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The aim was to study how socialworkers were articulating their horizontal change of work. 

Following questions were used: How does social workers explain and after explain their 

change of work? How does the social worker give meaning to the process? Which 

considerations were undertaken during the process? This socialconstructivist study was based 

upon seven qualitative interviews with social workers in different functions employed by 

municipalities. A thematic text analysis was used as model for analysis. Three entries in their 

way of talking about and explaining work changes were found: push and pull factors, aspects 

of loyalty and engagement in work. Though, articulated thoughts about the own career 

strivings and identity in work delivered crucial information about the process of change. 

Further horizontal steps were seen as a natural pathway and dominated the perspectives. 

Common push factors in the former job were found in relations to work tasks, organizational 

changes, leadership and management, discretion, protest and loyalty but also in practical 

issues according to life balance. Pull factors, perceived attractive conditions in the new job, 

were found in more interesting and specific work tasks, increased discretion, possibilities to 

express creativity and engagement, developmental possibilities, increased autonomy, 

possibilities to specific work tasks and advancements. The study implies further questions 

about the professional identity of social workers in relation to organizational culture and 

management.   
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Förord 

För det mesta överdriver nog författare betydelsen av sitt eget arbete. Det är så lätt att 

uppslukas när man sitter där och skriver, läser och funderar. Och ont gör det emellanåt och 

ibland är det roligare än roligast och ibland undrar man om man är i samma värld som någon 

annan. Musik som förströelse ger luft. Sociala teorier är viktiga och handlar om oss själva. 

Denna uppsats ger inga patentlösningar eller kanske ens sanningar, men den ger redskap för 

ytterligare funderingar kring arbete och arbetsbyten. Enjoy! I övrigt håller jag med i denna 

lustiga formulering:  

  

 Det finns något som man bara finner på ett ställe i världen.  

Det är en stor skatt som man kan kalla existensens uppfyllelse.  

Och den plats där skatten finns är just där man står. 

     Martin Buber 

  

Här kommer ett tack till ”mina” intervjupersoner för att ni välvilligt ställde upp och lät er 

intervjuas. Utan er och era erfarenheter som ni så frikostigt delade med er av hade det inte 

blivit någon uppsats. Tack så mycket! 

 

Jag vill även passa på att tacka Göran Jönsson, socialchef i Helsingborgs stad, som gett mig 

förtroendet att arbeta med strategisk utveckling och för de kommentarer som han bidragit med 

i slutskedet av detta uppsatsarbete. Tack även till Leif Redestig, utvecklingsledare PArT, 

Stephan Thelandersson, utvecklare, och Bo Lindblad, verksamhetschef på Barn och familj, för 

diskussioner och kommentarer.  

 

Tack till Johanna Nihlén, informatör/journalist, och David Bergström, webbredaktör/fil. mag i 

statsvetenskap, för korrekturläsning och kommentarer. 

 

Tack till Anna-Lena Strid på Socialhögskolan/Campus Helsingborg för inspiration. 

 

Slutligen vill jag rikta ett stort och varmt tack till Sune Sunesson, professor emeritus vid 

Lunds universitet, för god handledning i detta uppsatsarbete. Tack Sune!  

 

Helsingborg i augusti 2011 

Mikael Bengtsson 
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1. Inledning 

Denna studie handlar om socionomer som har gjort horisontella byten av jobb samt om hur de 

artikulerar denna bytesprocess. Med horisontell menas i detta sammanhang att bytet inte 

förändrat den tjänstemässiga positionens nivå i relation till den hierarkiska strukturen. 

”Att byta jobb är ett jobb”, sade en arbetsmiljöexpert för några år sedan i ett möte där vi 

diskuterade organisationsförändringar och hälsoaspekter. I samma veva sades att förändringar 

i organisationer verkar bidra till just jobbyten. Kanske är det så att många personer ser över 

sin yrkesmässiga tillvaro i sådana situationer, där det uppkommer tankar som: Vill jag det 

här? Vad blir det av mig i det nya? Men kanske föds även djupare frågor sammanbundna med 

identitet, som exempelvis: Vem är jag? Vad är det jag är i för någonting? Vart är jag på väg? 

Men tankar på att byta jobb kan säkert dyka upp av en mängd olika anledningar, inte minst 

genom möjligheter som lockar, eller genom viljan att tillhöra en grupp som man upplever 

likheter med. Eller kanske utifrån en önskan om högre grad av arbetsglädje, mer intressanta 

arbetsuppgifter, högre lön och utmaningar eller för att lämna missnöje och tristess. En del 

personer verkar se allt ur ett längre perspektiv och planerar sina jobbyten utifrån framtida mål. 

En kvinna i chefsposition berättade en gång för mig att hennes enkla strategi genom åren varit 

att byta jobb vart femte år, och att hon hållit sig till denna strategi oavsett hur väl eller illa hon 

trivts när tiden för ett jobb var ute. Så för mig verkar det som att folk, och däribland 

socionomer, byter jobb av många olika anledningar. Och att processen kring byten kan se 

väldigt olika ut. Som yrkesverksam socionom har jag många gånger funderat över denna 

förändrings- och bytesprocess samt över vilken typ av medvetenheten och kunskap som spelar 

roll i att komma till beslut. Samtidigt har jag undrat över vad som kan tänkas skilja denna 

process från andra individuella beslut om förändring. Andra frågor som för mig är oklara 

handlar om: Vilka mekanismer är det som inverkar och hur inverkar de på socionomen i 

dennes beslut om den förändring som ett byte av jobb innebär? Hur tänker en socionom inför 

en sådan förändring? Vad betyder ett jobb utöver lönemässiga aspekter och vad fyller det för 

funktion?  

      Denna studie tar sin utgångspunkt i människans sätt att relatera sig till sin omvärld, inte 

bara till andra individer utan också till grupper, till organisationer, till saker och till karriär i 

en samhällelig samtida kontext. Här ges socionomer utrymme att artikulera sina byten av jobb 

och dessa beskrivningar ska förstås mot bakgrund av att människan är en social varelse och att 

allt hon talar om, allt hon tänker och allt hon gör förutsätter samhället och det sociala (Israel, 

1979). Individen är på en gång en följd av samhället och orsak till samhället, där interaktionen 

kan sägas vara i mittpunkten (Eskola, 1982). Och detta gäller då även arbetsmarknaden, 
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organisationer, arbetsställen och arbetsgrupper, som i alla sina delar ingår i samhällets kontext 

och kultur. Men i denna studie är det alltså inte interaktionen som hamnar i blickfånget utan 

hur individen relaterar sig till sin omgivning, där den teoretiska utgångspunkten utgörs av den 

relationistiska socialpsykologin (Israel, 1979). Denna utgångspunkt förutsätter språket på den 

kunskapsteoretiska nivån. Att ha ett språk innebär att kunna göra korrekta utsagor om hur man 

relaterar till sin omvärld, och språk är alltid socialt. Att tala ett språk och att kunna 

kommunicera med varandra på ett meningsfullt sätt kräver flera personer och förutsätter att de 

har något som existerar mellan dem, alltså något gemensamt. Detta som finns där mellan dem 

är intersubjektivt och måste förutsättas för att vi ska kunna tala överhuvudtaget (ibid.). 

Människan är en produkt av sin sociala miljö, men är samtidigt högst delaktig i formandet av 

sin omgivning (Eskola, 1970). Vi verkar dras till vissa grupper, relaterar till individer och 

grupper och väljer vår tillhörighet utifrån förutsättningar, önskningar och andra motiv liksom 

utifrån föreställningar om vad som passar, valfrihet, karriär, autonomi och så vidare. Vi väljer 

också bort. Ur ett annat perspektiv är vi aktörer i olika strukturer med en öppen fråga kring 

determinism och voluntarism.  

      Under mina drygt 17 år som yrkesverksam socionom i olika kommunala och därmed 

politiskt styrda verksamheter har jag i olika omgångar och sammanhang reflekterat över såväl 

organisationens som professionens kraft. Ibland har det förefallit som att dessa krafter har 

olika mål och vilar på olika grundantaganden om världen, olika kunskapsmassa och delvis 

olika värderingar. Professionskultur och organisationskultur står i ett beroendeförhållande till 

varandra med gemensamma nämnare, samtidigt som relationen mellan de båda kulturerna på 

vissa punkter verkar oförenlig eller åtminstone konfliktfylld. Och mitt i detta hittar vi 

tjänstemannen, människan, arbetsgruppen, relationerna på kors och tvärs, yrkesmänniskans 

strävanden och förhoppningar, föreställningar, karriärvägar, möjligheter och begränsningar 

med mera. Här finns även gruppens kultur; det vill säga individernas sätt att vara gentemot 

varandra, normer, skrivna och oskrivna regler, relationer till kaffedrickande, raster och 

kylskåp, sätt att prata, vem som talar när och om vad, vad som är acceptabelt att säga och så 

vidare. Och detta kan såklart vara av betydelse för individens benägenhet att stanna kvar i en 

arbetsgrupp och i organisationen var i gruppen ingår.       

      Organisationen som hemvist för socialt arbete rör sig verksamhetsmässigt i 

skärningspunkten mellan det offentliga och det privata (Johnsson, Laanemets och Svensson, 

2008). Socialt arbete är en socialt konstruerad normativ praktik, där socionomer har att både 

kontrollera människor och verka för deras välbefinnande. Frågor som rör handlingsutrymme 

och autonomi för den enskilde socionomen är centrala, där såväl organisation som profession 
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återfinns i diskussionen. Handlingsutrymme kan definieras som de situationsbundna 

frihetsgrader en tjänsteman har att fatta beslut inom under givna förutsättningar (Evans och 

Harris, 2004). Professionsmässiga aspekter handlar om hur kunskap och kompetenser 

används, reproduceras och konstrueras i och av möten mellan socialarbetare och brukare 

(Johnsson, Laanemets och Svensson, 2008). Samtidigt har organisationen behov av 

legitimitet, och av att bevaka sin legitimitet och kontrollera att de samhälleliga uppdragen 

utförs på ett tillfredsställande sätt och i överensstämmelse med politiska beslut (ibid.). 

Demokratiskt tillsatta politiker fördelar resurser, definierar mål, delegerar och bär det yttersta 

ansvaret för organisationen i stort. Och kanske kan socialarbetarens relation till såväl chefen 

som till resten av organisationen och till den relativa autonomin ha betydelse för 

benägenheten att stanna, göra sorti, protestera och känna lojalitet. Tolkning och språk är 

centralt då socionomer väljer ut och filtrerar sina kommentarer till kollegor, chefer och 

politiker (Jacobsson, Thelander & Wästerfors, 2010). Utövandet av socialt arbete präglas av 

organisationens krav och bygger på en kontinuerlig filtrering och informationskonstruktion, 

där vardagligt klientprat ingår. Talet om klienten blir en del av arbetet och vad som uppfattas 

vara ett kompetent sätt att prata om klienter kan variera med arbetsplatsens lokala kultur 

(ibid.). Detta blir också en del av den kultur som arbetsgruppen och individen verkar och 

befinner sig i vare sig det handlar om tjänstemöten eller lunchraster.  

       Skau (2008, s. 122) belyser de strukturella betingelserna som socialt arbete utförs under, 

och pekar speciellt på fyra strukturella drag hos hjälpinstitutionen i fråga: 1) den informella 

organisationskulturen med gemensamma normer, värden, attityder, handlingsmönster, 2) en 

formell och en informell statushierarki, 3) sammanhållning, gemenskap och lojalitet mellan 

dem som arbetar tillsammans och 4) de professionellas behov av enighet och rädslan för att 

bli utstött ur arbetsgemenskapen. Utöver att anställda socionomer förväntas vara förtrogna 

med sin organisations regelverk måste de också kunna agera i överensstämmelse med 

överordnade etiska och yrkesmässiga normer. Arbetet inrymmer situationer som alltid kräver 

sakligt grundad bedömning och personligt omdöme, där inga standardregler eller allmänna 

föreskrifter kan ge ledtrådar som täcker alla de oförutsedda situationer som uppstår i 

samspelet människor emellan. Här spelar bland annat organisationskulturen en viktig roll som 

bas för en gemensam kodex av värden, normer och förhållningssätt. Dessa binder samman de 

enskilda handlingarna (ibid.). Även professions- och gruppkultur spelar så klart viktiga roller i 

detta sammanhang. 

      Språk är centralt för välfärden, organisationer, grupper, klienter/brukare och socionomer, 

då språkanvändningen definierar, konstruerar och utgör själva kärnan i tolkningar och 
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bedömningar. Inom ett fält som socialt arbete eller i en organisation; det vill säga i en 

diskursiv praktik där strukturer bestämmer vad som är vetbart, utsägbart, tänkbart, möjligt att 

urskilja och beteckna vid en given historisk tidpunkt, utvecklas en institutionell diskurs som 

utmärks av vissa normsystem, där språk och makt är nära sammanbundet. En diskurs är batalj, 

strategiskt fält och vapen (Foucault, 2008) och finns inte bara i sättet att tala om något utan 

finns lika mycket i det som inte sägs, beteendemönster, attityder, rumsliga dispositioner med 

mera. Den diskursiva formationen; det vill säga regelbundenheterna i detta system av 

relationer som upprättas mellan olika diskurser, styrs av samspelande regler som med tiden 

gör det möjligt att olika ting uppstår, framträder och förändras. Språket, diskursen, den 

diskursiva formationen och den diskursiva praktiken inte bara konstruerar fenomen utan de 

fungerar också disciplinerande, kontrollerande och exkluderande. De bestämmer vem som 

kan tala om vad var och skiljer mellan vad vi godtar och vad vi förkastar, mellan vad som 

anses sant och falskt i ett visst sammanhang (Foucault, 1969/2002). Fenomen och problem 

som socionomen möter väntar inte i en slags skuggvärld för att hämtas fram och bli synliga 

och de har ingen evig och oföränderlig existens i sig, då de inte finns innan detta nät av 

diskursiva relationer gett dem form i språket. Och någonstans inom de föränderliga, 

tidsspecifika sociokulturella ramarna befinner sig socionomen, där den diskursiva kampen står 

mellan och inom bland annat organisations-, professions- och gruppkultur. De socialarbetare 

som står i fokus för denna studie har alla det gemensamt att de av olika anledningar bestämt 

sig för att byta jobb. De har gjort horisontella arbetsbyten; det vill säga bytt till jobb på 

samma hierarkiska nivå som det de bytte från. De har gjort något annorlunda än de som 

stannade kvar. Denna studie riktar alltså in sig på människan som lämnar ett sammanhang för 

att gå till ett annat. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera hur några socialarbetare artikulerar horisontella 

arbetsbyten. Följande frågeställningar används för att besvara mitt syfte: 

 

- Hur förklarar och efterförklarar socialarbetaren sitt byte av jobb? 

- Hur ger socialarbetaren mening till processen?  

- Vilka överväganden gjordes? 
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2. En teoretisk tolkningsram 

Arbete ses vanligen som ett samlingsnamn för en aktivitet som leder till produktion av varor 

och/eller tjänster för ekonomisk aktivitet i olika sorters samhällen oavsett hur ekonomin för 

det sociala systemet är organiserat (Solomon, 2010). I detta kapitel vill jag ge en teoretisk ram 

kring arbetsbyten. Teorin presenteras under rubrikerna 2.1 Socialkonstruktionistiskt 

perspektiv, 2.2 Begreppet attraktion, 2.3 Exit, voice and loyalty och 2.4 Begreppet karriär. 

Här finns inget avsnitt som specifikt behandlar tidigare forskning, då tidigare forskning är 

utspritt i diskussionerna om problem och teori.       

      I det första avsnittet belyser jag socialkonstruktionismen, som utgör mitt vetenskapliga 

förhållningssätt och som är grundläggande i detta examensarbete. Analysmodellen utgår från 

detta perspektiv. 

      I andra avsnittet belyses begreppet attraktion. Arbete för samman människor i definierade 

roller och det finns anledning att uppmärksamma dess sociala drama (Hughes, 1958/1981:53). 

I många yrken är kontakten med kollegor den för arbetet mest avgörande (ibid.). Begreppet 

attraktion hör hemma inom den relationistiska socialpsykologin. Avsnittet belyser och bidrar 

med förståelse kring interaktion och relationer på en arbetsplats och hur dessa faktorer kan ha 

betydelse i processen kring arbetsbyten.  

      I det tredje avsnittet belyses det heuristiska redskap som utgörs av exit, voice and loyalty. 

Redskapet ger möjlighet att förstå mekanismer av lojalitet, protest och sorti, som är av 

betydelse i arbetslivet i stort såväl som för förståelsen av arbetsbyten. Den som slutar på ett 

jobb gör exit (sorti), men loyalty (lojalitet) och voice (protest) finns inbakat i övervägandena 

innan sorti.    

      Slutligen ges ett avsnitt om begreppet karriär, då en människas arbete och yrkessträvanden 

ger en god bild av hans eller hennes sociala varande och identitet (Hughes, 1958/1981), och 

därigenom en bild av arbetsbytet. Här beskrivs olika tankemodeller kring karriär. Just dessa 

tankemodeller är viktiga för förståelsen av socionomernas yrkesmässiga riktning och hur 

deras arbetsbyten placeras in i förhållande till mer övergripande karriärsträvanden.  

 

2.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

En kritisk hållning till självklar kunskap är grundläggande inom socialkonstruktionismen. 

Våra olika uppfattningar om världen kan inte betraktas som objektiva sanningar (Winther, 

Jörgensen och Phillips, 2000). Vi är alla en del av en sociokulturell förståelseram, alltså av 

vår tids sanningar som är skapade i och av vår kultur och vårt samhälle. Historiska och 

kulturella föreställningar om världen präglar vårt sätt att förstå och kategorisera vår vardag, 
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som då gör den föränderlig. Människor och vår sociala värld existerar i ett dialektiskt 

förhållande, där båda skapar varandra (Lupton, 1999). Det vi benämner som kunskap formas 

under inflytande av kulturella, historiska, politiska och ekonomiska villkor (ibid.). Våra 

uppfattningar av världen upprätthålls i sociala processer och all kunskap är bunden till sitt 

sociokulturella sammanhang, där denna kunskap konstrueras. (Payne, 2002). Genom att 

anpassa sig efter socialt delade språkliga representationer av den värld som vi accepterar som 

verkligheten skapas vår förståelse av saker och ting. Sociala processer förmedlar och 

organiserar denna kunskap, eller bilden av verkligheten, som ibland betraktas som objektiv. 

Vi skapar alltså gemensamma antaganden om hur saker och ting är och förhåller sig (ibid.). I 

detta arbete försöker jag förstå hur jobbytarna förmedlar sina jobbyten. Språket, det vill säga 

representationssystemet, förmedlar deras tankar som ger förutsättningarna för min tolkning. 

Denna tolkning är i sin tur beroende av och bygger på den förmedling språket möjliggör 

utifrån mina förutsättningar.  

      Vetenskaplig kunskap, eller annan kunskap, är aldrig fri från värderingar och är alltid en 

produkt av ett synsätt (Börjesson och Palmblad, 2007), som manar fram vårt sätt att tala om 

exempelvis jobbyten. Språket förmedlar men förmedlingsprocessen innehåller även våra 

avgränsningar och de alternativ som vi uteslutit. Genom att namnge ting, grupper, individer 

eller händelser har sammanhang skapats och verklighet har producerats, där världen döps och 

sätts i en ständigt pågående process. Språk betraktas inte som ett färdigt system utan som 

handling och ska inte ses som en spegel av verkligheten där ute utan som aktivitet. Diskurser; 

det vill säga vårt sätt att tala om något, kännetecknas av att de avgränsar och utesluter det 

tänkbara och talbara. Så snart man uttrycker något så har en av flera tänkbara versioner av 

verkligheten använts (ibid.). 

      Den sociala konstruktionismen har kritiserats för sin starka betoning av språkets roll i 

skapandet av person och värld (Cromby och Nightingale, 2001). Kritiken riktas mot att enbart 

språkliga analyser varken kan beskriva eller förklara: 

 

- förkroppsligande; kroppsliga faktorers påverkan på sociala situationer och individuell 

aktivitet, 

- materialitet; de sätt som begränsningar och möjligheter i den materiella världen formar 

och påverkar de sociala konstruktioner som vi lever genom och med, 

- makt; institutioners, regeringars och multinationella företags makt och orättvisor som 

uppstår ur dessa strukturella drag i samhället, exempelvis kapitalismen och patriarkatet. 
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Inom konstruktionismen pågår debatt mellan realism och relativism. Kort kan sägas att 

realismen är läran där en yttre värld existerar oberoende av våra representationer kring den. 

Relativismen menar att en sådan yttre värld inte behöver förutsättas eller beaktas, då den är 

otillgänglig för oss både i praktik som i princip. Anammandet av en relativistisk position 

behöver inte innebära ett okritiskt förnekande av en materiell verklighets existens (Burr, 

2004). En relativistisk position, som är min position i detta arbete, innebär problematiserande 

kring idén att verkligheten på något sätt återspeglas i språket och genom andra symboliska 

system. Burr (2004, s. 102) ger en förenklande förklaring: 

 

To over-simplify the positions for the moment, the relativist view  

- , which sees language as generating  

-  

view which sees reality producing our knowledge and descriptions of  

the world. 

 

2.2 Begreppet attraktion  

Att dela samma arbetsplats innebär många gånger att under en längre tid dela en stor del av 

vardagens vakna timmar med arbetskamrater och vi kan sluta oss till att arbetsplatsen 

innefattar mellanmänskliga relationer och interaktion. Interaktion kan förstås som 

individernas ömsesidiga påverkan på varandras handlingar (Goffman, 1959/1998) och sätt att 

fungera när de befinner sig i varandras omedelbara fysiska närhet. Här innefattas all den 

interaktion som pågår vid ett givet tillfälle när ett antal individer befinner sig i varandras 

närhet (ibid.). Och i arbetslivets sammanhang är det då även relevant att tala om teamet, som 

kan ses som en samling individer som måste prestera ett intimt samarbete för att kunna bevara 

en gemensam definition av situationen. Det är en gruppering i relation till en interaktion eller 

till en serie av interaktioner som en relevant definition av situationen upprätthålls under 

(ibid.). Men begreppet grupp problematiseras av Israel (1979), som säger att gruppen ger en 

referensram inom vilken individen kan värdera sig själv och bilda sig en uppfattning om sig 

själv. Vidare sägs att det finns olika definitionsmöjligheter av en grupp, som a) definitioner 

som väljer samspelet mellan individerna som utgångspunkt, b) definitioner som väljer normer 

och roller som utgångspunkt, och c) definitioner som väljer medlemmarnas 

beroendeförhållande som utgångspunkt. Makt och attraktion, eller sett ur en annan synvinkel 

status och solidaritet, utgör de två grunddimensionerna för mellanmänskliga relationer 

(Eskola, 1970). Den tillgivenhet, dragningskraft eller kärlek som vi känner gentemot en annan 
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människa eller grupp kan vi beteckna som attraktion. Känslor av tillgivenhet utgör en viktig 

del av det som kallas människans känsloliv, men attraktionen är också viktig ur 

gruppbildningssynpunkt eftersom attraktionskraften håller samman gruppen och bestämmer 

gränserna för den.  

       Attraktionsrelationen kan se olika ut gällande symmetri och asymmetri, som i sig kan 

vara viktiga aspekter på människors val. Eskola (1970, s. 111) förtydligar detta genom 

följande: 

 

Attraktionen kan lika väl vara en symmetrisk som asymmetrisk relation, 

ty ifall A tycker om B, kan B tycka eller inte tycka om A. I praktiken blir 

attraktionsrelationerna ofta symmetriska, ty människan har en benägenhet 

för att tycka om sådana som hon märker tycker om henne själv. (---) Det 

torde även inverka på saken att individens behov att visa tillgivenhet för  

andra människor korrelerar tämligen starkt med hans behov att bli delaktig 

av andras tillgivenhet. 

 

På samma sätt kan person A tycka om person B, och person B tycka om person C, men person 

A kan tycka om C eller låta bli att tycka om C. Attraktionsrelationen är då nödvändigtvis inte 

transitiv eller intransitiv, även om balansprincipen gör att attraktionsrelationerna tenderar att 

bli transitiva. I ett konkurrerande förhållande kan det se annorlunda ut. Samspelet är ett utbyte 

av bland annat känslor, tillgivenhet och kärlek. Samspelet människor emellan ger olika 

belöningar, men det är även förenat med stora kostnader, där samspelet ibland är bestraffande, 

gör en ångestfylld, förvirrad och tröttar ut. Det kan även vara så att man under tiden förlorar 

vissa andra belöningar. Då man från de erhållna belöningarna drar bort kostnaderna blir det 

kvar ett slags vinst. Den måste överstiga en jämförelsenivå som bestäms av tidigare 

erfarenheter, av de vinster andra fått och så vidare innan det lönar sig att börja ett samspel 

eller fortsätta det. Detta blir en slags ekonomistisk utbytesteori på tillgivenhet (ibid.). Då 

arbetsplatser är samspel mellan människor borde detta teoretiska antagande ha substans kring 

resonemang om jobbyten. Grupperna har var och en sitt uppdrag eller arbete, men å andra 

sidan har de även sina känslorelationer och sina emotioner.  

 

2.2.1 Närhet och likhet 

Grunddimensionerna i mänskliga relationer, makt och attraktion, återspeglas ofta såsom 

rumsrelationer eller som talesätt som beskriver dessa. Attraktion betyder i rumsrelationer 
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närhet. Frånvaron av attraktion ger distans. Den psykiska dragningskraften drar människorna 

rumsligt närmare varandra. Eskola (1970: 116) åskådliggör i det följande: 

 

Fenomenet fungerar även i andra riktningen: människor som kommer i 

varandras närhet börjar tycka om varandra, sådana som råkat för långt  

ifrån varandra fjärmas från varandra. Att man hamnar i varandras närhet  

betyder i allmänhet att samspelet tilltar. 

 

De mellanmänskliga relationerna påverkas och klargörs i någon riktning när personer råkar i 

varandras närhet i och med det tilltagande samspel som då uppstår. Behagliga samspel 

förbättrar relationerna och samspel förknippade med olust och obehag tenderar att försämra 

relationerna. Det behagliga samspelet fortsätter, men i en situation med fritt valt sällskap 

avbryter personerna det samspel som upplevts som obehagligt och avlägsnar sig även lokalt 

från dess objekt. Grupperingarna som uppstår börjar då avspegla känsloreaktionerna mellan 

individerna (ibid.). En sådan avspegling av behagligt samspel på en arbetsplats skulle då, 

enligt mig, kunna ses som ett samspel där det finns möjligheter till: 

 

 a) ett attributionsmönster där individerna tillskriver varandra och kanske 

gruppen positiva egenskaper; 

b) ett samspel där man pratar och har roligt, avslappnat och okonstlat, som 

dessutom är någorlunda fritt från vanligt förekommande attityder,  

institutionella fördomar, social status etcetera. 

 

Men är denna typ av samspel möjlig i längden och inte bara ett önsketänkande eller en 

tankemodell? Återigen blir språket centralt och kanske har förväntningar och besvikelser 

angående detta samspel betydelse för tankar kring att byta jobb. Thomassen (2007) lyfter fram 

olika sätt att se på saken med hjälp av Foucault och Habermas, där Habermas framhäver att 

språk i och för sig är förbundet med makt. Men makten kan övervinnas eller neutraliseras 

genom rationalitet och ett fritt meningsutbyte mellan olika sociala grupper, och därmed är 

herraväldesfri kommunikation möjlig. För Foucault är herraväldesfri kommunikation en 

illusion, och säger istället att makt finns överallt och utövas i ständigt föränderliga relationer. 

Detta förhållande måste i varje enskilt fall analyseras utifrån konkreta frågor som: Vem talar? 

Utifrån vilken ställning? I vilken institutionell kontext? Enligt Foucault är alla sätt att tala om 

något invävda i maktrelationer och språkliga avskiljningsmekanismer. Med hjälp av sannings- 
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och förnuftskriterier blir dessa mekanismer exkluderande. Denna makt kan inte övervinnas, 

den måste avslöjas (ibid.). Och i detta sammanhang finns då även den lilla arbetsgruppen och 

socionomen som bytte jobb, som alla kanske är ständigt fångade i maktrelationernas språkliga 

nät i alla läger eller som jobbar på för att nå det herraväldesfria samspelet.  

Och likheten då? Spelar det någon roll för samspelet om vi är lika eller olika? Eskola 

(1970:117) säger så här: 

 

Någon form av samspel med en person lik en själv är ofta trevligt,  

belönande och med en olik person förbryllande, bestraffande. Å andra  

sidan förenar även samspelet dess olika kontrahenter. Av dessa båda  

orsaker följer att personer som hör till samma gruppering sinsemellan ofta  

är mera lika till vissa av sina personlighetsdrag, attityder och andra  

egenskaper än sådana som hör till olika grupperingar. 

 

Eskola (1970) säger att denna uppfattning; det vill säga innehållet i citatet ovan, är ganska 

känd inom socialpsykologin, och anger som stöd för detta påstående resultaten från flera olika 

undersökningar (såsom Lazarsfeld och Merton, 1954, och Newcomb, 1953, 1959, 1961, 

1965). Här talas det om begreppet värdehomofili, som syftar på sammankopplingen av likhet 

och vänskap, där processen i huvudsak sker mellan personer som till sina attityder 

sinsemellan är likadana. Personernas attityder verkar inte förändras på grund av deras 

sociometriska val, utan de sociometriska valen bestäms på basis av attityderna. Vi verkar 

sträva efter kongruens, samstämdhet, i våra attraktionsval, och denna kongruens kan bestå i 

likheter eller olikheter människor emellan, behovsstruktur, komplementaritet och så vidare.  

Gruppen och gruppegenskaper blir sedan i olika grad produkter av individers egenskaper, 

attraktionsval och de mellanmänskliga relationerna (ibid.). Israel (1979) belyser socialt tryck 

och normbegreppet, som ger likformigt beteende i grupper avseende åsikter, bedömningar, 

attityder, värderingar men också vad gäller yttre attribut som klädsel. Detta likformiga 

beteende kallas gruppstandards, och är resultatet av ett slags subtilt socialt tryck på de som 

tillhör gruppen. Återigen hamnar kommunikation och språk i blickfånget, då människor i en 

grupp är tvungna att kommunicera med varandra. Åsikter och attityder förändras och anpassas 

till varandra genom den anpassningsprocess som sker genom socialt tryck. Men vilken 

funktion fyller då det sociala trycket och likformigheten? Israel (1979) säger att: 

1) Likformigt beteende är en nödvändig eller tillräcklig betingelse för att gruppen eller dess 

medlemmar individuellt ska kunna nå sina mål. Likformigt beteende kan alltså vara ett medel 
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för att uppnå individuella eller gemensamma mål. 2) Gruppen kan, om den uppvisar enhetligt 

beteende, fungera som social realitet, som kan hjälpa oss att orientera mot något som kan 

upplevas som den rätta uppfattningen eller det rätta beteendet. Den sociala realitetsfunktionen 

innebär då att man använder sig av medlemmarnas beteende som informationskälla för 

jämförelse med eget beteende och som bekräftelse på riktigheten i det egna beteendet. Socialt 

tryck leder alltså till likformigt, ej identiskt, beteende. Likformigheten inskränks till de 

personer som har samma funktioner, positioner eller roller. Israel (1979, s. 54) säger: 

  

En av gruppens sociala normer kan just vara, att var och en skall bete sig i 

överensstämmelse med de normer, som gäller för honom. Uttrycket 

”likformighet” refererar alltså till överensstämmelse mellan de förväntningar 

eller önskningar som normen förmedlar och individens beteende.  

 

Även en grupp bohemer kan på detta sätt visa likformigt beteende om deras beteende sker i 

överensstämmelse för någon norm som gäller för bohemer, som exempelvis att vara klädd på 

ett originellt och individuellt varierande sätt (ibid.).   

 

2.2.2 Attraktion och grupprelationer 

Individens attraktion till en grupp eller annan person består av flera motiv, som drar individen 

till denna grupp eller person eller som tvärtom stöter bort individen (Eskola, 1970). 

Sammanhållningen i en grupp, kohesionen, består å sin sida i en sammansättning av de 

attraktionskrafter som gruppmedlemmarna känner till sin egen grupp. Betraktar man de 

individuella motiv som attraktionen är sammansatt av framträder fyra slags motiv som kan dra 

en person till en grupp: 1) de föredelar som gruppmedlemskapet medför för individen, 2) den 

verksamhet som utförs i gruppen och som individen är intresserad av, 3) mänskliga relationer 

inom gruppen som skänker tillfredsställelse, och 4) den sociala uppskattning som 

gruppmedlemskapet medför.  

      Grupper som individen känner särskild dragning till och intresse för, som han gärna 

identifierar och jämför sig med, eller vilkas värderingar och normer han försöker tillägna sig, 

kallas hans referensgrupper. Referensgruppsteorin försöker förklara de värderings- och 

självvärderingsprocesser där individen ställer det han värderar i relation till värden och 

standardmodeller han tagit från någon grupp. Vår attraktion riktar sig lika väl mot hela 

grupper och klasser som mot enskilda individer. Referensgrupperna kan sägas ha en normativ 

funktion, där individen tillägnar sig deras värderingar och normer i sitt eget beteende. För det 
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andra har de en jämförande funktion eller de fungerar som standard eller som referenspunkter, 

med vilkas hjälp individen värderar sig själv och andra människor. Här finns även skäl att tala 

om viktiga referenspersoner, som individen känner attraktion till och som därför påverkar 

hans uppfattningar och beteende. Exempel på sådana referenspersoner kan vara idoler, 

modellpåverkare eller opinionsledare (ibid.). Även Israel (1963) belyser begreppet 

referensgrupp, och med hänvisning till Kelly ges referensgruppen två funktioner; 

jämförelsefunktionen och den normativa funktionen. Med hänvisning till Shibutani belyses 

även en möjlig tredje funktion, där en referensgrupp kan sägas utgöra ett perspektiv för 

individen; det vill säga perspektivet utgör den uppfattning individen har om omvärlden och 

speciellt då det han eller hon anser som självklart. Den eller de grupper som bidrar till att ge 

individen ett perspektiv kallas med detta synsätt referensgrupper (ibid.).   

      De grupper som individen riktar sin attraktion mot kan ses som positiva referensgrupper, 

men det finns även skäl att tala om negativa referensgrupper, som individen avvisar, som han 

inte vill höra till och vilkas normer han inte vill följa (Eskola, 1970, Israel, 1963). Ändå är 

negativa referensgrupper av betydelse för påverkan med mera om undvikandet tar sig sådana 

uttryck att han vill handla precis tvärtemot det som den negativa referensgruppen värderingar 

och normer förutsätter. Den negativa referensgruppen har inflytande på hans beteende även 

om influensen är omvänd, där individen är bunden vid sin negativa referensgrupp på ett 

upproriskt eller antikonformistiskt sätt (ibid.).   

       Det finns anledning att här betrakta referensgrupper på och runt en arbetsplats eller en 

organisation. Här finner vi den referensgrupp som exempelvis en professionsgrupp utgör, men 

vi kan likaväl se referensgrupper i form av facebook-vänner knutna till en och samma 

arbetsplats eller arbetskamrater som väljer andra arbetskamrater för sitt privata primära 

umgänge. Här återfinner vi också den referensgrupp som utgörs av exempelvis en 

ledningsgrupp, som i organisationen är åtskild från övriga medarbetare vad gäller roller, 

funktion, makt och så vidare. Individen kan samtidigt ha flera referensgrupper och helheten av 

den struktur som bildas av individens referensgrupper kan få många viktiga följder för 

identifikation och anpassning till gruppens normer (Eskola, 1970). Om individens 

referensgrupper är så lika varandra att man kan tala om ett odifferentierat 

referensgruppskomplex, är hans identifikation med hela organisationen relativt svag. Starkast 

identifierar sig de med organisationen som har många och inbördes mycket olika 

referensgrupper och som således med åtskilliga attraktionsband är fästade vid 

samfundets/organisationens gruppstruktur (ibid.).  
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       Varför väljer vi de referensgrupper som vi väljer? För att begreppet referensgrupp, som 

syftar till individens medvetande, ska få betydelse i sammanhanget av valet är det nödvändigt 

att resonera kring denna fråga. Både Israel (1963) och Eskola (1970) belyser frågan. Ett 

viktigt skäl kan enligt Eskola (1970) återfinnas i individens upplevda likhet med gruppen, där 

valet av referensgrupp inte nödvändigtvis är en grupp som individen objektivt tillhör; det vill 

säga referensgrupper kan såklart även vara andra grupper än den egna medlemsgruppen. 

Likhetsprincipen förklarar inte helt och hållet hur referensgrupper väljs. När väljer individen 

en sådan referensgrupp som är sådan att hennes ställning verkar sämre i jämförelse därmed? 

När väljer hon en sådan som verkar likvärdig och när väljer hon en sådan som verkar bättre än 

referensgruppens eller referenspersonens? Man kan till exempel tänka sig att någon antingen 

skjuter över skulden för sin dåliga ställning på andra eller själv tar ansvar för den. Kanske kan 

individen som anser sig ansvarig undvika känslor av skam och misslyckanden om han eller 

hon väljer en referensgrupp som i jämförelse med hans egen ställning verkar sämre. 

Angående valet av normativ referensgrupp säger Eskola (1970, s. 126): 

 

För valet av normativ referensgrupp tycks åtminstone den regeln gälla  

att i ett samhälle där människorna strävar efter att höja sig socialt, väljs  

den normativa referensgruppen bland grupper som befinner sig litet  

ovanför ens egen position på rangskalan. 

 

Detta pekar mot att individens attraktionsval med grupper som mål har betydelse för 

individens attityder, åsikter och mål, men har också följder för hennes eller hans värderingar, 

jagbild, beteende och attityder.  

       Kommunikationsförbindelser mellan individer är nödvändigt för att det överhuvudtaget 

ska kunna uppstå grupper och organisationer. Kommunikationen och olika slags språk hör till 

gruppstrukturens grundfaktorer (Eskola, 1970). Och därmed är vi tillbaka till inledningen av 

denna uppsats där jag tar upp om språk, makt och diskurs. I sammanhanget blir ordet 

hegemoni betydelsefullt, där det med hegemoni avses en slags ideologisk och moralisk makt 

som utövas via institutioner och som påverkar de privata och allmänna åsikterna (Eskola, 

1970). Grunden för hegemonin utgörs ofta av olika faktorer som har med språket att göra, 

som i sin tur tillhör samhällets grundstruktur. Språket påverkar genom olika mekanismer 

tänkandet, tolkandet och handlandet (ibid.). I arbetsgruppen finns alltså språket, diskurserna, 

de mellanmänskliga relationerna, sätten som attraktionen verkar på, liksom 

kommunikationsrelationer och processer. Det kan vara både starkt klister och dynamit.  
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2.3 Exit, voice och loyalty 

Socionomer som har bytt jobb har gjort exit; det vill säga sorti, som möjligen föregåtts av 

lojal protest eller kanske av en slags ”couldn´t care less” mentalitet. Jag vill här börja med att 

precisera vad Hirschman (1970) menar med termerna exit, voice och loyalty för att sedan gå 

över till att resonera om hur det heuristiska redskapet och mönstret av exit-voice-loyalty kan 

förstås. Med heuristiskt redskap menas ett redskap för att själv söka nå kunskap och 

problemlösningar. Trots den brett spridda användningen har tillämpligheten av exit-voice-

loyalty dragits med såväl konceptuell oskärpa som brist på underbyggande empiriska data 

(Pfaff, 2006). Hirschman´s teori kombinerar typiskt ekonomiska handlingar som exit (sorti) 

och typiskt politiska handlingar som voice (protest) med den sociologiska faktorn loyalty 

(lojalitet) för att förstå och tolka hur aktörer svarar an på organisatoriska förhållanden. Exit 

och voice, marknadskrafter och icke-marknadskrafter samt ekonomiska och politiska 

mekanismer, kan ses som två principiella aktörer med lika rang och tyngd. 

      Exit (sorti) innebär att göra sorti eller att begära utträde och refererar till en aktörs beslut 

om att lämna en organisation till förmån för ett alternativ (Hirschman, 1970). Bakom valet av 

sorti kan finnas många skäl, men på detta sätt använder den anställde arbetsmarknaden för 

sina ändamål och han sätter då också krafterna i rörelse, som eventuellt startar upp 

återhämtningsprocesser i delar av den lämnade organisationen. Exit kan ses som de 

möjligheter som finns för en person som är anställd i en organisation att träda ur 

organisationen eller rollen i organisationen. Exit syftar på handlingen att göra utträde eller att 

ha gjort utträde och exit-funktionen interagerar med en reaktions-funktion i organisationen; 

det vill säga organisationen svarar på något sätt an på en anställds utträde. Den som en gång 

gjort exit (sorti) har förlorat möjligheten till voice (protest) men inte vice versa. Sorti kan 

därför komma att vara en absolut sista reaktion som används när tidigare försök att protestera 

har misslyckats (ibid.). Detta innebär alltså att den som säger upp sig för att börja ett nytt 

jobb, så som sker vid exempelvis horisontella jobb-byten, mister möjligheten till voice 

(protest) i den organisation som lämnas. Däremot kan själva lämnandet få den lämnade 

organisationen att reagera och då kanske starta upp en återhämtningsprocess.  

      Voice (protest) är en mer svårdefinierad term eftersom innehållet kan graderas från svagt 

gnäll till vild protest, men i alla fall med syfte att exempelvis uppnå förbättringar som 

individen eller individer tror på. På något sätt förutsätter voice artikulering av ens kritiska 

åsikter snarare än privata, hemliga röster i anonymiteten. Att använda sig av voice snarare än 

exit innebär för den anställde att försöka ändra på praktiken, politiken och de tjänster hos den 

organisation man tillhör. Voice kan definieras som vilka försök som helst för att få till stånd 
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förändring, snarare än att fly från ett upplevt missförhållande. I voice ingår individuell eller 

kollektiv klagan till den ansvariga ledningen eller till högre auktoritet för att tvinga fram en 

förändring i organisationen. Här ingår även varierande typer av handlingar, aktioner och 

protester, och då även de som syftar till att mobilisera en allmän opinion. Voice är alltså en 

grundläggande del och funktion av politiska system och är synonymt med artikulering av 

åsikter och intressen. Effektiviteten av voice stärks om det finns möjliga exit. Samtidigt är 

alternativet voice (protest) det enda sätt, på vilket missnöjda anställda kan reagera då 

alternativet exit (sorti) inte är möjligt. Exit och voice blir alltså två begrepp som både kramar 

och stöter bort varandra, där vi också kan se att när individen en gång lämnat ”sin” 

organisation eller sitt sammanhang så försvinner också hans eller hennes möjligheter till voice 

(ibid.). Men detta kan vara ett påstående som idag behöver problematiseras med tanke på de 

direkta påverkansmöjligheter i en arbetsgrupp som internet och dess sociala medier erbjuder 

även den som gjort sorti. Hirschman (1970) kallar detta för ”protest utifrån (efter sorti)”, som 

kan innebära att den som avgått under protest anklagar och bekämpar organisationen utifrån, 

istället för att arbeta för en förändring inifrån. Det kan även innebära att en individ som gjort 

sorti fortsätter att bry sig om aktiviteten i gruppen eller organisationen även efter det att han 

eller hon lämnat den. I varierande grad verkar alltså voice (protest) fungera som en ersättning 

för exit (sorti) men också som ett komplement (Hirschman, 1970). Pfaff (2006, s. 19) lämnar 

ett förslag som belyser just förhållandet mellan exit och voice: 

 

Proposition 1: All things being equal, the lower their cost of an exit option  

relative to voice options, the more actors will choose exit over voice.   

 

Detta innebär alltså för den anställde och organisationen att om kostnaderna för voice 

(protest) är höga i förhållande till exit- (sorti-) alternativ så kommer fler anställda att välja exit 

vid missnöje. Kostnader kan i detta sammanhang referera till risker för repressalier, utstötning 

eller andra otrevligheter vid protest eller till arbetsmarknadens utbud av vettiga alternativ, då 

det kommer till exit-alternativ och kostnader. Medan alternativet sorti inte kräver mer än ett 

antingen-eller-beslut är alternativet protest väsentligen en konst som ständigt utvecklar sig i 

nya riktningar (Hirschman, 1970). Denna situation ger en snedvridning till förmån för exit 

(sorti) då båda alternativen är tillgängliga. Anställda baserar i en sådan situation troligtvis sina 

beslut på tidigare erfarenheter av den kostnad och effektivitet som protest medför även om 

den möjliga upptäckten av lägre kostnader och större effektivitet är själva huvudinnehållet i 

protesten. Därför kan närvaron av alternativet sorti tendera att hålla tillbaka utvecklingen av 
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protesten (ibid.). Hirschman (1970) använder Erik Eriksons (Insight and responsibility) 

uttryck och säger att: ”Man kan aktivt fly och man kan aktivt stanna kvar.” Men detta 

påstående initierar då även en fråga om man som anställd kan passivt fly och passivt stanna 

kvar. 

      Loyalty (lojalitet) refererar till en aktörs subjektiva anknytning till en organisation på 

grund av hans eller hennes materiella, idealistiska eller sociala möjligheter och investeringar i 

dess framgång. Motvilja mot exit (sorti) även vid oenighet med den organisation där individen 

är anställd, är ett signum för lojalt beteende. Ofta innehåller det mest lojala uppträdande en 

stor dos förnuftsmässig kalkylering, och lojalitet kan ses som en faktor som stimulerar voice-

funktionen (Hirschman, 1970). Lojalitet förutsätter en ideologisk, materiell eller känslomässig 

bindning till en organisation, som ibland överskrider maximeringen av individuella intressen 

till förmån för det kollektiva. Lojalitet är inte en riktning för handling utan kan snarare ses 

som de dispositioner och preferenser som bestämmer en aktörs relativa kostnader och 

förtjänster för voice- och exit-beteenden. Om lojaliteten hos en anställd är hög, eller om skäl 

för att stanna kvar erbjuds, blir individer mindre benägna att ta till exit även om exit är ett helt 

tillgängligt alternativ. En medlem med påtaglig anknytning till en organisation söker ofta efter 

sätt att bli mer inflytelserik på, särskilt när organisationen rör sig på ett håll som hon eller han 

upplever som felaktigt. Sannolikheten för voice-beteende ökar med graden av lojalitet, och 

minskar samtidigt sannolikheten för exit. Men lojalitet ger även andra viktiga implikationer på 

voice- och exit-beteenden. En individ kan förbli lojal utan att själv vara inflytelserik i 

verksamheten, men hoppet står då hos individen till någon eller till att något ska hända som 

förbättrar förhållandena. Lojalitet kan få individer att skjuta upp beslut om exit, och inspirera 

till voice för att få till stånd förbättringar eller reformer om individer är övertygade om att de 

har inflytande. Men detta förhållande kräver såklart även en belysning av individens 

upplevelse av voice-beteendets konsekvenser i form av risker och obehag, risker för 

sanktioner med mera samt nödvändigheten av och tillgången till energi, kreativitet, 

initiativförmåga, villigheten att bli talesperson för andra där kanske free-ride-förhållanden 

verkar och så vidare. En annan viktig implikation som har med lojalitet att göra säger att ju 

längre en individ håller på och misslyckas med sin exit, desto svårare blir det att fatta beslut 

om exit. Här blir det då en skillnad i förhållande till den anställde med låg känsla av lojalitet, 

som lämnar med attityden ”couldn´t care less” (ibid.). Pfaff (2006, s. 21) ger i detta 

sammanhang ett förslag som rör exit-voice-loyalty-förhållandet och som sammanfattar och 

rör det hittills uttryckta: 
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Proposition 2: All things being equal, the greater an individual´s subjective 

loyalty to an organization or a state, the less likely he or she should be to exit it. 

 

Detta innebär att den anställde som känner en hög grad av lojalitet i relation till 

organisationen i ökad utsträckning kommer att använda protest snarare än sorti, även med en 

given uppfattning av det egna inflytandet. Lojalitet är ett centralt begrepp i kampen mellan 

sorti och protest inte bara därför att medlemmar, till följd av den, kan komma att stanna kvar i 

sina organisationer något längre tid och därigenom använda alternativet protest med större 

beslutsamhet och kraft än vad som annars skulle vara fallet. Begreppet lojalitet implicerar 

möjligheten av illojalitet; det vill säga sorti. På samma sätt som det skulle vara omöjligt att 

vara god i en värld utan ondska, saknar det mening att tala om att vara lojal mot en 

organisation med ett monopol som inte kan brytas (ibid.). Eller för den delen mot ett 

arbetsställe om inga alternativa jobb finns att tillgå. Medan lojalitet fördröjer sorti är själva 

dess existens baserad på möjligheten av sorti (Hirschman, 1970). Att även den mest lojale 

medlemmen kan gå ur är ofta en betydelsefull del av hans förhandlingsstyrka gentemot 

organisationen. Möjligheterna för att protest skall fungera effektivt som en 

återhämtningsmekanism stärks i hög grad om protesten kan underbyggas med hotet om sorti, 

antingen om det görs öppet eller om alla som är berörda inser att möjligheten till sorti är en 

del av situationen.    

      Om vi nu tänker oss att anställda vid något tillfälle kommer att göra försök att rätta till och 

ändra processens riktning i en organisation som de upplever är på väg åt fel håll, så kommer 

dessa försök att bli kraftigare allteftersom oenigheten tilltar. Vid en viss tidpunkt skulle sorti 

komma att äga rum om någon lojalitet inte fanns. Lojaliteten fungerar här som en broms på 

beslutet att göra sorti. Den lojale medarbetaren gör inte sorti, men något händer med honom. 

Han börjar känna sig missnöjd med att fortsätta som medarbetare, han grips av oro eller 

”Bauchschmertzen”, som det hette bland medlemmar i tyska kommunistpartiet, som var 

missnöjda med partilinjen. Normalt kommer denna medlem att göra ännu ivrigare försök än 

hittills för att förändra linjen och kommer då att intensifiera sin protest i olika former för detta 

ändamål. Den anställde kommer att börja tänka på sorti och sätten att protestera ändrar 

karaktär (ibid.). Pfaff (2006, s. 22) säger i ett tredje förslag att individer med stark lojalitet är 

mer benägna till reformerande och förändrande protest snarare än upprorisk protest: 

 

Proposition 3: If loyalists are dissatisfied, they will be more likely than 

others to engage in reformist voice rather than in insurgent voice.  
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En reformerande protest syftar inte till att äventyra organisationens överlevnad, utan denna 

aktivering av lojalitet eftersöker istället en vändning av förödande omständigheter (ibid.). 

Angående lojalistens fasthållande vid den stagnerande och tillbakagående organisationen 

säger Hirschman (1970) att riskerna med denna lojalitet rimligen borde motsvaras av ökade 

möjligheter till dess återhämtning. Lojaliteten kan betraktas som en kraft, som genom att 

skjuta upp sorti förstärker protesten, som i sig kan rädda organisationen från faran av alltför 

omfattande eller för tidig sorti. I vissa fall spelar lojaliteten ingen positiv roll. Det är möjligt 

att lojaliteten skjuter över målet och tar fram en blandning av sorti och protest, där alternativet 

sorti blir helt förbisett. Många gånger är lojalitetsframkallande organisationer inte bara 

ointresserade av att stimulera protest på bekostnad av sorti, utan är i själva verket 

konstruerade för att hålla tillbaka protesten samtidigt med sorti. Ledningen i en organisation 

kan ha ett långsiktigt intresse för en förening av sorti och protest, men de kortsiktiga 

intressena arbetar för att skydda ledningen själv och för att öka sin frihet att handla som den 

önskar, så långt möjligt ostörd av både avhopp som klagomål. Ur detta förhållande kan 

institutionella knep växa fram som syftar till allt annat än en kombination av krafterna i sorti 

och protest. Å andra sidan kan sorti och protest som handlingsvägar överdrivas av anställda 

och därigenom urvattnas och mista sin kraft, där missnöjda anställda kan bli så besvärliga att 

deras protester vid en viss punkt kan utgöra hinder snarare än stöd för organisationens 

återhämtning (ibid.).  

       Lojaliteten påverkas även av höga inträdesavgifter i en organisation och stränga straff för 

sorti; det vill säga lojalitet påverkas av om inträdeströskeln är väldigt hög och samtidigt 

påverkas den av om den anställde har mycket att förlora på att göra exit (sorti). Och i dessa 

lägen är det rimligt att även koppla på begrepp som omedvetet lojalt beteende och 

självbedrägeri. Hirschman (1970) belyser den möjlighet till organisationsutveckling som 

finns, då anställdas handlingsalternativ överensstämmer med organisationens sätt att reagera. 

Däremot, om reaktionsmönstret hos anställda i en organisation generellt verkar vara voice 

(protest) och om organisationen endast reder ut och bryr sig om exit (sorti), så skapas ett 

negativt förhållande som leder till organisationens stagnation. I organisationen finns då en 

slumrande reaktionsmekanism för vilken den inte reagerar. Hirschman (1970) säger att 

medvetenhet om krafterna och de inneboende tendenserna till instabilitet i både sorti och 

protest kan vara till hjälp för en organisation att hålla sig vid god vigör. Likaså kan 

nyuppkommen medvetenhet om det reaktionssätt som för tillfället negligeras göra att 

slumrande möjligheter till utveckling väcks till liv. Detta kan ske genom att uppmuntra till 

antingen exit (sorti) eller voice (protest), beroende på hur läget är. 
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2.4 Begreppet karriär 

En människas arbete är ofta en god ledtråd till personens kurs i livet och till hans sociala 

varande och identitet (Hughes, 1958/1981). Begreppet karriär som det används i arbetslivets 

kontext syftar på den ordnade och förutsägbara sekvens av förflyttningar som sker mellan 

olika relaterade arbetsuppgifter och statuspositioner inom ett yrkesmässigt system och av dess 

plats i arbetshierarkin som samhället i sig självt består av (Hughes 1958/1981; Wilensky 

1960). Även om en persons ambitioner och prestationer svänger, så involverar de relationer 

till organiserat liv (Hughes, 1968). I ett samhälle med hög och rigid struktur består en karriär 

av en serie av tillstånd och klart definierade positioner. I ett friare samhälle ges individen mer 

svängrum för att skapa sin egen position eller större möjligheter att välja från redan skapade 

positioner. Här ges mindre säkerhet för att uppnå någon given position. Mer subjektivt kan en 

karriär ses ur ett perspektiv av förflyttningar mot bakgrund av personens liv i en helhet, som 

då kan ge en översättning till betydelsen av handlingar och de saker som händer honom 

(ibid.). Begreppet karriär innefattar alltså inte enbart resonemang om karriärens sociala villkor 

i termer av objektiva sociala strukturer utan inkluderar även individers föreställningar och 

perspektiv (Hughes, 1937). Utifrån strukturella termer kan begreppet karriär definieras som en 

följd av relaterade jobb, som är arrangerade i en hierarki av prestige, där en person rör sig i en 

bestämd och mer eller mindre förutsägbar sekvens (Wilensky, 1961). En förutsättning här är 

att arbetsuppgifterna är institutionaliserade och bestående. Föreställningen om yrkesmässiga 

karriärer skapar stabilitet i organisationer, yrkesgrupper, samhällen och kulturer genom sin 

fostrande karaktär, som skapar incitament för individer att träna, prestera, anpassa sig, tänka 

långsiktigt och skjuta upp belöningar. Här kan även en slags livsplan formas (ibid). Samtidigt 

gör föreställningen om karriären det lättare att rekrytera, behålla och motivera arbetskraft och 

styrker då sammantaget marknadsekonomins legitimitet (Hilte, 2003). 

      Att byta jobb kan ses som en rit de passage, det vill säga som en rit där en person går från 

ett sammanhang till ett annat eller från en fas till en annan (Hughes, 1958/1981). Antalet faser 

i individens sociala livscykel varierar från samhälle till samhälle och kan alternera med 

sociala förändringar av olika slag och passagerna kan av olika anledningar bli både avkortade 

och förlängda. Vårt samhälle har genomgått stora förändringar avseende ålder för inträde i 

och utträde ur skolan, ålder för inträde i arbetslivet och i sätten att försörja sig. Arbetslivets 

betydelse för individen, precis som individens betydelse för arbetsmarknaden, har förändrats. 

Om personligheten är den subjektiva aspekten av ett samhälles kultur, så är en människas 

arbete en aspekt av hans personlighet till den grad det ger honom en subkultur och en identitet 

(ibid.).  
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      Glaser (1968) skiljer ut vertikala och horisontella förflyttningar som två olika sätt att se på 

begreppet karriär i arbetslivets kontext. Hughes (1968) vidareutvecklar dessa och sätter 

begreppet karriär dels i a) ett organisationsbundet sammanhang där det ges en viss betydelse 

och dels b) i ett mer yrkesanknutet och organisationsoberoende sammanhang. En 

organisationsbunden karriär är en typ av statuspassage. Den är en passage från ett tillstånd till 

ett annat i den sociala strukturen som utgörs av organisationen och byråkratin. Denna karriär 

är sammanlänkad med organisationen genom det jobb som personen arbetar med åt 

organisationen. En formell teori för organisationsbunden karriär borde innefatta ett flertal 

sammanlänkade centrala enheter för analys, såsom: personen som innehar karriären, andra 

personer som associerar till personen, karriären i sig själv, organisationen, samhället och 

sektorn som organisationen existerar inom (ibid.). I detta forskningsarbete är det den mer 

yrkesmässiga karriären med horisontella arbetsbyten som står i förgrunden. Becker (1968) 

säger att byte av suborganisation är ett kännetecken för karriärer i stora, komplexa 

organisationer. Begreppet karriär kan användas för att förstå och analysera dynamiken i 

arbetsorganisationer samt individers förflyttningar och öde inom dem. Termen karriär 

refererar till de mönstrade serier av justeringar som individen gör i relation till det nätverk av 

institutioner, formella organisationer och informella relationer som arbetet inom yrket utförs i. 

Dessa serier av justeringar kan framförallt ses i termer av förflyttningar upp eller ner, mellan 

positioner som är differentierade av deras rangordning i en formell eller informell hierarki av 

prestige, inflytande och inkomst. Här kan vi skilja mellan vertikala och horisontella aspekter 

av begreppet karriär. Becker (1968, s. 381) säger:  

 

We may refer to such mobility through a hierarchy of ranked positions,  

if a spatial metaphor be allowed, as the vertical aspect of the career. 

       By focusing our attention on this aspect of career movement, we 

may tend to overlook what might, in contrast, be called the horizontal 

aspect of the career: movement among the positions available at one 

level of such a hierarchy. 

 

I detta arbete fokuseras just sådana förflyttningar i karriären som Becker (1968) beskriver som 

horisontella; det vill säga förflyttningar mellan positioner som befinner sig på samma nivå i 

förhållande till den hierarkiska strukturen. Sådana yrkesmässiga positioner, som delar några 

karakteristika till följd av deras liknande rang i förhållande till den formella hierarkiska 

strukturen, behöver inte vara identiska i alla aspekter. De kan skilja sig åt väsentligt i 
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förhållande till den yrkesmässiga basen och de yrkesmässiga problemen. Och även om de är 

teoretiskt lika och på samma hierarkiska nivå behöver de inte vara lika lätta eller lika 

belönande ställen att arbeta på. Mot bakgrund av detta verkar det som att folk tenderar att röra 

sig på ett utstakat sätt bland möjliga positioner, där de söker efter situationer som kan ge de 

mest önskvärda förutsättningarna för att möta och handskas med de grundläggande problemen 

i deras yrke. Becker (1953) säger utifrån undersökningar i skolans värld att karriärmobiliteten 

med horisontella jobbyten skiljer ut sig. Här är det inte så mycket den yttre positionen med 

tillhörande status, makt och privilegier som är avgörande, utan huruvida arbetssituationen 

uppfattas som tillfredsställande eller inte. Den horisontella rörelsen verkar vara viktigare än 

den vertikala för vissa yrken och samtidigt viktigare för vissa individer än vad den är för 

andra (Becker, 1968). Ibland verkar den horisontella rörelsen ur ett karriärperspektiv vara så 

viktig att hela individens karriärlinje består i förflyttningar på en och samma nivå i 

förhållande till den hierarkiska strukturen (ibid.). I sin studie belyser Becker (1968) 

horisontella jobbyten bland lärare i den amerikanska skolan på 1960-talet. Han fann att 

horisontell planering av karriärsträvanden och förflyttningar var vanligt förekommande 

karriärmönster i skolans byråkratiska organisation.  

      Utöver den vertikala karriären och den horisontella karriären, som syftar mot en mer 

expertbetonad karriär, framträder i vår samtid även spiralkarriären och transitkarriären 

(Kullberg, 2006). Spiralkarriären innebär att individen genom sitt kunskapsanvändande 

utvecklar ytterligare vetande och nya lösningar. Nya steg i karriären bygger här på det 

tidigare, där självutveckling och kreativitet är framträdande med belöning i form av en bred 

och djup kunskapsbas. I spiralkarriären avancerar individen ibland i vertikal riktning och 

ibland i horisontell. Transitkarriären är annorlunda i den meningen att den kännetecknas av 

täta byten mellan organisationer, yrkesfält eller arbeten. Viktiga karriärmotiv består i detta 

sammanhang av variation och oberoende, där belöningen för individerna i transitkarriären 

består i att uppfattas som flexibla och anpassningsbara med ständig beredskap att flytta på sig 

och ta sig an nya uppgifter (ibid.).  

      I ett sammanhang av karriär i arbetslivet har det idag även blivit viktigt att 

uppmärksamma värde- och känslomässiga förändringar av individers inställning till arbete 

och karriär (Kullberg, 2006). Framgång verkar idag inte mätas enbart utifrån objektiva 

kriterier som position, makt och rikedom utan kopplas snarare till personens subjektiva 

värderingar kring vad som anses vara ett lyckat karriärutfall. Friheten att växa och göra 

framsteg och att känna stolthet över det man åstadkommer kan vara viktiga psykiska mått på 

framgång. I detta krävs självkännedom för att kunna göra viktiga val utan att köpslå med 
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personliga värderingar, samt personligt ansvar för att handskas med det oberoende och den 

autonomi som ges. Vidare pekas autonomi, självförverkligande och möjligheten att kunna 

välja livsstil ut som viktiga faktorer i dagens karriärval. Dessa val verkar även påverkas av ett 

ökat intresse för omväxling och förändring i kombination med minskat intresse för ansvar och 

chefskap (ibid.).   

 

3. Metod och material 

I detta kapitel presenteras studiens utformning i metodhänseende, där metod och material 

handlar om de konkreta tekniker jag använt för att studera verkligheten, samla in material och 

sätt att handskas med mitt material. Först behandlas min förförståelse och därefter den 

kvalitativa intervjun, urvalsförfarande, datainsamling, studiens giltighet utifrån begreppen 

validitet och reliabilitet samt etiska överväganden.  

 

3.1 Förförståelse 

Förförståelsen innebär att vi inte enbart genom våra sinnen uppfattar verkligheten. Det kan 

verka som att uppfattningen är rena sinnesintryck men dessa innehåller alltid en hel del 

tolkning (Repstad, 1999). Vi kan aldrig lämna oss själva, våra minnen och upplevelser när vi 

tolkar världen, som skulle vara obegriplig för oss utan förförståelse. Vad gäller arbetsbyten 

har jag själv gjort sju sådana under mina 17 år inom socialt arbete. Under dessa år har jag 

mestadels varit anställd i kommunal regi, förutom en period om sex månader då jag var 

anställd av staten och en period om snart två år då jag varit statligt anställd parallellt med den 

kommunala anställningen. Under dessa år har jag även bevittnat kollegors överväganden och 

byten vid ett flertal tillfällen. Jag tycker mig ha sett byten som kommit sig ur processer av 

olika karaktär. Här finns de som hittat vägar för sin vilja och sina talanger, de som lämnat i 

missnöje vid organisationsförändringar, de som velat bygga ut kunskaps- och 

erfarenhetsbanken, de som velat ha större handlingsutrymme, de som velat synas och höras, 

de som blivit chefer och de som fått erbjudande om högre lön. Skälen bakom byten av jobb 

verkar som sagt vara många. Jag har nyligen deltagit i en kommunal ledarskapsutbildning 

som löpt över ett och ett halvt år, där bland annat rekrytering och protest varit ämnen på 

agendan. Utbildningen har gett mig insikter i hur kommunen som organisation tänker kring 

ledarskap och professioner. Sammantaget innebär då inte detta att jag har skapat mig 

generella sanningar, men naiva försanthållanden inverkar så klart i mitt sätt att tolka 

arbetsbyten. 
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      Kvale och Brinkmann (2008) lyfter fram frågeställningar utifrån Parker som: Varför är 

texten intressant? Vad vet vi om materialet som den skapades ur? Vilka blir effekterna av att 

läsa texten på olika sätt? I relation till dessa frågeställningar sägs att det inte är en slump att vi 

fastnar för och ”snubblar” över vissa delar som sedan väljs ut för vidare analys. Ofta väljs 

material som på olika sätt utmanar forskarens förförståelse, som verkar passa in i relation till 

studiens frågeställningar eller som på ett eller annat sätt sticker ut (ibid.). Min förförståelse 

har alltså spelat roll för sättet som jag närmat mig, intresserat mig för och tolkat innehållet i 

intervjutexternas sammanlagda 200 sidor. På samma sätt har min förförståelse haft inverkan 

på intervjuguide och intervjuer, liksom den har spelat roll för mitt sätt att tolka och förstå det 

empiriska materialet. Min förförståelse har vid olika tillfällen belysts i handledning, och detta 

har då hjälpt mig att lämna det praktiknära för ett mer vidgat synsätt med konsekvenser för 

utformandet av forskningsarbetets syfte, frågeställningar och teoretisk tolkningsram. En del 

av den litteratur och de teorier som funnits i mitt huvud under arbetets gång är inte direkt 

använd i materialet och refereras då inte heller. Kort sagt, förförståelsen ger både styrkor och 

begränsningar och jag har jobbat på att medvetandegöra mina försanthållanden i studiens 

olika delar.     

 

3.2 Den kvalitativa intervjun 

Mitt syfte var att studera hur socionomer artikulerar arbetsbyten; det vill säga hur 

socionomerna förklarar och efterförklarar sina byten, hur de ger mening till processen och 

vilka överväganden som gjordes. Med kvalitativa metoder ställs enkla frågor som ger en 

respons av komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2005). Genom att genomföra intervjuer 

erhålls ett omfattande material som det med hjälp av mycket arbete förhoppningsvis går att 

urskilja mönster och skeenden ur (ibid.). May (2001) säger att intervjuer används som medel 

för att förstå hur människor uppfattar sin sociala värld och hur de handlar i den. Jag valde 

intervjun som metod. Alternativa metoder skulle ha kunnat vara att låta de utvalda 

socionomerna skriva små uppsatser utifrån givna teman eller att ha någon form av 

gruppsamtal med uppgift att diskutera utifrån givna frågeställningar. Jag valde intervjun som 

metod eftersom jag ville prata med dem och ta del av deras berättelser. Efter att ha läst in mig 

på olika intervjumetoder började jag utforma en intervjuguide utifrån en semi-strukturerad 

intervjumodell. För att ta del av intervjuguiden var god se bilaga 1. Min förhoppning med 

denna modell var att den skulle möjliggöra ett större djup, då den intervjuade ges större frihet 

att ge svar utifrån egna termer och ord samtidigt som den ger mig som intervjuare möjlighet 

att jämföra de insamlade svaren (May, 2001).  
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       Denna studie är alltså en kvalitativ intervjustudie som baserats på respondentintervjuer av 

sju socionomer. Den kvalitativa intervjun försöker beskriva, förstå och tolka meningen hos 

centrala teman. Som metod är den ämnesorienterad och analysen kan göras utifrån den 

livsvärld som beskrivs av personen, där Kvale (1997, s. 13) säger: 

Att använda sig av intervju som forskningsmetod är inget mystiskt: en  

intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte. Intervjun går  

utöver det spontana vardagliga utbytet av åsikter och blir ett sätt för  

intervjuaren att genom omsorgsfullt ställda frågor och lyhört lyssnande  

erhålla grundligt prövade kunskaper. Forskningsintervjun är inte ett  

samtal mellan likställda parter, eftersom det är forskaren som  

definierar och kontrollerar situationen. Ämnet för intervjun presenteras  

av forskaren, som också kritiskt följer upp den intervjuades svar på  

frågorna (ibid.).   

 

Den kvalitativa forskningsintervjun har alltså som mål att få ut nyanserade beskrivningar av 

den intervjuades livsvärld. Orden blir råmaterialet. Vältalighet och livliga beskrivningar kan i 

vissa fall skyla över motsägelsefulla relationer till ämnet för studien. Dessa svårigheter lämnar 

till intervjuaren att ta som sin uppgift att motivera sina intervjupersoner till att ge kunskapsrik 

information. Smith och Osborn (2003) presenterar tips angående intervjuteknik som jag har 

tagit till mig: 

- Försök att inte gå in för snabbt. Ge respondenten tid att avsluta en fråga innan du 

fortsätter. Ofta behöver de mest intressanta frågorna extra tid att ge svar på och 

berikande, fullständiga svar riskerar att missas om intervjuaren går in för snabbt. 

- Använd minimalt sonderande. Om respondenten ger sig in i ett intressant område 

försök bara hjälpa till med fraser som ”Kan du berätta mer om det?”, ”Hur upplevde 

du det?”. 

- Fråga en fråga åt gången.  

- Övervaka intervjuns effekt på respondenten. Kanske känner sig respondenten 

obekväm med en speciell mening/del i frågandet, och detta ger sig uttryck i det icke-

verbala eller i hur de svarar. Som intervjuare behöver man vara redo att besvara detta 

genom, exempelvis, att retirera och försöka på andra, mjukare sätt eller att bestämma 
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sig för att det kanske helt enkelt är olämpligt att fråga denna respondent ytterligare 

kring detta område. Även i detta avseende ligger det gentemot respondenten ett etiskt 

ansvar hos intervjuaren.  

 

3.2.1 Begränsningar och styrkor med intervjun som metod 

Även om min intervjuguide tillåter de intervjuade socionomerna att ge olika och innehållsrika 

svar så är den ändå ett resultat av min förförståelse och mina teoretiska perspektiv (Aspers, 

2007). I arbetet med bland annat intervjuguiden har handledning bidragit till att utmana mitt 

praktiknära perspektiv, mina förgivettaganden och mina teoretiska utgångspunkter. 

Förförståelsen blir ur detta perspektiv en begränsning samtidigt som den blir en styrka. I 

intervjuerna har jag försökt att vara följsam och har då modifierat frågorna för att inte hämma 

de intervjuades perspektiv. Vissa av de intervjuade socionomerna var jag bekant med sedan 

tidigare och relationer kan ha en hämmande inverkan på intervjusvaren. Samtidigt kan 

tidigare bekantskap göra personer mer öppna och precisa i sina svar (Repstad, 1999). Min 

kännedom om socialt arbete, om att byta jobb etcetera var känd för vissa intervjupersoner och 

de visste därigenom att jag skulle hänga med i olika resonemang och förstå vissa ord och 

metaforer.  

      Intervjun som metod har kritiserats för att den i alltför hög grad fokuserar på enskilda 

personers åsikter och åsidosätter ramvillkor och sociala och materiella strukturer (Repstad, 

1999). Detta bör då vara en påminnelse när man tolkar och analyserar sitt material (ibid.). 

Intervjupersonens redogörelse berättar mycket lite för forskaren om den verklighet som ligger 

utanför intervjun (May, 2001). Att metodiskt försöka kontrollera intervjusituationen leder 

bara till att man försöker skapa en falsk social situation som saknar validitet bortom intervjun. 

Vidare tas tre kritiska punkter upp: 1) redogörelserna kan av någon anledning vara felaktiga, 

2) även om redogörelsen är en äkta återspegling av personens erfarenheter eller upplevelser 

kan det finnas omständigheter och sammanhang som personerna inte var medvetna om, 3) 

man kan bara uppnå en full förståelse genom att undersöka den kontext som handlingarna 

eller händelserna utspelas i, som då förutsätter att forskaren finns där när det händer (ibid.). 

Jag vet inte hur de intervjuade socionomerna grundar sina utsagor, men min förhoppning är 

att deras utsagor ska vara fångade ur deras vardag.  

 

3.3 Urval 

Halvorsen (1992) säger att strategiska urval är att föredra om det urval som ska göras är litet. 

Genom ett strategiskt urval är det möjligt att få kvalitativt innehåll i informationerna från 
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intervjupersoner som man vet har erfarenhet och kunskaper inom området för studien. 

Samtidigt är det möjligt att få organisationsmässig spridning. För att på bästa möjliga sätt få 

svar på mina frågeställningar utifrån mitt syfte med denna studie valde jag att intervjua sju 

socionomer, som alla gjort horisontella byten av arbete. Jag ville ta del av hur socionomerna 

artikulerar sina arbetsbyten. Urvalet av socionomer har gjorts strategiskt, där personlig 

kontakt tagits med nyckelpersoner som sedan gett mig namn på socionomer som bytt jobb. 

Bland dessa har sedan lämpliga intervjupersoner kontaktats. Ett brev har därefter sänts till 

respektive socionom med information om studien samt med en förfrågan rörande deltagande. 

Se Bilaga 2. Detta följdes sedan upp med telefonsamtal för ytterligare samtycke till 

deltagande, påminnelse om frivilligheten i deltagandet och för överenskommelse om tid och 

plats för intervjun. Här har jag också passat på att ge utrymme för frågor och öppnat upp för 

ytterligare kommunikation kring studien. Fler socionomer har blivit kontaktade och tackat ja 

till medverkan än antalet faktiskt intervjuade. Antalet intervjuer begränsades till sju mot 

bakgrund av studiens tänkta omfattning. Provintervjuer har genomförts. Urvalet har byggt på 

geografisk spridning och på byten till och från socialtjänstens individ- och familjeomsorg, 

enhet för försörjningsstöd med flera kommunala verksamheter. Samtliga intervjupersoner har 

kommunal anställning i någon form. Grundläggande urvalskriterier har varit socionom med 

pågående anställning, som inom de senaste tre åren gjort ett horisontellt byte av jobb. 

Fördelningen av de intervjuade har varit sådan att fyra har bytt till eller inom den kommunala 

socialtjänsten medan resterande bytt till eller inom annan verksamhet.   

      De socionomer som intervjuats är socionomer i åldern 35 till 53 år som alla har bytt jobb. 

Av anonymitetsskäl har jag inte angivit ålder för respektive intervjuperson. Som jag ser det 

har åldersaspekten inte varit avgörande för deras redogörelser. Urvalet begränsar studiens 

generaliserbarhet, då konstruktionen av jobbyte gäller för just de intervjuade socionomerna. 

Men min erfarenhet säger att konstruktionen är giltig för många socionomers jobbyten och i 

vissa delar även för jobbyten inom andra yrkesfält. Analysens grundstruktur ger ett redskap 

för vidare funderingar och tolkning av jobbyten inom arbetslivet i stort. Alla tillfrågade har 

svarat ja till att delta i undersökningen. Detta kan vittna om en selektivt utvald grupp individer 

med erfarenheter och kunskaper som skiljer sig från andra socionomer, som eventuellt skulle 

ha nekat deltagande (Halvorsen, 1992). Gruppen och dess språkliga konstruktion av 

horisontella jobb byten kan då inte sägas vara representativ för alla socionomer som byter 

eller har bytt jobb. Då urvalet är gjort utifrån min selektion efter kontaktpersoners 

förhandsinformation har min förförståelse, med förtjänster och begränsningar, också varit 

med och styrt vilka personer som kommit att tillfrågas och intervjuas. 
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3.3.1 Intervjupersonerna 

Här följer en kort beskrivning av intervjupersonerna: 

 

Emma har arbetat som socialarbetare i en stor skånsk stad och har nu fortfarande anställning i 

samma kommun, men i en helt annan funktion. Hon tycker det är utvecklande att byta jobb, 

då ett byte kan ge nya utmaningar och erfarenheter. Hon talar om utrymme för kreativitet och 

om handlingsutrymme som viktiga ingredienser i ett arbete. 

 

Jenny har bytt arbete mellan flera olika kommuner. Hon arbetade som socialsekreterare innan 

bytet och arbetar även efter bytet i denna funktion, men i en annan kommun. Hon belyser 

livsbalansen och siktar mot en expertroll även om hon trivs med det arbete hon gör idag.  

 

Anders har bytt arbete flera gånger och med bytena strävat efter att de nya arbetena skulle 

komma att innehålla mer projektorientering och mindre handläggning. Anställd i samma 

kommun som innan bytet. Han har valt bort chefsjobb som erbjudits till förmån för arbete 

närmre de människor han möter. Engagemang och utveckling är centralt för honom i hans 

strävanden mot en mer expertbetonad roll.  

 

Karin arbetade i en stor skånsk stad och har nu fortfarande anställning i samma kommun och 

i samma organisation, men i en annan funktion. Hon vill arbeta nära sina klienter och följa 

dem i lite längre behandlingskontakter. Arbetsuppgifter som hon är nöjd med och kollegial 

samvaro framstår som viktigast för henne.  

 

Christine har arbetat i en stor skånsk stad i många år som socialsekreterare. Hon är efter bytet 

anställd i en annan kommun i en helt annan funktion. Hon har hittat en slags intellektuell 

plattform för sitt jobb där hon trivs.  

 

Lisa har arbetat i en stor skånsk stad som socialsekreterare och arbetar efter bytet i en annan 

kommun i en delvis annorlunda funktion. Hon vill driva på utveckling hellre än att förvalta 

det som blivit någorlunda färdigstöpt.    

 

Anna har arbetat som socialsekreterare i en stor skånsk stad och arbetar efter bytet som 

socialsekreterare i samma kommun men i en annan verksamhet. För henne verkar 

livsbalansen vara ganska viktig så som den framstår i hennes sätt att tala om arbete. 
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3.4 Datainsamling 

3.4.1 Intervjuerna 

Efter en första kontakt med intervjupersonerna, och efter att ett första samtycke till deltagande 

erhållits, informerades de sju intervjupersonerna skriftligen och sedan muntligen om studiens 

syfte och övergripande frågeställningar. De informerades även om att de när som helst under 

forskningsprocessen kunde avbryta sitt deltagande utan ytterligare motivering samt om att 

intervjuerna skulle komma att spelas in och om de etiska övervägandena som författaren gjort 

kring sin studie. Intervjuerna genomfördes i avgränsade rum, i så kallade samtalsrum, på 

respektive socionoms arbetsplats eller på den intervjuades kontor. 

      Redan vid ingången till intervjuerna var jag medveten om diktafoninspelningens 

eventuellt hämmande effekt på intervjupersonerna som bland andra May (2001) talar om. 

Dock var det endast vid ett tillfälle under en intervju som diktafonen uppmärksammades och 

min upplevelse var att den i övrigt glömdes bort. Genom att använda diktafon upplevde jag 

som intervjuare att jag kunde ha mer fokus på respondenten och på innehållet i intervjun än 

vad jag troligtvis kunde ha haft utan den. Även om den ordagranna transkriberingen medförde 

mycket arbete, blev själva lyssnandet som att återuppleva intervjusituationerna. På några 

ställen har ohörbara ord fallit bort, men detta har inte påverkat innehållet i materialet. De 

transkriberade intervjuerna har sedan utgjort grunden för min analys. 

      Vid varje intervjutillfälle upplevde intervjuaren en varm och välkomnande atmosfär, där 

de intervjuade gärna delade med sig av sina kunskaper och åsikter. Respektive intervju 

genomfördes vid ett sammanhängande tillfälle. Förutom vid två av intervjutillfällena så 

genomfördes de utan avbrott och varade mellan 60 och 90 minuter. Samtliga intervjuer 

avslutades med en fråga om ytterligare synpunkter eller om oklarheter. Den transkriberade 

intervjun har sedan sänts till respektive socionom för synpunkter och kommentarer. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet; det vill säga kravet på att forskningsresultaten är möjliga att repetera, och 

validitet; det vill säga kravet på att forskarens beskrivning av verkligheten matchar det som 

finns där oberoende av våra idéer och diskussioner om den, är hörnstenar som legitimerar 

forskningen inom det samhällsvetenskapliga paradigmet. Koncepten reliabilitet och validitet, 

såsom de vanligen förstås, passar inte för kvalitetsbedömning av arbeten inom social 

konstruktionism (Burr, 2004). Forskning med detta vetenskapliga förhållningssätt handlar inte 

om att identifiera objektiva fakta eller om att göra anspråk på sanningen. Där finns ingen 

slutgiltig beskrivning av verkligheten, som kan vara otillgänglig eller som inte går att urskilja 
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från vår diskurs om den. All kunskap uppfattas som preliminär och diskutabel, och 

redovisningar är lokalt, historiskt och kulturellt specifika. Burr (2004) säger att det utifrån 

behovet utvecklats kriterier och praktik kring att legitimera analyser inom social 

konstruktionism. Att informera på djupet om stegen i den analytiska proceduren, för att 

underlätta för läsarens bedömning av giltighet, och att använda deltagarkontroll, där forskaren 

ber om respondenternas återkoppling, är sätt som lyfts fram.  Användbarhet och ´fruktbar

är generella kriterier inom forskning och refererar till analysens kraft att generera 

teoriutveckling, förklaringar och till att ytterligare belysa tidigare forskningsresultat. 

Användande av granskande spårning, där forskaren förser läsaren med dokumentation som 

hjälper till att spåra den analytiska processen från originaltext till slutlig analys, exempelvis 

genom specifika exempel, ökar analysens generella . I 

denna studies analys citeras intervjupersonerna för att öka genomskinligheten. 

´

argument, genom att förklara hur de växte fram ur analysens steg och omsorgsfullt inkludera 

omarbetningar och uteslutanden. Vidare föreslås uppmärksamhet på deltagarens språkbruk, att 

notera vilka kategorier, identiteter och problem i interaktionen mellan forskaren och 

respondenten som är framträdande, för att försäkra att deltagarens orientering är återgiven i 

analysen (ibid.). 

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Bryman (2008) lyfter fram centrala etiska aspekter vid forskning inom det sociala- och 

samhällsvetenskapliga området. Dessa områden anges till 1) kan deltagare på något sätt 

skadas, 2) kan det saknas informerat samtycke, 3) kan deltagande invadera den personliga 

integriteten och privatliv, 4) kan det finnas inslag av bedrägeri och villfarelse. 

För att komma vidare utifrån Brymans (2008) resonemang har jag tagit utgångspunkt i 

avsnittet om etiska överväganden i den uppsatsguide författad av Jacobsson, Meeuwisse, 

Kristiansen och Harrysson (2007) som återfinns på Socialhögskolan vid Lunds universitets 

officiella hemsida. För denna studie gäller: 

Öppenhetskravet - respondenterna har av intervjuaren informerats om studien samt om 

självbestämmande, konfidentialitet och autonomi enligt nedan. 

Självbestämmandekravet – de som valt att ingå i undersökningen har informerats om att de 

själva har oinskränkt rätt att bestämma om hur länge och på vilka villkor de medverkar. Var 

och en har alltså hela tiden haft rätten att dra sig ur undersökningen. Inga beroende- 

förhållanden råder mellan intervjuare och respondent. 
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Konfidentialitetskravet – de medverkande har muntligen försäkrats om största möjliga 

anonymitet; det vill säga undersökaren förbinder sig vid att inte till någon yppa vem som 

deltagit i undersökningen. Då de intervjuade förblir obekanta för läsaren kan de heller inte 

ställas till svars för sina utsagor. Dokumentation och arbetsmaterial har förvarats på ett sådant 

sätt att andra inte kunnat få tillgång till det. Uppgifter om namn har aldrig förvarats 

tillsammans med det transkriberade materialet i enlighet med Bryman (2008). Materialet har 

förvarats i lösenordsskyddat dataminne i intervjuarens hem. Transkriberade intervjuer och 

ljudinspelningar har förvarats i låst skåp. Ljudinspelningarna kommer att raderas så snart detta 

examensarbete är avslutat. 

Autonomikravet – i denna redovisning liksom inför intervjupersonerna garanteras/har 

garanterats att insamlade uppgifter om enskilda personer kommer att användas endast för 

denna studie; det vill säga för forskningsändamålet (Jacobsson et al. 2007). 

 

3.7 Analysen av det empiriska materialet 

Analysen av empirin har i denna studie bestått av ett tematiskt sätt att gå igenom texten som 

då är ett sätt att arbeta med intervjutexter. Analysen handlar om att leta efter meningsspår och 

de steg som följts i denna analys kan beskrivas som att först se till helheten i intervjuerna och 

att därefter söka efter vändningar, kritiska punkter/critical incidents och sedan efter explicita 

förklaringar: 

 

1. Helheten 

2. Vändningar 

3. Kritiska punkter / Critical incidents 

4. Explicita förklaringar 

 

Efter dessa steg har jag undersökt om det finns motsägelser i intervjumaterialet och ställt 

frågor kring hur man i så fall kan begripa dessa med en påföljande fråga om vad det är som 

gör att man säger emot sig själv? Därefter har upplevelser, känslor, obestämda upplevelser av 

längtan med mera beaktats.  
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4. Tolkning och analys 

Detta avsnitt belyser hur de intervjuade socionomerna talar om sina byten av jobb, där det ur 

berättelserna framträder åtminstone tre centrala aspekter. Dessa aspekter blir ingången till 

denna analys och jag har valt att kalla dem 1) push and pull-faktorer, 2) lojalitetsaspekter och 

3) engagemang i arbetet. Men först vill jag resonera kring de intervjuades syn på karriär och 

om deras intryck av vad arbetet har för mening, då dessa områden ger en viktig bakgrund till 

de aspekter som sedan följer i redovisningen. 

 

4.1 Tankar kring karriär 

De intervjuade socionomerna har alla gjort horisontella byten av jobb och det är påfallande 

många av dem, för att inte säga nästan alla, som ser en horisontell fortsättning. 

Behandlingsarbete och terapi i någon form, men utan myndighetsutövning, är det som de 

flesta verkar vilja syssla med även om expertrollen och chefsrollen verkar tilltala några få. 

Christine arbetar idag med kurativt arbete utan myndighetsutövning och säger så här: 

 

 Christine: Och vad ska jag jobba med då? Det vet jag inte. Om tio år? 

 Mikael: Mm. 

Christine: Det vet jag inte. Det jag känner är att jag är på rätt plats nu.  

Just nu känns detta riktigt, riktigt rätt. 

Mikael: Så du har ingen tanke så att det här skulle jag vilja hålla på  

med eller det? 

Christine: Ja, jag hade ju liksom en dröm tidigare och det var ju att  

jobba med behandlingsfamiljer. Alltså förstärkt familjehemsvård.  

 

Christine är nöjd med sitt arbete som hon har idag och halvt motsträvigt pekar hon ut ett 

område inom behandling som hon skulle kunna tänka sig en fortsättning inom. Uttrycket 

”riktigt, riktigt rätt”, som ju i och för sig kan vara en slags förskönande efterförklaring av 

bytet, verkar harmoniera med psykiska mått på framgång, med ingredienser av frihet att växa 

och göra framsteg och att känna stolthet över det man åstadkommer (Kullberg, 2011). Hur 

kan vi förstå begreppet behandling då? Behandling är ett mångfacetterat begrepp som innebär 

försök till förändring (Jacobsson, Thelander och Wästerfors, 2010). En person ska på något 

sätt omvandlas genom en underförstådd reparationscykel. Attityder ska revideras, smärta ska 

dämpas, problem ska lösas och beteenden ska bytas ut eller försvinna. Behandling innebär en 

slags normaliseringsprocess. Emma, som även hon arbetar kurativt säger så här: 



33 
 

 Mikael: Vad skulle du vilja hålla på med om tio år?  

Emma: Jag skulle vilja vara egen företagare i, fortfarande i socialt arbete,  

men som terapeut. Familjeterapi. Egen företagare. Och ha barnperspektiv  

som fokus. 

 

Även Karin arbetar inom det kurativa området och säger så här:   

 

Mikael: Vad skulle du vilja hålla på med om tio år? 

Karin: Tio år. Då vill jag jobba med behandling och missbrukare.  

Mikael: Nånting inom behandling och missbruk? 

Karin: Mm. Behandling och missbruksvård. 

Mikael: Är det som behandlare eller är det som chef eller föreståndare eller? 

Karin: Nej, nej, som behandlare. Jag vill inte vara chef. Nej.   

 

Christine, Emma och Karin ringar här in områden som de kan tänka sig att vara verksamma 

inom i framtiden. På olika sätt ser de det nuvarande arbetet som rätt i linje med sina 

strävanden och vad de önskar arbeta med i en fortsatt horisontell karriär. Här finns inga planer 

på vertikala steg utan det handlar mer om att hitta en plattform eller ett slags nisch som ger 

möjlighet att hjälpa andra, som ger handlingsutrymme och utrymme för kreativitet med mera. 

Men här finns också tankar om entreprenörskap hos Emma, som möjligen visar på en önskan 

om autonomi, självförverkligande och ökade möjligheter att välja livsstil samt ökat intresse 

för omväxling och förändring (Kullberg, 2011). I stort påminner berättelserna mycket om vad 

Becker (1968) fann bland lärare i den amerikanska skolan på 1960-talet, där det sägs att den 

horisontella rörelsen verkar vara viktigare än den vertikala för vissa yrken. För flertalet av de 

intervjuade socionomerna verkar det vara av avgörande betydelse huruvida arbetssituationen 

upplevs som tillfredsställande och kan ge förutsättningar för att handskas med grundläggande 

problem i yrket. Myndighetsutövning som begränsande funktion återges frekvent, men 

nyanseras av några till att gälla den omfattande dokumentation och dokumentationsskyldighet 

som myndighetsutövningen innebär. Handlingsutrymme och autonomi framstår som viktiga 

aspekter i de intervjuade socionomernas val av arbete.  

      Endast en eller två av de intervjuade socionomerna verkar ha någon form av 

chefsambitioner. Lisa är den som tydligast uttalar sådana ambitioner och säger följande:  
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Lisa: Om tio år då jobbar jag nog med nånting mer övergripande. 

Mikael: Okej. 

Lisa: Det är nog nån idé jag har. Jag vet vad nästa är … och … nej, men  

jag kan nog tänka mig något mer övergripande eller kanske något åt chefshållet.  

Mikael: Om du skulle vara chef och ha ett chefsjobb, vad skulle du då, vad 

skulle du vara inom då? 

Lisa: Nä, men det kan jag inte (svara på). Nej, det kan nog vara något så här, 

alltså något öppenvårdsaktigt, kanske inte så mycket myndighet … fast i och  

för sig det också … fast nånting inom socialt arbete med människor.  

 

Chefsrollen nämns här även om det inte verkar vara ett självklart strävande att nå den rollen. 

”Något mer övergripande” och ”åt chefshållet” vittnar om att Lisa har tankar på någon slags 

vertikal karriär eller spiralkarriär, som då innebär förflyttningar i organisationens hierarkiska 

struktur. Spiralkarriären innebär att individen genom sitt kunskapsanvändande utvecklar 

ytterligare vetande och nya lösningar, där individen ibland avancerar i vertikal riktning och 

ibland i horisontell (Kullberg, 2011).  

      En annan väg som två av intervjupersonerna pekar ut är den som leder mot en tydligare 

expertroll. Jenny har tankar om vad detta kan innebära och säger så här: 

  

Mikael: Vad skulle du vilja hålla på med om tio år? 

Jenny: Då skulle jag vilja arbeta ännu mer specialiserat med  

barnavårdsarbete. (---) 

 Mikael: Mm. 

 Jenny: Som expert. Det skulle jag gärna vilja.  

 

Att vara expert inom ett avgränsat område innebär att ha en unik roll. Det innebär att vara 

någon som har kunskap bortom andras, som kan bistå människor och verksamheter med sin 

kompetens och som genom sin roll och språket har rätt att uttala sig i vissa frågor. 

Expertrollen är en del i horisontella karriärsträvanden, där socionomen strävar mot sin nisch. 

Även Anders siktar mot en expertroll som han då ser i de kunskaper han skulle komma att 

förvärva genom terapeututbildning och sedan omsätta i praktisk verksamhet. Han vill bli 

bättre på det han gör för att kunna ge de människor han möter del av hans blivande 

spetskompetens och på det sättet även bidra till organisationsutvecklingen. Han säger så här: 
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Anders:… och sen så självklart om tio år så hoppas jag ha hunnit läsa 

 även nästa steg så att jag har blivit färdig psykoterapeut. Ja, det är det 

 som jag har som, sen vet jag inte om jag når hela vägen dit, men det är 

 så som det känns just nu, som är nästa självklara steg för mig.  

Mikael: Jaha, så du siktar på att gå steg 1 och bli psykoterapeut så  

småningom? 

Anders: Ja. 

Mikael: I det här jobbet som du har idag är det, är det ett steg i den  

riktningen eller är det ett annat område som du jobbar med idag eller  

hur skulle du vilja beskriva det? 

Anders: Ja, alltså det jobb som jag har idag det har ju gett mig, alltså jag  

har ju varit intresserad av det här med, länge nu. Just det här med att hur  

kan jag hjälpa människor på bästa sätt att plocka fram det bästa av sig  

själva. (---) Det är människor som faktiskt kan vara i en kris, och vi vet  

inte var nånstans dom befinner sig i den krisfasen, och egentligen är det  

ingen här som har kompetens att identifiera den heller. Så lite, eh, 

amatörmässigt så går vi in och petar i människors liv och det är jag inte  

nöjd med längre och arbetsplatsen har ställt mig med att se klart att ”Nej,  

det här är det vi sysslar med”. Men jag vill göra det på ett bättre sätt.  

 

Anders beskriver hur han vill kunna erbjuda de människor han möter en starkare kompetens. 

Hans engagemang i arbetsuppgifterna och i de människor han möter driver på hans eget 

kunskapssökande och kompetensbygge. Han kan gärna tänka sig att erbjuda sin 

specialistkompetens till verksamheten, där han då skulle tillägna sig något av en expertroll. 

”Amatörmässigt” vittnar om en brist på förtroende för sitt eget och den egna gruppens 

kunnande, men det vittnar även om att Anders sett alternativa kompetenser. En erfaren 

psykoterapeut nämns under intervjun och framstår som en referensperson. Och enligt Eskola 

(1970) kan referenspersoner ha en jämförande funktion och fungera som en slags standard, 

modellpåverkare och förebild. I ett samhälle där vi strävar mot att höja oss socialt är det 

vanligt att välja referenspersoner som befinner sig ovanför ens egen position. Attraktionsvalet 

och referenspersonerna har betydelse bland annat för våra attityder, åsikter och vår jag-bild. 

”Inte nöjd med längre” vittnar om attityd och identitet som går utanför den egna gruppen.  
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      För att summera: I socionomernas tal om vad de vill göra om tio år framträder tre olika 

inriktningar i form av behandlings- och terapeutrollen, chefsrollen och expertrollen. Tankar 

om att vara verksam i behandlings- och terapiområdet är det klart dominerande, medan 

chefsrollen och expertrollen nämns av några. Det helt dominerande sättet att se på den 

fortsatta karriären handlar om horisontella förflyttningar i förhållande till den hierarkiska 

strukturen. 

 

4.2 Identitet i arbetet 

Utifrån intervjuer och specifika intervjusituationer är det naturligtvis svårt att få en tydlig och 

giltig bild av vilken mening arbetet kan tänkas ha för dessa socionomer. Vad som är 

verkligheten och vad som är våra föreställningar om verkligheten är två skilda saker. Men en 

intressant generell fråga handlar om huruvida arbetet för socionomer har någon annan mening 

än vad exempelvis snickarens eller läkarens arbete har. Och varför skulle det i så fall finnas en 

annan mening? Kanske skiljer sig arbetet för en socionom på så vis att det i högre 

utsträckning är en plats för det personliga framträdandet? Alltså en scen där man visar upp sig 

och där den egna identiteten byggs upp, eller en plats för karriär eller för att skapa en slags 

livsbalans. Nu vet jag inte något om vilken betydelse som arbetet kan ha för en läkare. Om 

snickaren vet jag något, men här blir ingen jämförelse. Lundgren (1984) pekar på den 

självutplånande karaktären som finns i socialarbetaren och ställer frågor kring hur man 

egentligen håller lågan levande i jobbet. För att problematisera ytterligare kan vi även 

konstatera att vi är bärare av generationers drömmar, besvikelser och förtryck utöver våra 

egna. Och faktiskt kan ”att vara snäll” och ”att tänka på andra” vara barnets sätt att försöka få 

föräldrarnas omsorger och uppskattning, som senare kanske kan ta sig uttryck i den goda 

moraliska karriären i socialt arbete. Hos barnet var det föräldrarna som stod för 

förväntningarna, och vad gäller socialt arbete så är det idag samhället, och inte längre kyrkan, 

som står för de utopiska och allsmäktiga förväntningarna på vad som ska åstadkommas 

(ibid.). Men att utplåna sig själv för andra är enligt Skau (2008) inte att älska sin nästa. Det är 

psykologiskt självmord som ibland också kan vara lika med psykologisk utpressning. Men 

professionalitet och medmänsklighet utesluter inte varandra, eftersom att bry sig om andra är 

en viktig beståndsdel och drivkraft i den goda professionaliteten, som omfattar både solid 

teoretisk kunskap och nödvändiga professionsspecifika färdigheter (ibid.). Men vad säger då 

de intervjuade socionomerna om meningen med deras arbete? Emma säger så här: 
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Emma: Jaha, ja, men alltså intentionen med socialt arbete tänker jag, vill  

jag ju ändå nånstans utgå ifrån att man har en god intention. Att man  

vill göra nånting som kan hjälpa olika människor i olika faser i livet. 

 

Här återkommer den goda intentionen och valet att tillhöra ett fält med goda intentioner där 

det speciella och unika finns i att vara den som kan hjälpa andra. Synen på arbetet ger en vink 

om en slags djupare innebörd, ett slags kall eller ”commitment” (Kupferberg, 1999), som 

handlar om att träda i och förbinda sig till det sociala arbetets goda tjänst. Ordet god blir på 

något sätt ett nyckelord som skulle kräva ytterligare belysning för att få sin rätta mening, men 

att vara den som gör gott ger en vink om en identitetsaspekt.Även Karin belyser denna 

intention: 

 

Karin: Nej, arbetsuppgifterna är mer. Det är viktigare än kollegorna. Att  

det är någonting jag trivs med, att jag känner att jag utvecklas inom och  

där jag känner att jag gör skillnad … för den enskilde personen. 

 

Utöver arbetsuppgifternas betydelse och att göra skillnad för någon annan nämns här även 

kollegor och den egna utvecklingen. ”Kollegorna” vittnar om att den sociala samvaron är 

viktig, där mänskliga relationer inom gruppen ger glädje (Eskola, 1970). Karin 

vidareutvecklar detta senare genom att skämtsamt nämna kaffepauserna och kaffet som något 

att sätta värde på. Betydelsen av social samvaro verkar dock vara olika för olika 

intervjupersoner. Några verkar inte fästa någon större vikt vid detta och någon förefaller även 

lite avståndstagande mot kafferaster. Men vilken betydelse har kaffedrickande och kafferaster 

i arbetsgrupper inom socialt arbete? Vilken roll spelar språket och rätten att uttala sig i 

förhållande till arbetsgruppens kaffekultur? Kanske återfinner vi runt kaffekopparna även det 

subtila sociala tryck som Israel (1979) nämner och som skapar en slags likformighet eller 

avstämning. Dessa frågor kommer inte att diskuteras ytterligare här, men är ändå intressanta 

att fundera kring.  

      Framträdandet av ett kall blir inte entydigt i intervjumaterialet, utan flera tar i det 

sammanhanget även upp begränsningarna med att vara dokumenterande och 

myndighetsutövande och om nödvändigheten av handlingsutrymme för att kunna hjälpa på 

bästa sätt. Men även vikten av att få utlopp för den egna kreativiteten nämns. På detta vis blir 

det tydligt att den egna personen är ett viktigt redskap i socialt arbete som har sina egna 

behov. Flera av intervjupersonerna anser sig behöva utveckling, frihet, handlingsutrymme, 
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erkänsla och bekräftelse. Att hjälpa andra och vara behövd, erkänsla, bekräftelse, att synas 

och ha en roll i gruppen, att få utlopp för kreativitet, social samvaro, stimulans genom lärande, 

betalning, att få uppskattning, att synas och bli sedd är sådant som ger de intervjuade 

socionomerna en mening med arbetet. Och den ”commitment” som finns framträder tydligast 

i förhållande till de personer socionomerna kommer i kontakt med, snarare än med 

organisation och verksamhet även om det är här en del av förutsättningarna för arbetet ges. En 

kontrast till detta ges av Lisa som beskriver andra upplevda fördelar med arbetet: 

 

Lisa: Ja, framförallt är det utvecklingsmöjligheter. Frihet. Frihet under  

ansvar. Eh, att det naturligtvis ska vara roligt och välbetalt är ju sånt 

som absolut är viktigt … Bra arbetskamrater … alltså en arbetsplats ska,  

där ska vara utvecklingsmöjligheter, frihet under ansvar, ska vara välbetalt,  

ska vara stimulerande. Sen blir det ju lite vad man gör det till, för jag skulle  

ju inte söka ett jobb som inte var stimulerande. Liksom.  

 

Utöver sociala aspekter finns handlingsutrymmet med som en viktig del, där det uttrycks i 

frihet under ansvar. Men här kommer även in andra aspekter som ger mening. Att det sociala 

arbetet är ett lönearbete blir tydligt liksom att arbetet förväntas ge ett mervärde i form av 

utvecklingsmöjligheter och stimulans. Insatsen ska ge ett mervärde som helst ska omsättas till 

bättre och andra möjligheter; det vill säga de fördelar som gruppmedlemskapet medför för 

individen ses som viktiga (Eskola, 1970). Senare under intervjun betonar Lisa, precis som 

flera andra intervjupersoner, att det egna arbetet är viktigt. Lisas hållning skiljer ut sig i 

intervjumaterialet med uttrycken ”välbetalt” och ”jag skulle ju inte söka ett jobb som inte var 

stimulerande”. Lisa berättar att dessa förutsättningar är prioriterade och viktiga för henne.  

      Erfarenhet och personlig utveckling är teman som ständigt återkommer i 

intervjupersonernas sätt att tala om och se på den egna rollen. Här finns tankar om att arbetet 

gör någonting med dem som personer och förändrar därmed också det egna sättet att förhålla 

sig till livet. Och samtidigt ger detta återverkningar i arbetet. Identitet och erfarenhet verkar 

liksom utvecklas ihop och ska nog ses som en helhet. Christine beskriver hur den egna 

personen, erfarenheten och inställningen till arbetet hänger samman för henne: 

 

Christine: Alltså dom som vågar gå nära klienterna, barnen, familjerna.  

Det är dom jag beundrar liksom så. Och det kan vara i privat regi eller i 

kommunal. Men dom som vågar gå nära. Förstår du hur jag menar? 
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Mikael: Mm. 

Christine: För det är det som är det svåra. Och det blir svårare med åren, 

tycker jag.  

Mikael: Vad är det svåra? 

Christine: Alltså, det svåra tycker jag är att, för mig är det mer, eller när  

man var ny, i alla fall när jag var ny, alltså man kastade ju sig in där det  

var problem och tänkte: ”Ja, det fixar vi” och så provar vi där och provar  

där. 

Mikael: Mm. 

Christine: Och funkar inte det ena så funkar det andra. Men på något sätt,  

jag tycker det är svårare ju längre… jag har fått en annan ödmjukhet  

gentemot dom familjer som jag möter.  

Mikael: Mhm. 

Christine: som jag har idag mot vad jag hade då. Alltså dom var mer objekt.  

Så. Dom ska vi dona lite med och så provar vi ditten och provar datten.  

Kanske. Förstår du hur jag menar? 

Mikael: Så med den ödmjukheten blir det på många sätt bättre för dom  

du möter?  

Christine: Mm. Det utmanar mig som person för jag ser dom. Det är kött och 

blod. Det är riktiga människor. Det är liksom inte klienter utan det är riktiga 

människor. Riktiga mammor och pappor och barn. Eh, och där känner jag att 

kommer man riktigt nära så får man ha respekt för det man håller på med.  

 

Någonting i förhållningssättet har förändrats över tid. Hur, vad och varför är svårt att 

spekulera i då tiden i sig skapar förändring. Men Christine beskriver hur hennes identitet har 

förändrats. Hon ser sig inte längre som socialarbetaren som hoppar in i saker för att chansa, 

fixa och dona. Och varför skulle någon socionom hålla på och göra det förresten? Alltså 

hoppa in och dona runt utan att veta vad man egentligen gör? Kanske handlade det då om att 

visa sig duktig, att vara den som kan, den som äntligen får ”förälderns”/chefens 

uppmärksamhet och bekräftelse eller något sådant. Men är där utrymme till det inom socialt 

arbete och går det i så fall hem, liksom? Varför då? Tankarna går till Goffman (1959/1998) 

och resonemangen kring scenen, uppträdet, frontstage och backstage. Kanske blir hela 

tillställningen, alltså personalmöten, fikaraster, klientbesök, hembesök och så vidare som 

frontstage på en teater. Det kanske är det godtagbara uppträdandet som ständigt behöver visas 



40 
 

upp när man är ny. Kanske. Men med åren och erfarenheten har relation, respekt och 

ödmjukhet kommit att bli viktigare för henne. Hos Christine finns en önskan om och nöjdhet i 

att arbeta med behandling i en anställning som tillåter handlingsutrymme, kreativitet, 

relationsskapande, tidsåtgång, ödmjukhet och respekt. Professionsidentiteten framträder och 

innan Christines byte av arbete verkar den, i förhållande till organisationens kraft, ha väckt en 

slags motivation till förändring som är intressant. Christine beskriver sina reflektioner kring 

organisatoriska aspekter så här utifrån en fråga om vad som kan vara dåligt eller skadligt 

socialt arbete: 

 

Mikael: Men nånstans ringar du in det då att om man har den här närheten, 

ödmjukheten och respekten så är det jobbigt att jobba men samtidigt kan  

det ge människor ganska mycket? 

Christine: Ja.  

Mikael: Eller någon slags positiv utkomst. 

Christine: Mm. 

Mikael: Men å andra sidan om man på något sätt inte har den respekten  

och ödmjukheten eller blir fråntagen den av chefen så kan det bli nånting 

som blir åt det skadliga hållet för dom som egentligen behövde hjälp? 

Christine: Mm. Alltså jag ser det här med ödmjukhet och inkännande, det  

måste liksom ske i alla hierarkiska nivåer. Alltså chefen måste ha ödmjukhet  

och vilja gå nära den anställde för att lyssna in vad det är den här familjen 

behöver. Precis som jag som behandlare eller handläggare eller  

vad jag nu är måste ha det gentemot klienten.  

Mikael: Vad händer om inte chefen har det i förhållande till den anställde? 

Christine: Då tror jag det kan bli riktigt skadligt. Då är det någon form av 

förtroendekris.  

 

Även detta talar om identiteten som socialarbetare och om ett slags engagemang i arbetet. 

Handlingsutrymme och att bli lyssnad på och tagen på allvar av chefen är förhållanden som 

Christine förutsätter. Christine önskar att klientens behov ska få stå i centrum i det arbete hon 

bedriver och reflekterar över sin professionella roll i förhållande till organisationen. I 

inledningen av denna uppsats beskrivs hur chefen företräder den politiska organisationen och 

om hur professionens och organisationens krafter står i ett beroendeförhållande till varandra. 

Samtidigt verkar de båda krafterna bitvis oförenliga eller åtminstone konfliktfyllda, där den 
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politiskt styrda organisationens kraft är den som sätter förutsättningarna för verksamheten. I 

intervjudelen ovan ger Christine exempel på hur dessa kan inverka i socialarbetarens vardag 

och på hur det faktiskt verkar spela roll för benägenheten att byta jobb. Men motstånd mot 

organisationsförändringar kanske å andra sidan är något naturligt som man måste handskas 

varsamt och reflexivt med (Ahrenfelt, 2001). Flera av de intervjuade socionomerna beskriver 

hur just organisatoriska förhållanden verkat som push-faktorer i jobbytar processen; det vill 

säga organisatoriska förhållanden är faktorer som har fått socionomerna att rikta blicken utåt 

och som då även bidragit med ett tankemässigt tryck utåt. Men vad är då push and pull-

faktorer och vilken roll spelar sådana faktorer i socionomernas sätt att förklara och 

efterförklara sina byten av jobb? Nästa avsnitt belyser just detta. 

       

      För att summera: För flera av de intervjuade socionomerna innebär det sociala arbetet att 

följa en god intention. De flesta ser den sociala samvaron som viktig, där de ingår i ett 

sammanhang med andra. Utvecklingsmöjligheter och handlingsutrymme för den egna 

kompetensen är önskade förhållanden. Att hjälpa andra och vara behövd, erkänsla, 

bekräftelse, att synas och ha en roll i gruppen, att få utlopp för kreativitet, stimulans genom 

lärande, betalning, få uppskattning, att synas och bli sedd är sådant som ger de intervjuade 

socionomerna mening med arbetet och skapar identitet som socialarbetare. Utsagorna 

harmonierar med Eskola (1970) som belyser fyra olika slags motiv som kan dra en person till 

en grupp: 1) de fördelar som gruppmedlemskapet medför för individen, 2) den verksamhet 

som utförs i gruppen och som individen är intresserad av, 3) mänskliga relationer inom 

gruppen som skänker tillfredsställelse och 4) den sociala uppskattning som 

gruppmedlemskapet innebär. Men någonstans vilar även något som handlar om viljan ”att 

göra en skillnad” och om att vilja veta att jag gör ett bra jobb. Ansvars- och pliktkänslan vilar 

i materialet och kanske går utanför Eskolas (1970) teori.    

 

4.3 Push and pull-faktorer 

Push-faktorer kan beskrivas som förhållanden eller upplevda förhållanden som skapar en kraft 

som verkar för utträde ur det gamla jobbet. Men det finns även push faktorer i det nya 

tilltänkta jobbet som skapar en kraft eller ett motstånd mot att tacka ja till och gå in i det nya 

jobbet. Det handlar alltså dels om krafter i det gamla jobbet och beroende eller oberoende av 

dessa även om krafter i det tilltänkta jobbet. Vad gäller pull faktorer så handlar dessa om 

återhållande krafter i det gamla jobbet, som gör individen benägen att stanna kvar. Dessa 

krafter verkar alltså återhållande och skapar en dragningskraft i det gamla. På samma sätt 
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finns pull faktorer i det tilltänkta jobbet, som då lockar och drar mot det nya. Tecknat så har vi 

alltså en typ av kraftfält med push and pull-faktorer i det gamla jobbet såväl som i det nya.  

Emma belyser push and pull-faktorer och reflekterar kring dessa på ett målande sätt. Hon 

säger: 

 

 Mikael: Vilka risker tycker du där är med att byta jobb? 

Emma: … suck ja … Alltså en risk kan ju vara att man tycker att ”Ah,  

varför lämnade jag det som trots allt funkade bra?” För man kommer  

till något ställe som inte funkar, enligt en själv då. Det kan ju vara en  

risk. En annan risk kan vara att man kanske vill tillbaka till det gamla  

jobbet men så får man inte det för man är rätt körd där. Det kan vara  

en risk. … Jag tror att en risk med att byta jobb också kan vara att man  

inte ska fly från någonting för att komma bort från någonting utan jag  

tror på att man ska komma till någonting. Något nytt. Jag tror att det  

handlar mycket om den egna risken i ens eget tänkande. 

Mikael: Så möjligheterna att det blir bra är större om man söker sig till 

någonting än om man flyr ifrån någonting? 

Emma: Ja, jag tror det. Att det ska vara en process, att man är medveten  

om vad det är jag gör och varför gör jag det här och är det här rätt tid  

eller ska jag vänta ett halvår. Alltså att man har en dialog med sig själv.  

Jag tror man kan vara en risk för sig själv så att säga. 

 

För att strukturera detta kraftfält vill jag här belysa de push-faktorer som upplevdes i de gamla 

jobben samt de pull-faktorer som upplevdes i de tilltänkta, nya jobben. Jag börjar med att 

belysa de push-faktorer i de gamla jobben som nämns av intervjupersonerna.  

 

4.3.1 Push-faktorer 

En av dessa push faktorer handlar om praktiska aspekter som hänger samman med att skapa 

en slags livsbalans, men flera tar även upp relationen till arbetsledningen. Att färdas till och 

från jobbet tar sin tid, och hur mycket eller lite tid det än är så konkurrerar den med livets 

övriga timmar och aktiviteter. Jenny tar upp något om både pendling och arbetsledning: 

 

Jenny: Ja, och det är klart att det hade betydelse att jag kände att det  

var långt att pendla. Och jag hade ingen bra arbetsledare där jag var,  
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så jag hade väl hopp om att det nog kunde bli lite annorlunda, att det  

kunde bli lite lättare.  

 

Den långa pendlingen, som i Jennys fall tidsmässigt motsvarade en extra arbetsdag per vecka, 

hade betydelse i hennes överväganden kring att byta jobb. Så hade även relationen till den 

närmsta arbetsledningen. Just upplevelsen av relationen till arbetsledningen nämner fyra av 

intervjupersonerna som en orsak till missnöje och som en anledning till att börja se sig om 

efter annat arbete. Även arbetsuppgifterna i det gamla jobbet ses av några som en push faktor. 

Karin är en av dem som beskriver relationen till arbetsuppgifterna som viktigast i jobbet, och 

hur det nya arbetet inneburit en positiv förändring i arbetsuppgifterna, där hon numera arbetar 

mer relationsmässigt och följer sina klienters utveckling över tid. Förhållandet till 

arbetsuppgifterna har kommit att utgöra en push faktor i processen kring att söka nytt jobb.   

      I sammanhanget av arbetsledning nämns även andra organisatoriska aspekter och det är 

inte helt enkelt att särskilja vad som utgör en push faktor eller hur den som push faktor kan 

tänkas vara konstruerad. Vi får till att börja med gå till Lipsky (1980) som säger att 

demokratiskt tillsatta politiker fördelar resurser, definierar mål och delegerar, där 

ledningsgrupp och chefer sedan har till uppgift att inom den byråkratiska organisationen bland 

annat organisera, leda och fördela arbetet utifrån policies, mål och budgetramar. I 

organisationskulturen har första linjens chef personalansvar och arbetar bland annat med 

disciplinering av gräsrotsbyråkrater och förväntas ha ett slags organisatoriskt helhetstänkande 

(ibid.). Men språket är en annan viktig faktor. Inom ett fält som socialt arbete är språket nära 

sammanbundet med makt (Thomassen, 2007). Språket definierar, konstruerar och utgör själva 

kärnan i tolkningar och bedömningar. Enligt Jacobsson, Thelander och Wästerfors (2010) 

präglas utövandet av socialt arbete av organisationens krav och bygger på en kontinuerlig 

filtrering och informationskonstruktion där vardagligt klientprat ingår. Talet om klienten blir 

en del av arbetet och vad som uppfattas vara ett kompetent sätt att prata om klienter kan 

variera med arbetsplatsens lokala kultur (ibid.). För att gå närmre organisationen som push 

faktor är det viktigt att fråga sig vad det är som händer i den och vad det är som medarbetaren 

upplever. Och vad är det för något i relation till organisationen som gör medarbetare så trötta 

och missnöjda att de ser sig om efter andra jobb? Eller handlar det egentligen om en 

nyfikenhet som tvingats till stagnation eller om att man växt ur den gamla rollen eller om 

förändringsmotstånd? Emma refererar till organisation och arbetsledning, men pratet har här 

föregåtts av en berättelse om en organisationsförändring. Hon säger så här: 
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Mikael: Men du, vilken betydelse har det här bytet av jobb haft för dig? 

 Emma: … Som person har det gjort otroligt mycket. Personligt … eh 

 Mikael: På vilket sätt? 

Emma: Alltså, jag tyckte att det var … eh…ja, jag alltså, jag tyckte att jag  

var utsatt på det förra, alltså i slutet av det. Den här diskussionen kring  

att man, det skulle vara så högt i tak, men så fick man inte lov att säga  

att det faktiskt inte funkade och när man väl sa det högt att det inte  

funkade och man körde faktiskt med öppna kort så fick man skit för det. 

(---) alltså det är jätteviktigt att det fungerar med en arbetsledare, en  

öppen dialog, att en arbetsledare måste kunna ta kritik. Och kan man inte  

det som han inte kunde, det är inte okej! (---) Jag kikade runt på nya jobb.  

Jag lärde mig att förhålla mig. Jag försökte förhålla mig så gott det gick till  

min arbetsledare. Eh, ja, men alltså tog inte så mycket kontakt med honom 

i onödan, alltså det var verkligen tvunget dom kontakterna jag tog. Eh … ja, 

men jag lärde mig att försöka förhålla mig för vi hade en situation, där du  

ska veta att folk var rädda för att bli inkallade. 

 

För Emma har en negativ upplevelse av relationen till chefen skapat otrivsel på det gamla 

jobbet. Hur och vad denna upplevelse har sin grund i är svårt att säga något om, men de 

ingredienser som utgör själva push faktorn verkar handla om upplevelsen av relation, 

arbetsledning och organisationsförändring. Attraktionen till arbetsgruppen förändras och det 

blir förluster av fördelar som gruppmedlemskapet innebär för individen (Eskola, 1970) och 

kanske, framförallt, upplevda negativa följder i den verksamhet som utförs i gruppen som 

individen var intresserad av innan talet om förändring. Men här finns även tillitsaspekter och 

en beskrivning av ett dränerande samspel. Även Christine belyser upplevelsen av 

arbetsledning och organisationsförändring som en del i en push faktor, där även tankar kring 

arbetsuppgifter finns med. Christine säger följande: 

 

 Mikael: Men vad var det till en början som gjorde att du fick tanken att  

du skulle byta jobb? 

 Christine: Det var den nya organisationen.(---) 

 Mikael: Så organisationsförändringen gjorde att du öppnade platsbanken? 

 Christine: Ja.  

 Mikael: Vad var det med organisationsförändringen? 
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 Christine: Nummer ett, eh, mellanchefstillsättningen som jag inte var  

nöjd med. Han hade, har inte mitt förtroende. Absolut inte. Ingen jag  

kan samarbeta med kring flexibilitet och humanitet.  

 Mikael: Mm. Var det själva tillsättningen eller var det 

 Christine: (avbryter) Det var både och.  

 Mikael: Eller utkomsten av tillsättningen? 

 Christine: Det var nog både och. Faktiskt.  

 Mikael: Vad var det i tillsättningen som du inte var nöjd med? 

 Christine: (skratt) 

 Mikael: Som föranledde platsbanken? 

 Christine: Sättet att, eh, som jag har fått veta att liksom sitta på ett internat och 

(---) och så fick cheferna sitta där och önska sig var de ville bli chefer nånstans 

och att man då inte tittar på vad som är bäst för verksamheten. Eh … ”Vi har 

kanske inte någon chef just idag i vår chefsbank som skulle vara lämplig till just 

den där mellanchefstjänsten.” Då ska man kanske göra på ett annat sätt. Då ska 

man kanske söka lämplig personal istället för att kanske fördela dom som finns. 

 Mikael: På din beskrivning låter det som någon slags chefsparty? 

 Christine: Ja. Ja. 

 Mikael: Under ett internat. 

 Christine: Där man fick önska sig förstahandsval och andrahandsval. Ja. 

 Mikael: Var ni som anställda med i den processen? 

 Christine: Nej. Nej. Nej. 

 Mikael: Nej. Eller den sköttes på annan plats? 

 Christine: Ja, och sen fick vi veta att så här, den och den chefen kommer. Det 

blir så och så. 

Mikael: Okej. 

Christine: Och då blev vi inte glada. Jag blev inte glad och då vi som 

arbetsgrupp blev inte glada.  

 

Organisationsförändring, mellanchefstillsättning, missnöje med tillvägagångssätt, upplevelse 

av att inte vara delaktig, förlust av inflytande över den egna situationen, upplevelse av relation 

och missnöje med val av person blir här alla ingredienser i formandet av en push faktor. 

Christine och gruppen var inte nöjda med tillvägagångssätt och utkomst, men uttryckte ändå 

lojalitet genom protest innan det blev dags för exit. Detta belyses ytterligare under 
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lojalitetsaspekter. Även här beskrivs samspelet som dränerande och detta kan kanske även 

handla om upplevda olikheter i relation till arbetsledningen, som ”inte mitt förtroende” vittnar 

om. Och samspel med en olik person eller personer som upplevs som olika en själv kan enligt 

Eskola (1970) upplevas som förbryllande och bestraffande, där denna upplevelse kanske 

förstärks av den beroendeställning som finns. Här ges en bild av en medarbetargrupp som 

protesterar och en chefsgrupp som inbördes fördelar styrningen, och i det sammanhanget kan 

det finnas skäl att beakta begreppet värdehomofili. Socialt tryck och normbegrepp skapar 

likformighet i grupper vad gäller åsikter, värderingar och attityd (Israel, 1979). Uttrycket om 

”flexibilitet och humanitet” visar på olikheter i tänkande och agerande mellan chef och 

medarbetare. Jacobsson, Thelander och Wästerfors (2010) beskriver hur organisatoriska 

strukturer som omgärdar en institutionaliserad verksamhet präglas av en ständig konflikt 

mellan humana principer och institutionell effektivitet. Med tillräcklig institutionell 

effektivitet kan klienten objektifieras och passiviseras. Utifrån en tanke om parallellprocesser 

så undrar jag om objektifiering även kan ske i relationen mellan chef och medarbetare? Hur 

ser i så fall denna process ut? 

      Här finns även underliggande frågor kring delaktighet och betydelsen av upplevd 

delaktighet, där det är viktigt att skilja på skenbar delaktighet och faktisk delaktighet. Fiktiv 

delaktighet kan vara att man som medarbetar exempelvis tillåts dekorera sitt rum, men utan få 

vara delaktig i beslut som rör den agna aktiviteten och verksamheten. Faktisk delaktighet 

innebär då att tillåtas medverkan i viktiga beslut som rör den egna verksamheten kring 

exempelvis arbetssätt och styrning. Att som medarbetare involveras i beslutsfattande 

processer och dela makt och ansvar över beslutsfattande är enligt Shier (2001) exempel på 

faktisk delaktighet. Exempel på fiktiv delaktighet kan vara att ”få sitta vid änden på bordet” 

eller att tillåtas pynta rummet lite grann. Önskan om reell delaktighet och att vara aktivt 

delaktig i beslutsprocesser kan ses som uttryck för lojalt beteende.       

      Även Anders beskriver hur arbetsuppgifter och organisationsförändring påverkade honom 

i valet att byta jobb. Han säger så här: 

  

Anders: Men det var ju det att det gamla jobbet skulle innebära för mig  

att stanna inom den här fyrkanten och dessutom att jag såg att precis i  

samma veva så gjordes en organisationssammanslagning där verksamheten 

skulle innefatta dubbelt så många anställda. Samma chef. Och om man tittar  

på en sån förändring så förstår man, eller man, att hon för att få det att  

fungera så var hon tvungen att ha större kontroll. I alla fall initialt. Och eh 
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just det att dom smalnade fyrkanten så, så att det blev så platt, lågt i tak  

och, nej, när jag såg den här möjligheten att få komma hit och dessutom,  

när dom såg möjligheten att få behålla dessa verksamheterna (...) Så var  

det att komma ifrån nånting som jag ville nånstans dit då där jag visste att  

jag var så välkommen och jag visste att här finns det goda förutsättningar  

för mig också att få fortsätta att arbeta med det jag ville. Så egentligen var  

det inte ens ett övervägande. Det var bara precis att hoppa på.   

 

Organisationsförändring, arbetsledningens ökade kontroll och minskat handlingsutrymme 

genom smalnande fyrkant har blivit ingredienser i den samlade push faktor som Anders 

beskriver. Men för Anders verkar pull faktorn i det nya arbetet ha utgjort en stark motivator 

till att byta jobb och denna beskrivs ytterligare i avsnittet 4.5 Engagemang i arbetet. Om 

Anders hade stannat i det gamla jobbet och fyrkanten hade smalnats ner så kunde det ha 

inneburit överkompetens hos Anders med påföljande känsla av frustration och leda.    

      Anna beskriver den egna känslan av otillräcklighet som en push faktor i att söka sig bort 

från det gamla jobbet.  

  

Mikael: Men hur fick du till en början för dig att du skulle byta jobb? 

 Anna: Ja, det var att jag inte stod ut längre.  

 Mikael: Ja. 

Anna: Det var så mycket och det var så hit och dit och det var kanske många 

ärenden som tjorvade till sig samtidigt. (...) Så kände jag att ”Nej, fan!”(---) 

Mikael: Var det nånting i det gamla jobbet som gjorde dig beredd att lämna det? 

Beredd att släppa dom positiva grejorna? 

Anna: Ja, men det var ju att jag var så himla otillräcklig.  

 

Den egna känslan av otillräcklighet; det vill säga den subjektiva upplevelsen av yttre 

förhållanden, speglar kanske delar av eller den totala arbetssituationen. Anna väljer att 

beskriva sin egen upplevelse istället för de yttre omständigheterna. Utifrån helheten av 

intervjun verkar uttrycket ”stod inte ut längre” referera till att livsbalansen blev rubbad och att 

den nämnda otillräckligheten på så vis blev en push faktor.  

 

      För att summera: De intervjuade socionomerna beskriver push faktorer i de gamla jobben 

som hänger samman med praktiska förhållanden som pendling och arbetsuppgifter, men lika 
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tydligt nämns även upplevda förhållanden i relation till arbetsledning, arbetsledningens ökade 

kontroll, organisatoriska förhållanden, organisationsförändringar och minskat 

handlingsutrymme. Även känsla av otillräcklighet och känsla av att inte höra hemma tas upp. 

För de allra flesta av intervjupersonerna verkar dessa push faktorer ha varit insteget i 

processen till att byta jobb.   

 

4.3.2 Pull-faktorer 

Även om flertalet av intervjupersonerna beskriver hur push-faktorer i det gamla jobbet fått 

dem att fundera kring att byta jobb, så beskriver också flertalet starka pull-faktorer i det nya; 

det vill säga sådana faktorer och förhållanden som verkat lockande med det nya. Faktorer som 

nämns är större handlingsutrymme, möjligheter till utrymme för kreativitet, erbjudande om att 

få arbeta med specifika saker, kollegor, möjligheter till avancemang, möjligheter att samla 

erfarenheter och kunskap med mera. Men här finns även tankar om livsbalansen. Jenny 

uttrycker sig så här: 

 

Jenny: Det var inte någon akut dålig situation där. Absolut inte. Jag trivdes  

bra också på många sätt, men på något sätt verkade livet lättare här än där.  

Det var nog rätt oemotståndligt.  

 

Jenny beskriver hur den geografiska närheten till jobbet har gjort livet lättare för henne. Detta 

var något som lockade med det nya jobbet precis som att få jobba med en person som hon 

kände sedan tidigare, som dessutom var den som berättade för henne om de utannonserade 

tjänsterna. Hon såg även att den större organisationen skulle kunna erbjuda andra och bättre 

möjligheter i arbetet och i utvecklandet mot en expertroll. Så ”att livet verkade lättare här än 

där” verkar handla om en positiv inverkan på livsbalansen, om social samvaro och om 

möjligheterna i det nya arbetet.  

      Christine berättar om hur en föreläsning tände hennes intresse för ett nytt område snarare 

än ett specifikt arbete. Hon var då i ett skede där hon omvärderade det jobb hon hade och 

började fundera kring vad hon tyckte var viktigt i ett jobb. Hon säger så här: 

 

Christine: Så där efter den föreläsningen så tänkte jag att, jag blev så  

taggad, undrar om inte det är nånting ändå, tänkte jag. Just med  

skolkurator. Jag tänkte att det är, herregud, det är ju där jag ska vara.  

Och det var därför jag landade. Det handlade inte om att söka vilket  
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annat jobb som helst, eh, utan där på hans föreläsning i bilen hem kände  

jag att ”Gud, alltså jag kan nog göra skillnad mycket tidigare än vad jag  

gör idag”. Och alltid har skolan varit central för mig i mitt jobb.     

 

Christine beskriver sin process som ledde till att hon senare bytte jobb. Ur missnöje och 

trötthet med det gamla jobbet väcktes henne intresse under och efter en föreläsning, där något 

nästan verkar ha kuggat in. I berättelsen framstår det nästan som en lidnersk knäpp. Christine 

fick ett intresse och en nyfikenhet att följa och för henne blev då exempelvis minskad 

tjänstgöringsgrad av underordnad betydelse. Hon ville utvecklas i sitt yrke och samtidigt 

kunna göra en skillnad i människors liv inom ett område där hon såg sig kunna komma till 

bättre nytta. Hon var beredd på att acceptera sämre ekonomiska förutsättningar och pendling 

för att följa sin idé och säger så här om det: 

 

Christine: Nej, men jag funderade. Visst hade jag haft x antal tusen  

kronor kvar i fickan om jag hade stannat kvar, men samtidigt hade  

jag gått under som människa. För det var en sån negativ process som  

jag var inne i och det är ju också olika överväganden. Från negativitet  

till nånting som är positivt. Arbetsglädje.  

 

Arbetsglädje refererar till en subjektiv upplevelse, som för Christine verkar ha fått en ny 

innebörd genom den intellektuella stimulans som närvaron vid en föreläsning gett i relation 

till den arbetssituation hon vid det tillfället befann sig i. Hon hittade en väg för sina insikter 

och sitt intresse som hon var beredd att följa trots vissa uppoffringar. Christine beskriver även 

hur ett större handlingsutrymme med frihet under ansvar drog henne mot det nya jobbet.  

      Lisa beskriver hur ett erbjudande om en öppen tjänst lockade henne till att byta jobb. Hon 

kände sig ganska färdig med sitt gamla arbete och såg direkt möjligheterna i erbjudandet. Hon 

säger så här: 

 

Mikael: Vad var det sen som gjorde dig beredd att lämna det gamla jobbet?  

För du sa det där med kollegorna, att det var jobbigt att lämna kollegorna. 

Lisa: Mm. Alltså det var utmaningen i det nya. 

Mikael: Det var den som gjorde dig beredd? 

Lisa: Ja. Absolut.  

Mikael: Ja? 
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Lisa: När dom erbjöd en ganska öppen tjänst. Jag fick utforma den som jag  

ville. Dom gav mig ganska fria händer, alltså.   

 

Handlingsutrymme och att få utforma sin tjänst inom givna ramar verkar ha lockat Lisa, som 

uppger att hon tycker om att driva och utveckla saker. Just ”öppen tjänst” verkar ha varit en 

pull-faktor i det nya när den gamla tjänsten blivit mer låst i sina ramar. Handlingsutrymme, 

självbestämmande, utrymme för den egna kreativiteten och att få styra över den egna 

arbetssituationen verkar vara faktorer som lockat Lisa till det nya arbetet.  

     Även Emma pekar på hur en friare roll lockat henne till den nya tjänsten. Hon vill vara på 

ungdomarnas egen arena och röra sig mellan enskilda kontakter, grupper och den öppna 

arenan. Hon säger så här: 

 

 Mikael: Vad var det som lockade med det nya jobbet? 

Emma: Att vara på ungdomarnas egna arena. (---) Och man kan jobba lite  

mer med grupper om man vill det och. Ja.  

Mikael: Att vara på ungdomarnas arena, innebär det att det är ett mer utåtriktat 

jobb än det gamla jobbet? 

Emma: Ja, men det är det ju. Ja, det kan det vara för att här, jag menar där på det 

gamla jobbet fick man ju sig tilldelat klienter. Och här är det egentligen dom 

som väljer mig. 

Mikael: Mm. 

Emma: Ja, men precis. Dom valde inte mig där på det gamla jobbet men här 

väljer man mig. (---) Ja, det tycker jag är spännande att jag är ju ett erbjudande 

och mitt mission har varit mycket att man ska veta vem jag är. Jag är ju inte nån 

kuckelur-dam som sitter i ett rum. Utan det ska vara någon som man ”Ah, men 

tjena, det är ju Emma”.  

 

Att röra sig på den öppna arenan, vara igenkänd och interagera handlar om att bygga upp eller 

skapa en frontstage, för att använda Goffmans (1959/1998) uttryck. På den öppna arenan ville 

Emma uppträda som en professionell, igenkänd och populär person i ungdomarnas miljö. I 

frontstage vill hon vara en utåtriktad person som alla känner igen och inte någon, som hon 

uttrycker det, ”kuckelur-dam”. Med uttrycket ”kuckelur-dam” vittnar Emma om att det finns 

negativa referensgrupper eller referenspersoner (Eskola, 1970) någonstans i världen som hon 

inte vill blandas samman med eller likna. Emmas tanke med att skapa frontstage verkar vara 
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att det i och med det utåtriktade kontaktskapandet då på något sätt blir enklare för 

ungdomarna att gå backstage och att detta förenklas av om Emma är en positiv referensperson 

för ungdomarna.   

 

      För att summera: De intervjuade socionomerna beskriver pull-faktorer i de nya jobben 

som sammantaget och odifferentierat handlar om geografisk närhet och förbättrad livsbalans, 

mer intressanta arbetsuppgifter, nya kollegor, ökat handlingsutrymme, utmaningar, 

utvecklingsmöjligheter, uppskattning, möjlighet att bestämma över den egna 

arbetssituationen, möjligheter till utrymme för kreativitet, erbjudande om att få arbeta med 

specifika saker, möjligheter till avancemang och att vinna erfarenheter samt förbättrade 

arbetsvillkor.  

 

4.4 Lojalitetsaspekter 

Två av intervjupersonerna beskriver hur de brottades med skuldkänslor i förhållande till 

enskilda personer på den gamla arbetsplatsen då de stod inför beslut om byte av jobb. För den 

ena handlade det om en kollega som betytt väldigt mycket och för den andra handlade det om 

relationen till en omtyckt chef. Jenny beskriver sina överväganden så här: 

 

 Jenny: … Och jag var väldigt fäst vid henne. 

 Mikael: Mm.  

Jenny: Och då jag insett att jag fick lämna henne och den dagliga  

kontakt vi hade haft nu dom åren jag var där, så där tror jag att jag  

hade mitt största övervägande. Jag gick till henne och bad om lov att  

få söka jobbet innan jag sökte. 

Mikael: Jaså? 

Jenny: Och hon sa att det var okej att jag sökte. Så hon var med mig  

i det. 

 

Lojaliteten mot en kollega var en gräns för Jenny att ta sig över för att kunna byta arbete. 

Övervägandet kring att ”lämna henne” och ”den dagliga kontakt vi hade haft” vittnar om ett 

behagligt samspel och attraktion. Eskola (1970) säger att behagliga samspel förbättrar 

relationerna och att den psykiska dragningskraften drar människor rumsligt närmre varandra. 

Och mänskliga relationer inom gruppen som skänkt tillfredsställelse över lång tid innebär 

såklart smärta och saknad när de ändras eller bryts.  
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      Men lojalitet kan enligt Hirschman (1970) se ut på olika sätt. Motvilja mot att säga upp sin 

anställning även vid oenighet med den organisation där man är anställd är ett signum för lojalt 

beteende. Lojalitet refererar till en individs upplevelse av anknytning till en organisation på 

grund av hans eller hennes materiella, idealistiska eller sociala möjligheter och investeringar i 

dess framgång. Protest har oftast syftet att uppnå förbättringar som individen eller individer 

tror på och blir ett uttryck för lojalitet (ibid.). Den som inte känner lojalitet säger ”couldn´t 

care less” och gör exit. Christine beskriver hur organisationsförändringar satte igång protest i 

form av skrivelser. Hon utrycker följande: 

 

Christine: Den (skrivelsen) var kanske inte det schysstaste sättet men i 

desperation så var det det sättet som vi kom på. 

Mikael: Var protesterade ni nånstans? 

Christine: Vi protesterade hos verksamhetschefen. Och nu blev det två 

skrivelser. Jag vet inte om nummer ett bara gick till verksamhetschefen,  

eh, jag tror inte det. Den gick nog till socialchefen också. Sen hade vi  

skrivelse nummer två också, tror jag, som nämndens representanter  

också fick.  

 

Att använda sig av protest framför exit innebär att den anställde, eller i det här fallet de 

anställda, försöker ändra på praktiken, politiken och de tjänster hos den organisation man 

tillhör (Hirschman, 1970). Protest kan definieras som vilka försök som helst för att få till 

stånd en förändring, snarare än att fly från upplevt missförhållande. Skrivelser som författats 

gemensamt är att betrakta som sådana exempel och här har skrivelserna ställts till högsta 

tjänstemannanivå samt till de politiska företrädarna. Här sägs inget om effekten av 

protesterna, men generellt kan sägas att effektiviteten av voice stärks om det finns möjliga 

exit (Hirschman, 1970). Men på samma gång är protest det enda sätt anställda kan reagera på 

om inte exit är ett möjligt alternativ. Christine gjorde senare sorti så här fanns bevisligen en 

möjlig exit. Men här dröjer sig kvar en underliggande och viktig fråga: Är den kommunala 

socialtjänsten att betrakta som en lojalitetsskapande eller illojalitetsskapande organisation? 

Vilka ansträngningar görs för att vara lojalitetsskapande och vad görs för att skapa illojalitet? 

Vilken typ av organisation vill man vara och varför då? 

      Protester i grupp är intressant som fenomen, då åsikter och attityder förändras och 

anpassas till varandra genom den anpassningsprocess som sker genom socialt tryck. 

Likformigt beteende är en nödvändig eller tillräcklig betingelse för att gruppen eller dess 
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medlemmar individuellt ska kunna nå sina mål (Israel, 1979). Likformigt beteende kan alltså 

vara ett medel för att uppnå individuella eller gemensamma mål. Gruppen kan, om den 

uppvisar enhetligt beteende, fungera som social realitet, som kan hjälpa oss att orientera mot 

något som kan upplevas som den rätta uppfattningen eller det rätta beteendet (ibid.). Samtidigt 

bör då resonemanget om socialt tryck och likformighet gälla både en enad personalgrupp som 

en enad ledningsgrupp, där värdehomofilin liksom ligger i luften. I en organisation med enad 

linje och censurerade kommunikationskanaler och som är döv för protest torde individuella 

protester ske med rädsla för repressalier och med ett visst mått av ”bauchschmertzen”. Så var 

det för den lojale medlemmen i det tyska kommunistpartiet som inte ville göra sorti men som 

började känna sig missnöjd med partilinjen och med att fortsätta som medlem. Han greps av 

oro och ”bauchschmertzen”. Emma beskriver åtminstone oro i relation till egen protest i det 

följande: 

 

Emma:…det skulle vara så högt i tak men så fick man inte lov att säga  

att det faktiskt inte funkade och när man väl sa det högt att det inte  

funkade och man körde faktiskt med öppna kort så fick man skit för det. 

(...) Det blev liksom helt absurt. Och det tyckte jag att det var otroligt slitande. 

Det påverkade mig jättemycket personligt så att jag mer eller  

mindre isolerade mig nästan.(---) Jag kikade runt på nya jobb. (---) 

Du ska veta att folk var rädda för att bli inkallade. 

Mikael: Ojdå!? 

Emma: Ja, och det är ju inte sunt. Och nu pratar jag inte att jag hittar på utan  

det var många. Väldigt, väldigt, väldigt många som tyckte det var läskigt om 

man skulle bli inkallad för man visste inte vad som skulle hända inne på 

rummet. Och det var också en fråga jag hade: Men är det här okej? Är det  

såhär det ska vara i det arbetet vi arbetar med?  

 

Oro och ”bauchschmertzen” torde, enligt vad som sägs här, ha varit närvarande hos den som 

försökte sig på protest under denna tid, där chefer på olika nivåer och i olika funktioner 

beskrivs i rolltermer som kan liknas vid kontrollanter, rättsinstans, domare och rättsskipare. 

Dessa uttryck för lojalitet och protest som Emma upplevde som resultatlösa följdes sedan av 

hennes beslut om sorti. Hon ville inte tillhöra den omstöpta verksamheten, som i sin helhet av 

sättet att omstöpa och formen av det omstöpta kom att bli en kraftig push-faktor. De möten 

och tillvägagångssätt som beskrivs av både Christine och Emma vittnar om att ledningen, för 
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att öka sin frihet och handla som den önskar, utvecklat institutionella knep, som syftar till att 

motverka kombinationen av krafterna i protest och sorti (Hirschman, 1970). 

 

      För att summera: Några av de intervjuade socionomerna beskriver hur exit har föregåtts 

av lojal protest i olika former. Faktorer som väckt protesten upplevs ha haft sitt ursprung i 

organisationsförändringar, arbetsledning, önskan om delaktighet samt i bristande tillit till 

arbetsledning och organisationsförändring. Andra beskriver missnöje i det gamla jobbet, som 

lämnats utan nämnvärd protest. Handledning och personalmöten har här beskrivits som forum 

för frågor och diskussion. Även attraktion och kollegialitet verkar för några socionomer ha 

skapat lojalitetsband medarbetare emellan, som då funnits med i övervägandena kring 

arbetsbyte.   

 

4.5 Engagemang i arbetet 

Att vara engagerad i sitt arbete kan vara en stark drivkraft i att söka utrymme för detta 

engagemang och en drivkraft till att söka ytterligare kunskap och förståelse för det man är i. 

Anders vittnar om detta och om hur engagemanget också kommit att utgöra grunden för hans 

vägval inom yrket. Han vill hjälpa människor på bästa sätt med att plocka fram det bästa av 

sig själva och har därför valt bort chefstjänster. Han säger så här:  

 

Anders: Så var det att komma ifrån nånting som jag ville och dit då där  

jag visste att jag var så välkommen och jag visste att där fanns goda 

förutsättningar för mig också att fortsätta arbeta med det jag ville. Så  

egentligen var det inte ens ett övervägande utan bara precis att hoppa på.  

(---) Så att jag kan tänka mig att om jag hade stannat där så kanske jag hade  

varit gruppledare. Men det har jag inte varit intresserad av. Jag har faktiskt  

blivit erbjuden ett par gånger att bli gruppledare. Och så har jag varit på  

intervju och sagt vad jag ville ha i lön och så där: ”Jobbet är ditt!”. Och så  

har jag känt att ”Nej, men det där är inte rätt”. Jag ville inte jobba som 

arbetsledare för då går jag nog mer ifrån dom som jag vill jobba med och då  

har jag backat. Och det har faktiskt stängt dörrar för mig eftersom dom har 

förstått att ”Vi har erbjudit dig det här två gånger”. Spiken i kistan kom sen  

när jag blev erbjuden (---)  

Så det var alltså ren administration. Eller personalledning. Det är inte det jag 

vill. Jag vill jobba med människorna! Alltså med deltagarna.  
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Uttrycket ”då har jag backat” visar på att Anders vid erbjudanden om chefsjobb åtminstone 

har övervägt möjligheten, och därefter tackat nej. Han har ingen önskan om att jobba med 

personalledning eller som administratör, så som ett chefsjobb innebär. Anders vill någonting 

och pekar på denna vilja i uttrycket ”Jag vill jobba med människorna!”, där han vill kunna 

erbjuda deltagarna en riktigt vass kompetens. Därför sneglar han mot terapeut-yrket och den 

referensperson som gett honom inspiration. I intervjun beskriver Anders hur viktigt 

bemötandet av människor är och hur resurskrävande det är med mellanmänskliga relationer 

om man vill åstadkomma något som kan vara till gagn för någon. Vad gäller arbetsbytet 

verkar Anders ha följt sitt engagemang, som då blev en pull faktor i de nya möjligheterna. 

Även Karin beskriver hur hennes engagemang i sitt arbete och i sina klienters utveckling 

blivit en vägvisare i valet av arbete. Hon säger så här: 

 

Mikael: När du började med funderingar på att byta jobb, hur började  

dom tankarna? Kommer du ihåg det? 

Karin: Ja, det var att jag inte var tillfredsställd med det jag jobbade med.  

Det jag ville jobba med fick jag liksom ge bort till andra. När jag träffade 

klienten så kunde jag upptäcka, ja, att den behövde annan hjälp och då  

var det andra myndigheter som fick kopplas in och andra och jag kände  

som så att ja, men det är ju det jag vill göra. Jag vill inte bara sitta och  

komma fram till att dom ska ta den kontakten. Det är ju jag som vill  

vara den kontakten. Jag vill följa klienten längre. Jag vill följa den hela  

vägen på något sätt. Så det blev att jag kände att jag inte utvecklades  

på det jobbet mer och jag fick inte göra det jag ville. Jag ville ha mer  

relation. 

 

Karin har tidigare i intervjun beskrivit hur hon ser arbetsuppgifterna som det viktigaste i sitt 

arbete följt av den kollegiala samvaron och uppbackningen. Det långsiktigt relationsmässiga 

och att se och följa utvecklingen hos sina klienter skapar mening och arbetsglädje för Karin. 

Sammantaget har denna typ av engagemang då skapat en pull faktor i det nya arbetet, där 

Karin får möjlighet att arbeta med det hon vill. Utsagorna från både Anders och Karin vittnar 

om trivsel och engagemang i deras arbete. I sammanhanget av karriär harmonierar deras 

inställning med det Kullberg (2011) belyser kring ett modernt sätt att se på karriär i 

arbetslivet. Värde- och känslomässiga förändringar har skett av individers inställning till 

arbete och karriär. Framgång verkar idag inte enbart mätas utifrån objektiva kriterier som 
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position och makt utan kopplas även till subjektiva värderingar som stolthet och personlig 

utveckling. Även graden av autonomi och möjligheter till självförverkligande och att kunna 

välja livsstil verkar finnas med. Och i likhet med Anders berättelse säger Kullberg (2011) att 

intresset för omväxling och förändring har ökat medan intresset för chefskap har minskat. För 

att lyckas med uppgiften i socialt arbete, där man i det goda moraliska valet av arbete vill 

hjälpa och stödja människor som har det svårt i samhället, underlättar det med en stark tro på 

både sig själv och andra (Lundgren, 1984). Som socialarbetare är man beredd på att möta 

besvikelser och människors svårigheter samtidigt som man också hoppas att själv få ut något 

av arbetet. Inte så märkligt, eller hur?  

      I en nutida sociokulturell kontext består samhällsordningen till stora delar av människans 

relation till världen av arbete och att studera karriärsträvanden och arbetsbyten inom en 

yrkesgrupp blir även att studera kulturella tidsmarkörer och organisationskultur. Likaså blir 

det att studera det spänningsfält som finns i socionomens verksamhets- och aktivitetsfält.   

       

      För att summera: På olika sätt har några av intervjupersonerna beskrivit hur engagemang i 

arbetet påverkat dem i deras vägval och arbetsbyten. Övertygelsen kring att följa sitt 

engagemang och tron på det de gör verkar ha stärkt dem i deras beslut, där det nya har visat 

en pull faktor i linje med engagemanget. 
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5. Slutdiskussion 

Ur mitt material blir det tydligt att vissa saker i organisationen, men även i jobbet som sådant, 

skapar förhållanden för de här personerna, som verkar för förändring och arbetsbyten. 

Horisontella arbetsbyten ger en förändring som blir en annan adress men med samma jobb, 

eller en annan adress med en önskan om och möjlighet till att göra ett annat jobb. Ur 

intervjupersonernas beskrivningar och den teoretiska ramen har ett enkelt och slagordsmässigt 

sätt att demonstrera arbetsbyten framträtt, som då fördjupar och breddar vår förståelse för 

dessa processer.  

      Det blir även tydligt att arbete inom det sociala fältet är ett speciellt område som rör sig i 

skärningspunkten mellan privata delar av liv och den offentliga verksamheten. Socialpolitik 

och organisationskultur är, lever och ger förutsättningarna i stora delar av socialt arbete. Och 

en kommunal socialförvaltning verkar i den större kommunövergripande 

organisationskulturen inte vara något annat än en kommunal förvaltning bland andra, om än 

med ett specifikt ansvarsområde. Så vid arbetsbyten är relationen till såväl det egentliga 

arbetet som till organisationskulturen av betydelse. Nya reformer som bland annat new public 

management fört med sig har skapat förutsättningar för ökad byråkratisk kontroll snarare än 

professionell autonomi, där makten ytterligare placerats inom management snarare än 

profession (Jonnergård, Wolmesjö och Funck, 2008). Hur påverkar detta förhållande den 

lokala arbetsplatsens intentioner med socialt arbete?   

      Diskussionen om sociala problem har alltid varit fylld av värdekonflikter. Dessa har ofta 

gällt frågan om vad som orsakar sociala problem och hur dessa bäst kan lösas. De sociala 

insatser som förespråkats har ofta inneburit försök att åtgärda ”karaktärsdefekter” snarare än 

att förändra samhället (Meeuwisse och Swärd, 2002). Ingripanden riktades mot de fattiga, 

deras hem, deras fritid och vanor, där strukturella problem omvandlades till individuella 

bekymmer. Detta individualiserade synsätt förbisåg ekonomiska och politiska faktorer. Och 

en fråga blir då hur socialt arbete idag positionerar sig i förhållande till ojämlikhet i 

välfärdsstaten. Vad gör vi och hur ser dessa diskussioner och detta engagemang ut inom 

dagens socialtjänst och socialstyrelse? Men vad har då detta med arbetsbyten att göra? Jo, det 

här visar på hur socionomer med den hjälpande, kontrollerande och disciplinerande 

funktionen verkar i skärningspunkten mellan offentligt och privat, där människors privatliv 

blir en angelägenhet för den offentliga verksamheten. Och det kanske är bra så, men det är i 

detta sammanhang som myndighet utövas och dokumenteras och i detta fält inryms 

socionomens handlingsutrymme. Just myndighetsutövning, dokumentationskrav och för snävt 

handlingsutrymme verkar ha utgjort starka push-faktorer i riktning bort från det gamla jobbet 
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för flertalet av de intervjuade socionomerna. Tydligen känner man sig som socionom för styrd 

i sitt arbete och detta kan förstås utifrån att det sociala fältet inte bara styrs av professionella 

överväganden och vetenskap utan väldigt mycket av politik, ideologi och organisationskultur. 

Och detta leder mig till några frågor: Vad är jobbet? Vad förväntas av mig som socionom? 

Hur vet jag att jag gör ett bra jobb? Vilka krafter hos kommunala arbetsgivare verkar för att 

lyfta fram och utveckla en positiv definition av exempelvis socialsekreterarrollen? Och 

kanske är detta ”vad är det här för ett jobb egentligen?” ett fortlevande grundproblem för 

socionomrollen i allmänhet och socialsekreterarrollen i synnerhet.  

      Blom, Morén och Perlinski (2011) säger att större självständighet och handlingsutrymme 

för socialarbetare skulle ge större möjligheter att ta tillvara på helhetssyn och flexibilitet i 

klientarbetet. Socionomer inom socialtjänst får idag yxa till verkligheten och sina aktiviteter 

så att de passar lagstiftarens och organisationens termer och indelningar (Jacobsson, 

Thelander & Wästerfors, 2010). En tillyxning återfinns i anpassningen till den dokumentation, 

de dokumentaionskrav, sättet att utöva myndighet på och mängden organisationsmässiga 

möten som upplevs som meningslösa, som för flertalet intervjupersoner har utgjort starka 

push-faktorer i att lämna det gamla jobbet. Kanske borde förutsättningarna för en utveckling 

mot case-managment undersökas, då denna färdriktning eventuellt skulle gynna klienter som 

kommer i kontakt med socialtjänst och andra samhällsinstanser. Varje människa är unik. 

Socionomens roll som projektkoordinator i en aktivitet av case-management borde kunna 

förenkla klienters kontakt med samhällets resurser, ge ökade förutsättningar för rimligt stöd 

och rimlig hjälp samt ge ökad möjlighet att mobilisera och samordna olika verksamheters och 

professioners kompetens. Projektet HUB (Hälsa, utbildning, barn), som drivs av Helsingborgs 

stad och Landskrona kommun, kan ses som ett möjligt utvecklingsexempel för att förbättra 

det sociala arbetet. Och där arbetar socionomer som projektkoordinatorer. HUB kom till 

genom analysen av ett centralt behov som länge varit konstaterat men som inte kunnat 

tillgodoses, där många människors behov uppfattades som mångfacetterade. Sammansatta 

behov kräver sammansatta insatser från socialtjänst och andra aktörer, där insatserna måste 

vara verksamhets- och professionsmässigt gränsöverskridande och gripa in i varandra. Internt 

inom socialtjänsten verkar utvecklingen ha gått i motsatt riktning, där vi istället fragmentiserat 

verksamheterna och skapat indelningar och olika former av specialisering (Blom, Morén och 

Perlinski, 2011). Detta kan man bara göra om man klarar av att hålla ihop det. I HUB kräver 

detta socionomens kompetens i rollen som projektkoordinator för case management, där 

skolbarn och familjer med mångfacetterade behov sätts i centrum och olika professioner och 

verksamheter rör sig runt omkring.  
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      Sammanhanget (diskurser, diskursiva formationer och diskursiv praktik) av olika 

samhälleliga insatser som finns runt familjer med behov av stöd är fragmentiserat. Denna 

fragmentisering, eller verksamhetsmässiga gränsdragningsproblematik, behöver upphöra och 

istället koordineras i förhållande till dessa familjer. Socialtjänsten klarar inte av och ska inte 

klara av att möta upp dessa familjers behov utan att koordinera sig med andra samhälleliga 

verksamheter, professioner och de forskningsfält som ligger till grund för deras kunskapsbas. 

Svårt? Men vare sig man vill eller inte så måste komplexiteten i arbetsuppgiften hanteras, då 

den inte går att organisera bort med specialiseringar som uppdelning i behandling och 

utredning, mottagning, barn- ungdoms- och familjearbete, socialjour med mera (Blom, Morén 

och Perlinski, 2011). I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att människor som 

kommer i kontakt med socialtjänstens individ- och familjeomsorg ofta har mångfacetterade 

problem med kopplingar till klientens samhälleliga position (ibid.). Frågan kring aktör och 

struktur är närvarande precis som 1906 då Ebba Pauli skrev Fattigdom och folkuppfostran. 

Socialstyrelsen belyser i Social rapport 2010 och Folkhälsorapport 2009 förhållanden och 

konsekvenser.      

     Förutom positiva effekter för människor i behov av hjälp och stöd skulle en bieffekt av 

case management kunna vara att socionomers yrkesroll stärks. Socionomen hade då kommit 

att utveckla sin yrkesroll tillsammans med och i relation till andra professioner/semi-

professioner, där nyttan förutsätter teamwork snarare än professionsavgränsat ensamarbete. 

Tidsmässig uthållighet blir en nödvändig faktor för rimliga insatser, där arbetsbyten ger 

negativa konsekvenser. Att skapa förutsättningar för socionomen som case manager och 

klientens ombud, där även andra verksamheter och professioner tvingas bidra med sina 

kompetenser, blir något annat än det ”chicken-race” som leder mot aktivering av samhällets 

yttersta ansvar, som annars kan uppstå. Och socialtjänsten har idag per lagstadgad definition 

samhällets yttersta ansvar för dem som vistas i kommunen, där socialtjänsten är den 

verksamhet som inte kan säga nej till omfattande problematik. Som socionom i kommunal 

socialtjänst kan man stå ganska ensam som professionell trots att kanske omgivande 

verksamheter har mer adekvata resurser. Möjligen skulle detta tankesätt även hjälpa 

exempelvis den kommunala socialtjänsten att styra om från att vara förvaltningsorienterad till 

att bli mer brukar- och klientorienterad med faktiskt brukarinflytande. Och kanske skulle 

benämningen projektkoordinator bidra till en tydligare yrkesidentitet för socionomer inom 

socialtjänsten, med möjlighet att använda både bredd och djup i den professionalitet och 

teoretiska kunskapsbas de har. Men skulle allt detta leda till förbättringar i socialpolitiken 

eller skulle det krävas förbättringar i socialpolitiken för att skapa dessa samverkansformer? 
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Frågan liknar den om hönan eller ägget, men möjliga exempel på sätt att arbeta behöver lyftas 

fram som då blir referenssätt för positiva förändringar av socialpolitiken. Jag kallar det hellre 

referenssätt än referensgrupp, då det personbundna är ointressant i sammanhanget. Utifrån 

min intervjustudie och detta resonemang framstår forskning om professionsidentitet och 

professionalisering som väldigt betydelsefulla liksom studier av tvärsektoriell organisering 

och organisationskultur.  

      Ur intervjusvaren framkommer ett ointresse för chefskap. Nästan ingen vill bli 

arbetsledare och detta ger ju så klart allvarliga följder för brukare och verksamhet, då 

potentiellt goda arbetsledare väljer bort sådana strävanden och den rollen. De intervjuade 

socionomerna vill röra sig horisontellt inom deras yrkesområde. Varför är det så här?  Vem 

ska då bli chef? På detta sätt urholkas uttrycket ”drömmen om karriären”, åtminstone den 

vertikala karriären, som vanligtvis skapar stabilitet i organisation och marknadsekonomi. 

      Under arbetets gång har personalomsättningen i delar av kommunalt socialt arbete 

beskrivits som hög. Konsekvenserna och kostnaderna som är förknippade med detta kan vi 

spekulera i. Listan kan säkert göras lång, där det i slutändan nog blir klienten som får bära de 

största konsekvenserna. Jag har en bekant som driver ett företag inom teknikindustrin med 40-

50 anställda. Uffe beskriver de kostnader som förknippas med sorti och rekrytering så här: 

 

Om någon säger upp sig så blir det ju stopp där. Det ger oss ingen inkomst  

då och det blir oro i lägret. Sen ska det rekryteras och om det är en person  

som ska ha 30 000 kronor/månad i lön så får jag gånga det med 1,8 för att  

få med dom sociala avgifterna och sedan gånga med sex månader. Då har  

jag kostnaden för att få den nya medarbetaren till plus/minus noll. Med 

annonsering så blir det i runda slängar 400 000 kronor. Då har jag inte tagit  

med utebliven vinst, introduktion eller den tid som den gamle går kvar med  

allt vad det innebär i arbetsgruppen. Sen så tar det tre år för den nye att 

upparbeta kontakter så att han eller hon själv kan söka upp jobben. Så för  

mig funkar det inte med dålig personalpolitik. Jag måste ha anställda som  

trivs, vill stanna kvar och har möjligheter till att göra bra jobb så dom kan  

bli lönsamma.   

 

Sättet som gammaldags management verkar på är inte längre försvarbart ur 

effektivitetssynpunkt (Hamel, 2008). De verktyg som hör ihop med management duger för att 

hålla medarbetare lydiga och flitiga på något sätt, där bland annat organisations- och 
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gruppkultur sätter ramen för vad som anses flitigt. Anses dokumentation liktydigt med flit, så 

blir det väl dokumentation vi kommer att ”flita på med” oavsett alternativen. Och det går inte 

att tvinga människor till att bli kreativa och hängivna. Med inspiration från Hamel (2008) 

implicerar detta några viktiga diskussionsfrågor för organisations- och gruppkultur och för 

diskursen kring ledarskap och medarbetarskap:   

 

- Kan Du föreställa dig dramatiska förändringar av hur människors insatser mobiliseras 

och organiseras framöver?  

- Vilken sorts syfte skulle göra att vi förtjänar att få ut det bästa av alla som jobbar här? 

- Hur ska Du skapa tid och utrymme för gräsrotsinnovation i en organisation som måste 

jobba frenetiskt för att nå de resultat den har idag?  

- Skulle vi orka med gräsrotsaktivism? 

- Vilka strategier finns vid nyanställningar?  

 

Utan kunskap om de mekanismer som ligger till grund för avhopp är det svårt att åstadkomma 

förändringar och sänka kostnaderna för exit och nyrekrytering. Och meningslös retorik på 

moralisk och politisk grund klarar nog inte av att bringa klarhet kring arbetsbyten. Snarare 

krävs nog professionsforskning och forskning kring professionaliseringsprocesser. Stora delar 

av den moderna samhällsvetenskapen kan förstås som ett modellbaserat sökande efter 

generativa mekanismer. Vet vi för lite om delaktighet och om de relativt autonoma 

organisationsmässiga processer som förekommer på olika nivåer inom socionomers 

arbetsfält? Kanske går detta kunskapssökande in under den eviga frågan om hur man skall 

koppla samman teori och praktik. Institutioner som socialt arbete återfinns inom omgärdas av 

organisatoriska strukturer präglade av en ständig konflikt mellan humana principer och 

institutionell effektivitet (Jacobsson, Thelander och Wästerfors, 2010). Med tanke på att 

politik och organisationskultur alltid står starkast och har sista ordet i kommunal förvaltning 

framträder ytterligare en fråga: Kan man upprätta, utveckla och beforska ett ämnes teoretiska 

identitet och en professionsidentitet genom att ständigt välja problem och perspektiv på den 

kommunala praktikens villkor? Hur ser alternativen ut? 
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      Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Vad skulle du vilja hålla på med om 10 år? 

Vad är din personliga uppfattning om yrkesmässig utveckling? 

Vilka som jobbar med socialt arbete tycker du gör det viktigaste arbetet? 

Vilka tycker du gör ett ofarligt, destruktivt eller dåligt socialt arbete? 

Vad är det du sätter värde på i ett jobb? 

Vad tycker du att man kan förvänta sig av det man sätter värde på i ett jobb? 

Vilka personliga och yrkesmässiga risker tycker du där finns med att byta jobb? 

Vilken betydelse har det här bytet av jobb för dig?  

Hur fick du till en början för dig att du skulle byta jobb? 

Vad gjorde du då? 

Vilka överväganden gjorde du under resans gång? 

Vad var det som gjorde dig beredd att lämna det gamla jobbet? 

Vad var det som gjorde att du kom till skott? 

Hur kommer det sig att du bytte till ett jobb på samma hierarkiska nivå? 

Vad var det som lockade med det nya jobbet? 

Vad ställer du för krav på en arbetsplats (innefattar organisation, chef, arbetskamrater, rum 

etc.)? 

Hur gör du för att se till så att dina krav blir tillgodosedda? 

Hur viktigt är det för dig att ha goda relationer till dina arbetskamrater? 

Hur beroende är du av din arbetsgrupp? 

Hur ser du på de förändringar beträffande arbetskamrater och relationer som ett jobb-byte 

innebär? 

Vad tycker du är vettigt att socialarbetare som funderar på att byta jobb tar reda på och 

överväger innan de kommer till ett beslut? 
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      Bilaga 2 

Hej X! 

Jag håller som sagt på med min mastersuppsats i socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund 

och nu undrar jag om det skulle vara möjligt att få intervjua dig eftersom du för en tid sedan 

bytte jobb? Min uppsats handlar om just socionomer som har bytt jobb och då med fokus på 

horisontella jobb-byten enligt syfte och frågeställningar nedan. 

Syftet med denna studie är att studera hur några socionomer som gjort horisontella jobb-byten 

artikulerar sina byten av jobb. Följande frågeställningar används för att besvara mitt syfte: 

 

- Hur förklarar och efterförklarar socionomen sitt byte av jobb? 

- Hur ger socionomen mening till processen? 

- Vilka överväganden gjordes under processens gång?  

 

I min studie kommer jag att intervjua åtta socionomer som bytt till eller från en tjänst som 

socialsekreterare till eller från en annan tjänst på samma nivå i förhållande till den hierarkiska 

strukturen utom eller inom organisationen. Deltagandet i studien är helt frivilligt och ditt 

deltagande kan dras tillbaka när som helst under studiens gång. Intervjumaterialet kommer 

endast att användas i denna studie och din anonymitet garanteras. Intervjun beräknas ta 1-1½ 

timme. Jag informerar dig gärna mer ingående om studien och deltagandet per telefon eller 

när vi ses den xx xx.  

 

Vänliga hälsningar 

 

Mikael Bengtsson 

 

 

 

 

 

 

 


