984) som en hantering som är bra ur ett stress perspektiv. En förändring kan 

istället vara utvecklande och leda till ett mer tillfredsställande liv. Även Antonovsky 

(2005) tar upp hur viktigt det är för människor att hitta styrka i svåra situationer för att 

kunna leva ett bra liv. Socialsekreterarna ifråga upplevde inte i dessa situationer 

Antonovskys tre centrala komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

på arbetsplatsen. En hantering som innebar byte av arbete blev på så vis nödvändig 

eftersom arbetssituationen blev ohållbar. 
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Jag orkade inte jobba i den organisationen längre för att jag kände att 

det tär så mycket på mig själv att gå runt och vara förbannad hela tiden. 

Man är ju så utlämnad till politikerna, tycker man att de agerar helt 

felaktigt hela tiden så går det inte att stanna kvar i den organisationen… 

(Maria)  

 

Johan beskrev sitt byte av arbete med att han hade ”mycket att ge” vid tolkning av 

rättsfall men att han kände sig utbränd och att det blev för mycket när det blev många 

byten av chefer.  

 

Under intervjun med Mats beskrev han hanteringen av den ilska som kunde uppstå när 

han ansåg att något var fel med att alltid ha ett val att kunna byta arbete. 

 

(…) jag kan sluta när jag vill. Så att det är jag som bestämmer. Jag 

behöver aldrig… jag kan få ett annat jobb. (---) Så jag visste alltid att 

jag hade en utväg, en reträtt så att säga. Jag behöver inte gå här och 

vantrivas om jag inte vill. Och då kom jag till den gränsen att jag… nej, 

jag mår ju inte bra, det tär ju på hela mig. 

(Mats)  

 

Att arbeta med sig själv 

Under samtliga intervjuer ställde vi frågan om socialsekreterarna arbetade med sig själv 

i det sociala arbetet och om vi utifrån det kunde tolka detta som något slag av hantering. 

Det framgick då att samtliga socialsekreterare arbetade mer eller mindre med sig själv. 

Samtliga höll med om av det var oerhört viktigt att arbeta med sig själv och att man i 

arbetet med människor ständigt är med om denna process. Maria ansåg att det var 

viktigt att förnya sina kunskaper om vad som händer inom det sociala arbetsområdet. 

Detta för att kunna få en bredare syn och utveckling i arbetet med sig själv och för att 

lättare kunna hantera situationer som ses som hinder går emot de egna värderingarna. 

Lipsky (1980) menar för att förstå gräsrotsbyråkratin så bör de rutiner och handlingssätt 

som gräsrotsbyråkraterna utvecklar för att kunna hantera svårigheter och tvetydigheter i 

sitt arbete studeras. Att socialsekreterarna i arbetet ständigt arbetade med sin egen 
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individuella utveckling ser vi som forskare som en fördel som kunde underlätta vid 

situationer som kunde leda till moralisk stress. Är man som yrkesperson då mer 

medveten om vart man själv står utifrån sina egna värderingar och varför man reagerar 

på olika sätt i förhållande till olika situationer. Finns det en medvetenhet om detta så 

tror vi att det kan bli ett viktigt redskap för att förebygga moralisk stress på 

arbetsplatsen.  

 

Alltså jag tror att jag försöker göra det. Och sen tycker jag det är 

jätteviktigt också att just… jag försöker ju hela tiden läsa kurser på 

högskolan i socialt arbete för att jag inte ska komma ifrån den 

dynamiken som det innebär att få input. 

(Maria) 

 

Majoriteten av socialsekreterarna menade att de hela tiden jobbar med sig själv inom 

arbetet men att det inte var något de reflekterade vidare mycket över.  

 

Ja det gör jag väl… inte för att jag går och tänker på att nu jobbar jag 

med mig själv men visst är jag ju på det viset ett redskap i arbetet. 

(Johan) 

 

Förträngning 

Vid vår intervju med Mats framkom det att han kunde stänga av sina egna känslor vid 

jobbiga situationer och beslut. Detta använde han för att hantera den moraliska stress 

som då kunde uppstå. Vi tror som forskare att det utifrån våra intervjuer finns fler 

socialsekreterare som till viss mån använder sig av denna hantering. Indirekt tolkar vi 

det som att socialsekreterarna förtränger sina egna känslor och värderingar för att kunna 

hantera situationen. Lazarus & Folkman (1984) benämner denna sorts hantering som 

känslofokuserad coping. Känslofokuserad coping innebär att man lindrar den 

känslomässiga effekten av stress genom tankmässiga åtgärder. I detta fall innebar det en 

hantering genom att Mats distanserade sig genom att inte tänka på problemen. Denna 

strategi är avsedd för att lindra och inte förändra problemen som uppstått. Sättet att 

hantera detta på innebar i sin tur att Mats kände sig bättre.   
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6. Sammanfattning 

Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om och i så fall hur socialsekreterarna 

upplevde hinder i arbetet för att utföra sina uppgifter på ett sätt som de utifrån sina egna 

värderingar ansåg var rätt (moralisk stress). Om det i vår undersökning framkom hinder 

för socialsekreterarna att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som de utifrån sina egna 

värderingar ansåg var rätt, ville vi även i så fall undersöka hur socialsekreterarna 

reagerade och hanterade detta.  

 

Den slutsats vi kunde dra utifrån våra resultat var att samtliga socialsekreterare i vår 

undersökning upplevde hinder i arbetet för att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som 

de enligt deras egna värderingar ansåg var rätt. De hinder som var vanligt 

förekommande i arbetet var att de till viss del var styrda av lagar och regler. Detta 

eftersom det då kunde bli en konflikt mellan vad som stod i lagen och 

socialsekreterarnas egna värderingar om vad de ansåg var rätt. Tidsbrist i arbetet 

upplevdes av samtliga socialsekreterare som ett hinder som i sin tur var en faktor till 

moralisk stress. Ansträngd ekonomi och omorganisationer var även dessa hinder som 

kunde upplevas i det sociala arbetet.  

 

Socialsekreterarna reagerade på olika sätt när de var tvungna att gå emot de egna 

värderingarna i arbetet. Alla socialsekreterarna uttryckte på olika sätt någon form av 

ångest som vidare kunde uttryckas i form av stress. Samtliga socialsekreterare hade 

någon gång upplevt en situation som stressfylld då de var tvungna att gå emot de egna 

värderingarna. Ett flertal av socialsekreterarna uttryckte även att de upplevt frustration 

och ilska i samband med situationer som kunde orsaka moralisk stress.  

 

För att hantera situationer som kunde resultera i moralisk stress använde alla 

socialsekreterare sig av kommunikation. Kommunikation skedde under handledning 

eller genom att tala med kollegor om det som kändes som ett hinder. Många av 

socialsekreterarna använde sig av förskjutning i arbetet då de ”skyllde” på regelverket 

för att kunna hantera situationer då de var tvungna att gå emot sina egna värderingar om 

vad de ansåg var rätt. Att hantera situationer som upplevdes som svåra genom att 
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samtidigt vara lojal mot överordnad framkom, bland socialsekreterarna, vara vanligt 

särskilt om man var ny i arbetet. Tre av socialsekreterarna ansåg att erfarenhet inom 

arbetet var ett sätt att hantera situationer då de var tvungna att gå emot de egna 

värderingarna. Detta på grund av att de genom erfarenhet upplevde att de hade mer rutin 

och kontroll över arbetsuppgifterna. Att arbeta med sig själv vid svåra situationer var 

även detta till fördel för hantering av moralisk stress.  
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7. Slutdiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp reflektioner som vi tyckt varit intressanta utifrån 

vårt resultat och vår analys i undersökningen. Syftet här är att lyfta fram olika 

perspektiv från tolkningarna av socialsekreterarnas svar. Med detta hoppas vi kunna 

öppna upp till vidare reflektion och på så vis höja medvetenheten om problemet i det 

sociala arbetet. Vi har delat upp diskussionen i Hinder, Reaktioner och Hantering för att 

göra det mer lättläst för läsarna. Vi är här medvetna om att både hindrena, reaktionerna 

och hanteringarna ofta på olika sätt är sammankopplade med varandra och att det ibland 

kan vara svårt att skilja på till exempel vad som är hantering genom förskjutning och 

vad som är hantering genom lojalitet. Detta tolkar vi är en konsekvens av att 

socialsekreterarna upplever och beskriver problemet på många olika sätt.  

 

7.1 Hinder 

Vi har genom vår undersökning fått svar på vad som upplevs som hinder i arbetet när de 

egna värderingarna inte stödjer arbetsuppgifterna som socialsekreterarna ställs inför. Ett 

hinder som var vanligt förekommande var när de egna värderingarna gick emot lagar 

och regelverk som fanns inom organisationen. Vid de tillfällen då socialsekreterarna 

upplevde tidspress som ett hinder vid ett ärende hade de kunnat ansöka om förlängd 

utredningstid hos Socialnämnden. Att ansöka om förlängd utredningstid var inte något 

som framkom under intervjuerna. Anledningen till att socialsekreterarna inte ansöker 

om förlängd utredningstid hos Socialnämnden kan dels har att göra med att 

ärendebelastning upplevs som hög enligt socialsekreterarna. Vilket i sin tur leder till att 

socialsekreterarna inte har den tid och ork som krävs för att agera eller prioritera att ta 

sig tid att läsa lagen och de rättigheter som finns för dem. Den tid som 

socialsekreterarna har till förfogande måste först och främst prioriteras till de 

arbetsuppgifter som redan finns. Då det inte fanns tillräckligt med tid enligt 

socialsekreterarna, förmodar vi att konsekvensen av detta blir de inte vill göra sin 

arbetssituation mer tidspressad än vad den redan är, genom att göra något som kräver tid 

utöver de vanliga arbetsuppgifterna. Resultatet blir i sin tur då att socialsekreterarna 

väljer att hantera dessa hinder på andra sätt, till exempel genom kommunikation eller 

förskjutning.  
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Ett hinder som även rörde regelverket var då socialsekreterarna upplevde att som 

kollegor emellan inte alltid hade samma åsikter och värderingar om vad som 

definierades som ett problem eller inte. Innan har vi tagit upp att vi tolkar detta som ett 

problem som uppkommer eftersom Socialtjänstlagen är en ramlag som är tolkningsbar. 

En socialsekreterare tar upp en annan aspekt angående ämnet då denne uppmärksammar 

de negativa konsekvenser som kan uppkomma på grund av socialsekreterarnas olika 

erfarenheter och bakgrunder. Beroende på vilka värderingar man bär på och vilken 

bakgrund man har påverkar detta tolkningen av lagen och om vad som är rätt och fel. 

Socialsekreterarna kan därför ha olika åsikter om vad de anser vara ett problem eller 

inte. Vi ser detta som ett hinder som kan sammanfattas med att lagens 

handlingsutrymme och egna erfarenheter kan resultera i moralisk stress. Vi tror dock att 

det är viktigt att man är medveten om sina egna värderingar och varför man reagerar 

som man gör i särskilda situationer. Har de reaktioner som uppstår i vissa situationer att 

göra med mig själv som person eller handlar det om påverkan av yttre omständigheter 

som är befogade inom yrket som socialsekreterare? Har man svar på detta tror vi att 

man lättare kan hantera och förebygga situationer av moralisk karaktär. 

 

Tidsbristen var som skrivit ovan ett hinder i socialsekreterarnas arbete och 

ärendebelastningen var hög. Vi upplever denna tidsbrist som ett stort problem och en 

negativ påverkan på socialsekreterarnas arbetsmiljö. Flera socialsekreterare i vår 

undersökning beskrev svårigheten att kunna göra ett gott socialt arbete utifrån den 

knappa tid som fanns till förfogande. Detta påverkade i sin tur även kvaliteten i 

socialsekreterarnas arbete. Enligt Socialtjänstlagen ska man ta hänsyn till klienternas 

individuella behov (prop.2000/01:80, s. 82). Möjligheten att göra bedömningar utifrån 

klienternas individuella behov blir på så vis reducerade. Vi anser därför att det är en stor 

brist att tidspressen påverkar både kvaliteten i arbetet och klienternas möjligheter till en 

rättvis bedömning. Detta tycker vi borde ses som en varningssignal som bör 

uppmärksammas av både politiker och överordnade.  

 

Flertalet av socialsekreterarna i vår undersökning har berättat om situationer då 

ekonomin i kommunen styr besluten som tas. Till exempel nämnde en socialsekreterare 

en situation då beslutet handlade om att en missbruksklient antingen skulle få 
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öppenvårds behandling eller behandling på sluten institution. Beslutet som 

socialsekreteraren egentligen skulle vilja ta var att skicka klienten på behandling till en 

sluten institution. Dock styrde ekonomin beslutet till det billigare alternativet eftersom 

kommunen på så vis kunde spara pengar. Även detta ser vi som en stor brist i det sociala 

arbetet då det kan resultera i moralisk stress. Vi anser att kommunens behov inte ska 

behöva gå före klienternas behov för att kommunen inte har tillräckligt med pengar. I 

Socialtjänstlagen står det att kommunen har det yttersta ansvaret för de medborgare som 

vistas i kommunen och att dessa får den hjälp och det stöd de behöver 

(prop.2000/01:80). Vi ser det på så vis som att kommunen i dessa fall, som framkommit 

under våra intervjuer, inte har tillfredsställt de enskilda individernas rättigheter och på 

så vis frångått sitt ansvar. En ytterligare anledning till moralisk stress för 

socialsekreterarna blir på så vis när de måste gå emot de kunskaper de har med sig från 

utbildningen. De har kanske genom utbildningen med sig värderingarna att man som 

socialsekreterare utifrån de enskilda fallen ska se till att klientens individuella behov blir 

tillfredsställda. Dilemmat uppkommer då socialsekreteraren är tvungen att se till 

kommunens besparingar istället för individens behov, vilket strider mot deras tidigare 

kunskaper.    

 

Ett hinder som flertalet av socialsekreterarna i vår undersökning även beskrev kunde 

leda till moralisk stress var brist på erfarenhet och rutin. Utifrån våra intervjuer har vi 

tolkat det som att när man ny i socialsekreterarrollen vågar man kanske inte alltid stå 

upp för sina egna värderingar samt vad man tycker och tänker. Istället vill man kanske 

vara lojal mot sina kollegor, överordnade och lagen eftersom man är osäker och tränger 

därför undan sina egna värderingar. Bristen på erfarenhet och rutin kan på så sätt skapa 

moralisk stress. Denna uppfattning har vi bildat då flertalet socialsekreterare påpekade 

hur viktig erfarenheten är inom yrket. En av socialsekreterarna berättade hur dennes 

brist på erfarenhet inom yrket kunde bidra till att personen i fråga hade svårt att koppla 

av och släppa ärenden. Det hände även att socialsekreteraren ”tog arbetet med sig hem”. 

Något som denne idag förklarar som orutin. Vi anser därför att det är viktigt att 

socialsekreterare har en utvecklad självkännedom i det sociala arbetet med människor. 
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7.2 Reaktioner 

Något som vi upplevde var ett centralt begrepp i vår undersökning var ångest. Ångest är 

som tidigare skrivet naturliga reaktioner från kroppen och något som finns hos alla 

människor mer eller mindre. Under våra intervjuer upplevde vi att ångest fanns hos 

samtliga socialsekreterare då de vid jobbiga situationer i arbetet var tvungna att gå emot 

det de ansåg var rätt enligt de egna värderingarna. En intressant aspekt att diskutera är 

att ångest har varit så påtagligt i vår undersökning, men enligt Billing (et. al 2007) som 

tidigare gjort en undersökning om moralisk stress och socialsekreterare så upplevdes 

ångest vid liknande situationer inte i samma utsträckning. Enligt Billing (et. al 2007) 

jämförde man detta med sjuksköterskor då de vid likartade situationer upplevde 

moralisk stress men reagerade med mer ångest än socialsekreterarna. Frågan ställdes då 

om ångest upplevdes i större utsträckning för att sjuksköterskor hade en närhet till den 

lidande patienten? Om så var fallet innebär det då i vår studie att socialsekreterarna 

kommit närmare klienterna och att det professionella avståndet har minskat? Vad kan 

det i så fall bero på och hur påverkar detta yrkesrollen som socialsekreterare och den 

moraliska stress som i sin tur kan uppstå i arbetet?  

 

Stress, inre oro, ångest, frustration och ilska var förekommande reaktioner hos en 

majoritet av socialsekreterarna som medverkade i vår undersökning. Vidare blev vi 

förvånade över resultatet av fysiska symptom som förklarades genom kroppsliga besvär 

som orsakats av en längre tid av negativa stressymptom. Reaktioner i form av fysiska 

symptom förekom i en väldigt liten utsträckning i vår undersökning i jämförelse med de 

hinder som framkommit. Detta ansåg vi var märkligt men att det samtidigt var en 

positiv faktor då det i sin tur kunde innebära att den hantering som gjorts när moralisk 

stress uppstod fungerade för att förhindra fysiska symptom. Intressant är att diskutera 

hur det kommer sig att det just är de kroppsliga symptomen och inte några av de andra 

reaktionerna som hanterades med ett lika gott resultat. Kan det vara så 

socialsekreterarna skyller på andra faktorer än den moraliska stressen när fysiska 

symptom blivit påtagliga som till exempel att man får ont i kroppen, sömnsvårigheter 

och när nedstämdhet förekommer? Eller är det möjligtvis så att socialsekreterarna inte 

är medvetna om att de fysiska symtomen är en konsekvens av den moraliska stressen?  
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7.3 Hantering  

Kommunikation var en viktig och omfattande hantering som innebar att 

socialsekreterarna fick möjlighet att prata om svåra situationer i arbetet som gick emot 

de egna värderingarna om vad som ansågs vara rätt. Socialsekreterarna kommunicerade 

både med kollegor och under handledning samt ärendeforum på arbetsplatsen. Vi 

tolkade ändå det som att frågor av moralisk och etisk karaktär oftare togs upp på tu man 

hand kollegor emellan än vad det gjordes vid handledningstillfällen och ärendeforum. 

Vi ser detta som att dessa frågor kanske kan vara känsliga att ta upp i en stor grupp. 

Detta då socialsekreterarna hellre talade med kollegor utanför handledningstillfällena 

som de kände att de hade ett förtroende för. Det är dock viktigt att belysa samt tala om 

dessa frågor under handledningstillfällen och ärendeforum. Detta för att få en ökad 

medvetenhet om den moraliska stress som svåra frågor och ställningstaganden kan 

frambringa. Vi anser som forskare att det på så vis är av stor betydelse att frågor av 

dessa slag i större utsträckning uppmärksammas för att kunna förstå samt förebygga 

situationer som kan leda till moralisk stress. 

 

Förskjutning genom att ”skylla” på lagen var även det en hantering vid situationer som 

resulterade i moralisk stress. Vidare kunde denna hantering användas då 

socialsekreterarna kände att kommunikation inte var tillräckligt för att hantera den 

moraliska stress som uppstått. Att lägga över ansvaret på regelverk och riktlinjer blev 

på så vis en hantering där socialsekreterarna slapp känna dåligt samvete för till exempel 

ett beslut som inte stöttade deras egna värderingar. Att lägga över ansvaret på regelverk 

och riktlinjer eller då socialsekreterarna lade över ansvaret ytterligare genom att mena 

att de ”hade gjort sitt bästa och då kan man inte göra mer” ser vi som 

socialsekreterarnas överlevnadsmekanismer. Om socialsekreterarna inte hade haft lagen 

att ”skylla” på så tror inte vi heller att de hade orkat med arbetet och de svåra 

situationer och ställningstaganden som professionen kan ställas inför.  

 

Vidare tolkade vi det som att när man är ny i arbetet som socialsekreterare, kunde man 

som nyutexaminerad socionom känna sig nervös och förvirrad angående om man gjort 

rätt eller fel i olika ärenden. De kände på så vis att kontrollen över arbetet var låg medan 

kraven i arbetet var höga utifrån både ärendebelastningen och orutinen, som gjorde att 
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arbetsuppgifterna tog längre tid. Karasek & Theorell (1990) konstaterar, som skrivits 

ovan, att vid situationer då arbetare upplever höga krav samtidigt som kontrollen är låg 

finns det risk för känslor av ångest. Denna ickekontroll och stress bidrog i sin tur till 

moralisk stress då socialsekreterarna ibland kände att det var jobbigt att ge beslut om 

avslag till klienter. Vi tolkade det som att socialsekreterarna uttryckte att de med tiden 

skapade de sig erfarenhet och rutin. På så sätt hade de mer kontroll över arbetet vilket 

hjälpte till att lindra den moraliska stressen i svåra situationer och vid svåra beslut. 

Detta var en intressant punkt som vi reflekterade över och vi anser att erfarenheter 

delvis kan lindra den moraliska stressen. Detta genom att erfarenhet skapar mer tid till 

arbetsuppgifterna eftersom man blir mer rutinerad i sitt arbetssätt efter varje gång man 

utför momenten. Vi anser även delvis att det kan ha att göra med att en lojalitet för 

organisationens arbetssätt byggs upp ju längre tid man arbetar inom den. Denna lojalitet 

tränger på så vis undan de egna värderingarna för hur man tycker att socialt arbete ska 

bedrivas till förmån för organisationens sätt att arbeta på. En socialsekreterare sade till 

exempel att denne ”ser det mera som ett individansvar kanske ju längre tiden går”. 

Vilket denne inte tyckte som nyutexaminerad socionom. Här menar vi att 

socialsekreteraren förändrar sina egna värderingar och tar istället till sig organisationens 

värderingar och sätt att arbeta på. Detta är något som även Billing (et. al 2007) tar upp i 

undersökningen om moralisk stress bland socialsekreterare.  

 

Att arbeta med sig själv var en fråga som vi tyckte var relevant att ta upp i vår 

undersökning då vi anser att det är oerhört viktigt att man är medveten och har en 

personlig kännedom om sig själv. Vi tycker att det i arbetet med människor är av 

betydelse att man som socialsekreterare förnyar sina kunskaper inom det sociala 

arbetsområdet. Detta för att utveckla sig själv samt skaffa sig redskap att se situationer 

ur nya perspektiv vilket då även kan ge en möjlighet att hantera situationer som kan leda 

till moralisk stress på ett annorlunda sätt. De socialsekreterare vi intervjuade menade 

alla att det var viktigt att man i det sociala arbetet arbetade med sig själv och att man 

ständigt gör det i samarbetet med människor. Dock var det endast en socialsekreterare 

som tog upp betydelsen att inhämta ny kunskap inom det sociala arbetet och att det var 

en betydelsefull del av att arbeta med sig själv. Detta anser vi kan vara en konsekvens 

av den tidspress som kan leda till moralisk stress. Denna moraliska stress är en 
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konsekvens som innebär att socialsekreterarna inte orkar göra mer inom det sociala 

arbetet än vad de redan gör under arbetstid. Att utöka kompetensen inom det sociala 

området genom att till exempel läsa enstaka kurser för att kunna följa med i 

utvecklingen, antar vi på så vis är något som förekommer i liten utsträckning. 

 

Vi vill avslutningsvis i vår diskussion nämna några ord till om moralisk stress som vi 

under undersökningens gång blivit medvetna om. Vår undersökning har väckt många 

tankar och reflektioner om hur omfattande moralisk stress egentligen är och att 

människor i vardagen ständigt påverkas av olika omständigheter som innebär att man 

går emot de egna värderingarna. Vi förmodar att många förstår innerbörden av moralisk 

stress men att det inte tidigare i samma utsträckning har haft ett direkt namn. Under 

undersökningens gång har vi diskuterat mycket kring moralisk stress och att detta kan 

förekomma både i vardagslivet samt inom alla yrkeskategorier. Vi hoppas därmed att 

fler människor i samhället och inte enbart socialsekreterare kan relatera till denna 

undersökning och att det på så vis kan förebygga den moraliska stress som finns inte 

bara på socialkontoren utan även i hela vårt samhälle.  
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8. Framtida forskning 

Forskning om moralisk stress och socialsekreterare är inte vanligt förekommande idag. 

Även om vårt syfte med undersökningen inte varit att generalisera har vi anledning att 

förmoda att ett flertal av socialsekreterarna i Sverige upplever och/eller har upplevt 

moralisk stress inom arbetet. Det är på så sätt av betydelse att forskning inom detta 

område uppmärksammas inte bara i Sverige utan även internationellt. Dels för att kunna 

förstå socialsekreterarnas arbetssituation och vad den kan innebära ur ett 

stressperspektiv och dels i ett förebyggande syfte. Att som socialsekreterare vara 

medveten om vad som kan orsaka moralisk stress och hur man kan hantera denna ser vi 

som en viktig del för att i framtiden kunna förutse och förebygga denna stress. Vi tror 

att moralisk stress förekommer mer eller mindre inom alla arbeten som har med 

människor att göra. Forskning inom moralisk stress bör därför bedrivas inom andra 

yrkesområden som arbetar med människor. Ett exempel på en yrkesprofession som vi 

tror kan uppleva moralisk stress är försvarsadvokater då de är utsedda att försvara 

klienter som de ibland enligt sina egna personliga värderingar inte stödjer. Vi kommer 

att lämna ut exemplar av examensarbetet till de socialsekreterare som medverkat i vår 

undersökning. Vi hoppas och önskar därmed att frågan om moralisk stress tas upp inom 

respektive arbetsplats för att öka medvetenheten om ämnet.   
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Bilaga 1  

Informationsbrev 

 
Hej! 

 

Vi heter Frida Einarsson och Daniel Johnsson. Vi är just nu inne på vår sjätte termin på 

socionomprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Vi arbetar denna termin med C-

uppsats 

som har karaktären av ett självständigt vetenskapligt arbete inom ramen för 

socionomutbildningen. Syftet med vår studie är att undersöka om och i så fall hur 

socialsekreterare upplever de egna värderingarna och normerna som ett hinder för att 

utföra arbetsuppgifter (moralisk stress) samt hur man hanterar dessa situationer om de 

uppstår. 

 

De forskningsetiska principerna som är viktiga för dig att känna till innan intervjun är 

följande: 

 

- Din medverkan är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta intervjun eller 

avstå från att besvara en viss fråga under intervjuns gång. 

 

- Intervjun kommer att spelas in och därefter transkriberas ordagrant av oss. 

Inspelningen och intervjuutskrifter kommer att förstöras efter att uppsatsen godkänts av 

högskolans examinator. 

 

- All information som framkommer i intervjun kommer att behandlas med största 

konfidentialitet från vår sida: ingen information kommer föras vidare till någon 

obehörig, intervjupersonens namn och organisatoriska tillhörighet kommer att 

avidentifieras i uppsatsen om denne så önskar. 

 

Intervjun beräknas ta cirka 40-60 minuter. 

 

Vi hoppas att Du kommer att finna forskningsfrågan intressant och att Du har möjlighet 

att delta i intervjun. Återkom gärna till någon av oss om Du har frågor eller synpunkter 

på vår undersökning eller om Du tycker något är oklart kring Ditt deltagande i 

forskningsintervjun. 

 

Du kan nå oss via telefon eller mail. 

 

Frida Einarsson tel nr: ………………… mail adress:…………………… 

 

Daniel Johnsson tel nr: ……………….. mail adress:……………………. 

 

Britt Krantz är vår handledare på Högskolan i Kristianstad och hon nås via e-postadress: 

……………….. 

 

 

Med vänliga hälsningar Frida Einarsson och Daniel Johnsson  
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Bilaga 2 

Samtyckesbrev 
 

 
Syftet med vår studie är att undersöka om och i så fall hur socialsekreterare upplevelser 

deras värderingar och normer som ett hinder vid utförandet av arbetsuppgifter (moralisk 

stress). Vi vill även undersöka om och i så fall hur socialsekreterare hanterar dessa 

situationer då deras värderingar kommer i konflikt med organisationens regler. Innan 

intervjutillfället behöver vi få ett medgivande om samtycke från dig som intervjuperson 

om att medverka i denna undersökning. Det är på så vis av betydelse att nedanstående 

punkter blir lästa och godkända. 

 

 

 

Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och Du kan avbryta din medverkan när Du 

vill. 

 

 

Bandinspelningen kommer att förvaras inlåst och endast vara tillgänglig för oss två 

studenter som skriver c-uppsatsen samt handledaren. 

 

 

 Intervjuskriften kommer att avidentifieras och endast vara tillgänglig för oss två 

studenter som skriver c-uppsatsen samt handledaren. 

 

 

Du erbjuds möjlighet att ta del av intervjuutskriften. 

 

 

 

Härmed har Jag tagit del av ovanstående punkter och samtycker till intervju: 

 

 

Ort & datum: …………..…………………  

 

 

 

Underskrift:………..……………………………………………  

 

 

Om Du undrar över något kontakta oss gärna: 

 

Frida Einarsson  Daniel Johnsson  

Socionomstuderande  Socionomstuderande  

Högskolan Kristianstad Högskolan Kristianstad  

Tel: ………….               Tel: ………….. 
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Bilaga 3  

Frågeschema 

 
Intervju till socialsekreterare: 

 
 

 Är dina egna värderingar och normer viktiga i arbetet som socialsekreterare? 

 

 Använder du dig av dina egna värderingar och normer i arbetet? Om ja, 

berätta hur.... 

 

 Upplever du att dina värderingar stämmer överens med verksamhetens 

regler? 

 

 Har du upplevt situationer på arbetet då dina egna värderingar hindrar dig att 

utföra dina arbetsuppgifter på något sätt? Ge exempel, berätta….. 

 

  Vad berodde det på? 

 

 Hur reagerade du i dessa situationer? (Fysisk/psykiskt) 

 

 Hur hanterade du den/de situationerna? 

 

 Anser du att socialtjänstlagens tolkningsram är positiv och/eller negativ? 

 

 Vad tänker du på när du hör ordet moralisk stress? 

 

 Kan du sammanfatta ”moralisk stress” med en mening? 

 

 Vad tycker du är viktigt att ta upp i en uppsats om moralisk stress inom 

socialtjänsten? 

 

 


