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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att få en insikt i hur stort inflytande och ansvar socialsekreterarna 

uppfattar att de har i sin yrkesroll på stadsdelsförvaltningen. Den syftar även till att få en 

insikt i hur stort inflytande och ansvar enhetscheferna uppfattar att socialsekreterarna har. För 

att undersöka detta gjordes nio intervjuer varav sex stycken med socialsekreterare och tre 

stycken med enhetschefer. Samtliga intervjuer gjordes på en stadsdelsförvaltning i Stockholm.  

 

Tidigare forskning om inflytande och ansvar på arbetsplatsen har fokuserat mycket på 

medarbetarens uppfattning. Däremot fann vi ett forskningsgap gällande medarbetarens 

uppfattning av sitt inflytande och ansvar i relation till dennes chefs uppfattning om 

medarbetarens inflytande och ansvar på arbetsplatsen. Vi ansåg det vara intressant att studera 

huruvida det finns en diskrepans i denna uppfattning. De teoretiska utgångspunkterna för 

denna studie är Max Webers analys där han ger en beskrivning om vad det är som 

kännetecknar en modern byråkrati och Göran Ahrnes teori om anslutning och kollektiva 

resurser. Resultatdelen består av tre olika teman som har sin utgångspunkt i de olika teoretiska 

ramverken. Dessa teman är: Stadsdelsförvaltningens byråkrati, vid anslutning till 

stadsdelsförvaltningen och stadsdelsförvaltningens resurser.  

 

Denna studie visar att socialsekreterarna och enhetscheferna har en ömsesidig uppfattning 

angående hur mycket inflytande och eget ansvar socialsekreterarna har. Socialsekreterarna har 

inte det formella ansvaret för klienterna. Det formella ansvaret ligger hos enhetscheferna. 

Dock har socialsekreterarna stort inflytande över vilka insatser som klienterna beviljas vilket i 

sin tur medför att socialsekreterarna upplever sig också ha stort ansvar. Huruvida 

enhetschefen beviljar föreslagna insatser kopplas av socialsekreterarna till stor del ihop med 

sin egen kompetens och yrkesskicklighet. Därmed visar denna studie att upplevt inflytande 

och eget ansvar har en stark koppling till motivation och arbetsglädje. 
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Inledning 

Diskussionen rörande handlingsutrymme, i form av inflytande och eget ansvar på 

arbetsplatsen är något som med tiden blivit allt mer aktuellt. Merparten av tidigare forskning 

menar att graden av eget inflytande och eget ansvar på arbetsplatsen kan sättas i direkt 

relation med individers hälsa (Angelöw, 2006; Hultberg, 2007; Ågren, 2003). Graden av 

inflytande och eget ansvar kan upplevas vara olika stor bland medarbetare på en arbetsplats. 

Att somliga anställda upplever sig tillfreds med eget inflytande och ansvar över sina 

arbetsuppgifter, behöver inte betyda att andra medarbetare på denna arbetsplats upplever 

samma sak. Hur mycket inflytande och eget ansvar de anställda upplevs ha på en arbetsplats 

kan även uppfattas olika beroende på om det är utifrån ett chefsperspektiv eller om det är ur 

ett medarbetarperspektiv. Hur mycket en medarbetare kan påverka sin arbetssituation är 

kopplat till hur mycket inflytande denne individ har över sitt arbete, vilket i sin tur kan 

komma att påverka hälsan. Att uppleva bristande kontroll över sin arbetssituation kan få 

negativa effekter för individens hälsa (Ågren, 2003, s. 8). 

 

Medan tidigare forskning visar på att en grundläggande faktor för att skapa en frisk och 

välfungerande arbetsplats är att öka medarbetarnas inflytande (Spector, 1986, s. 1005-1006) 

kan ett för mycket ansvar å andra sidan medföra stress och leda till ohälsa (Tengblad, 2003, s. 

1). Det gäller således att hitta rätt nivå av inflytande och eget ansvar där medarbetarna känner 

sig tillräckligt tillfreds med sin yrkesroll utan att uppleva långvarig stress och för hög 

arbetsbelastning. Samtidigt så är gränsen i hög grad individuell, vad en individ kan uppleva 

vara för mycket kan en annan uppleva vara för lite och vice versa. Det blir därför 

problematiskt att förstå vem som egentligen ska avgöra hur mycket som är ”tillräckligt” 

inflytande och ansvar på arbetsplatsen. 

 

Tidigare forskning har till stor del fokuserat på medarbetarens uppfattning av dennes 

inflytande på arbetsplatsen. Vad vi har funnit är ett forskningsgap gällande diskrepansen 

mellan hur mycket inflytande medarbetaren upplever sig ha och hur mycket inflytande chefen 

anser denne medarbetare ha.  
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Då det är chefen som till stor del styr hur mycket inflytande och eget ansvar medarbetare har i 

sitt arbete, bör chefens och medarbetarens uppfattningar av den mängd inflytande och eget 

ansvar som medarbetaren tillskrivs inte skilja sig åt i alltför hög grad. Om uppfattningarna 

mot förmodan skulle skilja sig åt skulle det kunna tänkas bidra till att medarbetaren upplever 

en bristande arbetsglädje. Att undersöka detta är av sociologisk relevans då denna fråga kan 

påverka arbetsglädjen hos medarbetare på samtliga arbetsplatser och således potentiellt 

påverka den mentala hälsan för stora delar av den arbetsföra befolkningen.  

 

För att undersöka medarbetarnas upplevelser av inflytande och eget ansvar på arbetsplatsen 

har enhetschefer och socialsekreterare på en stadsdelsförvaltning intervjuats. Vi har använt 

oss utav dessa intervjuer för att få insikt i detta. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av intervjuer få en insikt i hur stort inflytande och 

eget ansvar socialsekreterarna upplever att de har på stadsdelsförvaltningen, samt få en insikt i 

huruvida denna åsikt går isär eller ihop med enhetschefernas uppfattning gällande samma 

fråga.  

För att förtydliga detta har två stycken frågeställningar formulerats: 

 Hur stort inflytande och eget ansvar upplever socialsekreterarna att de har beträffande 

verksamhetens handläggning och insatser? 

 Hur stort inflytande och eget ansvar beträffande verksamhetens handläggning och 

insatser upplever enhetscheferna att socialsekreterarna har? 

Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till att intervjua enbart enhetschefer och socialsekreterare på en och 

samma stadsdelsförvaltning. Tyngdpunkten för denna uppsats ligger i hur de intervjuade 

socialsekreterarna upplever inflytande och eget ansvar gällande de beslutsprocesser som 

vidtas i form av handläggning
1
 och insatser

2
. Det material som används är intervjuer från tre 

                                                 
1 1 § ”Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens 
kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes 

avgörande ska tillvaratas på ett betryggande sätt.” Socialtjänstlag (2012:776) 
2 Med insatser menas de åtgärder man eventuellt måste vidta för att inte bryta mot socialtjänstlagen. 
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enhetschefer och sex socialsekreterare på en kommunal stadsdelsförvaltning. Då uppsatsen är 

en kvalitativ studie kan resultatet inte generaliseras till övriga stadsdelsförvaltningar.  

Disposition av uppsats 

I det första avsnittet beskrivs teoriavsnittet, dels de teoretiska utgångspunkterna och dels den 

tidigare forskningen om inflytande och eget ansvar. Den tidigare forskningen är uppdelad i 

två forskningsfält där den ena är inflytande och den andra är eget ansvar. I det andra avsnittet 

beskriver vi metoden där metodval, urval, etiska aspekter, praktiskt genomförande, 

analysprocess och metodkritik presenteras. I det tredje avsnittet beskriver vi vårt resultat och 

vår analys med de teoretiska utgångspunkterna. I det fjärde avsnittet tas diskussionen upp. I 

diskussionen besvaras frågeställningarna och resultatet jämförs med den tidigare forskningen 

om inflytande och eget ansvar. Diskussionen avslutas med förslag till vidare forskning. 

Teori 

Max Weber 

En utav de teoretiska utgångspunkterna är Max Webers analys där han ger en beskrivning om 

vad det är som kännetecknar en modern byråkrati (Weber, 1978). När en socialsekreterare 

kliver in i en stadsdelsförvaltning kliver den samtidigt in i den byråkrati med det regelverk 

som kan komma att påverka både inflytandet och det egna ansvaret gällande arbetet. För att 

kunna förstå socialsekreterarnas inflytande och eget ansvar med hänsyn till  

stadsdelsförvaltningens byråkrati, är det viktigt att förstå vad det är som kännetecknar en 

modern byråkrati (Weber, 1978, s. 956-958). 

Den moderna byråkratin 

Byråkrati är enligt Weber en viktig aspekt när det kommer till samhällets rationalisering och 

effektivisering. Till den moderna byråkratin finns det mer tydligare mål och där besluten 

snarare vilar på en mer rationell och ändamålsenlig grund (Weber, 1978, s. 956). Weber 

argumenterar att moderna byråkratier är bestämda utifrån lagar och regler där regelverket 

vidare är anvisad med allmänna plikter och skyldigheter. De personer som kvalificeras under 
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dessa plikter och skyldigheter är de anställda (Weber, 1978, s. 956). Detta innebär att 

stadsdelsförvaltningens byråkrati i form av lagar, regler och riktlinjer är något som 

socialsekreterarna måste förhålla sig till så fort de träder in i dess byråkrati, vilket kan komma 

att påverka dennes inflytande och eget ansvar över sina arbetsuppgifter. 

Stadsdelsförvaltningens regelverk ställer krav på socialsekreterarna i den mån att de måste 

förhålla sig till dessa plikter och skyldigheter vid utförande av arbetsuppgifterna.    

 

Byråkratins kontorshierarki innehåller ett tydligt organiserat system av över- och 

underordning där de som har en högre position i hierarkin övervakar dem som befinner sig 

lägre ned (Weber, 1978, s. 957). Detta innebär att enhetscheferna på stadsdelsförvaltningen 

kontrollerar för sina socialsekreterare så att de sköter sitt jobb. Kontorshierarkin ses som en 

pyramid med de mäktigaste personerna i toppen och där den bestämda beslutsordningen går 

från toppen ner till botten (Weber, 1978, s. 957). De grundregler som finns i den hierarkiska 

kontorsmakten återfinns i alla byråkratiska strukturer, i stater så som inom privata företag 

(Weber, 1978, s. 957). Weber menar vidare på att den moderna byråkratin separeras från det 

privata, där tjänstemannens arbete separeras från dennes fritid. När socialsekreteraren kliver 

in i stadsdelsförvaltningen kliver denne samtidigt in i de grundregler som måste följas. När 

socialsekreteraren har avslutat sin arbetsdag kliver denne samtidigt ur stadsdelsförvaltningen 

med dess grundregler. Det finns alltså en tydlig åtskillnad mellan socialsekreterarnas 

uppgifter inom organisationen och livet utanför det (Weber, 1978, s. 957). Weber 

argumenterar för att utvecklingen av byråkratin har medfört att ingen i organisationen längre 

äger de resurser som de arbetar med (Weber, 1978, s. 957). En anställd har inte längre någon 

kontroll över de produktionsmedel som finns i organisationen. Detta gör att socialsekreterarna 

inte äger de resurser som de blir tilldelade, utan de resurser som socialsekreterarna får ta del 

av och arbeta med är de resurser som stadsdelsförvaltningen erhåller. 

 

Organisationen är högt specialiserad i den mån att varje tjänsteman med respektive 

arbetsuppgifter är tränade till denna specialisering. Efter denna specialisering ställs det 

därefter höga krav på tjänstemännens arbetskapacitet (Weber, 1978, s. 958). Inom 

stadsdelsförvaltningen finns det olika enheter där socialsekreterarna kan välja att jobba med 

de ärenden som antingen berör barn, ungdomar eller vuxna. För att kunna behandla de 

inkomna ärendena på bästa och mest effektiva sätt, är det därför viktigt att det specifika 

ärendet hamnar hos de socialsekreterare som är specialiserade inom det området.  
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Göran Ahrne 

Eftersom denna studie syftar till att undersöka socialsekreterarnas inflytande och eget ansvar 

på arbetsplatsen kommer det teoretiska ramverket grunda sig i Göran Ahrnes teori om 

anslutning, igenkännande, kollektiva resurser och uteslutning (Ahrne, 1994). Ahrne (1994) 

definierar organisationer som en social mekanism, där den sammanlänkar människors 

önskningar och förhoppningar till gemensamma handlingar (Ahrne, 1994, s. 2-3). Ahrne 

(1994) tar upp fyra begrepp som han menar tillsammans utgör de grundläggande dragen för 

en organisation. De begrepp han tar upp är anslutning, igenkännande, kollektiva resurser och 

uteslutning (Ahrne, 1994, s. 2). Vi kommer dock enbart att behandla kollektiva resurser och 

anslutning. Dessa två begrepp utgör tillsammans en förklaring till drivkraften att vilja ansluta 

sig till en organisation som socialsekreterare, samt hur organisationen utifrån dessa begrepp i 

sin tur påverkar deras inflytande och eget ansvar gällande arbetet (Ahrne, 1994, s. 2-3). 

Kollektiva resurser kommer att användas för att få en djupare förståelse för hur 

socialsekreteraren tar till stånd, dels sina egna samt organisationens resurser för att få 

inflytande i och över sitt arbete. Anslutning kommer dels att användas för och förklara vad 

som förväntas av en socialsekreterare när denne ansluter sig till organisationen. Men också 

hur socialsekreterarna i organisationen ser på sitt eget ansvar över arbetet. 

Anslutning 

När man ansluter sig till en organisation menar Ahrne (1994) på att man ger upp en viss 

kontroll gällande ens handlingar, då organisationer är auktoritärt uppbyggda. När en individ 

ansluter sig till en organisation som socialsekreterare ger den upp en viss kontroll över sitt 

handlingsutrymme, men socialsekreteraren vinner samtidigt inflytande över de arbetsuppgifter 

den tilldelas. Den auktoritet som finns i organisationen är en tvingande kraft över 

medlemmarna så till vida att den beordrar dem till att utföra specifika arbetsuppgifter utifrån 

den kapacitet och befattning medlemmarna besitter (Ahrne, 1994, s. 89). Denna förlorade 

kontroll kan bland annat innebära att en socialsekreterare inte längre har en egen beslutsrätt 

över sina klienter.  

 

Socialsekreterarna måste i sitt arbete alltid förhålla sig till de riktlinjer och lagar som 

organisationen satt upp vilket blir en begränsning gällande deras inflytande och ansvar på 

arbetsplatsen. Ytterligare en begräsning som socialsekreterarna hela tiden måste förhålla sig 



 

 6 

till i sitt arbete är organisationens budget. Trots dessa begräsningar vinner socialsekreterarna 

inflytande över de insatser som organisationen kan bevilja (Ahrne, 1994, s. 89). 

Vid anslutning till en organisation tar man på sig vissa åtaganden och i gengäld vinner man 

rättigheter inom organisationen. Vidare skapar medlemmarna inom organisationen specifika 

identiteter. Denna identitet uppstår först när individen blir erkänd av sina medarbetare genom 

sin kunskap och det arbete den utför (Ahrne, 1994, s. 90). Ahrne (1994) menar att erkännande 

och känslan av tillhörighet är det viktigaste för att en individ ska känna sig som en individ. 

Det är drivkraften till att man ansluter sig till en organisation trots den förlorade kontroll man 

ger upp. Socialsekreterarna får ett erkännande av sin chef och sina kollegor när de gör ett bra 

jobb och det är detta erkännande som belönas med inflytande och kontroll över sitt arbete.  

 

Inflytande får socialsekreterarna över de beviljade insatser som är ämnade för deras klienter. 

De får kontroll över sitt arbete genom att de själva lägger upp och planerar utförandet av sina 

arbetsuppgifter. De känner tillhörighet genom arbetsgruppen där de har möjlighet att bolla 

idéer eller vara varandras stöttepelare i de olika situationerna (Ahrne, 1994, s. 90). 

När en individ har anslutit sig till en organisation förväntas medlemmen att utföra sina 

arbetsuppgifter och agera på uppdrag av denna organisation. Följaktligen är det enkelt för 

medlemmarna att frånsäga sig sitt personliga ansvar då det anses att man representerar 

organisationen och utför de handlingar efter vad majoriteten av styrelsen bestämt (Ahrne, 

1994 s. 28). I yrkesrollen som socialsekreterare måste denne ibland neka vissa insatser när det 

exempelvis saknas pengar. Anledningen till att socialsekreterarna klarar av att genomföra de 

emotionellt svåra arbetsuppgifterna är på grund av att dessa ”gömmer sig bakom” 

organisationen som då istället får ta ansvaret för den individuella socialsekreterarens handling 

(Ahrne, 1994 s. 28). Ahrne (1994) påpekar dock att detta är ett falskt resonemang då en 

organisation i sig inte kan agera då det endast är individer i organisationen som har förmågan 

till att agera och utföra handlingar. I alla organisationer finns det regler och resurser som 

medlemmarna måste förhålla sig till. Reglerna i organisationen skall dock, enligt Ahrne 

(1994) inte betraktas som enbart negativa eller begränsande. Reglerna fungerar även som ett 

stöd för socialsekreterarna i den bemärkelsen att alla i organisationen måste följa dem. Detta 

medför ett visst handlingsutrymme och argumentationsutrymme för socialsekreterarna då de 

kan nyttja reglerna för att kunna få till stånd insatser som chefen annars inte skulle vara 

benägen att bevilja. Chefen och medarbetaren kan i vissa situationer ha olika mål, där 

målkonflikten i sin tur exempelvis kan handla om hur resurserna i organisationen ska fördelas. 

Både enhetscheferna och socialsekreterarna måste av naturliga skäl förhålla sig till 
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organisationens resurser. Resurserna i sin tur är av stor vikt för socialsekreterarnas inflytande 

och ansvar då resurserna antingen kan öka eller minska deras handlingsutrymme (Ahrne, 1994 

s. 28). 

 

Trots att socialsekreteraren agerar för organisationens räkning kan denne, enligt Ahrne 

(1994), aldrig frånsäga sig ansvaret för sina handlingar. När en socialsekreterare agerar och 

arbetar för organisationen har denne i sin yrkesroll ett ansvar för att hjälpa sina klienter på 

bästa sätt. (Ahrne, 1994, s. 28-29). En yrkesskicklig socialsekreterare använder 

organisationens resurser för att kunna utföra sitt arbete på ett så ansvarsfull sätt som möjligt. 

En organisation består av en uppsättning individer där var och en av dessa måste bidra med 

sina kunskaper och förmågor. Dessa kunskaper och förmågor utgör i sin tur resurser i 

organisationen (Ahrne, 1994, s. 28-29).   

 

Kollektiva resurser 

Ahrne menar att anledningen till att individer väljer att ansluta sig till en viss organisation är 

för att individen vill kunna nyttja organisationens resurser och för att kunna delge sina egna 

resurser till organisationen (Ahrne, 1994 s. 14). För socialsekreterarna är det nödvändigt att 

ansluta sig till en organisation, eftersom det inte är först då som de får ta del av de resurser 

som organisationen erbjuder. Ahrne (1994) menar att kärnan i alla organisationer är 

uppsättningen av kollektiva resurser där de produceras, upprätthålls och används av 

medlemmarna inom organisationen. Medlemmarna kan inte enbart nyttja resurserna, utan de 

är också tvungna att bidra till organisationens produktion. Organisationens resurser ger 

socialsekreterarna verktyg till att kunna hjälpa sina klienter. Dock kräver organisationen att 

socialsekreterarna bidrar med sin kunskap, det vill säga att den hjälp socialsekreterarna 

erbjuder sina klienter ska göras i linje med organisationens mål och riktlinjer (Ahrne, 1994 s. 

14). Ahrne (1994) skriver att när en medlem ställer sig tveksam till att lämna organisationen 

är det oftast på grund av att medlemmen har investerat arbete, tid och pengar i produktionen 

samt underhållet av organisationens resurser. Dessa investeringar är inte så lätta att ta med sig 

eftersom de tillhör organisationen (Ahrne, 1994, s. 12-13). En socialsekreterare investerar sin 

tid och sitt engagemang gentemot sina klienter och med denna tid och engagemang 

tillkommer även ansvaret över sina klienter. Detta ansvar som socialsekreteraren får utgör en 

dragningskraft till organisationen eftersom det är genom organisationen som 

socialsekreterarna får möta och hjälpa sina klienter. Ju färre gemensamma resurser en 
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organisation skulle ha, desto mer sannolikt kommer medlemmarna att vilja lämna 

organisationen. Känner inte socialsekreterarna att de kan nyttja de gemensamma resurserna i 

organisationen på ett betydelsefullt sätt, förvinner motivationen och socialsekreterarna 

kommer med sannolikhet att söka sig till en annan organisation (Ahrne, 1994, s. 12-13).  

 

Ahrne (1994) menar på att det alltid finns flera eller till och med motstridiga mål inom de 

flesta organisationer. Detta resonemang kan användas för att belysa socialsekreterarnas mål i 

organisationen gentemot enhetschefernas mål. Socialsekreterarna är anställda för att hjälpa 

människor i samhället vilket även blir deras främsta yrkesmål i organisationen. Chefens mål 

är att hålla den budget politikerna lagt. Enhetscheferna har förvisso i uppdrag precis som 

socialsekreterarna att hjälpa människor, men deras primära arbetsuppgift är att hjälpa så 

många som möjligt inom ramen för organisationens budget (Ahrne, 1994, s. 16-18). Trots att 

enhetschefer och socialsekreterare ingår i samma organisation är deras främsta prioritering 

olika. De har olika infallsvinklar för vilka mål i organisationen som de anser vara viktigast 

och hur dessa mål bör uppnås. Ahrne (1994) menar på att begreppet resurser är ett bättre sätt 

att närma sig problematiken med organisationernas mål. Organisationens mål är inskrivet i de 

resurser organisationen tillhandahåller. Utan resurser kan organisationen inte genomföra de 

mål som är uppsatta då mängden av resurserna indikerar möjligheten till att kunna ha mål. 

Genom alternativa användningar av resurserna kan det möjliggöra för nya eller fler mål 

(Ahrne, 1994, s. 16-18). Socialsekreterarna och enhetscheferna ansåg dock att de inte enbart 

uppfattade begränsningen av resurserna som något negativt. De uppfattade det snarare som en 

utmaning som tvingade dem att vara mer innovativa i sitt arbete. Denna alternativa 

användning av resurser har medfört ett större handlingsutrymme för socialsekreterarna då det 

nu finns flera olika insatser att erbjuda klienterna (Ahrne, 1994, s. 16-18). Alla medlemmar i 

organisationen förlitar sig på sina resurser som kan vara av olika karaktär som till exempel 

teknik, kunskap, kapital och anställning. Det är genom sina egna resurser man vinner 

inflytande och ansvar över sitt arbete. Målen och resurser som organisationen erbjuder är en 

drivkraft för individer att ansluta sig till organisationen. Individers drivkraft kan vara allt från 

en politisk drivkraft till drivkraften att skaffa ett yrke där ens egna resurser kan användas för 

att göra skillnad (Ahrne, 1994, s. 16-18). Dock finns det regler för hur resurserna ska fördelas 

och det är sällan en rättvis eller lika fördelning. Ahrne menar att resurser även är kopplat till 

makt. Alla medlemmar i organisationen har möjlighet att använda sig av sina maktresurser 

som exempelvis kunskap, pengar eller status för att kunna få igenom sin vilja (Ahrne, 1994, s. 

15). Socialsekreterarnas individuella maktresurs består av den kunskap och erfarenhet de 
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besitter. Socialsekreterarna kan använda sin kunskap de har gentemot deras klienter för att få 

inflytande över de insatser som kan beviljas. Dock kräver detta att socialsekreterarna vet hur 

de ska använda sina maktresurser på ett så trovärdigt sätt som möjligt. De använder denna 

kunskap mot chefen för att kunna lägga fram den insats de vill få igenom (Ahrne, 1994, s. 15). 

Ahrne (1994) skriver att makten hos en statstjänsteman är helt beroende av politikernas 

delegation, politikernas budget och de lagar och riktlinjer som existerar inom ramen för 

organisationen. Beroende på vilka maktresurser socialsekreteraren har och hur väl de används, 

kan detta ge socialsekreteraren den legitimitet till att kunna få igenom de insatser denne anser 

vara viktiga för organisationen och för sig själv (Ahrne, 1994, s. 15 ). 

Tidigare forskning 

Vi kommer här att introducera två forskningsfält som är av relevans för denna uppsats, vilket 

är forskning kring inflytande och eget ansvar på arbetsplatsen. Här kommer även den egna 

studien att positioneras. 

Inflytande 

Det finns tidigare forskning som visar på betydelsen av individers inflytande på arbetsplatsen 

kopplat till individers hälsa (Angelöw, 2006; Hultberg, 2007; Ågren, 2003). Individers känsla 

av inflytande i arbetet är en viktig aspekt för att motverka stress och psykisk ohälsa, där ett 

inflytande över sina arbetsuppgifter ger individer en känsla av meningsfullhet. Inflytande i 

arbetet kan kopplas till individens egenkontroll över sin arbetssituation, där känslan av 

kontroll och inflytande blir en mer avgörande faktor för de individer med en högre 

arbetsbelastning för att inte drabbas av stress och ohälsa (Hultberg, 2007, s. 114-116). 

En individ med hög arbetsbelastning och minskat inflytande över sitt arbete kan få en negativ 

påverkan på sin hälsa, vilket i sin tur kan leda till ökad risk för hjärtinfarkt och andra 

sjukdomar. Det finns även samband mellan beslutsutrymmet i arbetet och sjukskrivningstal. 

Huruvida en individ tillåts vara med och påverka de beslut som berör arbetet är direkt kopplat 

till det inflytandet individen har i sin yrkesroll. En rapport från Statens Folkhälsoinstitut 

(2003) fastslår att individens makt och möjlighet till att kunna påverka sin egen 

arbetssituation är avgörande för dennes hälsa (Ågren, 2003, s. 8). Denna slutsats delas av 
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Angelöw (2006) där denne tar upp att delaktighet och inflytande som en grundläggande 

strategi i att kunna utveckla arbetsglädje och skapa friskare och välfungerande arbetsplatser. 

Graden av delaktighet är något som har betydelse för att kunna stärka arbetsglädjen och 

minska långvarig stress. Möjligheten till att kontrollera och påverka sin egen arbetssituation 

fungerar som ett skydd mot de eventuella skador som stressen kan komma att ge (Angelöw, 

2006, s. 63). 

 

Det finns också tidigare forskning som visar på att en ökning samt fördelning av kontroll i en 

organisation även hjälper till att skapa en viktig känsla av delaktighet (Spector, 1986; 

Tannenbaum, 1962). Om man ökar inflytandet bland individerna i organisationen så ökar man 

samtidigt engagemanget hos dem. En hög nivå av kontroll kan återspegla en ökning i 

delaktighet och ömsesidigt inflytande, där självförtroende, motivation och produktivitet bland 

individerna förbättras (Tannenbaum, 1962, s. 253). Kontrollen i en organisation har en direkt 

och djupgående effekt på organisationens mänskliga relationer, där arbetstagare som känner 

en känsla av kontroll är mer positivt inställda mot sina arbetsledare och chefer och vice versa 

(Tannenbaum, 1962, s.256). Spector (1986) argumenterar att ett ökat inflytande och 

delaktighet kan ha en positiv effekt på attityden och produktivitet hos medarbetarna. En viktig 

del i att öka medarbetarnas prestation och arbetsglädje är att öka dessas självkontroll över 

arbetet. Därför bör man på arbetsplatser undersöka i vilken utsträckning de anställda 

självständigt kan strukturera och styra över hur och när deras arbetsuppgifter ska utföras som 

ett steg i en att öka prestationen och arbetsglädjen. Dessa forskningsrapporter är ett bra 

verktyg för vår studie, eftersom de ger en insikt i betydelsen av individers inflytande på 

arbetsplatsen, samt påvisar de konsekvenser av vad ett minskat inflytande kan få för 

individernas hälsa. Forskningsrapporterna utelämnar dock huruvida ett ökat inflytande 

eventuellt skulle kunna medföra en större arbetsbelastning, vilket då skulle kunna få negativa 

konsekvenser på individers hälsa. 

 

Den tidigare forskningen om individers handlingsutrymmen visar även på att individers 

inflytande begränsas av organisationens ramstyrning eftersom den i sin tur är politiskt 

reglerad (Thylefors, 1992). Mellan kraven och begränsningarna finns handlingsutrymmet där 

enskilda organisationer kan göra val och där storleken och utnyttjandet av frihetsutrymmet 

gör att verksamheter, individer och arbetsroller skiljer dem åt (Thylefors, 1992, s. 4-5). Att 

denna forskningsrapport berör medarbetares inflytande på en stadsdelsförvaltning kopplat till 

organisationen ger oss som författare en djupare förståelse för vilka faktorer det är som kan 
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påverka en medarbetares inflytande på sin arbetsplats. Dock är detta en kvantitativ 

forskningsrapport där det inte tas upp varför aktörerna känner som de gör gällande sitt 

inflytande på arbetsplatsen och detta är något som blir en intressant utgångspunkt för vår 

studie. I vår studie undersöker vi socialsekreterares uppfattning av inflytande på sin 

arbetsplats och därför är det av stor vikt att vi tar reda på varför de känner som de gör. 

Eget ansvar 

Det finns tidigare forskning som visar på betydelsen av aktörers ansvar på arbetsplatsen, dels 

med ansvar kopplat till organisationer med en politisk styrning (Svensson, 2011), dels med 

ansvar kopplat till medarbetarskap (Tengblad, 2003) och dels med ansvar kopplat till stress 

och hälsa (Robert & Karasek, 1979; Spector, 1986). De organisationer som vilar på en politisk 

styrning utgör en påtryckande kraft mot medlemmarna i form av ansvar, där medlemmarna i 

organisationen har ett ansvar att säkerställa att alla medborgare har rätt till att nyttja vissa 

tjänster samt medborgarna då blir behandlade lika (Svensson, 2011, s. 301-304). Ju större 

handlingsutrymme en individ har, desto mer ansvar har också individen. När en individ med 

ansvar väljer att handla på ett visst sätt förväntas denne även kunna ställas till svars och 

motivera sitt agerande (Svensson, 2011, s. 307). Med denna ansvarsfrihet är individen 

samtidigt ansvarig för de handlingar som utförs. Denna tidigare forskning är ett bra verktyg 

för denna studie då författarna ämnar att ta reda på hur socialsekreterarens inflytande och eget 

ansvar eventuellt kan komma att påverkas av de organisationer som dessa socialsekreterare 

befinner sig i. 

 

Tidigare forskningen om ansvar och medarbetarskap påvisar att det finns ett negativt samband 

mellan för lite kompetensutveckling bland de anställda och viljan till att ta sitt ansvar i 

organisationen (Tengblad, 2003). Om arbetsfördelningen och ansvarsfördelningen inte är 

tillräckligt bra utformat kan det istället begränsa det utvecklande och aktiva medarbetarskapet 

(Tengblad, 2003, s. 6). Om en medarbetare får ett större ansvar med ett självständigare arbete 

är det av stor vikt att ha en närvarande chef, eftersom bekräftelser för de arbetsuppgifter 

medarbetaren utför ligger i det mänskliga behovet av att känna sig uppskattad. Chefen är till 

för att finnas som ett stöd där denne ger vägledning för hur medarbetarna kan förbättra sitt 

eget arbete (Tengblad, 2003, s. 12). Dock kan den ökade förväntningen på att medarbetare ska 

ta ett större ansvar för organisationen leda till ohälsa och sjukskrivningar, eftersom ett ökat 

ansvar även medför en högre arbetsbelastning (Tengblad, 2003, s. 17). Samtidigt som 
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Tengblads (2003) teori pekar på att ett ökat ansvar i vissa fall kan leda till ohälsa, menar 

Spector (1986) och Robert & Karasek (1979) att kontroll och självbestämmande i arbetslivet 

har ett positivt samband med fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande (Spector, 1986, s. 1005-

1006). En hög nivå av upplevd kontroll är associerat med en hög nivå av 

arbetstillfredsställelse, engagemang, delaktighet, prestanda och motivation samt låga nivåer 

av fysiska symptom, stress och arbetsfrånvaro (Spector, 1986, s. 1005-1006). Robert & 

Karasek (1979) menar att en kombination av lågt beslutsutrymme och tunga arbetskrav är 

associerat med negativa effekter på individers psykiska välbefinnande. Medarbetare med hög 

yrkesstatus har en tendens att uppleva en större tillfredsställelse med sitt jobb och ett bättre 

psykiskt välbefinnande. Dock kunde dessa medarbetare upplevas ha större känslomässiga 

spänningar över andra händelser som inträffar på sina arbeten (Robert & Karasek, 1979, s. 

285).  

 

Skillnaden i hur medarbetarna och deras respektive chef upplever att nivån av eget ansvar och 

inflytande är på en arbetsplats, är något författarna av denna uppsats ämnar att undersöka.  

Metod 

Metodval 

Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för hur stort inflytande och eget ansvar 

socialsekreterarna upplever att de har på arbetsplatsen, i relation till hur stort inflytande och 

eget ansvar enhetscheferna upplever att socialsekreterarna har. För att få en förståelse för 

socialsekreterarnas upplevda inflytande och ansvar använde vi oss av semistrukturerade 

intervjuer, eftersom vår strävan var att få en djupare förståelse för vilken mening 

socialsekreterarna tillskriver sitt inflytande och ansvar (Aspers, 2011, s. 40). Anledningen till 

att vi valde att samla in vår empiri genom intervjuer och inte genom enkäter är på grund av att 

begreppen inflytande och ansvar kan anta olika innebörder för olika individer. För att förstå 

vilken innebörd och mening individer själv tillskriver orden ansåg vi att semistrukturerade 

intervjuer var metoden som skulle ge oss den mest tillfredställande informationen (Aspers, 

2011, s. 141). Detta innebär att vår empiri är baserat på socialsekreterarnas och 
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enhetschefernas subjektiva uppfattning av hur mycket inflytande och ansvar socialsekreteran 

har. 

Urval 

 

Urvalet i denna studie består av socialsekreterare och enhetschefer som alla arbetar inom 

samma satsdelsförvalting. För att få tillträde till forskningsfältet mailade vi ut ett antal 

förfrågan till olika stadsdelsdirektörer i Stockholmsregionen. Vi fick svar av två 

stadsdelsdirektörer som var intresserade av och hjälpa oss att komma i kontakt med 

socialsekreterarna på deras förvaltning. På grund av tidsbristen valdes den förvaltning som 

hade snabbast möjlighet att ställa upp med våra intervjuer eftersom vi hade en specifik 

tidsram att följa. Den andra förvaltningen hade en hög arbetsbelastning vid det tillfället och 

därför var det inte möjligt att få någon intervju just då. Med den stadsdelsförvaltning som 

hade möjlighet att erbjuda oss intervjuer så skedde all kontakt genom stadsdelsdirektören som 

i sin tur valde ut socialsekreterare och enhetschefer som vi sedan intervjuade. Detta medförde 

att vi inte hade någon kontakt med intervjupersonerna först vid själva intervjutillfället. Vi 

intervjuade sex socialsekreterare från tre olika avdelningar och en enhetschef från respektive 

avdelning. 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram forskningsetiska principer, det vill säga riktlinjer som 

syftar till att skydda informanterna i den utsträckning det är möjligt. De benämner det som ett 

identitetskyddskrav och menar att detta bör följas i den mån det är möjligt. 

Identitetskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav: Samtyckeskravet, nyttjandekravet, 

informationskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Nedan kommer 

en genomgång för hur vi tagit hänsyn till dessa huvudkrav i vår studie.  

Informationskravet tog vi hänsyn till genom att vi först skickade ett informationsblad till 

stadsdelsdirektören där vi skrev studiens syfte, tidsplanen och att deltagandet var helt frivilligt 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). I informationsbladet fanns även en beskrivning av själva 

tillvägagångsättet av intervjun där det exempelvis framgick att alla intervjuer skulle spelas in 

men att deltagandet var helt anonymt. Vi försökte skriva ner all information som skulle kunna 

finnas för intresse för informanterna och som skulle kunna påverka deltagandet. Denna 
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information skickades sedan från statsdalsdirektören vidare till socialsekreterarna och 

enhetschefen så alla hade tagit del av informationsbladet innan intervjuerna. Innan vi började 

intervjuerna var vi noga med att informera igen om att intervjun var helt frivillig och att 

informanterna kan avsluta intervjun när som helst under tiden. Vi frågade även om det var 

okej att vi spelade in intervjun. Anledningen till att vi valde att informera om detta både 

muntligt och skriftligt var med hänsyn till samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10). 

Hänsyn till konfidentialitetskravet togs genom att vi både informerade informanterna både 

muntligt och skriftligt att deras deltagande var helt anonymt. Det framgick tydligt att vi inte 

kommer skiva ut vilken stadsdel de arbetar på, vi kommer inte heller att skriva ut några 

personuppgifter i form av namn och ålder (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Anonymiteten 

försvårades dock genom att alla informanter var medvetna om varandras deltagande samt att 

vi även intervjuade deras närmaste chefer vilket skulle kunna hämma deras svar. För att så 

långt som möjligt kunna säkerställa den interna anonymiteten, har vårt intervjumaterial enbart 

sammanställts efter ett antal begrepp som vi tog ut under transkribering av materialet. Vi tog 

även hänsyn till nyttjandekraven genom att vi informerade informanterna om att vår 

insamlade data enbart kommer att användas för denna studie (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).   

Praktiskt genomförande 

Alla intervjuerna utom en genomfördes under samma dag. Intervjuernas längd varierade där 

två utav dem hade en intervjulängd på ungefär 15 min och de resterande hade en intervjulängd 

på 35-45 minuter. Anledningen till att alla utom en intervju genomfördes under en och samma 

dag var på grund av att stadsdelsdirektören ansåg detta vara det smidigaste tillvägagångssättet. 

Vi kunde heller inte styra över vilken plats som intervjuerna skulle äga rum eftersom det 

skedde under socialsekreterarnas och enhetschefernas arbetstid. Stadsdelsdirektören hade 

anordnat med två konferensrum så att vi kunde intervjua personer parallellt. Vi hade sedan 

innan bestämt att vi inte skulle genomföra intervjuerna tillsammans, på grund av att vi båda är 

relativt oerfarna intervjuare och att vi var rädda för att vår oerfarenhet skulle få en negativ 

effekt på intervjun. Den andra anledningen var att vi inte ville att informanterna skulle känna 

sig i underläge om vi var två i rummet (Trost, 2010, s. 66-67). 

 

Vidare är platsen för intervjun viktig för att få så uttömmande svar som möjligt. Det är viktigt 

att man befinner sig i en lugn miljö utan några inslag av störande moment och där 

informanten känner sig trygg (Trost, 2010, s. 65). Däremot hade vi som krav att inte intervjua 
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en socialsekreterare samtidigt som sin enhetschef. Anledningen till detta var att vi inte ville 

medföra en osäkerhet hos socialsekreterarna, där de kunde känna sig tvingade att svara på ett 

sätt som var tillfredställande för chefen då konferensrummen låg i anslutning till varandra. 

Stadsdelsdirektören förstod också problematiken av att informanterna var medvetna om 

varandra och lade därför upp ett intervjuschema så till vida att de socialsekreterare som vi 

intervjuade samtidigt inte heller kom från samma avdelning. Innan intervjutillfällena testade 

vi vår intervjuguide ett flertal gånger. Den främsta anledningen till detta var för att testa hur 

intervjufrågorna fungerade. Dels så att personen mitt emot förstod vad vi frågade efter och 

dels för att säkerställa att vi hade formulerat frågor som gav oss uttömmande svar. Vi ville 

även träna på vår intervjuguide så att vi kunde känna oss bekväma och säkra på våra frågor 

som vi skulle ställa. 

 

De första frågorna i intervjun sätter prägeln för hela intervjun (Trost, 2010, s. 84). Vi valde att 

börja med deskriptiva frågor som ”hur länge har de arbetat som socialsekreterare?” sedan 

hade vi mer öppna beskrivande frågor som ”kan du berätta om ditt arbete?”. Anledningen till 

detta var att vi ville få en övergripande uppfattning av deras dagliga arbete. Då vi använde oss 

av semistrukturerade intervjuer hade vi redan innan tänkt ut de områden vi ville behandla. Vi 

hade omvandlat de olika områdena till konkreta frågor och till nästan varje huvudfråga fanns 

det förslag på underfrågor. Syftet med intervjuguiden är att få stöd under intervjuns gång då 

det annars kan vara lätt att tappa fokus och sväva bort från ämnet (Aspers, 2011, s. 142-143). 

Det är dock inte meningen att man ska följa intervjuguiden strikt. Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer är att den tillåter intervjuaren att följa upp intressanta svar som 

informanten kan tänkas ge. Således behöver inte frågorna komma i följdordning utan man kan 

anpassa det efter intervjuns gång (Aspers, 2011, s. 143). Trots att intervjuguiden kan variera 

mellan intervjuerna är det viktigt att innehållet av intervjuerna är jämförbara (Trost, 2010, s. 

71). Vi hade utformat olika intervjuguider för socialsekreterarna och enhetscheferna, eftersom 

vi ansåg att detta var en nödvändighet då socialsekreterarna och enhetscheferna har olika 

utgångspunkter i deras yrkesroll. Då syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur 

socialsekreterarna uppfattar deras inflytande och ansvar i relation till enhetschefernas 

uppfattning kan detta verka självklart. Under intervjuernas gång hade vi båda ett flexibelt 

förhållningsätt till frågorna, då vi båda försökte ställa de frågor som passade in i 

sammanhanget så att det inte skulle uppfattas som ett förhör utan snarare som ett samtal.  
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Analysprocessen 

När intervjuerna var slutförda började vi med transkriberingen. Det är viktigt och understryka 

att vår förståelse av informanternas svar kommer att påverka vår tolkning. På samma sätt 

kommer informanternas förståelse av våra frågor påverka hur de tolkas och svaras (Aspers, 

2011, s. 38-39)   

 

Analysprocessen började redan vid transkriberingen eftersom vi redan då började tolka 

informanternas svar. Vi började med att skriva ut alla intervjuer i sin helhet för att få en klar 

överblick över materialet. Sedan läste vi igenom intervjuerna ett flertal gånger för att sedan 

korta ned dessa till ett material som enbart omfattar syftet. De delar vi tog bort var dels sådant 

som skulle avslöja anonymiteten och dels svar som vi inte upplevde hade någon koppling till 

vårt syfte. Efter första sorteringen skrivs det nya intervjumaterialet ut igen. Därefter började vi 

med kodningen av det senaste samanställda intervjumaterialet. Vi valde att använda oss av en 

så kallad färgkodning. De kodteman vi valde är baserade på den tidigare forskningen och på 

våra teoretiska utgångspunkter. De olika kodteman som valdes var budget, regelverk, 

inflytande, ansvar, emotioner, rationalitet, motivation och begränsning. Med färgkodningen 

valde vi först ut ett antal teman som vi kodat materialet utifrån. Olika teman blev tilldelade 

olika färger, där exempelvis allt som syftade till budget kodades med blå färg och allt som 

syftade till inflytande kodades med lila färg. Anledningen till att vi valde färgkodning är att 

man på ett enkelt sätt kan söka efter kodens betydelse i materialet. Efter att första kodningen 

var färdig och vi läst igenom materialet ett flertal gånger valde vi att göra ytterligare en 

färgkodning. Vi använde oss av samma kodteman och delade in dem i negativa och positiva 

bemärkelser. Anledningen till att vi valde att göra en ytterligare kodning är då våra kodteman 

kan förstås som negativa i en bemärkelse och positiva i en annan. Detta medförde att vi på ett 

enkelt sätt kunde orientera oss i vårt färdigkodade material. Resultaten analyserades sedan 

efter Webers (1978) analys om vad som kännetecknar en modern byråkrati, Ahrne (1994) 

utifrån begreppen anslutning samt kollektiva resurser. För att kunna illustrera analysprocessen 

kommer vi att ta upp två citat och visa hur analysprocessen gått till. 

 

Ja men det är klart jag har en budget som måste följas vilket gör att alla lösningar till 

insatser kanske inte alla gånger har varit perfekta. Men den dagen jag låter ett barn fara illa 

på grund av budget ja då är det bara tack och hej. – Enhetschef  
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Detta citat har kodats utefter Ahrnes (1994) begrepp om anslutning. Citatet illustrerar hur man 

ger upp en viss kontroll över handlingsutrymmet då det finns en budget att förhålla sig till. 

Men det följer även Ahrnes (1994) resonemang om att en individ inte kan frånsäga sig sitt 

personliga ansvar på grund av att de handlar på organisationens bekostnad, men att man alltid 

har ett val till att lämna organisationen. 

 

Det ligger mycket i hur man lägger fram förslag om insatser till chefen. Om du förstår att det 

är du själv som sitter på makten genom din kunskap kan du få igenom det mesta du vill. – 

Socialsekreterare  

 

Ovanstående citat analyserades utefter Ahrnes (1994) begrepp kollektiva resurser genom att 

socialsekreteraren har lärt sig att bemästra sin kunskap som en resurser för att kunna få 

inflytande över sitt arbete. De ovanstående citaten sorterades in efter begreppen som användes 

i den tidigare forskningen om inflytande och ansvar, där de dels tar upp hur man kan skapa 

inflytande och dels hur man ser på det personliga ansvaret.    

Metodkritik 

Val av metod har en stor betydelse för datamatriales utformning. Anledningen till varför en 

kvalitativ studie har valts är på grund av att vi med denna metod vill kunna få en djupare 

förståelse för hur stort inflytande och eget ansvar socialsekreterare upplever sig ha, i relation 

till hur stort inflytande och eget ansvar enhetscheferna uppfattar att de anställda har. 

För att få en så pass djup förståelse som möjligt inom den snäva tidsramen ansåg vi att 

semistrukturerade intervjuer var att föredra. Vi märkte att majoriteteten av alla intervjuer var 

ungefär under samma tidslängd men att det fanns två som blev betydligt kortare vilket kan ha 

påverkat vårt resultat. Anledningen till att dessa intervjuer blev kortare trots samma 

intervjuguide kan bero på att informanterna var stressade av att återgå tillbaka till sitt arbete 

och därför höll svaren relativt korta. Det kan självklart finnas andra förklaringar till de olika 

längderna på intervjuerna men detta bör tas i beaktning då relevant information kan ha 

utelämnats på grund av detta. 

 

Att alla intervjuer bokades in genom stadsdelsdirektören bör också tas i beaktning då man 

analyserar resultatet. Eftersom vi inte hade någon kontakt med informanterna själva vet vi inte 

om informanterna ställde upp frivilligt eller om det var något man blev tilldelad av att göra 
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under arbetsdagen. Vi kanske hade fått andra svar om vi själva hade kontaktat dem och om 

intervjuerna skett utanför arbetstid. En annan viktig aspekt att ta i beaktning är att intervjuerna 

skedde på arbetsplatsen och att socialsekreterarnas närmaste chefer också intervjuades. Denna 

medvetenhet kan ha medfört att socialsekreterarna kände sig tvingade till att svara på ett 

tillfredställande sätt gentemot enhetschefen. Hade vi fått möjligheten att intervjua 

socialsekreterare från olika stadsdelar och som kanske inte var lika medvetna om varandras 

närvaro, hade vi kanske fått andra svar. Vi hade också kunnat jämföra för att se om det är 

någon skillnad i uppfattningen stadsdelarna emellan. Hade vi gjort så hade vårt resultat 

förmodligen fått en större bredd. Det ska därför understrykas att det resultat vi fått fram inte är 

generaliserbart utan enbart speglar de individer som vi intervjuade och deras uppfattning.   

Resultat och analys 

Stadsdelsförvaltningens byråkrati 

 

Enligt socialsekreterarna är det inte bara lagstiftningen och stadsdelsförvaltningens regelverk 

som måste följas, utan även riktlinjerna samt de olika rutinerna på hur saker och ting ska gå 

till. 

 

[...] det är både regelverk och sen är det ju alla riktlinjer på olika nivåer, på Stockholm stads 

egna och det är Stadsdelsförvaltningens egna och det är det som är skitjobbigt och jättekul 

samtidigt.  – Socialsekreterare 

 

Detta är något som kan kopplas till Webers (1978) analys där han tar upp att det moderna 

samhällets utvecklig och expansion är oundviklig och det enda som kan hantera de 

administrativa kraven är den byråkratiska makten. De moderna byråkratierna är principer av 

de officiella rättsliga områdena som i sin tur är bestämda utifrån lagar och regler (Weber, 

1978, s. 956). Enligt Weber (1978) tilldelar den regelmässiga verksamheten officiella plikter 

och skyldigheter, där ansvarsfriheten av dessa plikter är fördelade på ett tryggt sätt och där 

tjänstemännen är strikt begränsade utav reglerna (Weber, 1978, s. 956). 

 



 

 19 

Men i slutändan är det ändå lagarna och riktlinjerna som är stommen och då måste man ju 

ha ett liknande tänk som riktningen, annars blir det jättesvårt. – Enhetschef  

 

Lagstiftningen och det politiska styret framkom även ha en betydande funktion för 

socialsekreterarnas inflytande och eget ansvar. I intervjuerna framkom det en del att den 

lagstiftning och regelverk som styr dem i sitt handlande gällande handläggningen och 

insatserna har påverkats till det bättre sedan det blev ett regeringsbyte. 

 

Jag tycker så här… eller jag kan säga så här utan att bli politisk så tycker jag det har blivit så 

otroligt mycket bättre när vi har fått en ny majoritet i stadshuset, det har blivit otroligt mycket 

bättre sen vi fick en ny stadsdelsdirektör för vår förra var hemsk. Det har blivit så otroligt 

mycket bättre på otroligt många sätt. Jag ser och känner en så otroligt stor skillnad. – 

Socialsekreterare  

 

I intervjuerna framkom det även bland socialsekreterarna att deras inflytande och eget ansvar 

inte enbart vilar i byråkratins händer, utan det har även och göra med vilken typ av chef man 

har som bestämmer vad man får och inte får göra. 

 

[…] det är byråkratiskt styrt men det beror jättemycket på din chef vad du kan och inte kan 

göra. – Socialsekreterare  

 

Detta kan liknas vid Webers analys om att det finns ett tydligt organiserat system av över och 

underordning där de som har en högre position i hierarkin övervakar dem som befinner sig 

lägre. I en byråkrati finns det en väldigt klar och tydlig makthierarki med en bestämd 

beslutsordning som går från toppen ner till botten. Beroende på vilken chef man har kan en 

socialsekreterares inflytande och eget ansvar se olika ut, eftersom det i slutändan är 

enhetscheferna som har det sista ordet där de bestämmer vilka insatser det är som ska 

godkännas. 

 

Samtliga enhetschefer som intervjuades uppgav att de nästan alltid tog beslut i linje med 

socialsekreterarnas rekommendationer. De fåtal gånger enhetscheferna nekade till insatser var 

i de fall de ansåg socialsekreterarna vara utsatta för hårda påtryckningar från klienten eller 

blivit alldeles för personligt engagerade. I dessa fall ansågs insatserna inte vara rimliga. 
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Socialsekreterarna ansåg även att det fanns en koppling mellan storleken av inflytande och 

chefens förtroende för dem i yrket. Om enhetschefen i något fall inte gav de samma inflytande 

som de hade tidigare var det ett tecken på att chefen inte hade förtroende för dem.  

 

Jag tycker att dom har jättestort utrymme för beslut så till vida… det där är egentligen 

jättesvårt för de får egentligen inte ta några beslut eller bestämma om någonting. Det är ju 

jag som gör. Det formella ansvaret ligger helt på mig. Men jag tycker ändå att man har rätt 

stort utrymme för att påverka för det är ju dom som sitter på kunskapen om klienten. Och det 

har ju jag sett både som socialsekreterare och nu som chef. För när jag var socialsekreterare 

kunde jag många gånger få igenom det jag ville om man bara har faktauppgifter och en tydlig 

analys och bedömning. Så är det en duktig socialsekreterare så tänker jag… jag menar jag 

lyssnar ju mer på de socialsekreterarna för jag har full tilltro till deras kompetens och 

bedömningar. – Enhetschef  

 

Således är det märkbart att enhetscheferna har ett stort förtroende för socialsekreterarnas 

yrkesskicklighet då deras inflytande över besluten förfaller självklart för båda parterna. 

Däremot framhäver socialsekreterarna att denna balans inte är en självklarhet utan menar att 

det är beroende på vilken chef de har och relationen dem emellan. 

Vid anslutning till stadsdelsförvaltningen 

[...] socialtjänstlagen är ju ramen och den måste vi följa. Men det måste ju alla... och det är 

ju bra för på så sätt har alla samma rättigheter […] – Socialsekreterare 

 

När socialsekreterarna börjar jobba på stadsdelsförvaltningen ansluter de sig till 

organisationen och måste förhålla sig till dess byråkrati i form av lagar, regler och riktlinjer. 

Detta medför att socialsekreterarna inte kan handla fritt i organisationen. Detta är i linje med 

Ahrnes (1994) teori där han menar att när en individ ansluter sig till en organisation så ger 

denne upp en viss kontroll över eget handlingsutrymme då organisationen är hierarkiskt 

uppbyggd. Socialsekreterarna är väl medvetna om de lagar, riktlinjer och budgetar som ska 

följas i organisationen. Samtliga informanter i denna undersökning uppgav att drivkraften till 

att de blev socialsekreterare var en stark vilja att hjälpa svaga och utsatta individer i 

samhället. Att de valde att ansluta sig till stadsdelsförvaltningen beror på att det är först vid 

anslutningen till en sådan organisation som de faktiskt träder in i rollen som socialsekreterare. 
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Detta då det är organisationen, i detta fall stadsdelsförvaltningen, som erbjuder det mandat 

och de verktyg som behövs för att en socialsekreterare ska kunna utöva sitt yrke.  

 

Informanterna upplevde inte socialtjänstlagen
3
 eller stadsdelsförvaltningens riktlinjer som ett 

hinder utan snarare som ett stöd i yrket. Lagen ses som en garanti för allas lika behandling på 

stadsdelsförvaltningen, snarare än en begränsning i yrkesrollen. Trots det regelverk som måste 

följas anser socialsekreterarna att de har ett stort inflytande och ansvar i deras arbete. 

 

Jag tycker jag har jättemycket ansvar och inflytande. Speciellt när det kommer till 

handläggningen… då får jag nästan lägga upp mitt arbete helt fritt […] jag menar jag gillar 

till exempel att ha en nära kontakt med klienten för att få en förståelse för vad klienten 

behöver… men jag vet att vissa andra inte alls gillar det […] vissa tycker att det kan vara 

svårt att göra bra bedömningar om man får en alltför personlig relation till klienten. Men jag 

tycker inte att det är ett problem. – Socialsekreterare  

 

Väl inne i organisationen möts socialsekreterarna av budgetbegräsningen som innebär att det 

inte alltid finns resurser till att hjälpa i den utsträckning som önskas. Enligt Ahrnes (1994) 

teori gör socialsekreterarna bedömningen att, trots denna begränsning i att kunna hjälpa såsom 

de skulle önska, så anser de sig vinna mer på att stanna kvar i organisationen än de skulle 

genom att lämna den. Anledningen till att de stannar kvar i organisationen är att trots 

begränsade resurser får de inflytande över hur dessa begränsade resurser ska fördelas. De 

intervjuade socialsekreterarna menar att de måste använda sin yrkesskicklighet för att få 

chefens förtroende och på så sätt få inflytande över resursfördelningsbesluten. 

 

[...] anledningen till att chefen inte skulle göra det som jag föreslår är nog för att hon inte 

skulle lita på mitt omdöme… det är mitt jobb att övertyga chefen… – Socialsekreterare   

 

De intervjuade socialsekreterarna ser deras inflytande som en belöning från chefen eftersom 

de på så vis känner sig bekräftade och erkända som yrkeskunniga socialsekreterare. Enligt 

                                                 

3
 1 § ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet 

i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans 

ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall 

bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.” Socialtjänstlag (2001:453)  
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Ahrne (1994) är känslan av erkännande och tillhörighet centralt för att en individ ska känna 

sig som en individ. 

 

Jag tycker att det är jätteviktigt med inflytande, det är ju de som är roligt med yrket… att man 

kan påverka människors liv till det bättre… jag menar om jag inte har inflytande i mitt arbete 

och om jag inte kan påverka. Vad gör jag då här? – Socialsekreterare  

 

 Anledningen till att de intervjuade socialsekreterarna strävar efter att få så mycket inflytande 

som möjligt är att dessa anser det vara ett kvitto från chefen att de är en yrkesskicklig 

socialsekreterare. Socialsekreterarna strävar även efter ett erkännande från kollegorna 

eftersom det är genom dessa som de känner en tillhörighet. När socialsekreterarna ansluter sig 

till organisationen och blir en medlem av denna förväntas de utföra de arbetsuppgifter som de 

är anställda till att göra. Ahrne (1994) menar att det är auktoriteten i organisationen som utgör 

den tvingande kraft, som i sin tur driver medlemmen till att utföra de arbetsuppgifter som 

ingår i befattningen. I yrket som socialsekreterare tvingas denne av organisationen att neka 

vissa insatser då dessa exempelvis är för kostsamma. Detta innebär att socialsekreterarna 

måste handla på ett sätt som enligt organisationen är önskvärt och nödvändigt. 

 

Det är klart att jag genomför insatser som jag egentligen inte anser vara tillräckligt bra. 

Och… jag menar… just dessa insatser är dom som jag lättare kan bevilja eftersom dom är 

mindre kostsamma. Men jag skulle aldrig göra något som kan innebära allvarliga risker för 

en ungdom. Då kan jag alltid hänvisa till socialtjänstlagen om jag tror att ungdomen kan fara 

illa. Skulle dom inte lyssna då… ja då kan jag lika gärna säga upp mig. – Socialsekreterare 

 

Det ovanstående citatet är i linje med Ahrnes (1994) resonemang om att det finns en gräns för 

vad en individ kan tillåta. I yrket som socialsekreterare blir denna gräns en avvägning. 

Antingen stannar individen kvar och har då möjlighet till inflytande kring fördelningen av 

resurserna till klienterna, eller så lämnar individen organisationen och ger då upp allt 

inflytande. De intervjuade socialsekreterarna anser att det är värt att ibland utföra svåra 

arbetsuppgifter för att kunna vinna inflytande i arbetet. Dock verkar samtliga ha en gräns för 

vad organisationen kan kräva av dem. Anledningen till att socialsekreterarna måste göra en 

avvägning är på grund av att det finns begränsade resurser i organisationen. Medarbetare i en 

organisation har olika mål beroende på vad dessa är anställd för. Ahrne (1994) menar att inom 

organisationer finns det alltid olika mål och dessa mål är som regel förknippat med resurser. 
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Det är således bristen på resurser som gör att organisationen tvingar socialsekreterarna att 

genomföra beslut som kan vara moraliskt svåra. Dock har socialsekreterarna ett visst 

handlingsutrymme gentemot organisationen, eftersom lagarna är den ytterst tvingade kraften 

som också står över den budget som organisationen lagt. Detta medför att socialsekreterarna 

kan tvinga organisationen att överstiga budgeten genom att hänvisa till socialtjänstlagen om 

exempelvis ett barn far illa. Alltså ska inte lagarna förstås enbart något som hämmar 

handlingsutrymmet utan snarare ger socialsekreterarna det verktyg till att stå upp mot 

organisationen. 

Stadsdelsförvaltningens resurser 

Med kollektiva resurser avses de resurser som socialsekreterare använder sig utav för att 

vinna inflytande i sitt arbete. Enligt Ahrnes (1994) teori är kärnan i alla organisationer en 

uppsättning av kollektiva resurser som används av medlemmarna i organisationen. 

Organisationens resurser ger socialsekreterare de verktyg nödvändiga för att kunna hjälpa sina 

klienter. Organisationen kräver dessutom att socialsekreterarna i linje med organisationens 

mål och riktlinjer bidrar med erforderlig hjälp och kunskap gentemot sina klienter (Ahrne, 

1994, s. 14). Bland informanterna var budget den resurs som medförde att de kände sig styrda 

och begränsade i den mening att pengar är en begränsad resurs, vilket gör att 

socialsekreterarna inte alltid kan bevilja de insatser som de hade önskat. 

 

Det är väldigt budgetstyrt… de insatser vi ska föreslå ska helst inte kosta någonting… Det ska 

helst vara inom vår öppenvård. Det är ju bra till en viss del, men det där kan jag väl ändå 

känna att jag skulle vilja kunna påverka mer. Ibland känns det som att man måste liksom 

lägga fram kanske bra argument för att det ska kunna bli en placering. I och med att man har 

jobbat ett tag här så vet man litegrann att de är det här som den här ungdomen behöver.  – 

Socialsekreterare  

 

Socialsekreterarna förklarade att det är deras eget ansvar, huruvida de med hjälp av sin 

yrkesskicklighet lyckas få inflytande för beslut om insatser. 

 

Det är mitt ansvar att lägga fram argumenten på ett tillräckligt övertygande sätt… och detta 

lär man ju sig med åren… Det är ju lite learning by do it. Då är det väldigt sällan chefen 

säger nej till de insatser som jag föreslår. Men man behöver förbereda sig… om man inte kan 
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lägga fram sina argument på ett bra sätt kommer chefen förmodligen inte att köpa mitt 

förslag. – Socialsekreterare  

 

Citatet illustrerar vikten av hur socialsekreterarna lägger fram sina förslag på insatser, då 

deras individuella argumentation blir avgörande för vad chefen väljer att besluta. Ju längre tid 

socialsekreterarna har jobbat med sitt yrke, desto skickligare kan denne använda sina egna 

resurser för att få inflytande över de insatser man vill få till stånd. Om socialsekreteraren mot 

förmodan aldrig kan lägga fram sin argumentation på ett tillräckligt bra sätt, skulle det med 

hänsyn till vad som sagts i intervjuerna leda till att socialsekreteraren inte skulle få något 

inflytande över insatserna. Därför är socialsekreterarnas kunskap och erfarenhet deras främsta 

resurser i organisationen. Socialsekreterarna måste först lära sig att bemästra dessa resurser 

för att genom det kunna vinna sitt inflytande och eget ansvar på arbetsplatsen. 

Socialsekreterarnas skicklighet är dock endast en parameter. Den avgörande punkten för hur 

kostsamma och hur många insatser som kan beviljas beror naturligtvis på den mängd resurser 

organisationen förfogar över. 

 

Jag har jättemycket inflytande tycker jag. Men det är klart, finns det inga pengar så finns det 

inga pengar… - Socialsekreterare 

 

Det är viktigt att socialsekreterarna lär sig använda sina egna resurser för att få inflytande i 

arbetet men det är lika viktigt att organisationen har tillräckligt med resurser. Enligt Ahrne 

(1994) investerar en socialsekreterare sin tid och sitt engagemang gentemot sina klienter, 

vilket medför att socialsekreteraren har ett ansvar över sina klienter. Om socialsekreterarna till 

slut inte känner att de kan nyttja de gemensamma resurserna i organisationen på ett 

betydelsefullt sätt, försvinner motivationen och med tiden kommer de troligtvis att söka sig 

till en annan organisation (Ahrne, 1994, s. 12-13). Detta skulle kunna vara en faktor bakom 

den höga personalomsättningen hos socialsekreterare. 

 

Socialsekreterarna är anställda för att utreda och för att sedan ge förslag på insats till dennes 

klient. Klientens välmående blir socialsekreterarens främsta mål. Huruvida organisationen kan 

uppfylla detta mål beror till stor del på mängden resurser organisationen kan tillhandahålla. 

Enhetscheferna har i mångt och mycket samma mål som socialsekreterarna i organisationen 

men har ett övergripande ansvar för enhetens budget. Enhetschefernas fokus på att hålla 

budgeten och socialsekreterarens fokus på klientens välmående skulle kunna förklara olika 
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prioriteringar i organisationen. Det är genom resursfördelning i organisationen som målen kan 

genomföras.  

 

[...]Man måste ju fördela... det är ju det som de handlar om egentligen. Det blir en utmaning 

om hur man ska lägga upp budgeten på bästa sätt. – Enhetschef  

 

Trots att socialsekreterarna och enhetscheferna har en strikt budget att utgå ifrån så ansåg 

majoriteten av informanterna att begränsningen av resurserna inte enbart innebär har en 

negativ inverkan på yrket som sådant. Denna begränsning ses även som en positiv del av 

yrkesrollen då det skapar en utmaning och tvingade dem till att vara mer innovativa i sitt yrke. 

Diskussion 

Inflytande och ansvar är något man har, men vad är egentligen ett stort eller litet inflytande 

och ansvar och vilken påverkan får det för medarbetaren? Syftet med denna studie är att 

undersöka hur mycket inflytande och eget ansvar socialsekreterare uppfattar att de har, i 

relation till vad enhetscheferna uppfattar att socialsekreterarna har i deras arbete. För att 

kunna besvara syftet har vi tagit hjälp av följande frågeställningar: 

 Hur stort inflytande och eget ansvar upplever socialsekreterarna att de har gällande 

verksamhetens handläggning och insatser? 

 Hur stort inflytande och eget ansvar kring verksamhetens handläggning och insatser 

upplever enhetscheferna att socialsekreterarna har? 

 

Hur stort inflytande och eget ansvar upplever socialsekreterarna att de har gällande 

verksamhetens handläggning och insatser? 

 

Socialsekreterarna upplevde det som att de har stort inflytande och eget ansvar gällande 

verksamhetens handläggning och insatser. Gällande handläggningsprocessen får de lägga upp 

det helt fritt, så länge de följer socialtjänstlagen, organisationens riktlinjer och regler. 

Informationsinsamlandet kan se olika ut där socialsekreterarna frivilligt väljer hur ofta de ska 

träffa sin klient, så länge allt sker inom ramarna för socialtjänstlagen. Hur en socialsekreterare 

väljer att lägga upp handläggningen för sina klienter är individuellt. Vissa gillar att ha mycket 
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kontakt med sina klienter för att kunna skapa en nära relation, medan andra förespråkar 

motsatsen och menar att man bör vara försiktig med att få en allt för personlig relation till 

klienten. Anledningen till det senare motiveras med att en allt för nära relation till sin klient 

kan medföra svårigheter med att förhålla sig objektiv i sina bedömningar och därmed 

undermineras professionalismen i yrkesrollen. 

 

Enligt regelverket har socialsekreterarna inte någon beslutsrätt angående de insatser som 

klienter kan få beviljade. Trots det ansåg samtliga informanter att deras inflytande över 

insatser var så pass stora att chefen i princip alltid tog de beslut som är i linje med vad 

socialsekreteraren föreslog. Hade informanterna upplevt det som att de inte hade något 

inflytande över sina arbetsuppgifter skulle de istället förlora sitt engagemang och drivkraft. 

Informanterna ansåg att mängden inflytande är en indikator från chefen att de utfört ett 

professionellt arbete. 

 

Hur stort inflytande och eget ansvar kring verksamhetens handläggning och insatser 

upplever enhetscheferna att socialsekreterarna har? 

 

Enhetscheferna delar socialsekreterarnas beskrivning av friheten att själva lägga upp 

handläggningsprocessen efter smak och tycke. Enhetscheferna framhävde deras egen roll i 

handläggningsprocessen som närvarande och deltagande. Detta skiljer sig en del från vad 

socialsekreterarna sa, där de framställde chefen som en person som endast är med och deltar i 

handlingsprocessen när det kommer till mer komplicerade fall eller när socialsekreterarna 

behöver råd eller stöd. På frågan hur mycket ansvar i arbetet socialsekreterare har, svarade 

enhetscheferna att deras ansvar var att genomföra rättvisa handläggningsprocesser. Det är 

enhetscheferna som har det yttersta ansvaret för handläggningsprocesserna där alla insatser 

beviljas. Däremot uppgav enhetscheferna att de nästan alltid tog beslut i linje med 

socialsekreterarnas rekommendationer.  

 

Socialsekreterarna sätter stor vikt vid sitt inflytande i arbetet och ger anledningar som är i 

linje med Hultbergs (2007) resonemang att inflytande över ens arbete medför en känsla av 

meningsfullhet. Varför socialsekreterarna sätter stor vikt vid deras inflytande skulle kunna ha 

att göra med sina arbetsuppgifter. Då socialsekreterarna arbetar med att hjälpa utsatta 

människor blir känslan av kontroll över vad som händer med klienterna efter 

handläggningsprocessen kopplat till det ansvar socialsekreterarna känner för sina klienter. 
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Socialsekreterarna menade att om enhetschefen inte skulle ge dem detta inflytande skulle 

deras arbete kännas meningslöst och de skulle slutligen välja att söka sig till en annan 

stadsdel. Skulle de inte få utlopp för denna ansvarskänsla skulle det kanske kunna ge samma 

uttryck som Ågren (2003) tar upp nämligen att en hög arbetsbelastning kombinerat med 

bristande inflytande får en negativ effekt för ens hälsa. Socialsekreterarnas känsla av att 

kunna hjälpa och göra skillnad bekräftas genom de insatser de vill få till stånd. 

Enhetscheferna framhävde att det var viktigt och ge socialsekreterarna inflytande över 

besluten eftersom det är socialsekreterarna som har den största kunskapen om klienten. Detta 

även för att bibehålla socialsekreterarnas engagemang som i sin tur ökar produktivitet och 

arbetsglädje. Detta är i linje med Tannenbaum (1962) som menar att ett ökat inflytande och 

kontroll i arbetet inte bara ökar produktiviteten utan även motivationen och självförtroendet.  

 

Vår studie har visat att socialsekreterarna och enhetscheferna är i koncensus gällande hur 

mycket inflytande och eget ansvar socialsekreterarna upplevs åtnjuta i sin yrkesroll på 

stadsdelsförvaltningen. Socialsekreterarna ansåg att det fanns en koppling mellan storleken av 

inflytande och chefens förtroende för dem i yrket. Det är intressant hur inflytande kopplas till 

belöning i arbetet utifrån socialsekreterarnas perspektiv. Detta är i linje med Spector (1986) 

som menar att ett ökat inflytande i arbetet ökar de anställdas prestation och arbetsglädje. Där 

av verkar det som att den stadsdelsförvaltning vi har gjort vår undersökning på har lyckats 

finna en balans i inflytandet över arbetet för socialsekreterarna. Detta kan också bekräftas av 

den låga personalomsättningen på enheterna och den relativt låga graden av sjukskrivningar.  

 

Socialsekreterarna framhävde att deras eget ansvar väger tungt beträffande inflytandet i 

beslutsprocessen. De menade att, den främsta anledningen till att enhetschefen inte beviljade 

de insatser som socialsekretaren föreslog, var på grund av att de själva inte hade gjort ett 

tillräckligt bra jobb med att motivera föreslagen insats. Socialsekreterarna ansåg med andra 

ord att det är deras ansvar att vinna inflytande över besluten genom sin yrkesskicklighet. 

Svensson (2011) menar att ansvar betyder att man kan ställa till svars för sitt handlande. Detta 

är intressant då socialsekreterarna känner att de inte bara har ansvar över sitt eget inflytande 

utan de känner också ett ansvar för sina klienter. Detta kan förefalla självklart men om man 

plockar isär organisationsstrukturen faller inget formellt ansvar på socialsekreterarna. Det 

formella ansvaret faller helt på enhetscheferna. Således innebär det stora handlingsutrymmet 

socialsekreterarna har över handläggningsprocessen ett ansvar då frihet i arbetet är direkt 
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kopplat till ansvar. Anledningen är att när en individ ges utrymme att handla fritt förväntas 

man kunna ställas till svars och motivera sitt handlande. 

 

Det är intressant hur uppfattningen av ansvar i arbetet skiljer socialsekreterare och 

enhetschefer åt. Enhetscheferna har det juridiska ansvaret som de inte kan bortse från 

eftersom det är organisationen som har tilldelat dem detta ansvar. Socialsekreterares ansvar är 

en uppfattning som införlivas genom den frihet organisationen ger dem i yrket. Detta 

resulterar i ett emotionellt ansvar snarare än ett formellt ansvar. Det kan tänkas att känslan av 

ansvar som socialsekreterarna känner för klienterna är en viktig anledning till att de finner 

mening i arbetet. 

 

Varje gång socialsekreterarna ska ge förslag på insats måste de kunna visa upp för chefen att 

förslaget har genomgått en noggrann handläggningsprocess. Denna frihet i 

handläggningsprocessen har ett inbyggt ansvar som man inte kan bortse från. Detta skulle 

kunna förklaras utifrån Svensson (2011) som skriver att organisationer som vilar på ett 

politiskt styre utgör en påtvingad kraft i form av ansvar gentemot deras medlemmar, då 

organisationen vilar på ett samhällsuppdrag. Detta kan uppfattas som paradoxalt eftersom 

socialsekreterarna å ena sidan inte har något formellt ansvar samtidigt som de inte kan 

frånsäga sig ansvaret då de arbetar på uppdrag av samhället. Detta kan förstås som två 

dimensioner av ansvar. Den ansvarsdimensionen enhetschefen beskriver tar sin utgångspunkt 

i deras egen yrkesbeskrivning där de är formellt ansvariga för klienterna. Den dimensionen av 

ansvar socialsekretera beskriver tar dels sin utgångspunkt i det allmänna ansvaret 

organisationen tilldelar alla sina medlemmar och dels de emotionella ansvaret som infinner 

sig då man arbetar med människor. 

 

Socialsekreterarna tycker att det är viktigt med ansvar och inflytande i deras arbete samtidigt 

som de säger att det inte skulle orka ta mer ansvar och inflytande. Detta kan också förfalla 

paradoxalt då mycket av forskningen pekar på att anställda som har mycket ansvar och 

kontroll över sitt arbete är mer nöjda, engagerade och känner en högre arbetstillfredsställelse 

(Spector, 1986, s. 1005-1006). Således borde detta innebära att ”lagom” med ansvar och 

inflytande är positivt för hälsa och ”alltför mycket” ansvar och inflytande har en negativ 

effekt på hälsan. Detta är problematiskt då frågan kvarstår om vem det är som avgör vad som 

är ”lagom” respektive ”alltför mycket” ansvar i arbetet.  
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Som förslag på vidare forskning skulle det vara intressant att studera hur inflytande och 

arbetsbelastning varierar mellan olika förvaltningar. Exempelvis kan det antas finnas en 

upplevd skillnad mellan en resursstark kommun såsom Täby och en resurssvag kommun 

såsom Botkyrka. Det skulle också vara intressant att studera skillnader runt om i landet och 

skillnader mellan olika politiska styrda förvaltningar.  
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Bilaga 1 

Brev till informanterna  

Hej! 

Vi heter Malin Karlsson och Rebecca Östrand och studerar Sociologi III på Stockholms 

universitet. Vi skriver vårt examensarbete om inflytande och eget ansvar på arbetsplatsen. Vi 

ämnar att undersöka socialsekreterares uppfattning av inflytande och eget ansvar i arbetet i 

relation till enhetschefers uppfattning av socialsekreterarnas inflytande och eget ansvar i 

arbetet. Vi tycker att det är viktigt att undersöka om socialsekreterares och enhetschefers 

uppfattningar går isär eller ihop då dennes uppfattning skulle kunna påverka ens arbetsglädje. 

Anledningen till att vi vill jämföra socialsekreterares och enhetschefers uppfattningar är då 

enhetscheferna är socialsekreterarnas närmaste chef, där av finner vi det intressant att se om 

två parter som arbetar nära varandras uppfattningar ändå kan gå isär eller ihop. Vi önskar 

därför att: intervjua dig som antingen är socialsekreterare eller enhetschef på en 

stadsdelsförvaltning.    

 

Intervjuerna kommer max ta 60 minuter. Då vi har en snäv tidsram med en deadline önskar vi 

gärna att intervjuerna genomförs mellan den 5-12 november. Deltagandet är helt frivilligt och 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt och enbart användas för detta examensarbete. 

Vi kommer spela in intervjuerna då vi måste kunna analysera materialet för studien, därefter 

kommer inspelningarna raderas.  Vi kommer inte att skriva ut vem som sagt vad eller vilken 

stadsdelsförvaltning vi utför intervjuerna på. Alla intervjuer kommer att vara anonyma och 

frivilliga.  

 

Vi skulle verkligen uppskatta om vi får möjlighet att intervjua dig som kan tänka sig dela med 

sig av sina erfarenheter och uppfattningar. Du kommer självklart att få ta del av uppsatsen när 

den är färdig. För vidare frågor och funderingar kontakta gärna oss på: e-post/telefonnummer   

Med Vänliga Hälsningar 

Malin Karlsson & Rebecca Östrand  
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Bilaga 2 

Intervju enhetschef 

 

Inledande frågor 

Hur gammal är du? 

Beskriv lite om din tjänst. 

Hur länge har du arbetat just inom denna tjänst? 

Hur kommer det sig att du blev enhetschef? 

Vad har du för en tidigare bakgrund? 

Formella/ organisatoriska frågor 

Hur länge har avdelningen sett ut som den gör nu? 

Hur ser personalinflytandet ut inom verksamhetens beslutsprocesser? (Här menas 

beslutsprocesser kring handläggningsprocesser och insatser) 

Vad har socialsekreterarna för möjligheter att fatta egna beslut gällande handläggning och 

insatser? 

Efter handläggningsprocessen, hur stort inflytande har socialsekreterarna över de beslut som 

tas? 

I vilken mån kan du som chef ge utrymme för dina medarbetares inflytande gällande 

beslutsprocesserna? 

Egna erfarenheter och synpunkter 

Ger ni socialsekreterarna så mycket självständigt beslutsrätt som ni anser vara möjligt? 

Hur viktigt är det att socialsekreterarna känner ett inflytande kring de beslut som tas?  

Hur tror du att ett ökat/minskat inflytande i beslutsprocessen för socialsekreterarna skulle 

påverka organisationen? 

Hur stort inflytande har du som chef att kunna ge medarbetarna handlingsutrymme utifrån de 

regelverk som finns?   
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Vilka eventuella tänkbara risker med för mycket handlingsutrymme och möjligheter till egna 

beslut för socialsekreterare?  

Vilka eventuella tänkbara risker med för lite handlingsutrymme och möjlighet till egna beslut 

för socialsekreterare? 

Bilaga 3 

Intervju socialsekreterare 

 

Inledande frågor 

Hur gammal är du? 

Hur kommer det sig att du har valt att bli socialsekreterare? 

Beskriv gärna lite om din tjänst. 

Skulle du vilja berätta lite om hur handläggningsprocessen går till? 

Hur länge har du arbetat i verksamheten 

Formella/organisatoriska frågor 

Hur länge har avdelningen sett ut som den gör nu? 

       Har det skett någon omorganisering som har påverkat din tjänst?   

       Hur ser ditt inflytande ut gällande de beslut som tas? 

Efter handläggningsprocessen, hur stort inflytande har du över de beslut som tas? 

Vad har du som socialsekreterare för möjligheter att fatta egna beslut? 

Egna erfarenheter och synpunkter 

Hur ser ditt inflytande ut i olika beslutsprocesser? 

För att du ska kunna göra ditt arbete som socialsekreterare så bra som möjligt. Hur viktigt är 

inflytande och självständighet för dig? 

Hur skulle du vilja beskriva ditt handlingsutrymme inom de olika beslutsprocesser? 

Hur självständigt kan du ta beslut över handläggningsprocessen och insatser? 

Hur tror du att ett ökat/minskat inflytande i beslutsprocessen för en socialsekreterare skulle 

påverka organisationen? 

 


