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Abstract 
  

The focus of this essay is to further investigate and describe psychological strains experienced 

by child welfare workers. The method used was qualitative interviews, two group interviews. 

The research aimed to understand how child welfare workers were affected and handled the 

psychological strains generated by work through theory of coping and symbolic 

interactionism where humans are viewed as pragmatic actors. The research showed, as 

previous studies shown, that the child welfare workers experience a great deal of 

psychological strains generated by high turnover in staff and pressuring work demands. The 

child welfare workers felt inadequate and alone in their work tasks and experienced stress and 

anxiety. Coping was mainly used to regulate the emotional response of stressful situations 

instead of changing them, which is an effect of the limited possibilities to affect the working 

conditions. The support from colleagues was of limited resource but also an important coping 

strategy. The emotional strain of the high turnover in staff made the child welfare workers 

distanced from new staff, which leaves the workers lacking more support. The authors of this 

essay believes that lack of support and increased workload, affected by the high turnover in 

staff, results in staff leaving child welfare.  
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Författarnas tack 

Ett stort tack till de sju socialsekreterare som så generöst delat med sig av sin dyrbara tid och 
kloka tankar. Vi hoppas vi med denna uppsats bidrar till att belysa er situation och kanske 
närma oss en förändring eller åtminstone en förståelse för det svåra men så viktiga arbete ni 
varje dag utför.  

Stort tack till vår handledare Pia Tham för stort engagemang och vilja att belysa 
socialsekreterarnas situation och goda kunskaper kring forskningsprocessen. 

 

Isabell Nordin och Josephine Landberg
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Inledning 
Över tid har samhället förändrats och hur vi arbetar likaså. Arbetsmiljön ändras med 

globaliseringen av världsekonomin vilket resulterar i ökad arbetsbörda, mer kontraktjobb samt 

ökad jobbosäkerhet. Vårt arbete är kanske källan till mycket av dagens stress (Tennant, 2001). 

Arbetsmiljöverket menar att skiftarbete, oregelbundna tider, hög arbetsbelastning, 

nedskärningar och omorganisationer ökar riskerna för att psykiska och fysiska påfrestningar 

skapas (Arbetsmiljöverket - stress och psykiska påfrestningar). Medan fabriksarbetare 

upplever stress i sin arbetsmiljö från ljud upplever personal inom vårdyrken stress från hög 

arbetsbörda och oklarheter i yrkesrollen (Tennant, 2001). 

  

Den senaste rapporten om arbetsorsakade besvär från Arbetsmiljöverket (2010)  visade att 

stress och psykiska påfrestningar är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär bland 

kvinnor och den näst vanligaste bland män. Arbetsmiljöverket utförde en tillsyn av 

socialsekreterarnas arbetsmiljö år 2005-2006 (2007) och fann att socialsekreterarna hade hög 

arbetsbelastning och psykiska påfrestningar i arbetet. Arbetsbelastningen och bristande 

resurser gjorde det svårt för socialsekreterarna att uppfylla socialtjänstlagens intention. Nio av 

tio socialsekreterare och kuratorer upplever sin arbetssituation som psykiskt påfrestande enligt 

en granskning av arbetsmiljöundersökningar år 1997-2001 (Wilson, 2004).  

 

Sedan 90-talets ekonomiska kris, då välfärden fick bromsas och de ekonomiska resurserna 

minskade, har samtidigt de sociala problemen ökat. De professionellas ambitioner blir 

underordnade de politiska ambitionerna (Alm, 2005). Samtidigt har kommunen det yttersta 

ansvaret för individen, som i förlängningen hamnar hos socialsekreteraren på socialkontoret 

(Himmelman, 2000).  

 

Socialsekreterare och kuratorer nämns som några av de arbetsgrupper med mest 

stressrelaterade besvär i den senaste rapporten om arbetsorsakade besvär från 

Arbetsmiljöverket (2010). I samma undersökning rapporterade kvinnliga platsförmedlare och 

arbetsvägledare samma utsatthet för stressrelaterade besvär. Nyhetsmedierna rapporterade om 

deras utsatta position och yrkesgruppen uppgav hur mycket värre det blivit den senaste tiden. 

Men var fanns en liknande reaktion över socialsekreterarna och kuratorernas situation? Det 

var tyst och inget hördes i media. Samtidigt är detta knappast första gången 

socialsekreterarnas ansträngda situation beskrivits. En studie utförd mellan år 1981 och 1983 
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fann att merparten av de 142 tillfrågade socialsekreterarna upplevde olika psykiska besvär. 

Yrket beskrevs med hög arbetsbelastning och hög personalomsättning samt krävande och 

påfrestande arbetsuppgifter (Göransson, Sundman & Månsson, 1983). Bilden av 

socialsekreterareyrket framstår därför som ganska oförändrad de senaste trettio åren. Hur kan 

det komma sig att under trettio år rapporteras så snarlika problematiska förhållanden? Den 8:e 

februari 2011 startades ett tvärfackligt samarbete mellan fackförbundet SKTF och 

Akademikerförbundet SSR kallat “Nu bryter vi tystnaden”. Stockholms stads 

socialsekreterare hade fått nog och bröt nu tystnaden via ett Facebookuppror. De har fått nog 

av de höga kraven och den bristande kvaliteten i arbetet skapat av resursbrist och 

insparningskrav från politikerna (Facebook: “Nu bryter vi tystnaden”). Det finns med andra 

ord gott om underlag som beskriver socialsekreterarnas situation som psykiskt påfrestande, 

stressfullt och med hög arbetsbelastning. 

 

Socionomutbildningens praktikperiod utförde vi, författarna till denna studie, inom 

socialtjänstens individ och familjeomsorg, dock i olika kommuner och avdelningar. Trots att 

vi var på olika arbetsplatser och i olika kommuner fick vi båda med oss erfarenheter från 

praktiken som handlade om personalens mer eller mindre utsatta position. Vi hade upplevt 

stress, svårigheter att se vad arbetet resulterade i, otillräcklig feedback samt brist på tid till 

reflektion. När vi fördjupade oss i socialsekreteraryrkets arbetsvillkor insåg vi snabbt att vår 

förförståelse inte var något isolerat fenomen. Många studier belyser hur belastande, krävande 

och dåligt belönat socialsekreteraryrket är. Flera kvantitativa studier (se exempelvis 

Arrington, 2008; Björling & Hägglund, 2004; Tham, 2008) har visat sådana tendenser och vi 

insåg snart att vi saknade en djupare belysning av ämnet. Vi upplevde en önskan att djupare 

förstå hur socialsekreterarna upplever den svåra situationen som beskrivs, hur de påverkas av 

den och hur de hanterar den. Det framstod som angeläget att lyfta fram socialsekreterares 

egna röster för att belysa yrkets förutsättningar och villkor, inte minst då dessa förutsättningar 

i förlängningen påverkar kvaliteten i det sociala arbetet. 

Uppsatsens problemområde 
Genom att ta del av tidigare forskning har det blivit tydligt för oss att socialsekreterare är 

stressade och befinner sig i en utsatt position. Detta gör att vi i denna studie tar avstamp i att 

socialsekreteraryrket innebär psykisk påfrestning. Vi menar att ännu en studie som finner och 

beskriver detta inte behövs utan det blir mer intressant att se hur socialsekreterarna tänker 

kring påfrestningen. Det verkar som att yrket innebär höga krav och mycket stress samt lite 
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belöning och uppskattning. Många dystra siffror levereras för att beskriva socialsekreterarnas 

situation vilket väcker frågor om vad som egentligen är orsak till vad? Vi har en önskan om 

att den här, om än avgränsade, undersökningen ska kunna generera en djupare förståelse kring 

hur socialsekreterare upplever sin situation och ser på den bild av yrket som beskrivs. Vi 

hoppas även finna förståelse för hur de själva upplever att påfrestningar i arbetet påverkar 

dem samt vad de gör för att hantera situationen.   

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva socialsekreterares upplevelser av psykisk 

påfrestning i yrket och hur de hanterar den. 

Frågeställningar 
•  Vad beskriver socialsekreterarna som psykiskt påfrestande i yrket? 

•  Hur upplever socialsekreterarna att de påverkas av den psykiska påfrestningen i yrket? 

•  Vilka strategier använder socialsekreterarna för att hantera den psykiska påfrestningen i 

yrket? 

Begreppsdefinitioner 

Socialsekreterare 
En socialsekreterare är en kommunal tjänsteman anställd av socialtjänsten. Denne har 

vanligtvis socionomutbildning och har som arbetsuppgift att handlägga olika former av 

enskilda socialtjänstärenden (Nationalencyklopedin A). Deras arbete är knutet till 

Socialtjänstlagen som kompletteras av LVU (Lagen om särskilda bestämmelser om vård av 

unga) (Nationalencyklopedin B), LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) 

(Nationalencyklopedin C) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 

(Nationalencyklopedin D). I Sveriges kommuner arbetade år 2004 10600 socialsekreterare. 80 

procent av dessa var kvinnor (Arbetsmiljöverket, 2007). Socialsekreterarna vi intervjuat i 

denna studie jobbar med barn- och ungdomsärenden och det är därmed socialsekreterare med 

dessa arbetsuppgifter vi refererar till i resultat- och analysdelen. 

Socialarbetare 
Socialarbetare är ett bredare begrepp än socialsekreterare och innefattar fler yrkeskategorier. 
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En socialarbetare arbetar med socialt arbete, organiserad verksamhet med fokus på svaga 

samhällskategorier (Nationalencyklopedin E). 

Psykisk påfrestning 
Valet av begreppet psykisk påfrestning kan låta gammeldags men faktum är att det är just det 

begrepp som arbetsmiljöverket använder i sina tillsyner av olika arbetsförhållanden (se 

exempelvis Arbetsmiljöverket, 2007). Psykiska påfrestningar blir det som vid kroppsarbete 

motsvarar fysiska påfrestningar. Istället för kroppsliga besvär handlar det snarare om den 

känslomässiga effekten av arbetet. Som exempel kan tas att istället för att handla om tunga 

lyft eller buller som påfrestande kan det handla om hög arbetsbelastning, i form av till 

exempel många ärenden.   

“Skiftarbete, oregelbundna tider, hög arbetsbelastning, neddragningar och 
omorganisationer ökar riskerna för psykiska och fysiska påfrestningar. Arbete med 
människor är sådana arbeten där det viktigaste redskapet är den egna personen. 
Arbetsuppgifterna är ofta engagerande men kan bli påfrestande, och i kombination med 
högt arbetstempo kan de ge risk för ohälsa i form av stressymptom.” (Arbetsmiljöverket. 
Stress och psykiska påfrestningar). 

 

Med psykisk påfrestning menar vi den känslomässiga effekt som det svåra i yrket skapar. 

Begreppet psykisk påfrestning är även ett bredare begrepp än exempelvis stress. Genom att 

använda begreppet psykisk påfrestning hoppas vi då täcka alla delar av socialsekreteraryrket 

som kan vara känslomässigt påfrestande. 

Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa denna studie till att handla om socialsekreterares upplevelser kring 

psykisk påfrestning som kan finnas i socialsekreteraryrket och därmed valt att inte fokusera på 

fysiska arbetsvillkor. Vi har även valt att enbart intervjua socialsekreterare med 

arbetsuppgifter som rör barn- och ungdomsärenden då detta område ofta beskrivs som det 

mest påfrestande inom socialtjänstens individ och familjeomsorg (se exempelvis Coffey, 

Dugdill & Tattersall, 2004). 
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Kunskapsläge  

Kapitlets disposition 
I detta avsnitt behandlas en del av all den teoretiska kunskap som finns inom området och 

som belyser olika sidor av socialsekreteraryrket. Ibland används begreppet socialsekreterare, 

vilket är studiens fokus, ibland används även benämningen socialarbetare. Detta beror på att 

olika benämningar används i svenska och internationella artiklar. Där internationella studier 

använt benämningen “social worker” har vi valt översättningen socialarbetare och då 

benämningen “child protection workers” eller “administrative workers in a social services 

district office” använts har översättningen då blivit socialsekreterare.  

 

Vid jämförelser mellan svenska och internationella studier bör man dock beakta vilken 

inriktning barnavården har i respektive land. Det svenska systemet beskrivs ofta som inriktat 

mot familjestöd medan barnavårdssystemet i exempelvis USA och Storbritannien, vilka 

flertalet av de internationella studierna kommer ifrån, är mer inriktat mot barnskydd 

(Wiklund, 2008). Detta gör att arbetsvillkoren för socialsekreterare ser något annorlunda ut i 

olika länder.  

 

I denna överblickande forskningssammanställning har vi valt att sortera olika 

forskningsresultat i olika teman för att ge en så tydlig överblick som möjligt. Vi är dock 

medvetna om att olika teman går in i varandra och att en uppdelning inte alltid så enkelt låter 

sig göras. 

Litteratursökning 
Tidigare forskning om socialsekreterare och psykisk påfrestning har sökts i ”ProQuest – 

Social Sciences Subject Area”, ”Libris” och ”Google Scholar”. Sökord som användes var 

socialsekreterare, stress, social work* och arbetsmiljö. Dessa sökord kombinerades på olika 

sätt och resulterade i ett tusentals träffar. Vissa av dessa studier valdes ut, efter relevans, till 

att ingå i vår studie. Huvuddelen av vår litteratursökning är dock gjord med hjälp av 

genomgång av referenslistor i avhandlingar och peer reviewed artiklar. Information från 

Arbetsmiljöverket användes även. Vi har avsiktligt valt att inte avgränsa litteratursökningen 

tidsmässigt, utan använt forskning som sträcker sig från år 1983 till 2010, då vi anser att all 
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forskning har något att bidra med till helhetsbilden av socialsekreterares arbetssituation som 

vi ämnar gestalta.  

Tidigare forskning 

Ett stressfyllt yrke 
Som nämndes i inledningen har arbetsmiljön förändrats och påverkats av bland annat 

globaliseringen av världsekonomin. Tennant (2001) menar att detta kan vara en källa till 

stress och bedrövelse. Socialtjänsten har också genomgått en utveckling som ofta benämns 

som en utveckling från mer direkt klientarbete till mer administrativt arbete (Tham, 2008). 

Som även nämndes i inledningen är socialsekreterare en av de yrkesgrupper som enligt 

arbetsmiljöverkets statistik 2010 visade sig uppleva mest stressrelaterade besvär. Statistiken 

visar att var åttonde person ur gruppen socialsekreterare, kuratorer, undersköterskor samt 

sjukvårdsbiträden hade varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsorsakade besvär under 

året (Arbetsmiljöverket, 2010). I en granskning av arbetsmiljöundersökningar år 1997, 1999 

och 2001 uppger runt nio av tio socialsekreterare och kuratorer att de upplever sin 

arbetssituation som psykiskt påfrestande och nästan åtta av tio uppger att de har alldeles för 

mycket att göra. Bland kvinnliga socialsekreterare och kuratorer har andelen med 

stressrelaterade besvär mer än fördubblats från år 1997 till 2003, från 14 till 31 procent 

(Wilson, 2004). 

 

Tham (2008) har undersökt i en enkätstudie välbefinnandet hos 309 socialsekreterare i 

Stockholms län och fann att hälften av socialsekreterarna upplevde sömnsvårigheter och tre 

fjärdedelar kände sig pressade. Dessutom uppgav en tredjedel av respondenterna att de kände 

sig olyckliga och nedstämda. En annan studie som visar liknande tendenser är en 

totalundersökning med alla socialsekreterare i Sundsvalls kommun. 93 procent av 

socialsekreterarna i den undersökningen uppgav att de upplever sitt arbete som psykiskt 

påfrestande och 70 procent uppgav att de har, eller har haft, arbetsrelaterade besvär. Studien 

visade även att 64 procent av socialsekreterarna upplevde att arbetet påverkar privatlivet på ett 

negativt sätt till viss del eller mer (Björling & Hägglund, 2004). Liknande tendenser finns 

även i äldre studier. Göransson et al. (1983) fann att merparten av studiens 142 

socialsekreterare upplevde olika psykiska besvär så som sömnsvårigheter, trötthet samt 

förändrad sinnesstämning.  
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Att socialsekreterares situation upplevs som stressfull verkar inte heller vara ett svenskt 

fenomen. I en enkätstudie med fältarbetare och socialsekreterare i Storbritannien uppnådde 72 

procent av deltagarna symptom på mild psykisk ohälsa på den använda GHQ skalan (General 

Health Questionnaire). Många upplevde symptom som exempelvis huvudvärk, trötthet samt 

ångest (Caughey, 1996). En enkätstudie utförd med socialarbetare i Nordirland visade att 

socialarbetarna upplevde avsevärd stress i sitt arbete. GHQ skalan användes även i denna 

studie och visade att en tredjedel av socialarbetarna hade symptom på mild psykisk ohälsa 

vilket är högre siffror än för jämförelsevis lärare samt invånarnas medeltal i Nordirland. För 

lite tid att utföra sitt arbete och bristande resurser var de främsta stressorerna (Gibson, 

McGrath & Reid, 1989). 

 

Höga stressnivåer rapporterades även från en mindre enkätstudie med 34 socialsekreterare i 

Wales. 82 procent av socialsekreterarna upplevde att deras stressnivå var antingen hög eller 

väldigt hög. Dessutom upplevde en majoritet av socialsekreterarna att deras arbete påverkades 

negativt av stressen. Det som uppgavs skapa mest stress var brist på resurser. Andra stressorer 

var organisationsomstruktureringar, överdriven arbetsbelastning samt ledningen (Storey & 

Billingham, 2001). Andersson och Gobeils (2002) kanadensiska studie identifierade en hög 

stressnivå hos 70 procent av de undersökta socialarbetarna. I 40 procent av de fallen ansåg 

socialarbetarna att stressen hade ett samband med hög arbetsbelastning. Hälften av 

socialarbetarna såg långa arbetsdagar som problematiskt. 

 

En engelsk enkätstudie med 117 socialarbetare fann höga ångestnivåer bland socialarbetarna. 

Socialarbetarna ansåg dessutom att jobbet var väldigt pressande och att pressen försämrade 

kvaliteten i arbete. 31 procent av socialarbetarna i studien hade någon gång känt att de skulle 

bryta ihop på grund av pressen (Jones, Fletcher & Ibbetson, 1991). 

 

När Bradley och Sutherland (1995) jämförde 63 socialarbetare med 74 hemtjänstarbetare i sin 

brittiska studie fann de att socialarbetarna skattade sin hälsa som sämre än 

hemtjänstarbetarnas. Vidare visade socialarbetarna även lägre tillfredställelse med 

organisationen, dess struktur och processer, än jämförelsegruppen. Studien fann att 

socialarbetarna och hemtjänstarbetarnas hälsa påverkades negativt av den arbetsrelaterade 

stressen. De båda grupperna tillsammans visade även tecken på emotionell och fysisk 

utmattning. 

 



 13 

 

Andra tecken på att socialsekreterarna upplever en pysiskt påfrestande arbetssituation 

kommer från en enkätstudie från North Carolina, USA med 751 socialarbetare som var 

medlemmar i NASW (The National Association of Social Workers), en organisation för 

professionella socialarbetare. 20 procent av socialarbetarna i studien använde antidepressiva 

läkemedel och 14 procent skattade sig själva som deprimerade. Studien fann att 

socialarbetares depressivitet kan påverka deras arbete negativt och på så sätt även påverka 

klienterna negativt (Siebert, 2004). 69 procent av socialsekreterarna i Björling och Hägglunds 

(2004) studie uppgav att det händer att de går till arbetet trots att de är sjuka, och detta gör de 

på grund av hög arbetsbelastning samt på grund av ansvaret de känner inför klienter och 

kollegor. 

 

Thompson, Stradling, Murphy och O'Neill (1996) diskuterar socialsekreterarnas stressade 

arbetssituation i sin engelska studie med 295 socialsekreterare. De menar att det är vanligt att 

man försöker förneka stressen och dess inverkan vilket resulterar i att stress blir ett 

individuellt problem. Istället för att se det som en organisatorisk svaghet ses stressen vanligen 

som en personlig svaghet vilket får personalen att känna sig otillräckliga. Stress ska istället 

vara organisationens ansvar då socialt arbete är ett svårt arbete där stöd behövs, menar de. 

Thompson et al. (1996) menar dessutom att stress får stora och kostsamma konsekvenser. 

Deras studie visade höga ångestnivåer bland socialsekreterarna där 74 procent av de tre 

undersökta socialsekreterargrupperna uppnådde borderline eller patologiska nivåer av ångest. 

 

Coffey et al. (2004) menar att deras studie visar att situationen för socialsekreterare ser värre 

ut än vad tidigare beskrivits både för personalens mentala hälsa och också den upplevda 

arbetstillfredsställelsen. 1234 brittiska socialsekreterare studerades via enkät och genom 

intervjuer i denna studie. Socialsekreterarna på barn- och familjedivisionen var de som var 

värst drabbade av arbetssituationen. Tids- och personalbrist upplevdes som de största 

problemen för socialsekreterarna. 

Arbetsbelastning och krav 
Flera studier har funnit att socialsekreteraryrket innebär hög arbetsbelastning. En sådan 

amerikansk enkätstudie med 3653 socialsekreterare visade att tung arbetsbörda samt för lite 

tid för att färdigställa nödvändiga uppgifter var de vanligaste faktorerna bakom den 

arbetsrelaterade stressen. Att arbeta med svåra klienter och arbetsuppgifter var en annan 

faktor. Många av undersökningens deltagare uppgav att de hade erfarit hälsorelaterade 
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problem på grund av det stressfulla jobbet. Trötthet, fysiska besvär och sömnsvårigheter var 

vanligt (Arrington, 2008). Tham (2008) fann i sin studie att socialsekreterarnas hälsa påverkas 

av kraven i deras arbete. När socialsekreterare jämfördes med personal på skola, förskola och 

sjukhuspersonal visade det sig att socialsekreteraryrket upplevdes mer påfrestande, krävande 

samt hade sämre inverkan på fritiden. 

 

Jönsson (2005) som gjorde en enkätstudie med 525 socialarbetare, 545 förskollärare och 512 

sjuksköterskor menar att klientarbetet kan vara krävande och ibland kräva emotionell 

involvering vilket kan vara uttröttande. Denna stressor kan vara svår att hantera och ges ej 

möjlighet att hantera detta kan negativa effekter bli en konsekvens och arbetet påverkas 

negativt. Jönsson (2005) fann även att en större arbetsmängd påverkar arbetstillfredsställelsen 

negativt. 

 

Att den höga arbetsbelastningen skapar stress fann även Collings och Murrays (1996) i sin 

enkätstudie med 243 socialarbetare i norra England. Jones et al. (1991) fann i sin studie att 

arbetsbelastning var det som uppgavs ställa störst krav på socialarbetarna som ofta fick arbeta 

övertid. 

Rollotydlighet och rollkonflikt 
Tidigare forskning har även belyst oklarheter inom själva yrkesrollen som en belastande 

faktor för socialsekreterare. Tennant (2001) menar att för vårdarbetare blir oklarheter i 

yrkesrollen och arbetsbördan det som skapar stress. Thams (2008) studie bekräftar detta då 

socialsekreterarna uppgav att de hade olika uppgifter, även inom samma arbetsgrupp. Detta 

visar på låg rolltydlighet och stort handlingsutrymme. I jämförelse med andra yrken upplevde 

socialsekreterarna lägre rolltydlighet. Socialsekreterarna uppgav att de önskade ägna mer tid 

åt klienterna och studien visade att mindre tid till klienterna hade samband med sämre hälsa. 

Samantrais (1992) studie visade liknande resultat då socialsekreterarna upplevde en 

rollkonflikt i yrket där pappersarbetet tog över och lämnade mindre tid åt klientarbetet. Detta 

blir paradoxalt då Tham (2008) diskuterar det faktum att en god relation till klienterna behövs 

för att kunna skapa förändring och för att kunna göra ett bra arbete.  

 

Alm (2005) har genom intervjuer med socialsekreterare, som varit yrkesverksamma i minst 25 

år, funnit att socialsekreterarna lyfter fram det svåra i yrket, som att vara mellan klienterna 

och politikerna. Det blir också en konflikt mellan att vara nära människor men samtidigt vara 
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myndighetsutövande.  

“Kontakten med människor i utsatta situationer bygger på att man kan skapa en relation 
och ett förtroende samtidigt som man kan vara tvungen att ingripa mot någons vilja eller 
neka någon ett bistånd” (Alm, 2005:97).  

 

Arbetsmiljöverkets tillsyn av socialsekreterares arbetsmiljö 2005-2006 (2007) fann liknande 

svårigheter inom socialsekreterarnas roller. Ofta beskrevs otydliga roller, vem som hade vilket 

ansvar, samt oklarheter i titlar som exempelvis enhetschef, 1:e socialsekreterare, teamledare 

och arbetsledare. Undersökningen visade att arbetet som socialsekreterare utför är ett 

påfrestande arbete och ofta med många arbetsuppgifter. Många socialsekreterare kunde känna 

sig klämda mellan förväntningar och vad som med hjälp av organisationens resurser är 

möjligt att åstadkomma. Rutiner var dessutom ofta oklara vilket gjorde det svårare för de 

nyanställda att komma in i arbetet. 

 

Uppfattningen om yrket verkar vara motsägelsefull enligt Stalker, Mandell, Frensch, Harvey 

och Wright (2007) som fann i sin forskningsöversikt att socialsekreterare kunde uppleva hög 

arbetstillfredsställelse och psykisk utmattning samtidigt. Den psykiska belastningen och 

arbetstillfredsställelsen påverkades främst av organisationen, arbetsbördan, samt av oklarheter 

i yrkesrollen. Arbetstillfredsställelse skapades genom engagemanget i att göra en förändring 

för barn. 

Ett yrke med hög personalomsättning 
I flera studier har det konstaterats att socialsekreteraryrket är ett yrke med hög 

personalomsättning vilket verkar skapa en påfrestande situation. Tham (2008) visade detta i 

sin studie där 48 procent av de 309 socialsekreterarna uppgav att de under året, ganska eller 

väldigt troligt, planerade att söka nytt arbete. I en jämförelse mellan nya socialsekreterare och 

de med längre erfarenhet av yrket visade det sig att de nya oftare befann sig i mer utsatta 

kommuner samt i grupper med fler nya socialsekreterare. De nya skattade sin hälsa som sämre 

än de med längre erfarenhet och de uppgav sig behöva mer kunskap och erfarenhet för arbetet 

de utförde. 

 

I en granskning av socialsekreterares personalomsättning i Sverige mellan år 1995 och 2000 

fann Wilson (2004) att 65 procent av socialsekreterarna inom arbetsområdet barn och familj 

endast arbetat inom yrket mellan 0-3 år. 74 procent av de som slutat hade endast arbetat 0-3 
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år. Genom intervjuer med tidigare anställda socialsekreterare sökte hon förståelse kring varför 

socialsekreterarna valt att lämna sin tjänst och den vanligaste orsaken att lämna yrket var 

relaterat till arbetet. Wilson (2004) menar att hennes resultat bekräftade tidigare studiers 

resultat där hög arbetsbelastning, brister i stöd och ledning, brister i delaktighet och 

kommunikation samt brister i vidareutveckling var de avgörande anledningarna att lämna 

arbetet. För hög arbetsbelastning visade sig vara den vanligaste orsaken. Socialsekreterarnas 

arbete upplevdes som stimulerande men villkoren och förutsättningarna att utföra arbetet var 

avgörande för att stanna eller sluta. 

 

En amerikansk intervjustudie utfördes med socialsekreterare inom barnavården, alla med 

magisterexamen i socialt arbetet där vissa lämnat yrke medan andra valt att stanna. Samantrai 

(1992) ville med studien finna anledningar till varför den ena gruppen valt att stanna i yrket 

respektive varför den andra gruppen valt att lämna. Det som skilde grupperna åt var att de 

som lämnat yrket saknade flexibilitet på arbetsplatsen och hade dålig relation till den närmaste 

chefen. De som valde att stanna gjorde det främst för jobbet i sig. Andra anledningar var även 

att de var nöjda med lönen samt på grund av tryggheten i att ha ett jobb. De som slutat uppgav 

att de inte funnit alternativa arbetsuppgifter när de kände att de behövde göra något annat. 

Den andra framstående anledningen var att den närmaste chefen var kritisk och utgjorde ett 

dåligt stöd. När chefen var ett bra stöd menade de att de kunde hantera det andra som var svårt 

i yrket men när chefens stöd var bristande blev det andra ohållbart. 

 

Stor personalomsättning påverkar arbetsbelastningen. Socialsekreterarna upplever brister 

kring framförhållning av anställning av vikarier eller nyanställningar. Perioder utan tillsatt 

tjänst eller vikarie kunde enligt socialsekreterarna upplevas påfrestade (Arbetsmiljöverket, 

2007). 

Stöd 
Stödets inverkan på socialsekreterarnas arbetssituation diskuteras i flertal studier. Storey och 

Billinghams (2001) fann i sin studie att ju mer stöd socialsekreterarna fick ju lägre nivåer av 

stress upplevde de. Detta gällde stöd från kollegor och chefer. Siebert (2004) fann att 

socialarbetare som uppgav att de hade ett fullgott stöd var i mindre utsträckning deprimerade. 

Stöd kan även påverka socialsekreterare när de gäller valet att stanna eller byta yrke enligt 

Nissly, Barak och Levin (2005). Deras enkätstudie från norra England fann att de 

socialsekreterare i studien som fick mer stöd var mindre benägna att fundera på att lämna 
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arbetet. Jones et al. (1991) fann att de socialarbetare som mådde sämst uppgavs ha mest krav 

på sig samt mindre stöd. Stödet från kollegor uppgavs vara det viktigaste stödet. Stöd från 

chef var också viktigt men var mer varierande. 13 procent av studiens 117 socialarbetare 

uppgav att stödet från chefen inte hjälpte dem. 

 

I Björling och Hägglunds (2004) studie uppgav majoriteten av socialsekreterarna, 52 

procent, att arbetsgemenskapen var god och att de var nöjda med det sociala stödet från 

kollegor. Däremot var majoriteten missnöjd med arbetsledningens stöd. Stödet visade sig vara 

viktigt för socialsekreterarna, både det från ledningen och från arbetskamraterna. 

Arbetsmiljöverkets tillsyn av socialsekreterares arbetsmiljö 2005-2006 (2007) fann även att 

på flera kontor fanns det brister kring vem socialsekreterarna skulle vända sig till vid svåra 

ärenden, för många ärenden eller när ett ärende tog för lång tid. I Thams (2008) studie visade 

sig stöd inte ha betydelse för hur man skattade hälsan. Att stöd ska vara bra för hälsan är inte 

en bekräftad hypotes utan troligen hjälper stöd mer kortsiktigt och är mer betydelsefullt för att 

motverka stress än för att höja arbetstillfredsställelsen menar hon. Hon framhåller även att 

stöd kan vara ett svar på en krävande situation vilket skulle kunna förklara varför stöd fått 

olika inverkan i olika studier.  

Organisationen 
Ovan har många studier framfört hur påfrestande socialsekreteraryrket kan vara. Trots det 

visar flera studier att det inte var kraven som var anledningen till att lämna arbetet. I Thams 

(2008) studie visade det sig att socialsekreterare med avsikt att byta arbete ofta var missnöjda 

med hur organisationen styrdes. Personalinriktningen i organisationen såsom att belönas för 

arbetet, känsla av att bli omhändertagen samt ledningens intresse för personalens hälsa och 

välbefinnande var en huvudanledning. Det sociala klimatet var en annan. 

 

Bradley och Sutherland (1995) fann liknande tendenser när de undersökte vad socialarbetarna 

uppfattade sin stress vara relaterad till. Organisationens klimat och struktur såsom 

otillräckliga resurser, tidsbrist, pappersarbete samt för lite kommunikation, såsom för lite 

feedback på utfört arbete, uppgavs skapa stress. De drar därför slutsatsen att åtgärder inte bara 

behövs på individnivå, genom att hjälpa socialarbetarna att hantera stressen, utan förändringar 

bör även ske på organisationsnivå för att förbättra yrkets villkor. 

 

Wilson (2004) drar slutsatsen, likt ovan, att stresshanteringskurser kan vara bra för enskilda 
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individer men att det är arbetsmiljön som är det viktigaste att förbättra. Hon ifrågasätter även i 

vilken grad socialsekreterarna ges möjlighet att yttra sig om problemen i organisationen. 

Stress orsakat av förändringar på arbetsplatsen kan förhindras genom inflytande i 

förändringarna (Almers & Aronsson, 1991).  

 

Hallsten, Bellaagh och Gustafsson (2002) menar att otydliga mål, knappa resurser och mindre 

stöd från chefer samt omorganisationer är arbetsförhållanden som kan skapa stress. Subjektiva 

arbetsförhållanden som krav, kontroll, stöd etcetera visade sig i studien ha betydande 

samband med utbrändhet. Deras enkätstudie med 7056 personer boende i Sverige visade även 

tydliga skillnader mellan dem som hade varit med om förändringar i organisation och de som 

inte varit med om sådana förändringar. De som hade varit med om organisationsförändringar 

löpte dubbel risk att hamna i utbrändhet. 

 

Chefer kan stärka socialarbetares värde och kan på så sätt minska deras stress menar Collings 

och Murray (1996) och framhäver samtidigt att detta kräver att chefer är lämpade och får 

utbildning i sin chefsroll. Även dessa författare drar slutsatsen att åtgärder för att bekämpa 

socialarbetarnas stress behövs på både individnivå och organisationsnivå. Sådana åtgärder, 

menar de, kommer gynna organisationen, klienter och socialsekreterarna. 

Media och en beskyllande kultur 
Alm (2005) menar att socialsekreteraryrket är föremål för många andras synpunkter, vilket 

skapar en svårighet med att vara socialsekreterare. Ayre (2001) menar att medias granskning 

av den sociala barnavården bidrar till att skapa en mer utsatt yrkesroll genom ett klimat av 

skuld. Tham (2008) menar att den ovälkomnande miljö som uppstår av detta även har 

uppgivits vara en bidragande faktor till att socialsekreterarna inte stannar på arbetsplatsen.  

 

Collings och Murray (1996) fann i sin studie, med brittiska socialarbetare, att medvetenhet 

om samhällets förväntningar på socialarbetare var en signifikant källa till stress. Samhället 

sågs ha orealistiska förväntningar på socialarbetarna. Detta bekräftas även av Storey och 

Billinghams (2001) studie som visade att en majoritet av socialsekreterarna upplevde att den 

offentliga bilden av arbetet ökade deras stress. 

Bekräftelse och feedback 
En annan aspekt som lyfts i forskningen kring socialsekreteraryrket är att det är svårt att få 
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positiva reaktioner på arbetsinsatser. Detta visar bland annat Claezon (2004) som menar att 

det krävs ett längre perspektiv för att kunna se arbetets konsekvenser för barn och unga. Sett 

ur ett klientperspektiv fann hon att de unga kunde känna uppskattning till sina 

socialsekreterare först när en tid hade passerat vilket gör att socialsekreteraren kanske inte får 

uppskattning för sina insatser under arbetets gång. Socialsekreterarna själva hade svårt att 

lyfta fram vad de gjort bra. Ofta saknades tid till eftertanke och reflektion samtidigt som 

socialsekreterare genom samtal om sina erfarenheter kunde utveckla yrkesskickligheten. 

Bristande möjligheter till tid till reflektion och andrum beskrevs även av socialsekreterarna i 

Wilsons (2004) studie. 

 

I en intervjustudie utförd i Botkyrka kommun, med 20 socialsekreterare, fann Edström (2008) 

att socialsekreterarna inte såg sig själva som kunskapsresurser. Hon resonerade att kunskapen 

behöver bli uttryckt i ord för att bli just kunskap. När kunskap får ord, såsom genom en teori, 

höjs även statusen kring kunskapen. Wilsons (2004) studie kompletterar detta genom att 

påtala att socialsekreterarna behöver bli bättre på att sätta ord på vad de gör för att kunna få 

det stöd de behöver istället för att acceptera en situation där de bränner ut sig och töjer sig 

själva för att uppfylla kraven i arbetet. Thams (2008) studie visar liknande tendenser och 

menar att yrkesgruppen sällan uppskattas av klienterna. Hälften av socialsekreterarna kände 

sig ofta inte nöjda med kvaliteten i sitt arbete oberoende av yrkeserfarenhet. 

Socialsekreterarna värderade den egna skickligheten lågt, lägre värderad än jämförelsegrupper 

inom andra yrkesgrupper. 

 

Gibson et al. (1989) nordirländska studie med socialarbetare visade att socialsekreterarna 

kände att de inte uppfyllde sina egna förväntningar på sig själva i yrket. Nästan alla i studien 

saknade en känsla av personlig prestation. De menar att socialarbetarna börjat se på yrket med 

besvikelse och därför skapar distans till klienter och undviker att involvera sig allt för mycket. 

Få av socialarbetarna upplevde att deras avdelning gav avgörande hjälp.  

 

Studier har visat att mer feedback och möjlighet till reflektion kan hindra 

utbränningsprocesser (Gavelin, 2004) och socialsekreterare kan utvecklas i sitt yrke och få 

mer verktyg att hantera det svåra i yrket (Björnstad, 1997). 

Coping 
Collins (2007) menar att coping har fått en marginell belysning gällande socialarbetare och 
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stress men det har visat sig att socialsekreterare använder olika copingstrategier i sitt arbete. 

En amerikansk studie fann att de vanligaste sätten att hantera stressen i arbetet var träning, 

meditation och terapi (Arrington, 2008). Gibson et al. (1989) fann att en copingstrategi 

socialarbetare använder för att hantera stress är undvikande. Istället för att göra de 

stressrelaterade arbetsuppgifterna uppgav 60 procent av socialarbetarna att de istället gör 

andra mindre viktiga och mindre stressfyllda uppgifter. 

 

En amerikansk studie utfördes med 151 socialsekreterare som arbetar med barn- och 

ungdomsärenden med minst två års erfarenhet av yrket. 62 procent av dem beskrev hög 

emotionell utmattning vilket ofta anses vara grunden för utbrändhet. Fler använde aktiv 

coping jämfört med undvikande copingstrategi. Vilken strategi som användes berodde på 

nivån av utbrändhet. Copingstrategierna kunde dock inte hindra socialsekreterarna från 

emotionell utmattning (Anderson, 2000). Anderson (2000) menar att istället för att använda 

den problemfokuserade strategin de lär sig bör istället en mer känslomässigt inriktad coping 

användas. Hon menar att socialsekreterarna har behov av känslomässig debriefing precis som 

exempelvis poliser, brandmän och sjukhuspersonal. Tillfällen att få bearbeta de 

känslomässiga upplevelserna inom yrket behövs för socialsekreterarna. 

Sammanfattande diskussion  

Sammanfattningsvis visar många studier att socialsekreteraryrket innebär psykisk påfrestning 

(se exempelvis Björling & Hägglund, 2004). Socialsekreterarna beskrivs som att de arbetar 

under press och som föremål för psykiska besvär (Tham 2008). Dessutom finns tecken på 

mild psykisk ohälsa (Caughey, 1996; Gibson et al., 1989) samt höga stress- (Andersson & 

Gobeil, 2002) och ångestnivåer (Jones et al., 1991). Den psykiska påfrestningen verkar främst 

härstamma i den höga arbetsbelastningen (Collings & Murray, 1996) och i brist på tid att 

utföra arbetet (Arrington, 2008). Stressen relateras även till brister i organisationen (Bradley 

& Sutherland, 1995). Bristen på tid att utföra arbetet kan vara skadligt då den enligt Samantrai 

(1992) ger mindre tid till klienterna samtidigt som en god relation mellan socialsekreterare 

och klient är en förutsättning för förändring (Tham, 2008). Vad som också bidrar till att skapa 

en påfrestande situation för socialsekreterarna är den höga personalomsättningen (Tham, 

2008; Arbetsmiljöverket, 2007). 

Stöd är något som diskuteras i flera tidigare studier och framstår som väldigt viktigt för 

socialsekreterare (Siebert, 2004; Storey & Billingham, 2001). Kollegor verkar vara den 
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viktigaste källan till stöd samtidigt som ledningens stöd uppfattas som bristande (Björling & 

Hägglund, 2004; Jones et al., 1991). Stöd menar Tham (2008) kan vara ett svara på en 

krävande situation och därför menar vi att stödets inverkan kan väcka frågor kring vad som är 

orsaken till vad. Vi tycker därför vår studie kan bli viktig då socialsekreterarna själva får 

möjlighet att resonera kring sin situation och stödets inverkan. 

Flera studier har även funnit att den offentliga bilden av socialsekreteraryrket samt medias 

kritiska hållning kan skapa påfrestning (Alm, 2005; Ayre, 2001; Collings & Murray, 1996; 

Storey & Billingham, 2001; Tham, 2008). Björling och Hägglund (2004) menar att de höga 

kraven socialsekreterarna ställs inför och möjligheterna att uppfylla dessa skapar obalans. 

Arrington (2008) fann att socialsekreterarna även upplevde att de var dåligt kompenserade för 

det jobb de la ner. Thams (2008) studie är en annan som antyder att socialsekreteraryrket är i 

obalans. Hon menar att det sällan finns balans mellan ansträngning och belöning i 

socialsekreteraryrket. 

 

Att Göransson et al. (1983) i sin studie, utförd mellan år 1981 och 1983, fann en liknande 

arbetssituation för socialsekreterarna som beskrivits i detta avsnitt, såsom hög 

personalomsättning, krävande arbetsuppgifter samt hög arbetsbelastning, gör att bilden av 

socialsekreteraryrket framstår som oförändrad.  

 

Studier från USA, olika delar av Storbritannien samt Kanada visar att socialsekreterarnas 

arbetsvillkor verkar vara relativt lika även i ett internationellt perspektiv. 

 

I denna kanske nedslående beskrivning av socialsekreteraryrket blir coping intressant vilket 

enligt Collins (2007) fått en marginell belysning i forskningen. Vi instämmer och ser en klar 

brist i forskningen kring socialsekreterare och coping vilket gör det svårt att dra några 

slutsatser kring tidigare studiers resultat kring socialsekreterare och coping. Coping blir 

viktigt att belysa då kunskapen eventuellt kan bidra till att finna strategier för att lindra 

psykisk påfrestning i yrket.  

 

Som tidigare nämnts beskrivs några av orsakerna till stressen och den psykiska påfrestningen 

i arbetet vara relaterat till arbetsbelastning, brist på tid och resurser (se exempelvis Arrington, 

2008; Collings & Murray, 1996). Det är kanske därför föga förvånande att Coffey et al. 

(2004) fann att mer personal var det som socialsekreterarna i störst utsträckning önskade för 
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att underlätta arbetssituationen Även mer stöd och uppskattning samt mer utbildning inför nya 

uppgifter önskades av socialsekreterarna. Gibson et al. (1989) fann att socialsekreterarna 

önskade mer resurser till att hjälpa klienterna. Mer stöd och uppskattning från chefer samt 

mindre arbetsbelastning och mer utbildning var annat som skulle minska deras stress. 

Stresslindring antogs även genom mer resurser, mer ledighet samt politik för ömsesidigt stöd 

och övervakning (Storey & Billingham, 2001). Jones et al. (1991) lyfter stöd och minskade 

krav för att underlätta socialsekreterarnas situation. De socialarbetare som upplevdes som 

mest utsatta av stressen hade fler sjukdagar vilket Jones et al. (1991) menar gör 

stressinventioner kostnadseffektiva. Vad som dessutom blir viktigt att lyfta är att effekten av 

att arbetssituationen är så ansträngd som här beskrivits skapar effekter i arbetet och för 

klienterna (Jones et al., 1991; Siebert, 2004; Storey & Billingham, 2001). 

 

Översikten av tidigare forskning kring socialsekreteraryrkets arbetsvillkor kan upplevas 

betungande och studier som lyfter arbetets fördelar är i minoritet. Stalker et al. (2007) fann 

dock att socialsekreterarna kunde uppleva hög arbetstillfredsställelse och hög emotionell 

utmattning samtidigt. Att arbetet i sig kan upplevas som tillfredsställande bekräftas även av 

Gibson et al. (1989) samt av Jones et al. (1991). Tendenser som antyder att 

socialsekreterarnas situation blivit sämre (Coffey et al., 2004) senaste åren väcker frågan 

kring hur framtiden för socialsekreteraryrket ser ut. 

 

Tidigare studiers resultat väcker ett intresse att se hur socialsekreterare påverkas av sitt arbete. 

Därför tycker vi just att vår studie blir intressant och viktig då denna djupare belysning är 

ovanlig, hur socialsekreterare resonerar kring den psykiska påfrestningen samt hur de 

påverkas och hanterar den. Vi är medvetna om att forskningsresultaten inte är jämförbara 

med, eller direkt överförbara till, vår studie. Likaså gäller samstämmigheten mellan svensk- 

och internationell forskning.  Vi anser dock att studiernas resultat är intressanta för vår rapport 

då det är mönstret som vi finner intressant.  
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Teoretiskt perspektiv 

Ett aktörsperspektiv 

Då vi valt att undersöka hur socialsekreterare påverkas och hanterar den psykiska påfrestning 

de är föremål för, bedömde vi att ett aktörsperspektiv kunde vara fruktbart då detta placerar 

subjektet i fokus. En av utgångspunkterna i denna studie är aktörens roll som deltagare i en 

bestämd händelse och den betydelse händelsen får för individen. Huvudfokus blir i och med 

detta aktörens upplevelser av situationer runt omkring dem (Carlsson, 2005). 

Aktörsperspektivet handlar därmed om individens upplevelse men även om dess 

handlingsförmåga och handlingsfrihet (Mattsson, 2006).  

 

Att låta individen som aktör stå i centrum härrör från symbolisk interaktionism och handlar 

där om att göra val, reflektera och tolka sin situation. Herbert Blumer (refererad i Carlsson, 

2005), en av centralfigurerna inom symbolisk interaktionism, framställer människan som en 

intentionell och handlande aktör som samspelar med andra i sociala situationer. Samspelet 

kännetecknar symbolisk interaktionism (Carlsson, 2005). I vår uppsats kommer samspelet ske 

mellan socialsekreterarna och deras omgivning. 

 

När en aktör, i vårt fall en socialsekreterare, ställs inför olika situationer tillskrivs situationen 

en mening av aktören och denne väljer därefter ett sätt att hantera det som skett, ett så kallat 

handlingssätt. Aktörens verklighetsuppfattning skapas genom tolkning av omgivningen. 

Denna verklighetsuppfattning, sociala situation, är aldrig en utan det finns lika många 

verkligheter som tolkningar gjorda av aktörer. Tolkningarna fungerar som riktningsgivare och 

påverkar därmed aktörens val av handlingssätt. Beslutet om vilket handlingssätt som ska 

användas görs efter att bedömning och värdering av eventuella hinder och faror gjorts. Genom 

tidigare erfarenheter kan färdiga tankemönster skapas så att liknande situationer bemöts med 

samma handlingssätt (Carlsson, 2005). 

 

Vår studie kommer inte att ha fokus på organisationen men vi tänker att den bör nämnas då 

den utgör en arena där aktörers samspel sker och där de utför sina handlingar. Crozier och 

Friedberg (refererad i Carlsson, 2005) menar att studier av aktörer, deras intentioner och 

handlingar, är det enda sättet att få en djupare förståelse av organisationen. Organisationen 

skapar hinder för aktörens handlingar och påverkar därmed aktörens rörelsefrihet, aktören 
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kommer dock alltid kunna skapa sig egna manöverutrymmen trots detta. Organisationen 

kommer även alltid att innehålla osäkerhetszoner som gör det möjligt för aktören att själv ta 

initiativ, förhandla och skaffa sig inflytande och makt i samspel med andra. När något ska 

hända i organisationen sker detta alltid genom att aktörerna startar processer och involverar 

andra i samspel. Handlingar och mothandlingar skapar startpunkter som kan utvecklas till 

händelsekedjor. Varje process som startar formas av den samhälleliga och sociala kontext de 

utspelas i och påverkas av de regler som finns hos den organisation aktören befinner sig i.  

 

Crozier och Friedberg (refererad i Carlsson, 2005) menar att aktörer söker lösningar på 

problem de stöter på. De kan ibland ta nytta av det organisationen kan erbjuda. Bakom dessa 

handlingar finns en intention och aktören väljer sina handlingar efter vad den ser som 

genomförbart i situationen. 

 

Vi anser att aktörsperspektivet fyller en funktion inom detta område då vi vill synliggöra 

socialsekreteraren som handlande subjekt. Forskning har sällan tidigare lagt fokus på hur 

socialsekreterarna själva gör för att hantera yrkets svårigheter. Teorier på mer abstrakta, högre 

nivåer är vanligare där socialsekreterare snarare ses som objekt utan vidare handlingsfrihet. 

Aktörsperspektivet kan bidra till att vidga förståelsen för socialsekreterarens 

handlingsutrymme samt öka förståelse för hur socialsekreterare påverkas och hanterar 

utmaningar i yrket. 

Coping 
Det finns många olika definitioner och innebörder av coping, Lazarus och Folkmans (1984) 

definition är en av de mest använda. Vi har valt att utgå från deras syn på coping då den är en 

av de mest kända även om den har några år på nacken och inte heller är helt obestridd. 

Styrkan med Lazarus och Folkmans (1984) teori är att de har de lyckats skapa en tydlig och 

användbar uppdelning av copingstrategier trots att det kan vara svårt att dela upp dem i olika 

kategorier (Carpenter, 1992). Brattbergs (2008) syn på coping är starkt influerad av Lazarus 

och Folkmans (1984) tankar och vi har valt att komplettera med denna nyare referens. 

 

Vårt syfte med denna introduktion är att ge en tydlig, enkel och översiktlig bild av Lazarus 

och Folkmans (1984) syn på coping. Vi har valt att avgränsa oss genom att fokusera på 

coping och copingstrategier och valt att inte fördjupa oss i förklaringsmodeller som diskuterar 

individuella variationer kring varför människor väljer olika copingstrategier. Inte heller har 
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det blivit aktuellt att inkludera Lazarus och Folkmans (1984) stora arbete kring appraisal, det 

vill säga hur individer bedömer situationer.  

 

Lazarus och Folkmans (1984) definition av coping är; “...constantly changing cognitive and 

behavioral efforts to manage specific external and/ or internal demands that are appraised as 

taxing or exceeding the resources of the person.” (Lazarus & Folkman, 1984:141). 

Definitionen innebär att coping inte är konstant utan föränderlig, situationsbunden, och att 

copingstrategierna både sker kognitivt och beteendemässigt. 

 

Coping innebär sätt att hantera påfrestande situationer oavsett utfall. Ingen strategi bör ses 

som bättre eller sämre än den andra utan vad som är gynnsam coping bestäms istället av 

kontexten. Förnekande kan exempelvis vara användbart i vissa situationer. Coping handlar 

inte heller om att bemästra situationer, då många påfrestande situationer inte ens kan 

bemästras, utan effektiv coping handlar istället om vad som får en individ att tolerera, 

minimera, ignorera eller acceptera det som inte går att bemästra (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Enligt Lazarus och Folkmans (1984) teori om coping finns två olika sorters coping. Den ena 

är känslofokuserad coping och den andra är problemfokuserad coping. 

Känslofokuserad coping 
Flertalet känslomässiga copingstrategier sker genom kognitiva processer för att minska 

känslomässig smärta eller ångest. Detta sker genom undvikande, förminskning, distansering, 

selektiv uppmärksamhet, positiv jämförelse eller genom att dra positivt värde från negativa 

händelser. Andra känslomässiga copingstrategier kan vara önsketänkande och att söka stöd 

(Lazarus & Folkman, 1984). Brattberg (2008) räknar upp några fler strategier såsom 

hanterandet och kontrollerandet av känslor, ändrande av reaktionsmönster, omtolkning, 

acceptans samt anpassning. Lazarus och Folkman (1984) menar att känslofokuserade 

copingstrategier är mer benägna att användas i situationer som är svåra att förändra. 

 

Vissa kognitiva känslomässiga copingstrategier kan likt en omprövning ändra situationers 

mening eller innebörd och på så sätt minska hotet. Detta kan exempelvis ske genom att intala 

sig att det finns viktigare saker att oroa sig för. Utan att den faktiska situationen ändras kan 

istället upplevelsen av situationen förändras (Lazarus & Folkman, 1984). 
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Lazarus och Folkman (1984) diskuterar det faktum att känslomässig coping kan innebära ett 

visst mått av att lura sig själv då hopp och entusiasm används för att förminska negativa 

händelser. Detta är oftast inte medvetet för individen själv. 

Problemfokuserad coping 
Problemfokuserad coping innefattar en större mängd copingstrategier än känslofokuserad 

coping. Problemfokuserad coping är likt strategier för problemlösning vilket går ut på att 

definiera problemet, komma på alternativa lösningar, väga alternativens fördelar och 

nackdelar samt välja mellan dem och slutligen agera. De problemfokuserade strategierna 

menar Lazarus och Folkman (1984) är svårare att benämna och uppkommer istället i den 

givna situationen. Det kan handla om att ändra situationer, exempelvis tillvägagångssätt, samt 

strategier för att ändra sig själv, såsom att ändra sin ambition, finna alternativa källor av 

tillfredsställelse eller lära sig nya färdigheter. 

 

Brattberg (2008) gör ett försök att benämna några problemfokuserade copingstrategier och 

räknar då upp uppgiftsorientering, samlande av information, beslutsfattande, planering, 

konfliktlösning samt ändrande av omständigheter.  

Val av strategier 
Coping har två huvudsyften vilka är att hantera eller ändra den stresskapande situationen, 

problemfokuserad coping, och att reglera de känslor situationen skapar, känslofokuserad 

coping (Lazarus & Folkman, 1984). Problemfokuserad coping benämner Brattberg (2008) 

som uppgiftsorienterad och fokuserar på yttre problem medan känslomässig coping tar hand 

om de egna känslorna. Om problemet går att lösa koncentrerar man sig, menar hon, på 

problemfokuserad coping. Känslomässig coping blir aktuell när det inte finns några lösningar 

på ett problem och det handlar då istället om att hantera de känslor situationen skapar 

exempelvis genom att acceptera eller omvärdera. 

 

Relationen mellan de två strategierna kan vara både främjande och hindrande. Lazarus och 

Folkman (1984) diskuterar ett exempel med sjuksköterskor som för att minska sin ångest 

använde sig av distansering och undvikande vilket underlättade för dem att hjälpa patienterna. 

Sjuksköterskorna upplevde att känslorna lindrades samtidigt som de dock uppfattades som 

mer likgiltiga och mekaniska av sina patienter. 
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Vilken form av coping som individen väljer att använda bestäms delvis av personens resurser, 

såsom exempelvis hälsa, energi, engagemang, problemlösningsförmågor eller socialt stöd 

(Lazarus & Folkman, 1984). Brattberg (2008) diskuterar innebörden av socialt stöds inverkan 

på förmågan till coping hos individen. Hon menar att ett stödjande nätverk ökar självtilliten 

och att relationer till andra kan minska traumatisk stress. En kris kan minskas genom att tala 

med anhöriga och vänner och öppet ventilera sin förtvivlan och ilska. Vad som också är 

intressant med en individs förmåga till coping är att den försämras av stress vilket enligt 

Brattberg (2008) kan leda till en ond cirkel då stressen i sin tur försämras av dålig förmåga till 

coping. 

Teoretisk tillämpning 
Genom aktörsperspektivet ämnar vi belysa socialsekreterarna som handlande subjekt samt ge 

mening åt de handlingar socialsekreterarna utför. Att se socialsekreterarna som aktörer kan 

även belysa begränsningar och hinder i deras möjlighet att agera. Lazarus och Folkmans 

(1984) copingstrategier ger förståelse för de olika sätt socialsekreterarna väljer att hantera den 

psykiska påfrestningen inom yrket.  
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Metod 

Kapitlets disposition  
I detta avsnitt beskrivs de metoder som används i studien. Vi inleder med att redogöra för 

vald metod och vetenskaplig position. Därefter följer en beskrivning av intervjumetoden 

fokusgrupper, dess för- och nackdelar. Sedan följer en genomgång av studiens 

tillvägagångssätt med urval, datainsamling, resultatredovisning och analys. Slutligen för vi en 

diskussion kring studiens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och etiska aspekter.  

Kvalitativ metod med fenomenologisk vetenskapsteoretisk position 
I kvalitativ metod ges möjligheten att förstå och beskriva en annan persons upplevelser ur 

dennes perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Syftet med föreliggande studie är att 

undersöka socialsekreterares upplevelser av psykisk påfrestning i yrket. Då vi vill få en 

djupare bild av upplevelserna än vad kvantifierbar data kan ge oss har vi valt kvalitativ metod. 

Vår studie strävar efter att få ingående och beskrivande svar och därför anser vi kvalitativ 

metod vara lämplig.  

 

Den vetenskapsteoretiska position som används i denna studie är fenomenologi. Inom 

fenomenologin finns ett intresse att undersöka människors beteende och att försöka förstå 

sociala fenomen. Man strävar efter att undersöka verkligheten så som människor upplever den 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Denscombe (2009) beskriver fenomenologi som ett 

tillvägagångssätt som lägger tonvikten på subjektivitet, beskrivning, tolkning och medverkan. 

Fenomenologisk forskning har att göra med människors uppfattningar, attityder och känslor. 

Den fokuserar inte på orsaksförklaringar utan på hur saker och ting upplevs. 

Kvalitativa forskningsintervjuer 

Fokusgrupper 
Empirin fann vi lämplig att inhämta genom fokusgrupper då de kan ge en bredare skala av 

tankar och idéer än individuella intervjuer (Wibeck, 2000). Fokusgrupper är en form av 

gruppsamtal där deltagarna diskuterar teman utifrån ett givet ämne till skillnad från 

gruppintervjuer där man använder sig av frågor. Grundtanken med fokusgrupper är att genom 

dialog skapa och förmedla “mening, intention, och innebörd med våra handlingar, tankar och 

känslor” (Billinger, 2005 s. 170). Avsikten är inte att tänka lika utan att komma fram till hur 
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vi värderar och förstår samband och innebörd (Billinger, 2005). Moderatorns, 

samtalsledarens, roll är att vara så tillbakadragen som möjligt och ge deltagarna chans att tala 

med varandra mer än med denne. Moderatorn ska dock föra in samtalet på ämnen som önskas 

diskuteras och komma med frågor om samtalet avstannar (Wibeck, 2000). I våra fokusgrupper 

följde moderatorn i huvudsak denna uppgift och flikade då och då in med följdfrågor.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att fokusgrupper kan lämpa sig som intervjumetod då 

man behandlar känsliga ämnen genom att gruppinteraktionen kan fungera som ett stöd. Vi 

upplevde fokusgrupper som positivt då socialsekreterarna hade möjlighet att leda in samtalet 

på de områden och ämnen som de själva fann intressanta och då de kunde tala utifrån sina 

egna villkor (Wibeck, 2000). Vi uppfattade det som att socialsekreterarna kompletterade 

varandra i samtalet och gav varandra idéer och tankar samt gav varandra feedback och 

utvecklade varandras resonemang, något som inte hade varit möjligt vid enskilda intervjuer. 

På detta sätt menar vi att vi fick fram relevant empiri i relation till studiens syfte. Nackdelar 

med metoden som vi kan se är att alla socialsekreterare inte hade lika lätt att göra sin röst hörd 

och komma till tals. Även att åsikter som för socialsekreterarna är självklara, men för oss 

intressanta, inte synliggörs kan vi se som en nackdel.  

Intervjuguide 
Vi använde oss av en semistrukturerad intervjuguide, Vi hade ämnen och några få 

förutbestämda frågor som vi ledde in samtalet på men att det huvudsakliga syftet var att 

lyssna på vad socialsekreterarna ansåg var viktigt att diskutera (Billinger, 2005). 

Urval, avgränsningar och datainsamling 

Urval 
Fenomenologisk undersökning handlar om att urskilja uppfattningar och att se på skillnader 

och variationer dem emellan. Förhoppningen med vårt urval var därför att skapa 

förutsättningar för att få variationer i hur respondenterna uppfattar samma företeelse 

(Billinger, 2005). Vårt mål är inte att ha en representativ respondentgrupp eller generaliserbart 

material för populationen vi studerar. Vi strävar efter största möjliga informationsvärde i 

studien, detta för att få en ökad kunskap och förståelse om studerat fenomen (Lindgren, 

1994). Den respondentgrupp som utifrån studiens syfte var av intresse att undersöka var 

socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsärenden då detta område ofta beskrivs 
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som det mest påfrestande inom socialtjänstens individ och familjeomsorg (se exempelvis 

Coffey et al., 2004). Urvalet av kommun skedde genom en strategisk reflektion (Billinger, 

2005) då en av oss gjort praktik i kommunen. Socialsekreterarna befann sig i redan 

existerande arbetsgrupper vilket blev grunden för uppdelningen till de två fokusgrupperna. 

Detta ansåg vi underlättade intervjun då de redan kände varandra och förhoppningsvis kände 

sig trygga i gruppen och hade förtroende för varandra, något som Denscombe (2009) menar 

behövs för att få en fullödig, uppriktig och obunden diskussion, samt underlättade att hitta en 

intervjutid då alla kunde närvara. Vi framförde våra önskemål angående intervjugrupp och tid 

till en kontakt, enhetschef, vi hade på arbetsplatsen som sedan skötte kommunikationen med 

socialsekreterarna. 

Genomförande 
Inför fokusgrupperna skickade vi ut en öppen förfrågan, ett så kallat informationsbrev (se 

Bilaga 1), till kontakten vi hade på socialkontoret som sedan vidarebefordrade till alla 

socialsekreterare på socialkontoret. Vi gjorde detta för att undersöka intresset hos 

socialsekreterarna av att delta i fokusgrupper.  

 

När vi sett att intresset fanns skickade vi ett nytt informationsbrev till samma kontakt, men 

denna gång med mer specifik information till socialsekreterare med arbetsuppgifter rörande 

barn- och ungdomsärenden. Sju socialsekreterare, uppdelade i två grupper, anmälde intresse 

för att delta. Båda fokusgrupperna hölls på socialsekreterarnas arbetsplats, det vill säga på 

socialkontoret i ett grupprum, under arbetstid. Intervjuerna var ca 50 minuter långa. Materialet 

spelades in på två olika ljudenheter och transkriptionen påbörjades dagen efter intervjun 

(Billinger, 2005).  

 

Intervjun började med en presentation av moderator och assistent samt praktisk information, 

som till exempel intervjuns längd. Vi klargjorde i förväg vår roll för respondenterna, detta för 

att inte skapa förvirring under intervjun (Billinger, 2005). Samma moderator användes under 

de båda fokusgrupperna. Därefter presenterades studiens syfte och socialsekreterarna fick 

möjlighet att ställa frågor. Socialsekreterarna blev informerade om att det kan vara svårt att 

garantera dem total anonymitet, då deltagarna kan sprida information vidare som framkommit 

under fokusgruppen, men att konfidentialitet kommer eftersträvas (Wibeck, 2000) genom att 

namn, ålder, eller kommun inte kommer presenteras i materialet. Vi förtydligade 

fokusgruppens frivillighet och att de kan få uppsatsen skickad till sig efter examination om de 
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önskar. I början av intervjun presenterades ett så kallat stimulusmaterial (Denscombe, 2009). 

Stimulusmaterialet, ett material att börja fokusgrupper med där socialsekreterarna får något 

gemensamt att samtala om (Wibeck, 2000), innehöll en presentation av kunskapsläget rörande 

deras situation (se Bilaga 2). Efter intervjun fick socialsekreterarna möjlighet att ställa frågor 

till oss. Vi uppfattade stämningen under intervjun som trygg, lugn och respektfull. En del av 

socialsekreterarna tog under intervjun mer plats och talade mer, men alla socialsekreterarna 

deltog på något sätt. Båda gruppernas deltagare sa att de upplevt intervjun som bra och 

intressant. 

 

Moderatorns roll är att under fokusgruppen underlätta gruppdynamiken (Denscombe, 2009), 

och i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) försöka skapa en atmosfär där deltagarna 

känner att de kan uttrycka sina tankar. Moderatorn uppmuntrade alla att delta och visade 

intresse för just deras åsikter. Moderatorn försökte så gott hon kunde flytta fokus från sig som 

intervjuare och uppmuntrade deltagarna att tala med varandra och hålla diskussionen levande 

genom att ställa frågor till varandra (Denscombe, 2009). Assistenten ansvarade för de 

praktiska sakerna som ljudinspelningen samt att observera klimatet under fokusgruppen.  

Databearbetning och resultatredovisning av data 

Bearbetning 
Transkriberingen av intervjuerna skedde av samma person. Vi genomförde en noggrann 

transkribering där både pauser, skratt och betoning av vissa ord togs med. Vi läste igenom 

texten och försökte få en känsla av det huvudsakliga resultatet. Därefter använde vi oss av 

utskrifter av transkriberingen, färgpennor och sax. Vi färglade citaten efter olika teman som vi 

hittade, nämligen beskrivning av yrket, påverkan av psykisk påfrestning och hanterandet av 

psykisk påfrestning. Citaten klipptes sedan ut och lades temavis. När det var gjort plockade vi 

ut det, för oss, viktigaste ur empirin och detta använde vi i resultatavsnittet.  

Resultatredovisning 
Resultatet är redovisat efter syftets tre frågeställningar. Dessa frågeställningar är sedan 

uppdelade i olika rubriker efter vad vi funnit i empirin.  

Analys 
Vi har använt oss av meningskoncentrering som analysform. Meningskoncentrering innebär 
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att huvudinnebörden i texten formuleras om i korta teman. Analys genom 

meningskategorisering innefattar fem steg. Det första steget är att läsa igenom materialet för 

att få en känsla av materialet. Därefter sammanställde vi de meningsenheter vi kunde hitta i 

texten. Dessa meningsenheter formuleras sedan om till meningar i form av rubriker som 

uttrycker intervjutextens innebörd, utifrån socialsekreterarnas synvinkel, som vi uppfattade 

det. Fjärde steget handlar om att finna och välja ut de teman som överrensstämmer med 

studiens syfte. I det avslutande, och sista, steget knöts de utvalda temana ihop till en 

deskriptiv utsaga (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har även uppmärksammat likheter, 

skillnader samt mönster i materialet, som kategoriseras in i de funna temana, för att se hur 

dessa relaterar till varandra och helheten (Lindgren, 1994). Temana utvalda genom 

meningskoncentrering utgör basen i analysen. Därtill har citat från respondenterna sorterades 

in under temana.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Även om kvalitativ forskning inte går att verifiera på samma sätt som kvantitativ forskning så 

finns det behov av verifiering (Denscombe, 2009). Verifieringen kan ske genom att vara 

uppmärksam på studiens validitet och reliabilitet.  

Validitet 
Validitet handlar om hur väl man mätt det man vill mäta (Kvale & Brinkmann, 2009). För att 

säkra studiens validitet så mycket som möjligt har vi därför försökt att ha en kritisk syn på vår 

studie och de resultat vi fått genom hela forskningsprocessen. Vi är dock medvetna om att en 

av nackdelarna med fokusgrupper är grupptrycket som kan finnas inom gruppen och som gör 

att åsikter inte kommer fram vilket påverkar resultatet och validiteten. Deltagarna kan även 

underdriva eller överdriva i sina diskussioner, utelämna information som för dem är självklar 

eller som de inte vågar säga, vilket även det påverkar validiteten (Wibeck, 2000). 

Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och pålitlighet. I intervjuandet påverkas reliabiliteten av 

hur frågorna ställs och teman presenteras (Kvale & Brinkmann, 2009). För att öka 

reliabiliteten har vi varit noga med att enbart använda oss av öppna frågor i fokusgrupperna. 

Vi har dessutom valt att använda oss av samma moderator och transkriberare till båda 

fokusgrupperna för att stärka reliabiliteten. Vi genomförde transkriptionen av fokusgrupperna 

så snart som möjligt efter intervjutillfället för att få dem så sanningsenliga som möjligt. Kvale 
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och Brinkmann (2009) påpekar dock att det inte finns någon sann eller enhetlig transkribering 

då det handlar om att få ner talat språk till skriftlig form. Transkriberingen kan påverkas av 

vem som genomför den, var kommatecken och punkter sätts och otydligheten i inspelningen. 

Generaliserbarhet  
Fenomenologiska undersökningar gör inga anspråk på att vara generaliserbara och inte heller 

vår studie. Målet med undersökningen är inte att se hur stor andel av populationen som har en 

viss uppfattning utan att hitta, se och tolka variationer i uppfattningar (Lindgren, 1994). Vi 

anser alltså inte att materialet går att generalisera på en större population då det endast rör sig 

om sju socialsekreterares upplevelser från samma kommun och arbetsplats, men anser 

materialet av betydelse ändå för en ökad förståelse av den psykiska påfrestningen inom 

socialsekreteraryrket.  

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav. Dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning). Vi har under hela studiens gång varit 

noga med att beakta dessa krav. Från första kontakt med kontaktperson och socialsekreterare 

har vi informerat om studiens syfte, frivilligt deltagande, att vi i möjligaste mån ska 

avidentifiera deltagarna samt att materialet endast kommer användas till denna studie och 

förstöras efter uppsatsen färdigställts.  

 

Även om vi hade en förförståelse från våra praktikerfarenheter, samt av den forskning vi tagit 

del av, kring socialsekreteraryrket gick vi in för att ödmjukt möta socialsekreterarna i deras 

egna upplevelser. Vi var noga med att framhålla att yrkes beskrivs som till exempel 

påfrestande och frågade hur de själva förhåller sig till den bilden istället för att förutsätta att 

de skulle instämma med den beskrivna bilden.  

 

Wibeck (2000) gör oss uppmärksam på att det finns ett etiskt dilemma vad gäller anonymitet 

när man arbetar med fokusgrupper. Även om vi gör vårt yttersta för att säkra anonymitet kan 

vi inte garantera att andra deltagare inte för informationen vidare. Vi var noga med att 

poängtera detta vid intervjutillfället och bad dem ha respekt för varandra genom att låta det 

som sades vid intervjutillfället stanna där. Vi kan inte heller garantera att inte andra kollegor 

på samma arbetsplats kan identifiera socialsekreterarna genom de citat som redovisas i 
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resultatet även om vi har ansträngt oss för att anonymisera citaten så långt det går. Vi har sett 

en vikt i att vara extra medvetna och uppmärksamma på detta genom hela studiens 

genomförande och framför allt i resultatredovisningen. 

 

Som vi tidigare nämnde skedde fokusgruppen under arbetstid och kontakten mellan oss och 

socialsekreterarna skedde genom deras enhetschef. Vi är medvetna om att detta kan ha 

påverkat socialsekreterarnas inställning till fokusgruppen. Vi samtalade kring detta med 

socialsekreterarna som menade att de på arbetsplatsen hade, som de uttryckte det, högt i tak 

och att enhetschefen var väl insatt och informerad om deras åsikter i detta ämne. Vi upplevde 

det faktum att enhetschefen förmedlat kontakten inte påverkat socialsekreterarna som var 

öppna och engagerade i ämnet. Vi såg inte heller tendenser av ett tvingande deltagande då 

vissa från arbetsgruppen var frånvarande och då de närvarande socialsekreterarna uttryckte sin 

vilja av att delta. Detta är dock enbart våra spekulationer och inget vi kan garantera.  

 

Ur ett etiskt perspektiv kan en positiv aspekt av fokusgrupper vara att det kan bli lättare för 

intervjupersonen att välja att inte delta i diskussionen kring något ämne om de inte vill, något 

som kan vara svårare i enskilda intervjuer. Dock finns det en etisk tvist i detta då en 

engagerande diskussion kan göra att man säger något som man sedan i efterhand önskar man 

inte sagt (Denscombe, 2009). Trots att vissa uttalanden vi fått fram i empirin har resulterat i 

diskussioner kring om de är etiskt rätt att ta med dem i resultatet känner vi ett ansvar att ge en 

så rättvis och ärlig beskrivning som möjligt av socialsekreterarnas situation. Vi berättade även 

för socialsekreterarna innan intervjun att det inte finns något rätt och fel svar. 

Socialsekreterarna är de som är experterna inom ämnet. En av oss hade sin praktikperiod på 

samma socialkontor som socialsekreterarna arbetade. Vi är medvetna om att detta kan ha 

påverkat fokusgrupperna. Vi fick dock uppfattningen att socialsekreterarna såg detta som 

något positivt då vi var trygga med att möta dem, vistas i lokalerna och visste hur 

gruppsammansättningen såg ut.  

 

Ett etiskt dilemma som vi diskuterat var det faktum att socialsekreterarna måste ge av sin tid 

till oss, som enligt forskningen är dyrbar och som de har brist på (se exempelvis Jones et al. 

1991; Wilson, 2004), för att möta oss och bli intervjuade. Vi har valt att bemöta detta 

dilemma genom att hålla fokusgrupper på en redan befintlig obligatorisk mötestid för 

socialsekreterarna. Fördelen med det är att vi enbart tar upp en timme av deras arbetstid samt 

att de inte avsätter tid för intervju på arbetstid de har till förfogande för klienter.  
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Metoddiskussion 
Vi har, som nämnts tidigare, genom att ta del av tidigare forskning konstaterat att 

socialsekreteraryrket är ett påfrestande yrke (se exempelvis Björling & Hägglund, 2004) och 

vi vill med denna studie inte ytterligare konstatera och bekräfta tidigare forskning utan få 

djupare kunskap om socialsekreterarnas upplevelser av yrket vilket även Widerberg (2002) 

anser viktigt. Kvalitativ metod genom fokusgrupper ger möjlighet att ställa kompletterande 

frågor vid intervjutillfället samt tillfälle till icke planerade följdfrågor, något vi anser ger 

möjlighet att fördjupa förståelsen (Ejlertsson, 2005). Då vi i första hand inte varit intresserade 

av enskilda personers utsagor utan socialsekreterarnas upplevelser, kring den psykiska 

påfrestningen, i allmänhet ansåg vi fokusgrupper som metod lämplig. Även 

socialsekreterarnas tidsbrist och fokusgruppers lämplighet vid intervju kring känsliga ämnen 

talade för användandet av denna metod. Vi har funnit att de två fokusgruppernas material över 

lag är samstämmiga och vi har därmed valt att inte göra skillnad i resultatredovisningen 

mellan de olika grupperna. Vi har även gjort detta val av anonymitetsskäl vilket även varit 

skälet bakom att inte presentera citat med hjälp av namn i resultatdelen. En begränsning som 

vi kan se med fokusgrupper är gruppens inverkan på enskilda personers åsikter. Någon med 

en avvikande åsikt kan möjligen känna ett motstånd mot att uttrycka denna trots att den hade 

varit av intresse för oss, vilket vi ibland kunde uppleva. Med fokusgrupperna får vi istället 

fram gruppens klimat och allmänna åsikter vilket ger oss en bild av deras arbetssituation. Vi 

fann även att metoden bidrog till att socialsekreterarna med varandras hjälp kunde nå djupare 

insikter.   
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Resultat 

Inledande kommentarer 
I detta kapitel presenteras resultat utefter studiens frågeställningar med underrubriker indelade 

efter teman. För att underlätta läsningen har vi i vissa fall valt att redigera en del av citaten 

från talspråk till skriftspråk. Då vi uteslutit delar av citat har detta markerats med tre punkter.  

Presentation av socialsekreterarna 
Våra två fokusgrupper utfördes med sju socialsekreterare från två olika arbetsgrupper som 

båda arbetar med barn- och ungdomsärenden i samma kommun. Kommunen är en medelstor 

kommun och socialsekreterarna har alla universitetsexamen. De flesta av socialsekreterarna 

hade många års erfarenhet av socialsekreteraryrket medan några var mer nya i yrket.  Det var 

en stor spridning på åldrarna och merparten av de deltagande socialsekreterarna var kvinnor. 

Av anonymitetsskäl har vi valt att inte ha en närmare presentation av deltagarna och därmed 

inte heller valt att presentera citaten med namn.  

Vad beskriver socialsekreterarna som psykiskt påfrestande i yrket? 
Studiens första frågeställning rör hur socialsekreterarna beskriver yrkets psykiska påfrestning. 

Sammanfattningsvis beskrev socialsekreterarna sin situation som påfrestande, med hög 

personalomsättning, stressfyllt, hög arbetsbelastning samt brist på tid. Dessutom upplevde de 

sig axla ett stort ansvar samtidigt som de kunde vara begränsade i stödinsatser samt att arbetet 

de utför inte sällan går emot deras värderingar. Trots detta lyfte även socialsekreterarna upp 

de positiva aspekterna av yrket, såsom att göra en viktig insats, något som mer sällan 

beskrivits i forskning men kan vara ett gott tillägg. Sammantaget kunde de flesta skriva under 

den givna bilden av socialsekreteraryrket.  

“Det är just den bilden som jag känner igen sista tiden. Påfrestande, hög 
personalomsättning, mycket press och hög arbetsbelastning.” 

”Man kan undra vad man utsätter sig själv för egentligen.” 

Arbetsbelastning 
En av de största svårigheterna i yrket som de flesta socialsekreterarna nämnde var bristen på 

tid. De upplever sig inte ha tillräckligt med tid att utföra uppgifterna eller tid att på arbetet ta 

en paus för reflektion och eftertanke kring situationen de befinner sig i eller arbetet de utför. 
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Tidsbristen menar de även beror på att schemat fylls med administrativa uppgifter och 

obligatoriska möten. 

“Kvantiteten och tempot, du rusar från det ena till det andra till det tredje och det fjärde 
och det är också svårt när man inte har någon luft emellan att exakt styra upp det, ’nu är 
det här mötet en timme’. Ibland är det något som gör att det tar lite längre tid och då är 
man direkt sen med både journalföring eller till nästa möte. Alltså det kör ihop sig 
ganska fort.” 

“Det är otroligt många saker förutom själva utredningarna som ska in i almanackan, det 
är nästan en halvtid av andra saker. Återkommande möten hör ju till jobbet, ibland är det 
information från ledningen, ibland är det handledning, ärendedragning. Det är ganska 
mycket sådana här tider som återkommer och sen så blir det lite luft kvar och planera det 
egna jobbet på.” 

 

Utöver tidsbristen beskriver socialsekreterarna även att tyngden på ärendena har ökat på 

senare år. Klienternas problematik är mer krävande men möjligheten att bearbeta denna anser 

socialsekreterarna inte finns. 

“...det är nästan bara våld, övergrepp och otroligt svåra förhållanden...” 

“Man skulle behöva få processa det man gått igenom innan man tar sig an nästa riktigt 
tunga grejer och det utrymmet finns inte.” 

Personalomsättning 
Ett återkommande tema under samtalets gång handlar om personalomsättningen på 

socialkontoret. Socialsekreterarna upplever att personal byts ut för ofta.  

“Och då så ser man också att det här är ju en kommun som har haft hög 
personalomsättning under lång tid... Förra året hade vi 30 procent personalomsättning 
bara på ett år.” 

Ansvar 
Socialsekreterarna diskuterar även det stora ansvaret deras yrke innebär. Flera nämner att de 

känner sig ensamma och axlar ett stort ansvar med tunga beslut medan en socialsekreterare 

menar att den minskade delegationen från socialnämnden minskar ansvaret på den enskilda 

socialsekreteraren, vilket visar att åsikterna skiljer sig åt. 

 

Socialsekreterarna lyfter även fram medias och samhällets roll för det ansvar de får axla. Både 

media och samhället skapar ytterligare tyngd i arbetet, förväntningar och krav.  

“Och just den här pressen utifrån från media och samhället, att det kommer som 
ytterligare ett lager...”  
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Ensamhet och behov av stöd från kollegorna 
Socialsekreterarna resonerar kring sin situation som ensam och sårbar. De saknar i många fall 

någon som stöttar och någon att dela svåra besked med.  

“...det är ju väldigt ensamt, det är ju ändå tunga beslut som man får stå inför och även 
om man pratar om det så är det tuffa beslut som man får stå för som man verkligen skulle 
behöva få stöd med att - vad det gör med en själv. “ 

 
“Det är det som jag menar när jag säger att det finns ingen som plockar upp det som 
man får gå och bära på, att man blir lite ensam om det som är tungt.” 

 

Samtidigt är de alla överens om att stödet är väldigt viktigt för dem. 

“De (kollegorna, förf. anmärkning) betyder ju allt. ” 

“Det är jätteviktigt att vara trygg med gruppen och speciellt när det blir jobbigt … våga 
reflektera över vad hade jag kunnat göra bättre, vad var det som blev jobbigt i det här 
ärendet, vad... ja för att utvecklas måste man vara trygg i gruppen tycker jag. “ 

Organisationens betydelse 
Socialsekreterarna såg sig sakna resurser från organisationen för att ge vad de anser är 

fullgoda insatser till klienterna. De kunde däremot känna en vilja från organisationen att satsa 

på utbildning hos de anställda. 

“Sen är det här med att när det är en svår familj så har vi inte så mycket att erbjuda. Det 
är ju väldigt underdimensionerat den här öppenvården som vi har i kommunen.”  

“Och utveckling, vi måste ju hela tiden ta del av ny forskning. Även om vi inte gör det i 
närheten av vad vi borde så är det ju ändå så att man går löpande på föreläsningar eller 
kanske någon utbildning. Där tycker jag ändå att den här kommunen har en väldig vilja 
att alla ska utvecklas.” 

 

Socialsekreterarna uttryckte synpunkter kring organisationen och chefernas ledarskap. 

Upplevelser av att känna sig missförstådd framkom och att önskemål om förändring oftast 

hamnar på individnivå, istället för som de önskar på organisationsnivå, beskrevs. 

Socialsekreterarna diskuterade även sitt eget ansvar och organisationens vilja att involvera 

dem i förändringsprocesser vilket de upplevde gör att de får mer saker att göra - trots att de 

redan nu känner sig tillräckligt, och ibland för mycket, involverade.  

“Här i vår kommun har man valt att ha hierarkin väldigt strikt, att man går via varje 
chefsled. Man måste ligga på oerhört hårt för att det ska gå vidare. Det har känts som att 
alla är lite rädda om sin plats....” 

“Jag tycker nog att det mest påfrestande som jag upplever nu, det kan ju ändras, är att se 
att vi är många duktiga medarbetare som skulle kunna gör mycket mer om vi hade någon 
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slags ram runtikring oss istället för som det är nu att det hela tiden kommer nya saker 
från organisationen.” 

Rollkonflikter 
Socialsekreterarna menar att ibland går arbetet de utför emot deras värderingar och vilja. 

“Det som tar energi är när jag känner att det går emot mina värderingar. När allt visar 
på att man inte behöver vara superintelligent eller påläst i forskning för att förstå att det 
här inte är det bästa sättet men vi gör det ändå. Och ibland säger vi det också att, ja vi 
hade önskat att det var på ett annat sätt, men vi gör så här.” 

 

Oklarheter inom yrkesrollen uttrycktes även av socialsekreterarna. 

“...en arbetsbeskrivning är väldigt bra. Då vet man ju också var ens eget ansvar slutar.”  

Ett givande yrke 
Under samtalen i fokusgrupperna fick socialsekreterarna även möjlighet att diskutera de 

positiva aspekterna av yrket.  

”...Det är ett intressant arbete ändå, även om det är påfrestande...” 
 

Flera av socialsekreterarna uppger att positiva resultat och klienters framgångar i arbetet gör 

jobbet givande och kan ge energi. Jobbet beskrivs även som spännande, intressant och roligt. 

Att få vara med och förändra är en annan del av jobbet som nämns som meningsfull. 

Utredningsskrivandet samt flexibiliteten är andra positiva delar av arbetet som tas upp.  

“Det är häftigt att känna att man är med och påverkar till en skillnad för barn och 
ungdomar... “ 

 

Hur upplever socialsekreterarna att de påverkas av den psykiska 
påfrestningen? 
Studiens andra frågeställning rör hur socialsekreterarna upplevde sig påverkas av yrkets 

psykiska påfrestning. Man kan som svar på detta säga att socialsekreterarna rapporterade om 

mycket frustration, ångest och stress. Det stora ansvaret som ligger på socialsekreterarna 

bidrar till otillräcklighetskänslor och en känsla av ensamhet. Tidsbristen gör det svårt för 

socialsekreterarna att ta pauser vilket de upplever kan försämra kvaliteten i arbetet. Den höga 

personalomsättningen som beskrivs påverkade dem negativt genom ökad arbetsbelastning, 

ökad stress samt att detta skapar brister i arbetet exempelvis i dokumentationen. Dessutom 
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påverkades de känslomässigt varje gång någon slutar.   

Stress 

Många aspekter socialsekreterarna möter i sitt yrke skapar stress. Stressen beror till stor del på 

den höga personalomsättningen och den ökade arbetsbelastningen. Socialsekreterarna 

uttryckte att om personalomsättningen var lägre skulle även stressnivån vara lägre.  

 

“Alltså arbetsbelastningen ökar ju, den stressen blir ju större, för då har man ju inte 
bara sina ärenden och hålla koll på utan då har man ju de ärenden som den personen 
skulle ha haft också.” 
 
“...om en person säger upp sig så tar han eller hon inte mer ärenden och det kanske är 
tre månader under uppsägningstiden och det är inte klart vem som ska börja.... och alla 
de ärenden som kanske skulle fördelas på sex personer fördelas på fem, och kanske 
någon inte orkar, det blir för mycket och blir sjukskriven och så har det varit eller det här 
är mönster...” 
 
“Och den stressen tycker jag börjar redan innan, alltså innan de har slutat... för att vi 
varit i situationen förut så vet man att nu kommer det bli tufft.” 

 

Stressen kan komma till uttryck så här: 

 
“Jag känner att det börjar öka vibrationen i kroppen och att jag går snabbare och blir 
mer inåtvänd då.” 
 
“Perioder när det är väldigt mycket stress då känner jag att jag måste konserver min 
kraft så den kraften jag har måste jag liksom, jag orkar inte vara social. Det känns inte 
bra.” 

 

Det blir också tydligt i samtalen med socialsekreterarna att de upplever att ansvaret för att 

hantera det svåra och stressen i yrket hamnar på dem själva på grund av bristande stöd från 

organisationen och på grund av brist på tid. Stresshanteringen blir ett individuellt ansvar. 

Vissa av socialsekreterarna har utarbetat strategier att hantera detta medan andra inte har det. 

Samtidigt menar de att det inte är lätt att säga ifrån när de får mer än vad de klarar av, ärenden 

måste delas ut i gruppen. Möjligheten att säga nej till ett nytt ärende finns inte. 

Socialsekreterarna berättar om en situation när en i gruppen valde att säga att hon inte orkade 

ta emot fler ärenden men ändå blev tvungen. Strax därefter blev hon sjukskriven. En annan 

socialsekreterare som inte ville ta hand om ett ärende fick detta beskrivet som något som 

påverkade hennes lön negativt.   
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“Men då är det ju också svårt... det ett stort ansvar på varje individ att själv känna av 
vad som är gränsen för mig själv...” 

 

Det är först på fritiden socialsekreterarna får tillfälle för återhämtning. 

“Nej men man får slicka såren på fritiden, så blir det...” 

Brist på stöd 
Samtidigt som socialsekreterarna rapporterar att stödet från arbetsgruppens kollegor är viktig 

gör den höga personalomsättningen det svårt att få stöd. Att den höga personalomsättningen 

påverkar socialsekreterarna visas i nedanstående citat.  

 
“Genom att man lär känna varandra mer och mer och ju längre man jobbar ihop ju 
bättre blir det ju. Sen har ju vi inte den förmånen att få göra det med alla, men vi 
försöker ju i alla fall. Vi byter ju tyvärr personal alldeles för mycket.” 
 
“...man har en bra sammanhållning men den är inte lika djup som om man har lärt känna 
varandra en längre tid, men man håller ihop som grupp, men det är inte på samma djup 
som när man har jobbat tillsammans i 3-4 år till exempel...“ 

 

Tidsbristen är en annan faktor som genererar brist på stöd. Socialsekreterarna talar om att 

handledning är det enda tillfället då det är avsatt tid för samtal, i annat fall får de gå in till 

varandra, något som ses som helt okej att göra och görs, men att de då är medvetna om att de 

tar arbetstid från kollegan. 

 
“...men i praktiken blir ju det att man inte vill belasta (kollegorna, förf. anmärkning) man 
vet att alla har mycket...” 
 
“Sen är det enda tillfället när man har tiden, att ‘nu ska vi verkligen prata om det här’. 
Alltså vi går ju in till varandra och så, men det blir ju ändå så ‘här kommer jag in till dig 
och tar av din tid’.” 

 

Samtidigt är det inte heller bara av praktiska skäl den höga personalomsättningen tär på 

socialsekreterarna utan även genom känslomässiga skäl. Socialsekreterarna upplever det som 

jobbigt och påfrestande när kollegor slutar.  

 

“Och så är det också smärtsamt, det känns liksom jätte jobbigt när någon som man 
liksom lärt sig samarbeta (med slutar, förf. anmärkning) …”  
 
“Men jag tycker att det blir typ jobbigare för varje gång någon slutar.” 
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En känsla av otillräcklighet 
Det finns flera aspekter av socialsekreterarnas arbete som genererar en känsla av 

otillräcklighet. Att inte ha den tiden klienterna egentligen skulle behöva är en del av 

otillräckligheten. Det skapas också frustration av att inte kunna göra det de själva tror skulle 

vara det bästa för sina klienter.  

 
“Det är väldigt frustrerande att göra saker mot vad man själv tror.” 
 
“Jag tycker det är påfrestande när man inte kan ge så mycket tid som man vill åt en 
familj, alltså man har ju bara en begränsad tid. Man känner att den här familjen skulle 
jag vilja kunna ge mera tid åt och inte kunna det, det känns väldigt påfrestande.” 

 

Att inte ha den tid som behövs för att utföra arbetet tänker socialsekreterarna även kan 

påverka kvaliteten i arbetet och deras klienter. De menar att de saknar möjligheten att stanna 

upp och värdera arbetet de utför.  
 
“Jobbar man bara på så är det ju inte säkert att det blir bra i längden heller, då kanske 
man gör massa saker som det leder till att det blir mer jobb men det kan vara svårt tycker 
jag, när det bara rullar på, och verkligen bara sätta sig ner i lugn och ro och se; Okej, 
hur ser situationen ut? Hur kan man lösa det?” 

 

Känslan av att inte räcka till kommer även från det stora ansvaret de axlar. Socialsekreterarna 

hade upplevelsen av att mycket ansvar låg på dem personligen samtidigt som de uttryckte en 

känsla av att vara ensamma i ansvaret.  
 
“Det blir ju så att ansvaret ligger på oss, lite på individnivå. Man känner att man missat 
nån eller man tror att man nästan har missat någonting och då börjar man skylla på sig 
själv, för det är ju så att vi är kanske sista utväg för barn och ungdomar där de kan bli 
sedda.” 

 

Vilka strategier använder socialsekreterarna för att hantera den psykiska 
påfrestningen i yrket? 
 

Studiens tredje frågeställning rör vilka strategier socialsekreterarna använder för att hantera 

den psykiska påfrestningen yrket genererar. Socialsekreterarna använde sig av olika sätt att 

hantera den psykiska påfrestningen i sitt yrke. Stödet var det som var allra viktigast och då 

främst stödet från kollegor. Att undvika att engagera sig för mycket, förträning samt ett 

motstånd mot förändringar var strategier för att skydda sig själva mot det som upplevdes 

svårt. I många situationer valde de att finna acceptans för situationen och välja sina strider. 
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Andra strategier socialsekreterarna använde för att hantera arbetssituationen var att på olika 

sätt försöka lämna kvar arbetet på jobbet. Socialsekreterarna valde även att fokusera på de 

positiva aspekterna av yrket eller att söka alternativa källor för tillfredsställelse. Att träna, 

vara i balans och känna sig trygg i sin yrkesroll var andra strategier som socialsekreterarna 

använde för att hantera den psykiska påfrestningen yrket innebär. 

Stöd 
Stöd var en av de viktigaste strategierna att hantera den psykiska påfrestningen och det som 

upplevdes svårt i socialsekreterarnas arbete. Att stödet är i högsta grad viktigt nämns av mer 

eller mindre alla socialsekreterare. Kollegorna verkar utgöra den viktigaste källan till stöd för 

socialsekreterarna. Andra former av stöd är handledning och stöd från chefen. 

 

“Handledningen hjälper ju oss i vår egen roll som handläggare mot klienterna så att man 
inte går in för djupt eller att man kan hantera den egna stressen inför ett ärende som 
man... ja eller en klient som man kanske inte tycker om eller inte vet hur man ska förhålla 
sig till eller som det är väldigt svåra frågor i.” 
 
“Jo då går ju jag in till en kollega direkt efteråt och bara öser ur mig, får det ur sig, hur 
jobbigt det har varit men sen tar man det här även på handledningen.” 

Distans, förträngning och motstånd mot förändring 
För att hantera psykisk påfrestning kan ett visst mått av distansering kanske vara nödvändigt. 

En socialsekreterare resonerar så här: 

“När man är mitt uppe i det så förtränger man ju att det egentligen är jobbigt.” 
 

Socialsekreterarna kunde känna motstånd mot förändring vilket också kan vara ett sätt att 

skydda sig från det som är jobbigt i yrket. 

 

“... jag kan komma på mig själv med att vara mer motståndare till förändringar än jag är 
som person. Jag tänker; ’... varför är jag så här negativ’ men att det blir som ett försvar. 
Jag tänker att det har hänt saker som inte blivit bra och att vi vet att vi redan nu har det 
ganska kämpigt på något sätt och på vilket sätt och undrar ‘kommer det här påverka 
oss?’. Man blir mer försiktig.” 

 

Motstånd kunde även användas för att hantera grupptryck till att exempelvis arbeta övertid. 

De menade att de aktivt kämpade emot övertidsarbete, så som att ta med sig jobbtelefonen 

med sig hem efter arbetstid. Liknande sätt används för att hantera den höga 

personalomsättningen. Socialsekreterarna menar att de skapar en viss distans och väljer att 
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inte engagera sig för mycket när nya kommer till arbetsplatsen. 

 

“Det här är ju en försvarsmekanism... Man skyddar sig lite, men samtidigt så, man måste 
ju få in dem i gruppen för att få stöttning och hjälp av dem ganska snabbt.” 
 
“Och blir osolidarisk också ...men efter hand när det har passerat 10-20 personer så blir 
man ‘nej ska jag orka vara kvar så måste jag sköta mig och mitt’, det finns en risk att 
man börjar kapsla in sig och det är ju jättefarligt i en grupp, gruppen är jätteviktig.” 
 
“Jo men så blir det om det är tillräckligt omsättning så att säga så orkar man inte 
engagera sig ifall det kommer en ny person och lära känna en för att hur länge ska den 
personen stanna och man har erfarenhet från att folk bara orkar ett halvår och sen bara 
försvinner.” 

Acceptans och att välja sina strider 
Ett val som socialsekreterarna menar att de kan ställas inför är när de måste ställa sig frågan 

om man kan acceptera en situation eller om man måste söka förändring. Vissa saker är mer 

viktiga än andra. De väljer sina strider. De menar också att det inte finns någon arbetsplats där 

allt är som man vill att det ska vara. 

 

“... kan jag typ acceptera det här eller tycker jag att man får brottas med det? Är det här 
tillräckligt bra? Nej det kanske det inte är, men kan jag ändå acceptera det eller ska jag 
typ byta jobb? Kan jag stå för det här eller inte? …Det tycker jag ofta att jag hamnar i.” 
 
“Vissa grejer betyder ju mer för en och vissa inte ... Hade det vart så här att vi får göra 
beslut som jag tycker skadar personer då hade det betytt mer för mig och då hade jag mer 
velat slåss för den saken eller i varje fall säga att jag inte står bakom det här beslutet.” 

Att lämna arbetet kvar på jobbet 
Socialsekreterarna använder sig av tydliga strategier för att lyckas lämna arbetet när det är 

dags att gå hem för dagen. Detta görs genom små procedurer som exempelvis att rensa undan 

på skrivbordet, byta kläder när de kommer hem eller genom att lämna över meddelanden till 

socialjouren. 

“När man går ifrån jobbet så skriver man ner vad som har varit och vad som jag inte har 
hunnit med så att det lämnas på jobbet.” 

Att fokusera på det positiva 
Vid närmare granskning av intervjuerna med socialsekreterarna kunde vi se tecken på att 

några av socialsekreterarna hanterade påfrestande situationer genom att fokusera på det 

positiva.   
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“Det var en tjej som det har gått jättebra för, vänt om livet och nu så fungerar allting. 
Och jag menar det är ju de här guldkornen som man ser fram emot och som ger så 
mycket energi. Även om allt det andra kan kännas ’oj hjälp’ ser man faktiskt att det gör 
skillnad. Och det är ju de som är det roliga med jobbet.” 

Alternativa källor till tillfredsställelse 
Några socialsekreterare menar att det är viktigt att finna tillfredsställelse utanför jobbet 

samtidigt som privatlivet kan vara ett stöd för att hantera den psykiska påfrestningen. 

“...det är viktigt att ha ett privatliv som är... som jag känner mig nöjd med. Och skulle jag 
inte göra det så tror jag att jag skulle ha svårare att hantera jobbet. Jobbet får inte vara 
hela mitt liv tänker jag.” 

Träning, balans och trygghet 
Socialsekreterarna diskuterar även hur viktigt det är att vara i god form och i balans själva. De 

menar att det är viktigt att ha det bra hemma för att orka på jobbet. Uppstår kriser hemma blir 

jobbet väldigt svårt att klara av. Att träna kan vara ett sätt att hantera och bearbeta de känslor 

och den stress arbetet väcker. Yoga, chi gong och promenader är några av de träningsformer 

som nämns för att bearbeta stressen. Trygghet i yrkesrollen såsom att kunna regler och rutiner 

är något annat de menar hjälper dem att hantera svåra situationer. 

“Sen får man ju använda sin stresshantering och se till att man har någon sorts motion 
och så vidare för att få bort stressen för sig själv. Jag går på yoga en gång i veckan och 
sen så försöker man ju ta promenader. Det är något som hjälper mig.” 

“Sen är det också nödvändigt att tvingas hålla sig själv i bra skick, så att säga, för är 
man inte det då pallar man inte alls. Men ändå så… det är en strävan hela tiden att 
kunna hålla sig i bra balans.” 

Skillnad mellan nya och de med längre erfarenhet 
Vi kunde även se att det fanns en skillnad mellan de som var nya på arbetet och de med längre 

erfarenhet vad det gällde stöd i arbetet vilket socialsekreterarna även bekräftade. 

Socialsekreterarna resonerade som så att var man ny i arbetet förlitade man sig mer på sin 

chef och ville rådfråga henne mer än om man hade längre erfarenhet. 

“Jag kan se att det är skillnad på personer som kommer nya till den här arbetsplatsen 
som inte har någon annan arbetslivserfarenhet, de har svårare att stå emot … då behöver 
man ha en chef som kan hjälpa en med det.” 
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Analys 
I följande kapitel kommer det redovisade resultatet att analyseras med hjälp av tidigare 

forskning inom området, aktörsperspektivet och coping. Dispositionen av kapitlet utgår ifrån 

de olika teoretiska utgångspunkterna. 

Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 
I en jämförelse mellan denna studies socialsekreterares beskrivningar av yrket och dess 

psykiska påfrestningar med tidigare studiers resultat finns flertal paralleller att dra. Hög 

arbetsbelastning som studiens socialsekreterare vittnade om beskrivs inte sällan i forskningen 

(Arrington, 2008; Jones et al., 1991; Collings & Murray, 1996). Hög personalomsättning är 

ett annat återkommande fenomen (Tham, 2008; Wilson, 2004). Andra teman denna studies 

socialsekreterare behandlade var det stora ansvaret de axlar. Detta fenomen är inte lika 

välbeskrivet i tidigare studier men bekräftas av Jönsson (2005) som menar att klientarbetet 

kan vara krävande och ibland kräva emotionell involvering vilket kan vara uttröttande. Vår 

studies socialsekreterare beskriver dock det stora ansvaret de axlar utifrån bristande stöd i sina 

arbetsuppgifter. Ansvarstyngden menar de även skapas av media och samhället. Medias 

granskning bidrar till en utsatt position (Alm, 2005), samtidigt som samhällets förväntningar 

skapar orealistiska förväntningar på socialsekreterarna (Collings & Murray, 1996). 

Socialsekreterare har, vad vi funnit, i tidigare studier inte beskrivits som ensamma i sitt 

ansvar. Stödet har dock framhållits som viktigt, vilket denna studies socialsekreterare även 

gör (Siebert, 2004; Storey & Billingham, 2001).  

 

Ett annat tema socialsekreterarna behandlade var organisationens inverkan. Tidigare 

forskning har funnit att det som tycktes skapa mest stress för socialsekreterarna var brist på 

resurser (Storey & Billingham, 2001) samt andra omständigheter inom organisationen 

(Bradley & Sutherland, 1995).  Bristande resurser var en av de problem socialsekreterarna 

upplevde med organisationen men även en brist på förståelse för vad de behövde och svårt att 

nå fram på grund av strikt hierarki. Rollkonflikter är även det ett vanligt förekommande tema 

i tidigare studier (se exempelvis Arbetsmiljöverkets, 2007; Tham, 2008). Till viss del 

stämmer beskrivningarna överens med den rollkonflikt våra socialsekreterare beskriver dock 

är den främsta konflikten de upplever mellan hur de önskat att arbetet såg ut och det arbete de 

idag utför.  
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Våra socialsekreterare var samtidigt noga med att framhålla positiva aspekter i själva arbetet 

vilket är beskrivit i begränsad utsträckning i forskningen kring socialsekreteraryrket (se 

exempelvis Gibson et al. 1989; Jones et al., 1991; Stalker et al., 2007). 

 

Arbetssituationen beskrivs ofta påverka socialsekretare negativt och de beskrivs som föremål 

för psykisk påfrestning (Björling & Hägglund, 2004) samt för psykiska besvär (Göransson et 

al., 1983) och upplever höga stress- (Andersson & Gobeil, 2002) och ångestnivåer (Jones et 

al., 1991). Våra resultat visar att socialsekreterarna påverkas av den psykiska påfrestningen i 

yrket genom att de utsätts för stress, upplever sig själva som otillräckliga samt gör 

arbetssituationen att de upplever en brist på stöd. Stress bekräftas med andra ord av tidigare 

studier medan otillräcklighetskänslorna samt det bristande stödet är mer sällan beskrivet vilket 

kan bero på merparten av studierna på områden är kvantitativa och inte heller fokuserat kring 

coping eller hanterande. Thompson et al. (1996) fann dock att socialsekreterares stress istället 

för att ses som en brist i organisationen ses som en personlig svaghet hos personalen vilket får 

dem att känna sig otillräckliga. Gibson et al. (1989) menar att då socialarbetarna sällan 

upplever att deras organisation har möjlighet att ge avgörande hjälp till klienter börjar de se på 

yrket med besvikelse och därför skapar en distans till klienter och undviker att involvera sig 

allt för mycket. Den besvikelse våra socialsekreterare känner över att inte kunna göra det de 

anser vara bäst för klienterna, eller ge dem den tid de önskar skulle alltså i förlängningen 

kunna skapa en distans till klienterna vilket troligen skulle vara förödande för deras arbete och 

klienternas förändringspotential. Denna otillräcklighet beskrivs även av Arbetsmiljöverkets 

tillsyn av socialsekreterares arbetsmiljö 2005-2006 (2007) då många socialsekreterare uppgav 

att de kunde känna sig klämda mellan förväntningar och vad som med hjälp av 

organisationens resurser är möjligt att åstadkomma vilket härstammar i rollkonflikten. 

 

Som vi tidigare nämnt är coping och socialsekreterares hanterande av yrkets psykiska 

påfrestningar snålt behandlat i tidigare studier. De teman vi behandlat som socialsekreterarnas 

hanterande med undantag från stöd, träning och distans är obehandlat i den forskning vi tagit 

del av. Andersson (2000) fann att socialsekreterare lär sig använda problemfokuserad coping 

men framhåller istället den känslofokuserade copingen för att bearbeta känslor. Arrington 

(2008) fann att några av de vanligaste sätten att hantera stressen i arbetet var genom träning, 

meditation och terapi medan Gibson et al. (1989) fann att socialarbetare använder undvikande 

strategier. Stödet är desto tydligare beskrivit i tidigare studier. Stödet framkommer som 

viktigt för socialsekreterarna tidigare forskning (Siebert, 2004; Storey & Billingham, 2001) 
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som även, likt vår studie har lyft stödet från kollegorna som det viktigaste (Björling & 

Hägglund, 2004; Jones et al., 1991). Valet att stanna eller byta yrke kan enligt Nissly et al. 

(2005) påverkas av stödet man har runt omkring sig.  

Studiens resultat ur ett aktörsperspektiv 
Huvudfokus i aktörsperspektivet är aktörens, i detta fall socialsekreterarens, upplevelse av 

situationen och dess möjlighet till handling. Socialsekreteraren beskriver bland annat en 

upplevelse av tung arbetsbelastning, hög personalomsättning och stort ansvar. 

Socialsekreterarna beskriver även hinder uppkomna av bland annat organisationen, till 

exempel i form av brist på resurser och tid till arbetet. Socialsekreterarna reflekterar över, och 

tolkar, sin situation och kommer fram till olika slutsatser, till exempel upplevelse av stress 

brist på stöd och otillräcklighet. 

 

Socialsekreterarna som aktörer blir deltagare i händelser där de tolkar verkligheten och ibland 

väljer de handlingssätt som inte går att förverkliga då organisationen utgör hinder. Ett 

exempel på hinder kan vara när organisationen inte har tillräckligt med resurser (Carlsson, 

2005). Upplevelsen av detta blir uttryckt till exempel som en frustration som kan ta fysiska 

uttryck om det går för långt eller tidsbrist som leder till utbrändhet. Crozier och Friedberg 

(refererad i Carlsson, 2005) menar dock att aktörer söker lösningar på de problem de stöter på. 

 

Aktörsperspektivet handlar om individens upplevelse men även om dess handlingsförmåga 

och handlingsfrihet (Mattsson, 2006). Socialsekreterarna upplever att tid och resurser saknas 

för att utföra arbete på ett önskvärt sätt vilket innebär att deras handlingsfrihet är begränsad. 

Aktören som handlande subjekt samspelar med sin omgivning (Carlsson, 2005) och där 

socialsekreteraren möter motstånd i sin omgivning, exempelvis av chefen när de inte har 

möjlighet att vägra ta emot fler ärenden, begränsas aktörens möjligheter att handla. Crozier 

och Friedberg (refererad i Carlsson, 2005) menar att aktören väljer sina handlingar efter vad 

den ser som genomförbart i situationen. Frågan blir vilka möjligheter socialsekreterarna ges 

till att handla. När en aktör, i vårt fall en socialsekreterare, ställs inför olika situationer 

tillskrivs situationen en mening av aktören och denne väljer därefter ett sätt att hantera det 

som skett, ett så kallat handlingssätt (Carlsson, 2005).  

 

Vi hade som önskan, och tanke bakom valet av aktörsperspektivet, att lyfta socialsekreterarna 

som handlande subjekt. Empirin har visat oss att socialsekreterarna använder sig av olika 
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strategier för att hantera den psykiska påfrestning som kan uppkomma på arbetet, exempelvis 

olika former av träning, förträngning, accepterande och stöd från omgivningen. Som vi 

tolkade perspektivet kan socialsekreterarnas handlingsutrymme, när det gäller den psykiska 

påfrestningen, i vissa fall bli en kamp för överlevnad. I situationer där de skulle önska en 

förändring, till exempel vad gäller tidsbristen eller ärendemängden, blir handlingssättet istället 

att finna andra källor till arbetstillfredsställelse och förträngning av det jobbiga.  

 

Vi fann i empirin en skillnad i aktörskapet mellan de som var nya på arbetet och de med mer 

erfarenhet. Vi kunde bland annat se mer handlingsförmåga bland de med mer erfarenhet 

medan de nya förlitade sig mer på stöd från chefer. Kanske har det ett samband med det 

Carlsson (2005) skriver om att tolkningarna aktörerna gör av verkligheten är lika många som 

antal aktörer som tolkar. Carlsson (2005) fortsätter och skriver att erfarenhet kan generera 

färdiga mönster att följa, något som kan göra att socialsekreterare med mer erfarenhet handlar 

på ett visst sett medan nya socialsekreterare handlar på ett annat sätt. Har man sedan tidigare 

erfarenheter om en situation och vet vad som kan fungera, till exempel i mötet med klienter, 

kan man kanske ha det handlingssättet närmare till hands än om man som ny på arbetet ställs 

inför en främmande situation. 

 

Som vi nämnt tidigare menar Crozier och Friedberg (refererad i Carlsson, 2005) att aktörer 

söker lösningar på problem de stöter på, vilket socialsekreterarna väldigt tydligt i empirin 

visat att de gör. Aktören väljer sina handlingar efter vad den ser som genomförbart i 

situationen, något som redogörs för i nedanstående avsnitt.  

Studiens resultat analyserat med hjälp av coping 
Som tidigare nämnts innebär coping sätt att hantera påfrestande situationer (Lazarus & 

Folkman, 1984). Det är tydligt att socialsekreterarna i denna studie använder coping för att 

hantera stressen och den psykiska påfrestningen yrket innebär. De flesta av de strategier vi 

just nämnt såsom att söka socialt stöd, acceptans, distansering, att fokusera på det positiva, 

kan i första hand härledas till känslofokuserad coping som syftar till att hantera de egna 

känslorna en situation framkallar. Denna typ av coping används främst när situationer är svåra 

att ändra (Brattberg, 2008). Många av de situationer och svårigheter socialsekreterarna möter 

är svåra att ändra på, exempelvis så är det svårt för dem att påverka personalomsättningen 

eller den begränsade tiden de har. Kanske är det därför inte konstigt att känslofokuserad 

coping är dominerande hos socialsekreterarna. Andersson (2000) resonerade kring 
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socialsekreterares behov av känslomässig debriefing för att bearbeta de känslomässiga 

upplevelserna inom yrket. Hon framhåller även känslofokuserad coping framför den 

problemfokuserade. Kanske är det svårt att ha nytta av problemfokuserad coping, kanske är 

detta ett uttryck för att socialsekreterarnas handlingsutrymme är begränsat vilket gör att, likt 

Anderssons (2000) åsikt, känslofokuserad copingstrategi blir viktigast för socialsekreterarna. 

 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) är att finna alternativa källor för tillfredsställelse en 

problemfokuserad copingstrategi. Denna strategi använde sig några av denna studies 

socialsekreterare av. Då problemfokuserad coping främst skapas efter situationer menar vi att 

även de nämnda strategierna för att lämna arbetet på jobbet kan vara problemfokuserad 

copingstrategi. Socialsekreterarna försöker då ändra sin situation, genom att lämna arbetet när 

det är dags att gå hem. Trots att känslofokuserad coping var den dominerande strategin menar 

vi ändå att den problemlösningsfokuserade strategin är väl integrerad i socialsekreterarna, 

vilket märks på deras sätt att resonera kring problem, men att begränsningar för att förändra 

omgivningen hindrar. En anledning till att känslofokuserad coping dominerade menar vi var 

att möjligheterna för att använda problemfokuserad coping var begränsad. 

 

Sammantaget belyser aktörsperspektivet socialsekreterarna som handlande subjekt som agerar 

utifrån sitt givna handlingsutrymme. Deras utrymme att handla begränsas till att i huvudsak 

hantera de egna känslorna vilket teorin om coping belyser.  
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Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens huvudsakliga resultat och analys. Kopplingar görs även till 

studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet avslutas med förslag till framtida forskning. Vi 

kommer i detta avsnitt involvera personliga kommentarer i diskussionen.  

 

Studiens syfte har varit att studera socialsekreterares upplevelser av psykisk påfrestning i 

yrket och hur de hanterar den. Frågeställningarna vi ämnade besvara var vad 

socialsekreterarna uppfattade som psykiskt påfrestande i yrket, hur de påverkades av detta och 

vilka strategier de använde för att hantera påfrestningarna.  

 

Vi har genomfört fokusgrupper med socialsekreterare som arbetar med barn- och 

ungdomsärenden. Då vi valt att enbart inhämta empiri från ett socialkontor och 

socialsekreterare med en arbetsinriktning ämnar vi inte dra några generella slutsatser rörande 

socialsekreterare som allmän grupp utifrån vår studie. Vi har dock sett att vårt resultat 

överensstämmer med tidigare forskning och att man därmed möjligtvis skulle kunna koppla 

samman delar av resultatet med en viss mindre grupp, (Wibeck, 2002), exempelvis 

fokusgruppernas deltagare eller kommunens, i vilket vi höll våra fokusgrupper, 

socialsekreterare. Det är dock, som vi ser det, en begränsning med kvalitativ metod att den 

inte gör anspråk på att sträva efter generaliserbarhet.  

 

Studiens teoretiska perspektiv anser vi har bidragit med att ge ny förståelse kring 

socialsekreterarnas arbetssituation. Teorin om coping har belyst socialsekreterarnas agerande 

för att hantera deras påfrestande situation medan aktörsperspektivet, trots att det belyst 

socialsekreterarna som handlande aktörer, även visat en begränsad möjlighet att agera. Vi 

anser att teorierna har kompletterat varandra och för denna studie hade användandet av endast 

en av teorierna gett en bristfällig förståelse av socialsekreterarnas upplevelser.   

 

I den här studien har vi undersökt socialsekreteraryrkets psykiska påfrestning, hur den 

påverkar och hanteras av socialsekreterarna. De viktigaste resultaten visar att 

socialsekreterarna upplever psykisk påfrestning och påverkas negativt av denna samt hanterar 

detta utifrån de möjligheter de har. Våra resultat kring hur socialsekreterarna beskriver yrkets 

psykiska påfrestning stämmer väl överens med den bild som beskrivs i tidigare forskning 

samt bidrar med ökad förståelse i ämnet. Hög arbetsbelastning, stor personalomsättning, där 
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stödet blir viktigt men är bristfälligt och där resurserna är knappa, de bär ett stort ansvar och 

där arbetet de utför inte uppfyller deras önskemål om hur de skulle vilja att det var. Att yrkets 

förutsättningar ser ut på detta sätt innebär psykisk påfrestning för socialsekreterarna vilket i 

sin tur tydligt påverkar dem. De upplever stress, ensamhet och känner en känsla av 

otillräcklighet. Det må kanske vara så att socialsekreterare har mycket makt gentemot klienter 

men i sina arbetsvillkor verkar de mer eller mindre vara bakbundna i ett begränsat 

handlingsutrymme. Helt klart är det dock att de alla är engagerade i sitt arbete, de vill hjälpa 

sina klienter till förändring och utveckling men de får för lite stöd av organisationen för att 

göra det. När de själva känner att de inte orkar arbeta mer tvingas de ändå pressa sig själva 

ytterligare. För att hantera den psykiska påfrestning socialsekreterarna upplever användes 

flertal strategier såsom stöd, distans, förträngning och motstånd mot förändringar, acceptans 

och genom att välja strider. Även att lämna arbetet på jobbet, att fokusera på det positiva, att 

finna alternativa källor av tillfredsställelse samt att träna, vara i balans och känna sig trygg, 

användes. Strategierna dominerades av känslofokuserad coping med syfte att hantera de 

känslor situationerna frammanar snarare än att förändra situationer. Detta menar vi kan vara 

ett uttryck för begränsad möjlighet att förändra och påverka arbetssituationen, ett begränsat 

handlingsutrymme. 

 

När vi reflekterade över empirin till denna studie noterade vi att ämnena vi använt oss av 

tenderar att gå in i varandra. Varje funnet tema existerade inte oberoende av de andra utan är 

sammanlänkade likt en kedja av händelser. En händelse kan vara en utlösande faktor för en 

rad andra händelser, upplevelser och känslor. Några sådana händelsekedjor presenteras här 

nedan.   

 

Vikten av stöd i socialsekreteraryrket visade sig vara stor. Den viktigaste källan till stöd var, 

enligt socialsekreterarna själva, stödet från kollegor. På grund av den höga 

personalomsättningen kunde vi dock finna tendenser av minskad möjlighet till stöd. 

Kollegorna slutade och med en mist kollega försvann även det känslomässiga stöd som denna 

kollega kunnat erbjuda. En strategi hos socialsekreterarna för att hantera den höga 

personalomsättningen var en försvarsmekanism som innebar att de inte engagerade sig i de 

nya kollegorna som började på arbetsplatsen, utan tog distans till dem. Detta tänker vi kan 

leda till att, som några av socialsekreterarna uttryckte det, en känsla av ensamhet när man 

kommer som ny till arbetsplatsen. Vilket resulterar i att en ond cirkel skapas. Det blir svårare 

för de nya att komma in i arbetet och få det stöd som anses så viktigt, men även svårare att 
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vara ett stöd för resterande kollegor för att kollegorna stänger av i försvar. Vi tänker att detta i 

förlängningen kan leda till ökad arbetsbelastning och att socialsekreterarna funderar på 

att byta yrke, det vill säga ny personalomsättning. Vår studie visar därmed hur viktigt det är 

att minska personalomsättningen bland socialsekreterarna samt att förbättra och stärka 

situationen för nya socialsekreterare. 

 

Ett annat resultat vi vill lyfta är hur viktigt det individuella ansvaret blir för den psykiska 

påfrestningen yrket genererar. Detta är något tidigare studier även funnit. Thompson et al. 

(1996) fann att stressen blev en personlig svaghet som får personalen att känna sig 

otillräckliga istället för att ses som en brist i organisationen. Vår studies socialsekreterare 

menade att de själva bär ansvaret att hantera stress och att känna vart deras gräns går, 

samtidigt som denna gräns inte respekteras på grund av den höga arbetsbelastningen. Detta 

blir paradoxalt, socialsekreterarna ska ta hand om sig själva men ges inte utrymme att bejaka 

sina känslor och att sätta gränser. Kanske borde det finnas direktiv om vad som är en lämplig 

ärendemängd. Vi tänker att om en socialsekreterare upplever att sin maximala kapacitet är 

uppnådd bör detta respekteras annars kan detta påverka kvaliteten gentemot klienterna. Om 

socialsekreterarna konstant måste prestera över sin förmåga är det dessutom bara en tidsfråga 

innan de sjukskrivs vilket då, i sin tur, bidrar till ökad arbetsbelastning, personalomsättning 

och minskar stödet mellan kollegorna, vilket visat sig vara så viktigt. 

 

En fråga vi ställde oss under arbetets gång var vad det är för förmågor socialsekreterare 

förväntas ha och vilka förmågor som premieras på socialkontoren? Socialsekreterarna 

berättade om en tung arbetsbelastning och beskriver ett jobb utan möjlighet att stanna upp och 

reflektera över situationen man befinner sig i, eller hinna bearbeta det man nyligen lämnat 

innan man tar sig an ett nytt ärende. För oss låter det som att socialsekreterarna förväntas vara 

arbetsmaskiner som kör på utan pauser. Socialsekreterarna reflekterar kring att bara köra på i 

ärenden och få så mycket som möjligt gjort på minsta möjliga tid inte alltid behöver vara bra i 

längden. Kanske det ibland kan lösa sig med tålamod och en långsiktig lösning istället för en 

kortsiktig som genomförs snabbt. Men hur skulle det vara möjligt så som situationen ser ut i 

dagsläget? Denna brist på tid till reflektion och andrum beskrivs även i tidigare studier 

(Wilson, 2004). Samtidigt beskrivs möjligheten till reflektion kunna hindra 

utbränningsprocesser (Gavelin, 2004) samt leda till utveckling (Björnstad, 1997) vilket 

antyder att mer tid till reflektion och andrum i längden kan vara lönsamt och gynnande för 

socialsekreterarna då sjukskrivningar på grund av utbrändhet kan undvikas. Vi ser dock 
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tendenser i nuläget som tyder på ett rådande tänk med långsiktigt kostsamma och skadliga 

konsekvenser till exempel i form av ökad personalomsättning på grund av orimligt hög 

arbetsbelastning och brister i stödet.  

 

Socialsekreterarna har fått oss att inse att socialsekreteraryrket är ett spännande och 

meningsfullt arbete. Att få vara med och förändra och påverka för att barn och ungdomar ska 

få det bättre är en fantastisk uppgift. Samtidigt som socialsekreterarna får vara med och 

förändra för andra är de själva relativt låsta i sin situation. Att vi funnit tendenser i vår studie 

på att situationen för socialsekreterare blir allt sämre, som även stärks av tidigare studier 

(Coffey et al., 2004), känns ändå oroväckande. Det skulle vara tråkigt om det spännande och 

meningsfulla yrket socialsekreterarna upplever överskuggas av en allför utsatt arbetssituation. 

Studien har, samtidigt som den gett många svar, väckt frågor hos oss. Hur påverkas man av 

att känna sig så begränsad att påverka sin situation? Finns det risk att socialsekreterarna börjar 

känna besvikelse och ilska gentemot organisationen? Vad innebär det att vara så begränsad i 

sitt handlingsutrymme? Med de insikter denna studie givit oss har vi förhoppningen att 

socialsekreterarnas situation förbättras både för deras egna välmående och för klienternas 

skull. Vi är övertygade om att de åtgärder socialsekreterarna behöver för att få en bättre 

arbetssituation i ett långsiktigt perspektiv överväger allt vad gäller kortsiktiga besparingar och 

lösningar.  

Framtida forskning 
Denna studie har visat att komma som ny till ett socialkontor inte alltid är så lätt. Vi anser det 

vara intressant att undersöka hur socialsekreterare som är nya på arbetsplatsen upplever det. 

Är känslor av ensamhet i arbetsuppgifter vanligt? Hur upplever de att de bemöts av kollegor 

och tas om hand på arbetsplatsen? Vad upplever man som viktigt som ny på en arbetsplats 

och skiljer det sig från de med mer erfarenhet? Upplever de den distans studiens 

socialsekreterare menar att de kan få emot nya och hur påverkar detta deras planer på att 

stanna i yrket? Vår studie har fokuserat på socialsekreterare som arbetar med barn- och 

ungdomsärendens upplevelser och vi anser det vore intressant att se att en studie med 

socialsekreterare inom andra arbetsområden blir gjord. Även en jämförelse kring psykisk 

påfrestning inom andra yrken inom socialt arbete skulle vara av intresse. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev 
  
Hej! 
 Vi, Josephine Landberg och Isabell Nordin är två socionomstuderande på Socialhögskolan 
i Stockholm. Jag, Isabell, gjorde min praktikperiod hos er under höstterminen 2010. Vi står nu 
inför utmaningen att skriva vår C-uppsats och med anledning av det tar vi kontakt med er. 
  
Vi har under utbildningen läst om socialsekreteraryrket och fått uppfattningen att det är ett 
högaktuellt område som ofta, och speciellt nu i och med Facebookupproret och 
Vanvårdsutredningen, belyses i media med olika infallsvinklar. Det beskrivs som ett yrke som 
är svårt och påfrestande på många olika sätt samtidigt som det är givande och viktigt. Vi 
finner detta yrke väldigt intressant och önskar fördjupa oss kring det. Vi har därför valt att 
skriva vår C-uppsats om socialsekreteraryrket och vi, liksom vår handledare Pia Tham som 
forskar inom detta ämne, anser det viktigt att arbetsvillkoren för socialsekreterare blir 
belysta ur socialsekreterarnas perspektiv, något som allt för sällan görs. 
  
Vi kontaktar nu dig för att vi är intresserade av att få till två stycken fokusgrupper (ett slags 
gruppsamtal med 4-5 personer) med socialsekreterare. 
  
Vår förhoppning är att vi skulle få möjligheten att ta en timme i anspråk av några av era 
socialsekreterare (till exempel av en mötesdag, exempelvis vid en ärendedragning) för att 
genomföra detta. Vi skulle bli väldigt glada om detta skulle vara genomförbart. Om du ser 
detta som en bra idé och samtycker så fixar vi resten, bokar tid och plats. Vår intention är 
självklart att belasta socialsekreterarna så lite som möjligt då vi vet att er tid är dyrbar.  
  
Vår förhoppning är att genomföra fokusgrupperna så snart som möjligt och senast mitten av 
april. Tanken är att intervjuerna ska spelas in på band för att underlätta bearbetningen, 
intervjuerna kommer behandlas konfidentiellt och materialet kommer att förstöras när 
uppsatsen är klar. Intervjupersonerna så väl som kommun kommer att avidentifieras i den 
färdiga uppsatsen. 
 
Ni är välkomman att kontakta både oss och Pia vid frågor och funderingar. 
  
Med förhoppning om ett positivt svar. 
Med vänliga hälsningar 
  
 
Isabell Nordin och Josephine Landberg 
      
Handledare: Pia Tham 



 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Information från oss: 
Intervjupersonerna önskas välkomna. Vi presenterar oss och våra roller under fokusgruppen 
som moderator och assistent. 
 
Uppsatsen presenteras, syfte och vad vi menar med psykisk påfrestning. Vi informerar om att 
vi spelar in och frågor då om alla känner sig bekväma med det. Svaren används endast till 
denna studie och hanteras endast av oss. Vi pratar också om anonymitet och dess 
begränsningar samt frivilligt deltagande och frivillighet att svara. Det som sägs uppmanar vi 
ska stanna här och det finns inga rätt eller fel svar. Vi frågar då om allt känns bra och om det 
finns några frågor och uppger slutligen en preliminär sluttid. 
 
Bakgrund på respondenterna: 
• Ålder? 
• Vilken utbildning har ni? 
• Arbetslivserfarenhet i korta drag? 
• Hur länge har ni arbetat med dessa uppgifter? 
 
Stimulusmaterial 
Nu tänkte vi att ni skulle få diskutera bilden av socialsekreteraryrket som beskrivs i  
forskningen såsom krävande, höga krav och lite tid att uppfylla kraven, lite belöning, hög 
personalomsättning, stressigt, kravfylld bild från media och samhället, svårt att se resultat och 
svåra arbetsuppgifter som är påfrestande.  
 
Teman och frågor 

• Hur tänker ni om den här bilden som målas upp och hur påverkas av den 
arbetssituation ni har och hur hanterar ni den?   

• Vad tänker ni om bilden, stämmer den? 
• Vad är mest påfrestande? 
• Vad ger energi? 

 
Under tiden socialsekreterarna berättade om sin situation så ställdes flera följdfrågor men 
särskilt dessa två: 

• Hur påverkas ni av att det är så (som ni beskriver)? 
• Hur hanterar ni att det är så (som ni beskriver)? 

 
Avslut från oss: 
Någon som har något ytterligare att tillägga? 
Någon som säga något kring hur de upplevde fokusgrupper? 
Det som sägs här stannar här. 
Hur de kan nå oss. 
Tack!
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