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Abstract 

 

According to statistics, a significant increase in sickness has occurred in the public sector in 

recent decades in Sweden. Human therapeutic professions is the area where the 

illness is most prevalent. The purpose of this study was through a qualitative method 

and hermeneutic approaches explore how conscious six social workers in the social 

services are on stress and how they cope with it. Further it investigates and analyzes 

how these results affect their daily work. 

One important result due to stress is that the social workers ability to treat their clients is 

impaired and they are less able to be empathetic. Inadequacy in the work environment leads 

to a sense of insufficiency by social workers, and a reduced quality of life. This despite the 

fact that they express a variety of coping strategies. The conclusion of the study shows that 

due to high demands, a lack of control over ones work and lack of support from management, 

social workers have a sense of inadequacy.   
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coping. 
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Förord 

Vi är glada för att ha genomfört denna studie vilket varit oerhört intressant att få en större 

insikt och ta del av den psykosociala arbetsmiljön inom ett verksamhetsfält vi snart kommer 

att ingå i. Vi vill tacka alla socialsekreterare som bidragit till denna uppsats med sina 

erfarenheter, åsikter och upplevelser. Vi vill även tacka våra respektive familjer som har varit 

ett stort stöd i denna process. Sist men inte minst, ett stort tack till vår handledare Birgitta 

Berg Wikander som har varit till stor hjälp med kloka synpunkter under vår 

skrivningsprocess. TACK! 

 

       

Maria & Monica 

Stockholm Maj 2012 
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Inledning  

Under socionomutbildningen har vi blivit alltmer övertygade om att fördjupa oss inom 

ämnesområdet stress. Flera av våra vänner som är färdigutbildade och aktiva inom det sociala 

arbetet, har varit sjukskrivna på grund av stress. Som blivande socionomer har den insikten 

utvecklat en rädsla gentemot professionen och dess innebörd. Tidigare i vårt yrkesliv har 

stressen varit påtaglig men inte inneburit några negativa konsekvenser som har lett till ett 

sådant tillstånd. 

Vi har uppmärksammat en skillnad av användandet av begreppet stress mellan tidigare och 

nutid. Ett tecken på detta tror vi kan vara att media uppmärksammar fenomenet som i sin tur 

har gjort att ämnet har blivit mer aktuellt och omtalat. Detta har vi märkt bl.a. genom att stress 

har diskuterats bland studenterna på Socialhögskolan i Stockholm samt i bekantskapskretsen. 

Hösten 2011 utförde vi vår praktik på socialtjänsten. Den ena praktiserade på familjerätten 

och den andra på ekonomiskt bistånd. Under vistelsen upptäckte vi att arbetsbelastning och 

stress var vanligt förekommande och hade normaliserats och integrerats i socialsekreterarnas 

arbetssätt. Som observatörer anser vi att socialsekreterarna endast delvis var medvetna om 

tidiga varningssignaler på stress. Utifrån vår förförståelse ovan nämnt bestämde vi oss för att 

forska inom ämnet i förebyggande syfte dels för yrkeskårens bedrift men även för vår egen 

skull. Detta då vi snart kommer att ingå i det sociala arbetets fält .  

 

I föreliggande studie kommer vi att belysa om det förekommer medvetenhet bland 

socialsekreterare inom socialtjänsten gällande arbetsrelaterad stress. Vi kommer även att 

undersöka hur socialsekreterarna hanterar stress vid påfrestningar och krav i deras vardagliga 

arbete. 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

Bakgrund  

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur arbetskulturen de senaste årtionden har förändrats 

och hur detta kan ha påverkat dagens yrkesliv. Detta presenteras utifrån rubrikerna – stress, 

arbetsrelaterad stress och dess psykiska konsekvenser. 

 

Hög sjukfrånvaro uppmärksammades av politiker och forskare som ett allvarligt 

samhällsproblem i Sverige i början av 2000-talet. Kostnaden för det höga antalet 

sjukskrivningar är av storlek att det kan komma att betraktas som ett av landets största 

samhällsproblem (Socialstyrelsen, 2003). En utveckling är att en allt vanligare ökning vad 

gäller stressrelaterade sjukdomar har ökat med 20 procent om året under första delen av 

2000-talet (Ekman, 2005) Detta har motiverat många forskare inom området och resultat 

visar att hälsa och välbefinnande har starkt samband med arbetsmiljö. Ett viktigt 

konstaterande och resultat är att arbetsmiljön är den främst förekommande faktorn som kan 

leda till sjukdomstillståndet utmattningssyndrom vilket är ett resultat av långvarig stress 

(Söderfeldt & Söderfeldt, 1997). Utmattningssyndrom är ett begrepp som innebär 

känslomässigt utmattning, avhumanisering (cynism) och nedsatt professionell prestation, 

vilket är mest förekommande hos individer som ”arbetar med människor” på något sätt 

(Maslach, 2003). Socialarbetare har mer fysisk och psykisk ohälsa samt att dom i högre grad 

känner missnöje av arbetet än andra yrkesområden (Wendt, Tuckey, & Proser 2010). En 

orsak till detta tror vi kan vara att socialsekreterares dagliga arbete består av konstant kontakt 

med utsatta människor som behöver en empatisk bemötande. Det är av stor vikt att 

uppmärksamma vilka faktorer som orsakar stress i arbetsmiljön hos socialsekreterare. 

Förebyggande åtgärder måste beaktas för att gynna samhället på olika nivåer: minska 

samhällskostnader, främja socialsekreterarens hälsa för att denna ska kunna utföra ett 

professionellt socialt arbete gentemot de individer med stort behov.  

 

Stress 

Stress är ett tillstånd av ökad psykologisk och fysiologisk handlingsberedskap. Det är 

kroppens sätt att reagera på inre eller yttre faktorer (stressorer) som vi tolkar som hotfulla. 

När vi upplever fara mobiliseras den sympatiska delen av det autonoma nervsystemet – det 

innebär att vi är förberedda för kamp, eller flykt, på liv och död. Stress är alltså en 

överlevnadsinstinkt. Våra kroppar reagerar med ökad puls, blodtryck och andningsfrekvens,  
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ökad muskelspänning, aktiverat immunförsvar och ökad insöndringen av blodfetter och -

socker. Stressreaktionen är oumbärlig i situationer där vi måste prestera intensivt under en 

kort period. Långvarig stress kan däremot leda till ”slitage” i kroppens olika system och till 

följd leda till utmattningssyndrom, vilket är slutfasen i en process (utbränning) som kan pågå 

i många år (Perski, 2006). 

Stress kan ge både fysiska och psykiska symtom. Vi kommer i denna studie främst beskriva 

den psykosomatiska kopplingen till arbetsmiljön framför de biologiska orsakerna. 

 

Arbetsrelaterad stress 

Vi lever i ett samhälle där effektivitet är en avgörande faktor och påverkar individens liv.  

Individen försöker anpassa sig efter inre och yttre krav vilket är påfrestande och 

effektiviteten motverkar produktionens mål genom att det förekommer svårigheter för 

människan att anpassa sig i takt med den snabba och högteknologiska utvecklingen. Denna 

koppling har utlöst en mycket intensiv forskning kring både trötthet som skapades direkt av 

arbetsstrukturer och arbetsvillkor och den som skapades av samtidens kulturella koder, kamp, 

konkurrens och prestationskrav. När individen försöker anpassa sig mot negativa 

arbetsstrukturer, organisationer och mekanismer men också mot negativa kulturella värden 

som kontroll – prestation och hets kring status, överarbete och förlorad kollektiv identitet, 

kan detta ge upphov till fysisk och/eller emotionell utmattning (Johannisson, 2002).  

Arbetslivsinstitutet har tillsammans med Psykologiska institutionen i Stockholm gjort ett 

flerårigt forskningsprojekt ”Gränslöst arbete” vars konstaterande att ”det nya arbetslivet” 

suddar ut individers gränser mellan arbete och privatliv. Människan är i allt större 

utsträckning tillgänglig och ett flöde av information och krav på kunskap är i vår vardag. 

(Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Detta kan vara faktorer som är 

anledning till ökad press, att det bringar negativ stress hos den enskilde. Johannisson 

beskriver i litteratur (Ekman & Arnetz (Red.), 2005) att ett sjukdomstillstånd som långvarig 

stress/utmattningssyndrom aldrig så öppet har kopplats ihop med samhället självt.  

 

Stress kan påverka det professionella förhållningssättet negativt, vilket kan förebyggas om 

det finns medvetenhet och kunskap om tecken på stress och vilka strategier som förekommer 

för att hantera den. Det är viktigt att veta vad som är funktionellt och effektivt för att undvika 

utmattning bland socialarbetare vilket tidigare forskning visar är mer förekommande inom  
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socialt arbete än andra yrkesområden. Nio av tio kvinnliga socialsekreterare upplever arbetet 

som psykiskt påfrestande (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2009). Istället för att 

söka fel hos individen skall den miljö hon befinner sig i undersökas, vilka uppgifter förväntas 

miljön uppfylla samt vilka hinder och begränsningar i form av regler och riktlinjer. Ett sådant 

perspektiv medger möjligheten att själva arbetsbeskaffenheten kan framkalla utmattning och 

inte egenskaper hos den människa som utför arbetet (Maslach, 2003).  

 

Psykiska konsekvenser 

Känslomässig belastning är något som socialarbetare stöter på i sitt dagliga arbete, det 

handlar om att hjälpa människor i kris och lidande. Det kan komma att ge uttryck i känslan av 

dränerad energi, avsaknad av empati och meningslöshet vilket är en smygande process som 

inte alltid läggs märke till (Gerge, 2011). För att professionella ska kunna hjälpa de som är i 

behov av hjälp är det nödvändigt med god mental egenvård. Det tycks vara så att de 

professionella som har stor empatisk förmåga är de som löper störst risk att utveckla 

empatitrötthet (Um & Harrison, 1998: Gerge, 2011). Kliniska kriterier för 

utmattningssyndrom är fysisk, mental och emotionell utmattning, olust och empatibortfall 

(Johannisson, 2002). Diagnosen kom att tas på allvar först då samhällets front, de 

högpresterande, de intellektuellt arbetande framstod som offer för sjukdomen. Så länge 

diagnosen utmattningssyndrom placerades i ett jagsvag och en depressiv personlighetstyp och 

i första hand av det kvinnliga könet, förklarades tillståndet som att individen var otillräcklig. 

En omfördelning av skulden var grunden till att ansvaret lades utanför den enskilde och 

applicerades på en samhällelig dimension, arbetsmiljön (Johannisson, 2002). 

 

Vetenskaplig ansats 

I detta avsnitt presenteras studiens vetenskapliga ansats.  

Denna studie utgår utifrån en hermeneutisk ansats. Ett centralt begrepp enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) inom vetenskapsteorin hermeneutik, är den hermeneutiska spiralen. 

För att forskare ska kunna tolka empirin och få en helhetsförståelse av ett fenomen måste vi 

utgå från vår förförståelse för att sedan utöka kunskap med de enskildas utsagor. 

Förförståelsen och våra värderingar har betydelse av hur vi tolkar det empiriska materialet 

och hur det används i analysen. Vår ambition har varit att utföra tolkningar av resultatet så 

transparent det är möjligt. Forskningsintervjuer kan ses som kunskapande samtal (Larsson, 

2005).  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur medvetna socialsekreterare inom 

Socialtjänsten är angående arbetsrelaterad stress samt hur de hanterar den. Vidare kommer vi 

att undersöka och analysera hur dessa resultat kan påverka deras dagliga arbete. 

 

Frågeställningar 

• Hur medvetna är socialsekreterare om hur stress påverkar dem och deras dagliga 

arbete? 

• Vad upplever socialsekreterarna som stressande i deras arbete? 

• Vilka copingstrategier använder socialsekreterare i sitt dagliga arbete vad gäller 

arbetsrelaterad stress? 
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Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt presenteras definitioner på de begrepp som är återkommande i studien. Dessa  

är: stress, stressorer, utmattningssyndrom, coping, arbetsmiljö och psykosomatik.  

 

Stress 

Den som var först med att definiera begreppet stress var Hans Selye (1978). Han definierade 

stress ur ett medicinskt fysiologiskt perspektiv. Han menar att stress är som kroppens 

ospecifika reaktion på varje krav som ställs på den. Selye menar att alla problem och ökade 

krav leder till ett ökat behov av anpassningsfunktioner för att återskapa normaltillståndet. 

Denna reaktion sker oavsett utlösande faktorer.  

 

Stressorer 

Påfrestning som framkallar fysiska och psykiska reaktioner som sammanfattas i benämningen 

stress (www.ne.se).     

 

Utmattningssyndrom  

Utmattningssyndromets tidiga fas karaktäriseras av stark fysisk och psykisk anspänning till 

följd av långvarig stressaktivering. Utmattningssyndrom benämns även som utbrändhet (burn 

out). Svenska stressforskare menar på att det finns en väg tillbaka till ett normaltillstånd efter 

sjukdomstillståndet. Termen utbrändhet kan tolkas som att hjärnan är bränd och att det inte 

kan ske någon återhämtning till normaltillstånd 

I studien kommer vi inte att benämna begreppet utbrändhet, vi kommer att använda oss utav 

termen utmattningssyndrom. (Perski, 2006).  

 

Coping  

Engelskspråkig term som avser förmåga eller åtgärd som göra att man lyckas klara av något. 

Den förekommer i flera betydelsenyanser, t.ex. att klara av något på ett adekvat och 

konstruktivt sätt eller att handskas med eller hantera ett problem eller en svårighet. Det finns 

olika strategier som tillämpas individuellt (Lazarus & Folkman, 1984).  



 12 

 

Arbetsmiljö  

Förhållandena på en arbetsplats. Fysiska och psykiska faktorer inkluderar arbetsmiljön på en 

arbetsplats(www.ne.se)  

 

Psykosomatik 

Stressbegreppet är ofta centralt: yttre påfrestningar i kombination med sårbarhet (t.ex. i form 

av bristande förmåga att hantera svårigheter) leder till uttalade kroppsliga stressreaktioner, 

t.ex. muskelspänning. Detta kan i sin tur leda till kroppsliga symtom, såsom huvudvärk vid 

stressutlöst spänning i pannmuskeln. Enligt det nu förhärskande synsättet kan man knappast 

klart urskilja vissa sjukdomar som psykosomatiska; de flesta sjukdomstillstånd antas i större 

eller mindre grad vara påverkade av psykiska faktorer (www.ne.se). 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Nedan beskrivs kortfattat och övergripande Socialtjänsten som verksamhet, för att beskriva 

hur socialsekreterarnas arbetsuppgifter förhåller sig enligt lagstiftning och socialstyrelsens 

nationella riktlinjer. 

 

Socialtjänsten 

Socialtjänstens viktigaste funktioner i det dagliga arbetet är att utreda hjälpbehov, informera 

och fatta beslut om rättigheter och skyldigheter samt följa upp och utvärdera beslut. Den 

övergripande målsättningen för socialtjänstens arbete i respektive kommun anges i 1 § 

socialtjänstlagen. Se lagtext nedan,  

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

ekonomiska och sociala trygghet – jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 

samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 
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Socialsekreterares arbetsområde och arbetsuppgifter 

Arbetsmiljöverket gjorde en granskning vad gäller arbetsmiljön år 2001. Rapporten omfattar 

socialsekreterare i 139 förvaltningar och visar att arbetsmiljön kännetecknas av en hög 

arbetsbelastning på grund av högt arbetstempo, stor arbetsmängd, tidspress och begränsade 

möjligheter att prioritera bort arbetsuppgifter och jobbiga klientkontakter. Rapporten 

uppmärksammar att det finns brister i rutiner gällande säkerhet, hot och våld (SKTF, 2010). 

Arbetsmiljöverket (2009) rapporterar att 90,8% av psykologer och socialsekreterare upplever 

psykisk påfrestning i relation till arbetet.  

 

Tidigare forskning  

I detta kapitel redogör vi för nationell och internationell forskning inom stressområdet. Vi har 

tematiserat tidigare forskning enligt rubrikerna: samhällsförändring, psykisk ohälsa i relation 

till långvarig stress, fysiska och psykiska symtom, stressfaktorer bland socialarbetare och hur 

stress kan påverka arbetet och slutligen arbetsmiljö.  

 

Samhällsförändring 

Under 90-talet har arbetslivet i Sverige präglats av förändringar. Omorganisationer och 

nedskärningar har berört många människor, detta har föranlett att såväl den fysiska som den 

psykiska belastningen på de anställda har ökat (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 

2009). Att vara utsatt för höga arbetskrav och samtidigt ha en liten egenkontroll över 

arbetssituationen innebär en betydande risk för negativ stress (Arbetsmiljöverket & 

Statistiska centralbyrån, 2009). Samhället och omgivningens krav ökar och människan 

anstränger sig för att anpassa sig till dessa krav. Det uppstår en obalans vid yttre krav och 

individens förmåga (Allvin et al. 2006).  

 

Psykisk ohälsa i relation till långvarig stress 

Ursprunget till att man började forska om stress på 1980-talet var då en äldre välfärdsmodell 

monterades ner och industrisamhällets stabila strukturer ersattes av en högrörlig 

marknadsekonomi. Den fysiska och psykiska stressen symboliserades av farten av industris 

utveckling med en okontrollerad ström av belastning på sinnen och hjärnan. (Johannisson, 

2005). I forskningslitteratur beskrivs hur långvarig negativ stress, kronisk mental stress, sk. 
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 hjärnstress är påtaglig i dagens samhälle (Johannisson, 2002). Risk för psykisk utmattning är 

större om individen är ung, relativt omogen och har ett svagt självförtroende samt är impulsiv 

och otålig och saknar familjeband men har behov av andra människor som kan visa gillande 

och tillgivenhet (Maslach, 2003). 

Mått på psykisk ohälsa var avsevärt högre bland socialarbetare än för andra yrkesgrupper 

vilket uppmärksammades i en studie 1993.  

Källor till detta var stress, copingstrategier och yttre belastning.  Hög nivå av ångest och 

depressioner är betydligt vanligare bland alla socialarbetare jämfört med normativa 

befolkningen och arbetstagare i andra yrken (Lloyd,  King & Chenoweth, 2002). Även 

forskare som Bradley & Sutherland (1995) har kommit fram till samma resultat i sin studie. 

De har även undersökt psykisk och fysisk utmattning där socialarbetare var mer 

överrepresentativa än andra yrkesgrupper (Lloyd et al. 2002). I rapporten 

”Utmattningssyndrom” skriver Socialstyrelsen (2003) att individens copingstrategier är en 

faktor som har betydelse för uppkomsten av utmattningssyndrom. 

 

Fysiska och psykiska stressymtom 

Enligt stressforskaren Alexander Perski påverkas minne och inlärningsförmåga negativt av 

stress. Långvarig och intensiv stress kan medföra försämrad funktion i en struktur i hjärnan – 

hippocampus – vilken är av stor betydelse för vår förmåga att minnas och lära in nya saker. 

Stressade människor har därför ofta svårt med dessa tankefunktioner (Perski, 2006). 

Folkow beskriver (Arnetz & Ekman, 2005) hur den psykosociala miljön påverkar individen 

fysiskt. Han beskriver hur människokroppen blir påverkad negativt av långvarig stress såsom: 

immunförsvar, njurfunktion, mag – och tarmkanal, blodtryck, hjärta och båda nervsystemen 

(sympatikus och parasympatikus). Det individen bedömer i den sociala miljön som skadligt, 

kan hjärnan via hormoner påverka det genetiska uttrycket. Det förekommer en växelvis 

samverkan mellan fysisk och psykisk stress, dessa går inte att särskilja då de påverkar 

varandra ömsesidigt, sk. psykosomatiskt.  

 

Stressfaktorer bland socialarbetare 

Socialarbetares arbetsuppgifter är mångfaldiga. De bör vara uppdaterade med senaste 

forskning gällande teorier, metoder och dess effektivitet samt att de skall hantera 

dokumentation, teknologi samt andra administrativa uppgifter (Acker, 2010). Av alla 

människobehandlande yrken har det visat sig att socialarbetare tillhör den grupp som är mest  
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känslig för arbetsrelaterad stress. Orsaker till stress kan vara den konstanta kontakten med 

människor med komplexa problem, externa och interna krav, rollkonflikter, överarbete och 

handlingsutrymme med bl.a. institutionell ekonomisk budget. Under stress kan hjälpsökandes 

behov värderas och bedömas ”godtyckligt” (Acker. 2010: Gibbons, Murphy & Joseph, 2010: 

Pasupuleti, Allen, Lambert & Cluse – Tolar,  2009).  En del av professionella socialarbetares 

arbete är att exponeras bl.a. för konflikter, fattigdom, trauma och tragedier (Wendt, Tuckey & 

Prosser, 2010). 

 

Studieresultat visar att det förekommer en konflikt inom socialarbetaren vad gäller utförandet 

av socialt arbete och föreställning kring rollen (Lloyd et al. 2002: Savaya, Gardner & Stange,  

2011). Konflikten står mellan enskild arbetare och det kontor/förvaltning de arbetar på. Det 

finns en kultur av skuld, hög arbetsbelastning, relativt låg lön och tunga ansvar inom 

yrkesområdet (Savaya et al. 2011: Pasupuleti et al. 2009). Ökade arbetsuppgifter, fler antal 

ärenden (klienter) och minskade resurser har reducerat förmågan att hantera dem. 

Klientfientlighet och aggression hos socialarbetaren kan uppstå som beteende för 

organisationens oskrivna regler i jobbet och arbetets förväntningar. Detta skapar inneboende 

professionella dilemman samt personliga problem (Savaya et al. 2011). 

Socialarbetare har i större utsträckning än i andra yrken högre symtom på ångest och 

depression, vilket kan förklaras genom frekvent exponering för smärtsamma upplevelser 

genom klienters berättelser (Pasupuleti et al 2002). Ytterligare en faktor till stress är då 

socialarbetaren har liten kontroll över sitt arbete (Svaya et al, 2011).  

Tidigare forskning har förutspått att utmattningssyndrom skulle vara relaterade till en önskan 

att lämna sitt arbete (Maslach, 1998: Lloyd et al. 2002). 

 

Bemötande   

Att arbeta med människor kan vara mycket krävande. Att vara lugn i kris, att ha tålamod trots 

besvikelser, att vara förstående och vara medkännande när man möter fruktan, smärta, vrede 

eller skam (Maslachs, 2003). Typiskt för utmattningssyndrom är att synen på andra 

människor skiftar från positiv omtänksamhet till negativ likgiltighet. Den hjälpande kan få en 

 cynisk och nedvärderande syn på människorna och låg uppfattning om deras förmåga och 

värde. (Maslachs, 2003). Det är viktigt med självkännedom för socialarbetares personliga och 

professionella liv. Ohälsa kan skapas då arbetstagaren känner otillräcklighet (Wendtet al. 

2010). 
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Hur stress kan påverka arbetet 

När människan blir för stressad sjunker förmågan till självreflektion vilket är nödvändig i den 

professionella yrkesrollen. Med ökat stresspåslag kommer så småningom individen att bli allt 

sämre på att stå ut med sina känslor. Det kan bidra till förhöjda ångestnivåer, frustration och 

sjukskrivningar på arbetsplats samt ett mindre empatiskt bemötande av de människor de 

möter inom ramen för deras uppdrag (Socialstyrelsen, 2003: Folkhälsorapport, 2009).  

Pasupuleti et al. (2009) nämner i sin studie att långvarig stress sänker upplevd livskvalité. 

Nedsatt livskvalité kan exempelvis vara missnöje med arbetet - stress i arbetsmiljön, 

rolltvetydighet, rollkonflikt och upplevd farlighet på jobbet samt brist på självförtroende, låg 

självkänsla, låg motivation till att arbeta och känslor av att vilja lämna arbetet. Socialarbetare 

är lärda att vara icke dömande i relation till klient. Om de misslyckas i en relation med en 

klient tar socialarbetaren ofta på sig ansvaret personligt för misslyckandet (Lloyd et al. 2002).  

Det finns en idealisk bild om hur socialt arbete skall utföras och studier visar på att det finns 

en skillnad till hur man så önskar att arbete och hur man faktiskt utför sitt arbete. 

 

Arbetsmiljö  

I litteratur, rapporter, utredningar och artiklar kan vi se debatten om det alltmer ”sjuka 

samhället” kopplat till arbetsmiljö. Forskning stödjer teorier om att människans 

anpassningsförmåga anstränger sig i takt med den teknologiska utvecklingen. Brist på egen 

tid och en alltmer otydlig gräns mellan privatliv och arbete utvecklar stress. Organisatoriska 

faktorer är en angelägenhet för många arbetsgivare pga. de stora mänskliga och ekonomiska 

kostnader det ådrar sig. Det finns ett ökat tryck på att inom vårdande yrken att 

patienten/klienten skall släppas tidigare, det finns ingen tid för att ge rådgivning eller 

känslomässigt stöd och brist på samarbete personal emellan. En kraftfull parameter till 

arbetsrelaterad stress är då det förekommer otydliga och oklara mål i arbetsuppgifterna från 

arbetsledningen och vad som förväntas av arbetstagaren (Lloyd et al. 2002). Emotionellt stöd 

mildrar effekten av arbetsrelaterad stress. Det finns signifikanta samband mellan 

utmattningssyndrom och brist på stöd från både arbetsgivare och kollegor (Lloyd et al. 2002). 

 

Psykosocialt arbetsklimat och arbetsledarstil är de faktorer som har mest betydelse till ohälsa 

inom människovårdande yrken, detta före den enskildas vanor, egenheter och speciella 

egenskaper. Personal mår bättre av att arbetsledning kan ge och ta kritik, vara lyhörd, kunna 
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kommunicera, ge klara besked, ha god sammanhållning och liknande. Detta är nödvändig 

information utifrån ett åtgärdsperspektiv (Söderfeldt & Söderfeldt, 1997).  

 

Teori 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund 

för denna studie. Vi motiverar dessa teorier utifrån att vi anser att de kompletterar varandra 

och passar studiens syfte. Resultatet delanalyseras utifrån stressteori (Selye, 1978: Maslach, 

2003: Perski, 2006), copingteori (Lazarus & Folkman, 1984) och Karasek & Theorells modell 

om krav- kontroll och stöd (1990). 

 

Stressteori 

Begreppets upphovsman, Hans Selye (1978), ungersk-kanadensisk forskare verksam i Kanada 

på 40-talet, beskrev människors och djurs allmänna reaktion på påfrestningar av olika slag 

och kallade den för General Adaptation Syndrome (Selye, 1978). Den forskning som följde 

visade på hur negativa händelser som livskatastrofer, olyckshändelser, stark köld och hetta, 

tunga lyft, långa arbetsdagar och övermäktigt ansvar kan leda till hälsoproblem 

(Socialstyrelsen, 2003). 

 

Stress är en instinktiv försvarsreaktion som alltid funnits hos människan. Den kan liknas vid 

att kroppen slår på alarmsystemet. Om stressen blir långvarig kan kroppen ta skada. Därför är 

det viktigt att man tar sig tid att varva ner för att kunna återhämta dig. Stress är i grunden 

något bra. Den gör kroppen redo för fysisk aktivitet. Kroppen reagerar med ökad puls, förhöjt 

blodtryck och häftigare andning. Musklerna blir spända och immunförsvaret aktiveras som ett 

resultat av att stresshormoner, bland annat adrenalin, pumpas ut. För stenåldersmänniskan var 

denna kraftansträngning nödvändig för överlevnaden. Det rörde sig då om kortvariga 

stresstoppar och när faran var över återgick kroppen till sitt normala tillstånd. I dag är farorna 

av helt annat slag och stresstopparna varar under längre perioder. Långvarig stress kan också 

orsaka högt blodtryck, huvudvärk och värk i axlar och nacke, hjärt- och kärlsjukdomar samt 

problem med magen (Maslach, 2003). 

Långvarig stress kan leda till utmattningssyndrom. Tecken på det är en kolossal trötthet – 

både fysisk och psykisk – som inte kan vilas bort. Det är också vanligt att patienterna 

rapporterar kognitiva (tankemässiga) besvär som koncentrations- och minnessvårigheter. 

Bland de fysiska symtomen finns, förutom trötthet, även muskelvärk, hjärtklappning,  
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magproblem, yrsel, synrubbningar och överkänslighet för exempelvis ljud, ljus och lukter. 

Bland de känslomässiga faktorerna förekommer irritation, depressivitet och känslomässig 

instabilitet, dvs. skarpa pendlingar mellan olika känslor (Perski, 2006). 

 

Coping 

Teoridelen avseende coping refereras till Lazarus & Folkman (1984).  

 

Begreppet coping, vilket betyder bemästringsförmågor i svenskan, finns som två olika 

teoretisk- och forskningslitteratur. Den ena härstammar från tradition av djurexperiment och 

den andra från psykoanalytisk egopsykologi. Den förstnämnda är influerad av Darwins 

tankar, vilka handlar om överlevnad, det hänger på djuret att upptäcka vad som är 

förutsägbart och kontrollerbart i miljön för att ogiltigförklara, fly, eller övervinna skadliga 

agenter i miljön. Djuret är beroende av nervsystemet för att göra det som krävs som 

överlevnadsrelaterad diskriminering. Här definieras coping som handlingar som styr  

miljömässiga förhållanden och därigenom sänka psykofysisk störning. 

 

Denna djurmodell för coping anses naiv och saknar den kognitiva och emotionella rikedom 

och komplexitet som är en integrerad del av de mänskliga funktionerna. Lite kan man lära sig 

av Darwins modell om strategier som är så viktiga i mänsklig angelägenhet, såsom kognitiv 

coping och försvar. Coping är en komplex blandning av tankar och beteenden hos 

människan. 

 

I den psykoanalytiska egopsykologimodellen definieras coping som realistiska och flexibla 

tankar och handlingar som löser problem och därmed minskar stress. Dessa handlingar har 

till funktion att klara av, tolerera eller minska inre och yttre krav samt hantera de konflikter 

som kan uppstå mellan inre och yttre krav. I beskrivning av coping i denna modell jämfört 

med den beskrivna djurmodellen är fokus på att uppfatta och reflektera kring personens 

förhållande till miljön. Även om beteendet inte ignoreras, behandlas det som mindre viktig än 

kognition. 

 

En människa som står inför en utmaning engagerar flera copingstrategier. Exempel på dessa 

kan vara problemlösning, positivt tänkande och rationellt tänkande. 
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Stressfyllda och krissituationer kan skapa emotioner såsom tex. ilska, rädsla, otillräcklighet, 

skuld, skam , sorg, bitterhet och lidande. 

Att säga att en person är resursstark innebär att han eller hon har många resurser och/eller är 

smart nog att hitta sätt att använda dem för att motverka krav. Det är omöjligt att registrera 

alla olika resurser människan har och använder olika i olika situationer.  

Copingförmåga är avgörande för hur stort funktionshindret blir vid skada, sjukdom och 

överbelastning. 

 

Effektiv coping 

Effektiv coping kräver god balans mellan individ, omgivning och valda copingstrategier. Den 

individ som har en bra copingförmåga hanterar situationen så som den är. Hanteringen sker 

både genom att man påverkar omgivningen och sitt eget sätt att tolka olika händelser. 

Genom att säga att en individ har klarat av kraven för en viss situation tyder det på att kraven 

framgångsrikt har övervunnits. Men genom att säga att en individ inte klarar kraven antyder 

detta ineffektivitet och otillräcklighet. 

Coping måste innehålla individuella ansträngningar för att hantera stressande krav, oavsett 

resultat. Detta innebär att ingen strategi betraktas som potentiellt bättre än andra. Effektivitet 

och lämplighet för en strategi bestäms endast av dess effekter inom ett visst möte och dess 

effekter på lång sikt. 

Kontroll är ett nyckelbegrepp när coping kommer på tal. Människan upplever sig klara av 

mer när hon har kontroll över sitt liv. Om hon inte har kontroll över hela situationen kan hon 

ändå skaffa sig kontroll genom via stöd i andra människor som till exempel i ett svårt beslut 

genom att samtala med någon person som har mer kunskap.  

 

Bedömning 

Coping bestäms av den kognitiva bedömningen av en viss situation. Primär utvärdering samt 

egenskaper för den individ och miljö som påverkar bedömningen att något av betydelse står 

på spel i ett möte. Vad individen kommer att göra beror på individens livshistoria och de 

personlighetsfaktorer som vi definierar längre fram och hur de påverkar bedömningen. 
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Den individ som har en god copingförmåga använder sig av konkreta copingstrategier för att 

övervinna svårigheter. Ju sämre man mår, desto sämre copingförmåga. Dessutom försämras 

förmågan av stress, liksom stressen försämras av dålig copingförmågan. 

 

Copingresurser 

Copingresurser är inte konstanta över tiden. Därför innebär närvaron av en given resurs vid 

en given tidpunkt inte att den kommer att vara tillgängligt för samma person i samma 

utsträckning vid en annan tidpunkt. Copingresurser delas vanligen in i två kategorier: 

• inre copingresurser handlar om personlighetsfaktorer, t.ex. självtillit, självkänsla, 

känsla av sammanhang, energi, personlig kontroll, förmåga att se hopp, 

problemlösningsförmåga och förmåga att hantera relationer. Pessimism, känslor av 

hopplöshet, ångest och låg självkänsla försämrar copingförmågan. 

• yttre copingresurser handlar om t.ex. om materiella tillgångar, socialt nätverk, 

ekonomi, levnadsstandard och tillgång till tid.  

Den som saknar inre copingresurser kan behöva hjälp av yttre copingresurser i form av stöd 

och rehabilitering i olika former.  

 

Copingstrategier 

Huvudsakligen skiljs tre olika copingstrategier åt. De två copingfunktioner som är av allra 

största vikt i nästan alla typer av stressande möten är reglering av nöd (känslofokuserad 

coping) och förvaltning av det problem som orsakar lidande (problem-fokuserad coping). 

 

Känslofokuserad coping är mer sannolikt att ske när det har varit en bedömning att ingenting 

kan göras för att ändra skadliga, hotfulla eller utmanande miljöförhållanden. Det handlar om 

att ta hand om de egna känslorna, dvs. inre problem. 

 

Problemfokuserad coping är uppgiftsorienterad och fokuserar på yttre problem.  

Det inkluderar strategier för att samla information, fatta beslut, planera och lösa konflikter. 

Om problemet går att lösa koncentrerar man sig på problemfokuserad coping, samtidigt som 

känslorna hanteras på ett konstruktivt sätt. Om det inte finns någon lösning på problemet 

fokuserar man sig på att hantera de känslor som skapas av situationen.  
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Den tredje, undvikande/förnekande strategin fungerar bättre på kort sikt och i okontrollerbara 

situationer. Den som lever mot problemen (motar) får på sikt ökat stress, medan en som lever 

med problemen (möter) på sikt minskar sin stress. Människor som använder förnekande, eller 

till och med undvikande, som ett sätt att hantera stressiga möten kommer att uppleva en 

större emotionell lättnad som en första effekt men genom att inte utveckla en strategi för att 

hantera det kommer man i längden fortsätta att vara sårbar för samma orsak (Lazarus & 

Folkman, 1984).  

 

Karasek  & Theorells modell 

Krav – kontroll  och stöd 

Stress i arbetet kan påverka hälsan, vilket vi tidigare har redogjort för. De faktorer som leder 

människan till olika störningar i våra kroppsliga och psykiska funktioner och skador på olika 

organs strukturer minskar välbefinnandet och leder till sämre produktion. Därav är det av vikt 

för folkhälsan och näringslivet att vara medveten om vilka faktorer i arbetslivet som kan 

komma att ta skada enligt Levi (Theorell (Red.) 2003). 

Modellen som behandlar krav, kontroll och stöd visar på, att en alltför hög grad av negativ 

stress är skadligt för den fysiska och psykiska hälsan och att även kontrollen över den egna 

omgivningen är något som är avgörande för den enskilde individen.  

Med krav syftar teorin på balansen mellan ansträngning som arbetet fodrar och den belöning 

som sedan erhålls. Kontrollen i modellen avser handlings- och beslutsutrymmet med 

betoning på vilka möjligheter arbetstagaren har gällande det egna arbetets organisering. Det 

som är avgörande för hur individen upplever sin arbetsmiljö är relationen mellan de 

möjligheter individen får till socialt stöd och kontroll av de yttre psykiska kraven (Karasek & 

Theorell, 1990). 

Krav- och kontrollmodellen visar att den som har hög egenkontroll samt höga krav på arbetet 

leder till att arbetaren utvecklar sin yrkesroll. Motsatsen, att ha låg egenkontroll över 

arbetssituationen samtidigt som kraven är höga, leder till att arbetaren utsätts för psykisk 

stress och belastning. Om arbetaren upplever låga krav och har en hög egenkontroll upplever 

inte arbetaren någon stress och känner en låg belastning. Något som är av stor betydelse för 

en arbetares psykiska hälsa är hur mycket de själva anser att de kan bestämma och 

kontrollera sitt arbete. De individer som upplever att de har kontroll och känner att de kan  
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påverka sin arbetssituation tenderar inte i lika stor utsträckning att uppleva stress i arbetet. 

Hög kontroll i arbetet innebär att man kan rätta arbetet efter vad som individen förväntar av 

sig själv (Karasek & Theorell, 1990).  

Danuta Wasserman beskriver i Theorell, (2003) att faktorer såsom ensamhet, isolering, 

familjeproblem, konflikter på arbetsplatsen och känslan av ett sammanhang i det vardagliga 

livet måste ses utifrån ett psykosocialt perspektiv, inte enbart från det medicinska eller 

psykiatriska synsättet som enbart lyfter fram biologiska faktorer som förklaring till 

uppkomsten av psykisk ohälsa. De olika synsätten kompletterar varandra och behövs för att 

förstå vikten av omgivningen och arbetsplatsen.  

 

Med förenklade ord så förklarar krav - och kontrollmodellen, sambanden mellan krav och 

kontroll och visar att höga krav och låg kontroll leder till ökad stress. Modellen påvisar även 

vikten av socialt stöd för att främja hälsan. Krav innefattar de psykologiska kraven på arbetet 

och inte de fysiska (Theorell, 2003). Nedan visas en bild om hur modellen är formad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Krav – kontroll – stöd modellen (Theorell 2003, s.35)  
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Metod och tillvägagångssätt 

 

I detta kapitel presenteras metod och tillvägagångssätt. Detta görs utifrån rubrikerna - Val av 

forskningsdesign och metod, urvalsförfarande, avgränsningar, datainsamling med 

underrubriker – sökprocess och intervju, etiska aspekter och övervägande, validitet och 

reliabilitet.  

 

Val av forskningsdesign och metod  

Denna studie utgår från en tvärsnittsdesign som Bryman (2011) beskriver är att samla empiri 

från flera fall vid ett specifikt tillfälle. I vår studie är fallen deltagande respondenter som vi 

har intervjuat vid ett tillfälle vilket vi anser vara tillräckligt för att svara på studiens syfte. 

Genom att träffa sex intervjupersoner kan vid ett enda tillfälle anser vi kunna finna likheter 

och skillnader i deras förklaringar när det gäller att undersöka deras upplevelse av stress i 

arbetsmiljö.  

 

Denna studie är utförd genom kvalitativ forskningsmetod och har en deskriptiv (beskrivande) 

ansats. Detta är inom samhällsvetenskapen en metod som belyser att forskaren själv befinner 

sig i den sociala verkligheten. Insamling av data och analys sker som en parallell process. 

Denna metod används då studiens syfte är utifrån respondenternas subjektiva upplevelse, 

klargöra orsaker till relevanta händelser och dess kontext. Detta ger oss en intressant närbild 

som annars är svårt att skildra (Larsson, 2005). För att besvara undersökningens 

frågeställningar har vi intervjuat sex stycken socialsekreterare som jobbar inom 

Socialtjänsten i två olika kommuner på tre olika arbetsplatser. Kvale (1997) beskriver att 

kvalitativa intervjuer kan leda till att intervjuaren och intervjupersonen lär sig och upptäcker 

nya saker som de kanske inte tidigare reflekterat över. Något som kan anses som självklart, 

men genom att fundera och ge tid till eftertanke kan intervjupersonen få ny syn på saken och 

kan på så sätt upptäcka nya dimensioner i en situation (Kvale, 1997).  

Vi valde att utföra kvalitativa intervjuer för att få djupgående svar från respondenterna och 

därmed en bild av hur de själva uppfattar sin arbetssituation i relation till stress. Kvale (1997) 

menar att halvstrukturerade intervjuer utgående från en intervjuguide är en lämplig metod för 

att få en bild av informantens föreställningsvärld, vilket vi har anammat. Utifrån svaren kan 

undersökaren tolka det beskrivna fenomenets innebörd. (Kvale, 1997).  



 24 

 

Urvalsförfarande  

Vår första idé var att intervjua personer som hade varit sjukskrivna på grund av stress för att 

undersöka orsaker till detta. Vi insåg snart problematiken med att hitta dessa respondenter då 

detta kan vara känsligt ämne vilket gjorde att vi avfärdade detta alternativ. En annan idé var 

att vi skulle intervjua sex socialsekreterare som arbetade på en och samma arbetsplats. På så 

sätt skulle vi ha kunnat analysera eventuella risk- och skyddsfaktorer för stress på deras 

specifika arbetsplats. I detta alternativ funderade vi på att även intervjua chefen för att göra 

en komparativ studie mellan arbetarperspektiv och arbetsledningsperspektiv av samma 

fenomen.  

 

Vi var intresserade att göra vår undersökning i en större organisation och valet föll på 

kommunal förvaltning, socialtjänsten. Detta pga. vår förförståelse då vi båda har varit inom 

denna organisation under praktikperioden och genom att observera arbetsmiljön fick en 

uppfattning om att det föreligger stress, negativ stress som inte är hälsosamt för 

socialarbetare som i sin tur missgynnar klienterna. Val av kommun föreföll sig naturligt då 

praktik har genomförts i en förvaltning i Stockholmsområdet och hade således redan kontakt 

och nätverk inom denne arbetsplats. Vi skrev ett brev (se bilaga 1) till eventuella 

respondenter och mejlade till enhetschefen på en av socialtjänstens avdelningar, som i sin tur 

uppmanades att vidarebefordra vår förfrågan till samtliga socialsekreterare inom dennes 

avdelning. Vi väntade på svar i en vecka, utan resultat. Då skickade vi en påminnelse och 

fick därmed svar dagen därpå. Vi hade bifogat ett brev i mailet där vi skrivit att de som var 

intresserade skulle ta kontakt direkt med oss och inte via sin chef. Tanken bakom detta var att 

försäkra intervjupersonens trygghet och tillit att vara anonym i studien för sin chef då det kan 

vara begränsande i uttal om eventuella känsliga frågor. Det gick ytterligare en vecka utan 

resultat så vi skickade ett tredje mail till enhetschefen där vi bjöd in oss själva att komma till 

arbetsplatsen och träffa personalgruppen för att närmare beskriva vårt syfte med studien och 

kunna svara på eventuella frågor utan att gå in för ”djupt” på innehållet av intervjun. Vi 

tänkte oss att det kan vara lättare att fånga intervjupersoner vid ett mänskligt möte. Planen 

var att de socialsekreterare som först anmälde intresse skulle vi intervjua. Men ingen anmälde 

intresse. Vi talade återigen med enhetschefen och nämnde att ingen på avdelningen hade hört 

av sig och då berättade hon att de hade haft mycket att göra på arbetet och att det kanske var 

en anledning till varför ingen svarat på förfrågan.  
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En av studiens författare har en kamrat som arbetar inom socialtjänsten och vi kontaktade 

henne för att be om hjälp för att hitta sex stycken respondenter. De sex socialsekreterare som 

först anmälde sitt intresse var de vi intervjuade. Genom detta förfarande är studiens urval ett 

bekvämlighetsurval, dvs. ett första – bästa - urval. 

Vi valde inte medvetet att avgränsa oss till ett kön, det blev slumpartat. Det var enbart 

kvinnor som deltog i intervjuerna. De sex intervjuade kvinnorna var mellan 27 och 57 år. 

Deras yrkeserfarenhet inom Socialtjänsten skiftade mellan två och sexton års erfarenhet. 

Under intervjuernas gång framkom att hälften av respondenterna har varit sjukskrivna på 

grund av stress vilket inte heller var ett strategiskt urval. 

 

Avgränsningar 

Vi valde att ta del av socialsekreterare vid kommunal förvaltning, socialtjänsten pga. det är 

en del av den offentliga sektorn som har drabbats av omorganisering och nedrustning under 

de senaste decennierna. Effekten har visat sig vara fler långtidssjukskrivningar 

(Folkhälsorapport, 2009) 

Vi valde att inte intervjua chefer pga. vi vill ha ett arbetarperspektiv och inte ett 

organisatoriskt perspektiv. Vi ansåg dock att detta också hade varit intressant. 

Stress i arbetsmiljön kan mätas i relation till den fysiska och den psykiska arbetsmiljön. 

Studien avgränsar och uteslöt den fysiska arbetsmiljön, vilket vi är medvetna om att det 

skulle ha givit oss en mer komplett beskrivning av deras arbetsmiljö. 

Vi avgränsade även studien genom att inte ta hänsyn till individens livshistoria samt 

personlighetsfaktorer, vilket forskning inom området beskriver är av vikt för hur man 

hanterar stress i påfrestande situationer (Perski, 2006). 

Studien fokuserades på negativa stressfaktorer och inte på de friskfaktorer som 

respondenterna nämner, vi motiverar detta utifrån ett åtgärdsperspektiv.  

 

Datainsamling 

Sökprocess 

Vi använde oss av databaser så som Libris, Ebsco, Proquest samt Stockholm Universitet. 

Då vi sökte i databaser valde vi  artiklar som är kontrollerade, sk. peer-rewied.  

Vid sökning i databasen Ebsco använde vi sökord såsom - ”Social worker” AND ”stress”, 

samt ”social work” AND ”stress”. I Proquest databas sökte vi med orden ”social workers” 
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AND ”occupationals stress”och vidare i ”suggested subjects”. Trunkering* var användbart 

för att hitta relevanta artiklar.  

Då vi fann relevanta referenser lånade vi litteraturen runt om i Stockholmsregionen, bl.a.  på 

Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitets huvudbibliotek, stadsbibliotek såsom 

i Sollentuna, Solna, Täby och Norrtälje. Vi noterade primärkällan i diverse litteratur och 

sökte dessa. Tidigare forskning bestod av kvantitativa och kvalitativa undersökningar såväl  

internationella, främst från England, USA, Australien som nationella.  

 

Vi kontaktade Stockholms universitets stressinstitution där vi fick information om en del av 

stressforskarna i Sverige. Forskaren Perski driver Stressmottagning i centrala Stockholm – en 

klinik som drivs i samarbete med forskare vid Institutionen för Psykosocial medicin och 

Karolinska institutet. Vi mailade mottagningen för att höra om vi eventuellt fick komma och 

prata med personal, utan resultat.  Socialhögskolan anordnade en dag med tillgång till 

bibliotekarie för sökning av information vilket vi utnyttjade 

 

Intervju 

Intervjuer genomfördes med sex socialsekreterare på socialtjänsten inom olika enheter. Då vi 

var två författare föll det sig naturligt att respondenterna delades upp på hälften. Syftet med 

samtalsintervjuer är ofta att kartlägga människors uppfattningar och upplevelser inom ett 

visst område, för att därigenom kunna utveckla begrepp och definiera kategorier (Esaiasson, 

2003). De intervjuer som genomfördes hade formen av halvstruktur, det vill säga det fria 

samtalet med utgångspunkt i en förväg bestämd intervjuguide (se bilaga 2). Genom att inte ha 

strukturerade och låsta frågor kunde intervjupersonerna själva ta upp sådant som de 

uppfattade som viktigt att förmedla inom ramen för frågan. Vi hade möjlighet att göra mindre 

ändringar i guiden då respondenterna gav ny information och nya frågeområden tillkom 

(Kvale, 1997). Med detta sätt flöt samtalen på och blev innehållsrika. 

Intervjuerna varade i ca 60 minuter och spelades in. Intervjupersonerna tillfrågades samtycke 

till denna inspelning, vilket vi ansåg var nödvändigt då vi var måna om deras godkännande. 

Intervjuerna ägde rum på deras respektive arbetsplats. Telefonerna var stängda så att ingen 

skulle avbryta oss under intervjuerna. Vad gäller intervjuguide så skrev vi först ner relevanta 

frågor. Därefter sökte vi på nätet och fann två stycken färdiga intervjuguider från två olika 

högskolor. Av dessa två valde vi de frågor som hade liknande syfte och frågeställningar. Vi 

förutbestämde att vi skulle avrunda intervjun med en avslutande fråga om social  
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sekreterarens uppväxtförhållanden, för att kunna studera eventuella samband mellan deras 

uppväxt/barndom och deras inställning till stress. Under intervjuernas gång ansåg vi att det 

var en känslig fråga och vi ställde den med försiktighet. Vi bestämde oss på enskilda håll 

(oberoende av varandras beslut) och egna initiativ, att inte fördjupa oss i denna fråga då vi 

båda tolkade att det blev obekvämt för den enskilda sekreteraren att besvara frågan. Hade den 

varit av hög relevans för studien hade vi avvägt att fråga mer kring dennes barndom.  

 

Bearbetning av data 

Dryga sex timmars intervjuer transkriberades ordagrant och sammanställdes genom 

tematisering och meningskoncentrering. Detta innebar att respondenternas utsagor 

omformulerades kort och koncist, att långa utsagor sammanfattades och den väsentligaste 

innebörden omformuleras till färre ord inom varje tema vilket Kvale skriver (1997).  

Vi tematiserade resultatet enligt studiens tre forskningsfrågor: medvetenhet om stressymtom 

och dess påverkan i deras dagliga arbete, stressfaktorer i arbetsmiljö och socialsekreterarnas 

hantering av stress. I rubriken stressfaktorer i arbetsmiljön framkom känslan av 

otillräcklighet som en stressfaktor. Tidigt insåg vi att orsaker till denna känsla var mer 

komplex än de andra nämnda stressfaktorerna. Därför valde vi att utveckla detta begrepp 

under en egen rubrik. Följden av tematiseringen utmynnades i rubrikerna: Medvetenhet, 

stressfaktorer i arbetsmiljö, otillräcklighet och stresshantering. Under det första temat 

förekommer underrubrikerna: fysiska och psykiska stressymtom, påverkan i det dagliga 

arbete och gränssättning. Under det andra temat finns underrubrikerna: ärenden, 

arbetsgruppen, dokumentation och möte med klienter. Det tredje temat har underrubrikerna: 

yrkesroll, bristande resurser och socialt stöd. I det fjärde temat förekommer inga 

underrubriker. Dessa underrubriker underlättade att få fram likheter och olikheter i 

intervjupersonernas svar för att problematisera olika svar.  

I empirin förekommer det att flera intervjupersoner uttrycker samma tankar. Vi har då valt att 

lyfta fram de intervjusvar som vi betraktar som representativa och som kan ligga till grund 

för fortsatt analys. 

Efter vardera rubriker delanalyserade vi med utgångspunkt i studiens teorier: stressteori 

(Selye, 1978: Maslach, 2003: Perski, 2006) copingteori (Lazarus & Folkman, 1984) och 

Karasek och Theorells modell (1990). Därefter utförde vi en helhetsanalys av resultatets fyra 

teman med utgångspunkt i tidigare forskning inom området. Tidigare forskning indelades in i   

sjurubriker, vilka är: samhällsförändring, psykisk ohälsa i relation till långvarig stress, fysiska  
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och psykiska stressymtom, stressfaktorer bland socialarbetare, bemötande, hur stress kan 

påverka arbetet och slutligen arbetsmiljö..  

 

Etiska aspekter och överväganden 

Etiska aspekter bör övervägas inför varje undersökning (Kvale, 1997).  Denna undersökning 

beaktades utifrån de vetenskapliga forskningsrådens fyra etiska principerna såsom 

informationskrav, konfidentialitetskrav, nyttjandekrav och samtyckeskrav. Vi tog hänsyn till 

kravet på anonymitet och frivilligt deltagande samt att forskarna hade ett vetenskapligt ansvar 

inför sitt yrke och respondenterna, vilket innebar att forskningsprojektet ledde till kunskaper 

av värde (Kvale, 1997). 

Intervjupersonerna fick skriftlig information om det ämnesområde vi ville beröra i studien 

och i samband med intervjuerna. För att förebygga social önskvärdhet i respondenternas svar 

bestämde vi oss för att inte ge för mycket information i förväg. På detta sätt ansåg vi att de 

kunde svara mera spontant på intervjufrågorna. Det förekom noggrannhet inför varje intervju 

vad gällde information att när som helst var det tillåtet att avbryta deltagandet och/eller välja 

att inte svara på någon fråga. Vi ansåg därmed att informationskravet var uppfyllt. Samtliga 

respondenter informerades vid det enskilda intervjutillfället att intervjun skulle behandlas 

konfidentiellt. De erbjöds att ta del av den färdiga forskningsstudien juni 2012 om de så 

önskade. 

 

Validitet och reliabilitet 

En studies validitet beror enligt Kvale (1997) på att forskare studerar det den verkligen har 

haft för avsikt att undersöka. För att förstärka tillförlitligheten i studien använde vi oss av 

Kvales schemavalidering i sju stadier. Stadierna består av: tematisering, planering, intervju, 

utskrift, analys, dialog och validering och rapportering. Att medvetet formulera intervjufrågor 

utifrån studiens syfte och frågeställningar är något som höjer validiteten (Kvale, 1997). 

Utifrån en färdig intervjuguide från Malmö högskola (www.mah.se) valde vi de frågor vi 

ansåg skulle svara på studiens syfte och frågeställningar vilket höjde studiens validitet.  

Medvetet ställdes inte ledande frågor till socialsekreterarna pga vi inte ville påverka deras 

svar. Indirekta frågor ställdes, vilka vi sedan tolkade och detta kan ha påverkat resultatet 

(Kvale, 1997). Kvale (1997) anser dessutom att det är viktigt att respondenterna utgörs av de 

individer som är mest lämpade att bidra med viktig kunskap (Kvale, 1997). Genom studiens 
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urval, socialsekreterare inom offentlig sektor och vår förförståelse hade studien den målgrupp 

som kunde ge studien betydelsefull kunskap och därmed ökade validiteten.  

En kvalitativ forskare är både mätinstrument och tolkare av insamlad empiri. Detta kan 

problematiseras såvida att en studie är skriven individuellt eller i samförstånd med någon. 

Denna studie har två forskare vilka kunde se fenomenet från olika perspektiv. Om resultat 

diskuteras, analyseras och tolkas utifrån fler än en forskare kan detta komma att öka 

validiteten (Larsson, 2005). Vilket vi ansåg kunde appliceras gällande denna studie.  

Larsson (2005) ifrågasätter reliabiliteten i kvalitativ forskning då man inte kan mäta den 

enskildas upplevelser och livsvärld. Detta resonemang applicerades i denna studie då en 

individs livssituation är obeständig. Uppföljning är önskvärt för att få en mer tillförlitlig bild 

av den enskildas situation. Hur fenomenet stress i arbetsmiljö upplevdes av socialsekreterarna 

kunde bero på varierande faktorer i deras liv. Men att intervjupersonerna svarade med egna 

ord om sina egna upplevelser om nutida händelser ansåg vi dock att det ökar tillförlitligheten.  

Vi var medvetna om att studiens reliabilitet hade ökat om båda forskarna hade varit med vid 

samma intervjutillfälle. Vid intervjutillfällena användes både diktafon och iphone för 

registrering av ljud för att minimera risk för uppkomna teknologiska problem.  

En svaghet i studien kunde vara att socialsekreterarnas chef kände till vilka som ingick i 

studien och detta kunde påverka deras svar. Fångade vi den sanna verkligheten med 

uttömmande svar på ärlig grund eller gavs en förskönad bild, är frågor vi ställde. För att öka 

trovärdigheten av oss som forskare och intervjupersoner hade vi tänkt låta intervjupersonerna 

fylla i ett skattningsformulär med nio påstående om hur dom uppfattade oss, med siffror 

mellan ett och nio (Holm, 1985). Detta var dessvärre något som fölls i glömska då vi väl var 

på plats och intervjuade. 

  

Vi eftersträvade transparens i studien eftersom vi är medvetna om att subjektiva upplevelser 

kan påverka studiens objektivitet. Våra förväntningar, erfarenheter, fördomar och kunskap 

kunde prägla tolkning och analys av studien. Därför diskuterade vi noggrant i omgångar 

under arbetets gång. Vi var gemensamt ansvariga för studien då vi skrev den tillsammans i 

sin helhet vilket vi ansåg höja reliabiliteten för studien.  
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Resultat 

I denna del kommer vi att presentera resultatet utifrån empirin av sex intervjuer. Vi kommer 

att nämna respondenterna som intervjupersoner och för att på ett tydligt sätt rama in vad 

respektive intervjuperson säger har vi valt att numrera dem 1- 6. Vi nämner dem som IP 

vilket står för intervjuperson efter enskilda citat. 

Empirin har vi delat in i fyra teman. Första temat har rubrik Medvetenhet med 

underrubrikerna – fysiska och psykiska symtom av stress, gränssättning, påverkan i det 

dagliga arbetet. Tema två har rubrik Stressfaktorer i arbetsmiljön med underrubrikerna – 

ärenden, dokumentation, arbetsgrupp och möte med klienter. Tema tre har rubrik 

Otillräcklighet med underrubriker – yrkesroll, bristande resurser och socialt stöd. Slutligen 

tema fyra som har rubriken Stresshantering.  

 

TEMA 1 Medvetenhet 

Fysiska och psykiska symtom av stress 

Samtliga intervjupersoner upplever både fysisk och psykisk påverkan av stress i olika former. 

De uttrycker att det finns både fysiska och psykiska symtom och stress. Bland de fysiska 

symtomen omnämns exempelvis; sömnstörningar, trötthet, hjärtklappning, kräkningar, högt 

blodtryck, spänningar i kroppen, yrsel, magont och svettningar.  

 

Intervjuperson 6 exemplifierar vad samtliga intervjupersoner uttrycker om fysiska 

stressymtom. Hennes fysiska symtom ledde till sjukskrivning pga. stress.  Hon säger,  

 

”Jag var sjukskriven för stress förra året. Då fick jag mycket fysiska symtom, så jag inte 

kunde jobba…jag fick sådan huvudvärk att jag bara kräktes,  kräktes och kräktes, alltså jag 

kunde inte jobba alls” (IP6). 

 

Bland de psykiska kännetecknen omnämns; känsla av otillräcklighet och otrygghet, trötthet, 

försämrat socialt liv och relationer, nedstämdhet, negativa tankar, irritation, ilska, 

gråtmildhet, rastlöshet, tar med arbetet hem, minnesförlust, koncentrationssvårigheter, ångest 

och oro.  
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Två av socialsekreterarna exemplifierar vad samtliga intervjupersoner uttrycker om psykiska 

symtom av stress. 

Intervjuperson 4 berättar om hur hon efter en svår arbetssituation kände sig ledsen och grät 

för att hon kände stort ansvar i avsaknad på kollegor då hon arbetade i ett projekt. Hon säger, 

 

”…jag gick hem och grinade jätte mycket, det var jätte jobbigt, man kände liksom stor 

stress…då arbetade jag som konsult och hade allt ansvar på mina axlar”(IP4)  

 

Intervjuperson 3 berättar att hon på sin tidigare arbetsplats upplevde att hon var i ett 

ekorrhjul, i en ond cirkel. Hon bara arbetade och hade inte utrymme för reflektion över vad 

som var orsak till hennes fysiska och psykiska symtom på stress. Mest påtaglig var tröttheten. 

Hon säger:  

 

” …man jobbade bara och gjorde sitt bästa, man tänkte inte på allt. Vad hände med 

kroppen? Varför mår jag såhär? Varför är jag så trött?...man bara jobbade, som en robot, 

hela tiden. Det fanns inte tid för eftertanke”(IP3).  

 

Gränssättning 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att deras arbete tar för mycket utrymme i deras liv, det 

förtar orken som de önskar ska gå till fritiden. De anser att deras sociala relationer blir 

negativt påverkade av deras arbetsförhållanden. Intervjuperson 1 och 3 uttrycker att det 

påverkar deras humör negativt och att de blir lättirriterade på familjen. Intervjuperson 1 

exemplifierar dessa två genom att berättar att hon är mycket trött efter arbetsdagen vilket 

påverkar henne humör gentemot hennes sambo vid hemkomst. Hon säger, 

 

”…det är mitt privatliv som får ta stryk…man skäller extra på sambon, vilket inte är så 

snällt…” (IP1). 

 

Intervjuperson 2 uppger att hon är så trött efter jobbet att hon blir på dåligt humör. Hon 

berättar att genom att bo ensam behöver hon inte ta hänsyn till någon vilket hon anser skulle 

vara jobbigt med det arbete hon har. Hon säger:  
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”…som tur är bor jag själv, jag skulle inte palla att bo ihop med någon med det här jobbet. 

Jag skulle vara vidrig”…(IP2). 

 

 

Avsaknaden av gränser mellan det privata livet och arbetet har tidigare varit svårt berättar 

intervjupersonerna 3, 4, 5 och 6. De uttrycker en förändring i sin förhållning med 

gränssättning i deras tidigare yrkesliv. Intervjuperson 4 berättar att hon går hem efter 

arbetsdagens slut medan hon tidigare arbetade över. Gränsen mellan arbete och privat är 

markant. Hon säger, 

 

”…det hanterar man på ett annat sätt, det är ett jobb, vid 17.00 går man hem. Jag har ett 

liv” (IP 4). 

 

Även intervjuperson 5 berättar om hur hon har utvecklat bättre gränssättning med erfarenhet. 

Hon säger,  

 

”…jag skulle inte hoppa in i vad som helst, så som jag gjorde i början, på vilket ställe som 

helst…” (IP5) 

 

Att sätta gränser mellan arbetet och privatlivet anses som viktigt säger även intervjuperson 6. 

Hon förklarar att hon genom ålder och erfarenhet har utvecklats att sätta gränser dem 

emellan. Hon säger, 

 

”jag tror att man får gå hem och säga till själv att det här är bara ett jobb. Ett jobb…jag är 

ganska duktig på det nu”(IP 6). 

 

Gränssättning mellan arbetet och det privata livet visas också genom att de ser en ömsesidig 

påverkan dem emellan. Både intervjuperson 5 och 6 beskriver att det förekommer att de inte 

känner motivation, lust eller glädje inför sitt arbete vilket påverkar t.ex. intervjuperson 5 som 

säger sig vara tveksam till att hon kommer att arbeta kvar som socialarbetare.  
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Hon säger,  

 

” ja…jag vill inte jobbat med det här…ibland tycker jag det är kul, ibland är det inte så 

himla kul…”(IP 5). 

 

 Intervjuperson 6 berättar att hon tidigare har upplevt att ingenting kändes roligt, varken på 

arbetet eller privat. Om någon försökte vara vänligt mot henne såg hon det som en belastning 

på grund av att hon kände sig överbelastat på arbetet. Hon säger, 

 

” Om en kompis kom och frågade mig om jag ville komma på middag, då var det en 

belastning…hur kan du fråga mig om jag har tid att komma på middag, jag som har så 

mycket att göra” (IP6). . 

 

Påverkan i det dagliga arbetet 

Intervjuperson 1, 2 och 4 säger uttryckligen att deras personliga upplevda stress inte påverkar 

deras dagliga arbete. De förklarar detta genom att de kan kontrollera stress så att den inte 

påverkar arbetsuppgifterna. Intervjuperson 4 säger att trots att hon upplever stress kan hon 

fokusera sig och vara närvarande i t.ex. möte med klienter och samarbetspartner. Detta 

förklarar hon genom att lämna över arbetsuppgifter till en kollega, att inte ha telefonen på, att 

förebereda och fokusera sig på mötets syfte. Hon säger, 

 

” …mycket som är stressigt…men när man väl har möten och så går man ju in för det. Då 

blockerar man allting åt sidan, man kan bara tänka på här och nu, var man är och vem man 

träffar ”(IP 4). 

 

 Det framkommer av intervjuperson 3 att upplevd stress kan komma att påverka kvalitén i 

möte med klienter. Hon säger, 

 

”När man är stressad, utmattat då kan man inte fatta bra beslut… hjärnan fungerar inte och 

i möte med klienter är man lättirriterad, kan inte ta in vad brukarna säger, man är 

självcentrerad…” (IP 3). 
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Intervjuperson 6 uttalar sig om att vara påverkad av stress i sammankomst med både klienter 

och kollegor kan resultera i mental frånvaro. Intervjuperson 5 förklarar att stress har påverkat 

hennes dagliga arbete att hon har kunnat tappa kontrollen i arbetssituationer genom att 

glömma möten och ha svårigheter med att sortera och/eller prioritera sina arbetsuppgifter. 

Hon säger,  

 

” På min första arbetsplats, då tappade jag helt kollen på vad det var för ungdomar och på 

vad som ska göras och vilka möten som ska bokas…och det var inte kul…så det är viktig att 

ha så mycket kontroll som det går” (IP 5). 

 

Delanalys  

Stressfyllda situationer kan skapa emotioner såsom t.ex. sorg och lidande hos människan 

(Selye, 1978). Då samtliga respondenter säger att de upplever både fysiska och psykiska 

symtom pga. stress kan vi se ett samband mellan deras symtom och brist på copingstrategier. 

Copingresurser är inte konstanta över tid enligt Lazarus & Folkman (1984), vilket vi kan 

härleda gälla tre av respondenterna då de berättar om hur de hanterar stress före deras 

sjukskrivningar och hur de hanterar stress efter att ha kommit tillbaka till arbetslivet igen. En 

orsak till detta är att de har blivit tydligare på att sätta gränser mellan arbete och privatliv, på 

detta sätt har de kontroll över situationen vilket tyder på en positiv förändring enligt 

copingteorin (Lazarus & Folkman, 1984) och Karasek & Theorells modell(1990). Det är 

svårt att se om detta beror på inre eller yttre copingresurser. Det kan vara en kombination av 

dem. De kan exempelvis genom åren ha fått en bättre självkänsla, en bättre förmåga att 

hantera relationer, eller/och har de bättre materiella tillgångar, bättre tillgång till tid.  

Då coping beror på individens livshistoria och personlighetsfaktorer kan vi inte förutse att 

deras utvecklade strategier av att hantera påfrestningar kommer att vara konstanta över tid. 

Samma copingstrategi behöver inte vara effektfullt för en och samma individ i en annan 

situation eller period i livet (Lazarus & Folkman, 1984) 

Hur arbetsmiljö upplevs måste ses utifrån ett psykosocialt perspektiv enligt krav/kontroll & 

stödmodellen. Avgörande för upplevelsen av en god arbetsmiljö är en bra balans mellan 

socialt stöd och kontroll av de yttre psykiska kraven i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). 

Två av socialsekreterarna uttrycker att de inte upplever arbetet som lustfyllt, de saknar 

motivation och glädje. 
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En tredje socialsekreterare berättar att hon har känt sig väldigt stressad och varit ledsen och 

gråtit pga. av känslan av att arbeta ensam. Då en fjärde intervjuperson berättar att hon är så 

trött efter en arbetsdag och att hon är tacksam över att hon bor ensam och inte behöva 

anstränga sig för att vara social. Detta är en tydlig signal på att arbetsmiljön inte är 

balanserad.  

Karasek & Theorells modell (1990) belyser att genom att inte ha kontroll över sin 

arbetssituation utvecklas inneboende stress. Hög nivå på prestation utifrån sig själv och/eller 

sin chef kan utveckla att individen upplever stress och därmed nedsatt fysisk och psykisk 

hälsa. Vi ser dessa negativa känslor gentemot arbetet som ett resultat av bristande socialt stöd 

på arbetet, i kombination med höga krav och låg kontroll.  

Socialt stöd anses vara en effektiv strategi för att hantera känslan av brist på kontroll i 

arbetet. Det är möjligt att skaffa sig kontroll över en stressig situation via stöd i andra 

människor vilket styrker vikten av stöd på arbetsplatsen( Karasek & Theorell, 1990). 

 

Den kognitiva och den känslomässiga förmågan kan påverkas vid konstant exponering av 

stress (Selye, 1978). Ett exempel på detta i intervjupersonernas utsagor är att de berättar om  

koncentrationssvårigheter, dåligt humör och labilitet. Fysiska reaktioner på stress som 

utnämns av intervjupersonerna är till exempel högt blodtryck, och trötthet, vilket kan bero på 

konstante muskel spänningar. Maslach (2003) nämner dessa reaktioner bland andra som en 

reaktion på stress. Utifrån stressteorin (Selye, 1978) ser vi att socialsekreterarnas fysiska och 

psykiska stressymtom är en reaktion av kroppens sätt att varna för fara (Selye, 1978). En av 

intervjupersonerna anger att hon känner sig utmattad. Perski (2006) menar att om faran blir 

långvarig kan det småningom leda till allvarliga konsekvenser som t.ex. utmattningssyndrom 

(Perski, 2006).  
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TEMA 2 Stressfaktorer i arbetsmiljön  

Samtliga intervjupersoner uttrycker att deras arbetsmängd i relation till arbetstid är i obalans 

och leder dem till en känsla av otillräcklighet vilket skapar frustration hos dem.  

 

Ärenden  

Förutom hög arbetsbelastning nämns komplexa ärenden som en stressande faktor hos alla 

intervjupersoner utom intervjuperson 5.  Intervjuperson 6 säger att svåra ärenden gör att hon 

upplever arbetet som mycket mera krävande. Hon säger, 

 

” vi har inga lightärenden här, utan tunga och komplexa fall…”(IP6). 

 

Följt av intervjuperson 3 som beskriver att de ärenden som anses som betungande är dem 

som kräver många olika kontakter under längre tid. Det krävs mer från en som 

socialsekreterare då man hantera flera möten med ett större nätverk och behöver träffa andra 

professionella och diskutera ärenden. Hon säger, 

 

”…genererar olika möte med brukaren och alla personer runt omkring, man ska också fatta 

ett beslut och vissa personer kan krisa hela tiden…”(IP3). 

 

Intervjuperson 4 beskriver att hennes yrkesroll består i att ta emot många och svåra 

anmälningar vilket är både tids - och energikrävande. Hon säger, 

”… det är ofta allvarliga anmälningar som kommer in…” (IP4) 

 

Intervjuperson 2 anger att förutom hög arbetsbelastning är svåra ärenden en stressande faktor 

i hennes dagliga arbete. Hon säger,  

 

” …jag har fått mera och mera arbete, svårare och svårare ärenden…det gäller oss alla på 

enheten…” (IP2). 

 

Intervjuperson 5 nämner inte svåra ärenden som en stressande faktor.  
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Intervjuperson 1 och 2 anger att behöva ändra sin planering för dagen pga. att akuta ärenden 

som måste lösas som stressande. De säger,  

 

” Jag måste ändra för dagens planering för att det dyker upp akuta fall…det händer mycket 

akuta saker på en och samma gång” (IP 1). 

 

Följt av intervjuperson 2 som säger,  

 

”…så händer någonting som kastar allt jag hade planerat och då måste jag göra en 

omprioritering”(IP2). 

 

Arbetsgruppen 

Alla intervjupersonerna utom intervjuperson 2 anger att de trivs bra i sin nuvarande 

arbetsgrupp. Ändå anger de vissa faktorer som skapar obalans i arbetsgruppen. 

Personalomsättning på arbetsplatsen leder till att intervjuperson 4 känner en viss osäkerhet i 

arbetsgruppen. Hon säger, 

 

”det är 60 – 70 % som har slutat i arbetsgruppen…det har varit mycket missnöje…jag 

känner att det inte är så kul” (IP4). 

 

Intervjuperson 1 och 6 berättar att anställning av ny personal innebär extra insatser från 

arbetsgruppen vilket är en stressfaktor. Intervjuperson 1 säger, 

 

”Att ta in nytt folk innebär också stress i sig…när det blir åtta personer nya av tio…då blir 

pressen mycket högre snabbare…men jag känner mig nöjd med min arbetsgrupp”(IP1). 

 

Intervjuperson 6 säger, 

 

” Nu sitter i i en situation där vi har jätte många nya på arbetsplatsen, då blir den här röran 

belastande…” (IP 6). 
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Intervjuperson 2 berättar att konflikter i arbetsgruppen, upplever hon som något påfrestande. 

Hon berättar att med klienter är det lättare att sätta gränser och känslomässigt avstånd, 

däremot blir detta svårare med arbetskollegor. Hon säger, 

 

”… saker som händer i arbetsgruppen…det är en riktig arbetsfaktor…jag kan inte sätta 

gränser där”(IP2). 

 

Intervjuperson 3 berättar hur det var på hennes tidigare arbetsplats där hon inte trivdes. Hon 

uttrycker att arbetsgruppens storlek gjorde vissa frågar ohanterliga. Hon säger, 

 

”…vi var flera våningar, det var jätte många handläggare…det var kanske svårt att hantera 

viktiga frågor som det psykosociala miljön” (IP3).  

 

Dokumentation 

Tidsbrist och dokumentation är två faktorer som har en ömsesidig påverkan som leder till 

stress enligt fyra av socialsekreterarna, intervjuperson 1, 2, 4 och 6. 

Intervjuperson 2 berättar om ett specifikt tillfälle för att exemplifiera vad hon menar kring 

detta. Hon säger, 

 

”…jag han knapp äta min lunch…jag hann inte komma på handledning, jag måste skriva det 

här beslutet.” (IP2). 

 

Även intervjuperson 1 ser dokumentation och utredningstider som en stor stressfaktor. Hon 

säger,  

 

”stressen är snarare, vårt skrivarbete. Skriva journalanteckningar, göra utredningsplaner, 

skriva utredningar, mål, det är mycket som ska dokumenteras enligt konstens regler …att 

hålla utredningstider …åtta månader har gått och man har inte skrivit den där jäkla 

utredningen” (IP1). 
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Både intervjuperson 4 och 6 berättar att de inte hinner dokumentera löpande. Intervjuperson 6 

uttrycker dessutom att dokumentation tar ett alltför stor utrymme i hennes arbete. 

 

”…den är en stor belastning att dokumentera…man har inte valt yrket för att man ska fylla i 

en blankett…jag blir helt jävla galen av alla papper” (IP6). 

 

Intervjuperson 4 säger att trots att hon inte hinner dokumentera löpande ser hon behovet av 

dokumentering för att kunna utföra ett bra jobb. Hon säger, 

 

” …det är väldigt chockartande för mig att det finns negativa tankar och motstånd till 

dokumentation i BBIC” (IP4). 

 

Intervjuperson 3 och 5 har inte uttryckt sig om detta. 

 

Möte med klienter  

Intervjuperson 3 och 5 berättar att de upplever att vissa klientmöten är en stressfaktor. I mötet 

upplever de att klienterna kan vara krävande och att de inte visar respekt gentemot dem. 

Intervjuperson 5 berättar att hon kan möta elaka klienter och att hon känner sig attackerad. 

Hon tycker inte att det känns så kul att bli ifrågasatt av klienter. Hon säger, 

 

” man känner sig påhoppat, någon kan vara elak mot en, man har fått mycket ifrågasättande, 

det är inte så kul…”(IP5).  

 

Intervjuperson 3 säger, 

 

”Krävande klienter, som kanske inte visar den respekten som man förväntar sig, att dom inte 

vill följa lagstiftning och de regler som finns” (IP 3). 

 

Intervjuperson 3 berättar dessutom att hon kan bli bärare på klientens dåliga psykiska 

mående, vilket kan leda till  att hon själv mår dåligt. Hon säger,  



 40 

 

”man träffar folk som mår dåligt, väldigt dåligt ,psykiskt dåligt…man bär den personens  

mående, dåliga måendet, man får mycket skit” (IP3).  

 

Intervjuperson 1, 2 och 6 säger att de upplever möte med klienter som något bra. 

Intervjuperson 4 berättar att möta klienter i den situation de befinner sig i kräver flexibilitet 

hos socialsekreteraren för att finna ro i den moraliska rättvisan.  

 

Delanalys 

Svårhanterliga ärenden med komplex problematik samt möte med klienter kan vara psykiskt 

påfrestande, vilket upplevs vara emotionellt betungande för socialsekreterarna. För att 

hantera denna stress är omgivningen en viktig faktor till hur den enskilda kan hantera 

upplevd stress. Exempelvis kan den fysiska miljön eller dina kollegor påverka dig så att du 

känner att stressen minskar. Även ditt eget sätt att hantera stressen påverkar en situation. Det 

är inte enkelt att hantera stress trots att du är medveten, då utvecklade copingstrategier beror 

på flera faktorer, tex. hur din barndom har varit, vilka erfarenheter du har samt personliga 

egenskaper (Lazarus & Folkman, 1984). Socialsekreterarna kan inte ändra på ärendenas 

komplexitet utan de måste utveckla strategier för hur de skall hantera dem som är effektivt 

vid denna känsla, det är detta som kallas känslofokuserad coping (Lazarus & Folkman, 

1984). 

Genom att skapa kontroll över sitt arbete, genom mer resurser och stöd av medarbetare och 

arbetsledning kan funktionella bemästringsförmågor utvecklas. Stöd av arbetsledning kan 

vara att minska krav på den enskilda arbetaren (Karasek & Theorell, 1990). Här kan vi se en 

tydlig obalans av krav, kontroll och stöd vilket skapar stress i socialsekreterarnas arbetsmiljö.  

Övermäktigt ansvar och långa arbetsdagar kan leda till hälsoproblem (Selye, 1978) vilket 

flertal av intervjupersonerna uppger. Hög arbetsbelastning och tidsbristen gör att utrymme för 

återhämtning av stress är nästintill obefintlig hos intervjupersonerna. Maslach (2003) betonar 

vikten av återhämtning vid påfrestande situationer så att kroppen kan återgå till sitt normala 

tillstånd.  
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TEMA 3 Otillräcklighet  

Samtliga intervjupersoner uppger en känsla av otillräcklighet i förhållande till arbetet. Att 

precisera vad som leder till denna känsla i varje enskilt fall är komplext då det kan bero på 

ovan nämnda stressorer, även dessa faktorer som presenteras nedan. 

 

Yrkesroll 

Otillräckligheten grundar sig bl.a. i att de upplever att det är svårt att vara ifrån arbetet av 

olika anledningar. Detta pga. lojalitet mot medarbetare som blir belastade av den 

frånvarandes arbete eller att intervjupersonernas arbetsmängd växer ju längre tiden är. IP2 

berättar om att hon känner att hon inte har tid att vara sjuk pga. hennes arbetsmängd vilket 

hon anser vara oroväckande. Hon säger,  

 

”…jag har så mycket jobb, jag får inte bli sjuk och jag tycker själv att det är väldigt 

alarmerande”(IP2).  

 

Intervjuperson 6 säger att hon inte orkar vara ledig då hon vet vad som väntar då hon 

återkommer till arbetet. Hon känner sig otillräcklig i förhållande till arbetet och detta leder 

till att ifrågasätter sitt arbetssätt. Hon säger, 

 

”…det blir sällan några återhämtnings perioder…man ska vara lojal mot sina kollegor och 

försöka att inte bli sjuk...hur du än gör så känner man sig otillräckligt. Det är väldigt högt 

tempo…jag orkar inte vara ledig om jag vet att det bara ska ligga liksom… man hinner inte, 

man känner sig otillräcklig. Är jag inte tillräckligt effektiv?” (IP6). 

 

Socialsekreterare har många olika arbetsuppgifter i en och samma roll berättar intervjuperson 

3. Det kan bli att hon håller på med många oavslutade uppgifter samtidigt vilket leder till 

missnöje. Hon säger, 

 

”…det blir för mycket samtidigt, handledning, träffa klienter, skriva utredningar, klienter 

som kontaktar mig…man rör sig inom olika områden samtidigt, man gör inte klart” (IP3). 
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Intervjuperson 4 säger att hon måste intala sig själv att hon gör vad hon kan för sin målgrupp 

(barn)utifrån de resurser som finns för att orka arbeta kvar inom yrket. I annat fall skulle hon 

inte orka med hennes arbete som socialsekreterare. Hon säger,  

 

”Om jag ska stå ut med det här jobbet hela livet, om man ska klara de här tunga ärendena, 

man kan ibland tycka att barnen inte har det good enough men det är såhär vi jobbar det är 

såhär lagstiftningen ser ut” (IP4). 

 

Begränsat handlingsutrymme och bristande struktur är andra faktorer som får 

intervjupersonerna att känna sig otillräckliga. Intervjuperson 4, 5 och 6 säger att de arbetar i 

en oorganiserad förvaltning med bristande rutiner och struktur. Detta leder i sin tur till en 

rolltvetydighet med otydliga arbetsuppgifter. Detta i sig får intervjuperson 5 att känna sig 

otrygg och otillräcklig. Hon säger,  

 

”Brist på rutiner och riktlinjer skapar osäkerhet…rutinerna är väl lite bristande här…man 

glömmer att uppdatera…det blir liksom en otrygghet” (IP5). 

 

Att vara nyexaminerad är en stressfaktor som intervjuperson 1, 3, 5 och 6 anger. Dessa 

uttrycker att osäkerhet och viljan att prestera i det nya arbetet anses vara riskfaktorer för att 

bli utmattad. Denna känsla leder till att känna sig otillräcklig och den ökar till att 

presentationen ökar. Intervjuperson 5 exemplifierar detta genom att säga, 

 

”det är en jättestor skillnad i att vara ny…jag fick en dålig inskolning…som så många tyvärr 

säger inom socialtjänsten…mycket jobb och ingen hjälp eller stöd, det var jättejobbigt…jag 

skulle inte hoppa in i vad som helst som jag gjorde i början på vilket ställe som helst”(IP 5). 

 

Intervjuperson 2 och 4 berör inte denna faktor.  

 

Bristande resurser 

Det förekommer brister i organisationen vad gäller arbetstid, bemanning och budget. Detta är 

något som samtliga intervjupersoner berör. Exempelvis berättar intervjuperson1 att hon inte 

hinner utföra sina arbetsuppgifter under en arbetsdag. Hon säger att hon behöver arbeta  
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övertid för att klara av den arbetsmängd hon har. Hon känner att hon inte räcker till. Hon 

säger, 

 

”…man har sina arbetsuppgifter och kan man inte sköta dem, då känner man…inte 

tillräckligt bra, eller tillräckligt duktig…man behöver vara kvar länge på jobbet, jobba 

över…man har sitt jobb, man har sina arbetsuppgifter och man kan inte sköta dem, då 

känner man…åtminstone jag, känner mig otillräcklig” ( IP1) 

 

Citatet ovan förstärks med att intervjuperson 3 uttrycker liknande. Hon säger, 

 

”man tänker på tidsbrist, att man har väldigt mycket att göra, som man inte kan utföra på sin 

arbetstid, för många arbetsuppgifter, man känner sig otillräcklig och inte hinner med” (IP3) 

 

Intervjuperson 4 berättar också om den förekommande tidsbristen samt om saknaden av 

handledning som är viktig för att förstärka hennes yrkesroll. Hon säger, 

 

”oftast är det tidsbrist på socialtjänsten, oftast så känner man att man inte får så mycket 

handledning…och det känns ju sådär alltså” (IP4) 

 

Personalbrist leder till otillräcklighetskänsla. Intervjuperson 5 bekräftar detta genom att säga 

att hon inte hinner utföra sitt arbete så som hon önskar. Hon säger, 

 

”Man hinner inte riktigt det som man skulle vilja. Det är hela tiden avvägning, hur mycket 

ska vi göra, vad kan vi göra, när måste vi gå över till nästa…det är tråkigt, det har gjort att 

jag har känt, vill jag fortsätta så här ”(IP5) 

 

Bristande resurser i organisationen begränsar handlingsutrymmet berättar intervjuperson 3 

och 5. Detta leder till en konflikt mellan dem själva och organisationen. Intervjuperson 5 

anser inte att hon kan erbjuda den hjälp hon anser klienten har behov och har rätt till pga. 

besparingskrav. Hon säger att hon måste prioritera och göra det minimala i varje ärende för 

att någon klient skall kunna få någonting över huvudtaget, hon räcker inte till att göra allt för 

alla. Hon säger,  
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”det är svårt att hinna allt som ska göras i ett ärende, chefen säger att jag måste prioritera, 

gör det som måste göras för att sedan gå vidare till nästa ärende” (IP5). 

 

Intervjuperson 3 uttrycker att hon tidigare befann sig i en konflikt genom att vara 

myndighetsrepresentant och tillgodose klientens behov. Konflikten uppstod av 

organisationens besparingskrav, då hennes beslut av insatser i arbetet bedömdes utifrån 

budget. Detta påverkade hennes mående i form av ångest. Hon säger, 

  

”Man vill inte vara den personen som ska meddela vissa saker som man tycker är felaktiga, 

men man finner sig i detta och man får ångest…är representant för någonting annat så det är 

en konflikt mellan att vara representant för politikerna, organisation och sen representera 

brukarens bästa…man kände ångest över att folk inte fick den hjälp de behövde. Budgeten 

påverkade vilka insatser som skulle beviljas” (IP3). 

 

Socialt stöd 

Saknad på beröm och feedback från arbetsledningen är en av de återkommande faktorerna 

som kritiseras gentemot ledningen av samtliga intervjupersoner. Intervjuperson 3 anser att det 

är av stor vikt att få feedback för att utveckla yrkesrollen. Hon säger, 

 

”…att man säger till den personen du gör ett bra jobb, eller ge både konstruktiv och negativ 

kritik så man vet hur man ska utvecklas…jag skulle vilja ha det”(IP3). 

 

Intervjupersoner 1, 5 och 6 uttrycker missnöje kring låga löner då de anser att de har inte står 

i relation till det arbete de utför. Dessa intervjupersoner uttrycker även att det finns en 

otydlighet vad gäller rollfördelning i arbetet.  

 

Vad gäller organisationens struktur uttrycker intervjuperson  4, 5 och 6 att organisationen de 

arbetar i saknar struktur, ordning och reda. Vilket är viktigt för rättssäkerheten säger 

intervjuperson 4. Hon säger, 

 

”folk gör lite hur dom vill här, jag får ont i magen, det är så rörigt här. Hur ska jag kunna 

jobba på ett bra sätt då alla gör olika”(IP4). 



 45 

 

 

Samtliga intervjupersoner upplever brister i lyhördhet vad gäller kritik för hög 

arbetsbelastning, trots att de uttrycker det. Intervjuperson 2 säger att hon inom ramen för 

arbetsuppgifter  kan bestämma, däremot kan hon inte göra det vad gäller antal ärenden. Hon 

säger, 

 

”Jag kan påverka mycket i min arbetssituation…det enda jag inte kan påverka är att vi får 

mer och mer arbete” (IP 2). 

 

Intervjuperson 3 uttrycker liknande. Hon säger, 

 

”När det gäller ärendemängden kan jag inte göra så mycket” (IP 3). 

 

Intervjuperson 1 säger att trots att hon utrycker arbetsbelastning säger chefen att hon måste ta 

nya ärenden ändå. Hon säger, 

 

”Jag har sagt att vi har för mycket till chefen, fast det har ändå inte gått…du måste ta det 

här för att det finns inte någon annan som kan göra det…då måste du ta det här också…” (IP 

1). 

 

Delanalys 

Otillräcklighet är en överordnad inre känsla som samtliga intervjupersoner uttrycker. Då 

denna känsla är individuell och oberoende av vilken faktor som helst, blir det svårt att 

precisera vad som orsakar denna känsla. Resultatet visar på att de nämnda stressfaktorerna 

leder till denna känsla hos socialsekreterarna. Vi anser att det är komplicerat att bena ur vad 

exakt det är som orsakar känslan av otillräcklighet då det är mångdimensionella komponenter 

som orsakar otillräcklighetskänslan. 

För att kunna hantera vad som leder till otillräcklighet måste man veta vad orsaker är. Detta 

tyder på att intervjupersonerna måste utveckla bättre copingstrategier för att hantera känslan 

(Lazarus & Folkman, 1984). Empirin visar att det saknas yttre copingresurser i deras 

arbetsmiljö, bl.a. ekonomiska och tidsresurser. Obalans mellan arbetsuppgifter och lön samt 

tidsbrist för att utföra dessa leder socialsekreterarna till ångest, känslor av hopplöshet och låg  
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självkänsla vilka i sin tur försämrar copingförmågan. Copingförmågan försämras också pga. 

stress och stressen försämras av dålig copingförmåga. Detta kan leda till en ond cirkel 

(Lazarus & Folkman, 1984). Brister från organisationen är att arbetsledningen kräver att 

arbetsmängden skall utföras i den befintliga personalstyrkan vilket härleder till att 

socialsekreterarna känner sig osäkra och otillräckliga i sitt arbete, som in sin tur leder till 

stress. Selye (1978) menar att stress i grunden är något positivt som hjälper oss genom att 

förbereda kroppen till flykt mot fara. De krav socialsekreterarna upplever på arbetsplatsen 

skulle kunna vara positiva om kraven vore kortvariga och/eller utmanande under realistiska 

förhållande till tid och övriga resurser. Då socialsekreterarna beskriver att akut stress övergått 

till att bli konstant och långvarig har stressen utvecklat till något negativt i samtliga 

socialsekreterares fall till känslan av otillräcklighet (Maslach, 2003). 

Förutom dessa yttre krav kan vi även relatera till de inre kraven (Karasek & Theorell, 1990). 

Dessa är individuella och spelar roll då det gäller bedömning av huruvida en situation 

upplevs som stressig eller inte(Lazarus & Folkman, 1984). Behov av att vara till lags, att 

klara av sitt arbete och nå den egna prestationsnivån kan leda till att hamna i en 

duktighetsfälla. Dessa brister hos socialsekreteraren kan alltid kompenseras i form av yttre 

copingresurser, t.ex. i form av stöd, rehabilitering i olika former från arbetsgivaren (Karasek 

& Theorell, 1990).  

 

TEMA 4 Stresshantering 

Att hantera stress 

Intervjupersoner 3 och 5 har medvetet bytt arbetsplats samt arbetsgrupp för att minska 

stressig arbetsmiljö, vilket har haft positiv verkan för dem. Intervjuperson 4 och 6 anser att 

arbeta två och två minskar upplevd stress. Intervjuperson 6 berättar att arbeta i par avlastar 

ansvar vilket de anser gynna klienten.  Hon säger,  

 

”...i möte med klienter…är man trygga med varandra och går in i ett mötesrum så smittar det 

av sig på mötet…att plussa varandra… jag tror att det är tillgodo för klienterna jättemycket” 

(IP 6).  

 

Intervjuperson 1, 3 och 6 beskriver att för att öka kontroll i arbetet så prioriterar de olika 

uppgifter och ärenden. De anser att få hjälp och stöd av chefen samt godkänt av 

arbetsprioriteringar motverkar deras stress.  
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Att planera in tid för reflektion och pauser under arbetsdagen såsom raster, oavsett 

arbetsmängd har avlastande effekt. Intervjuperson 3 säger att hon tillåter sig ta rast trots att 

hon har mycket arbete att utföra. Hon säger,  

 

”…även om jag har mycket jobb tillåter jag mig själv att ta pauser och inte bara sitta och 

jobba”(IP3). 

 

Intervjuperson 6 tillåter sig inte att ta rast trots att hon har mycket att göra, vilket gör att hon 

inte kan sortera arbetsuppgifter. Hon säger, 

 

”…då jag är stressad har jag inte tid att prata, dricka kaffe, det bara snurrar runt”(IP6). 

 

Intervjuperson 1 uttrycket att när hon kan förfoga sin arbetstid på ett sätt som passar henne 

känns det bättre att arbeta övertid. Hon säger,  

 

”…jag tycker inte det är okej att jobba på helger, men jag gör det. Men så länge jag kan 

förfoga över min tid så är det bra” (IP1). 

 

Fysisk aktivitet, terapi, positivt tänkande/optimism, avslappning och massage används till att 

hantera upplevd stress av intervjuperson 2, 4, 5 och 6. Intervjuperson 2 kombinerar fysisk 

träning, terapi och positivt tänkande för att motverka stress. Hon säger,  

 

”…jag har gått lite olika saker och terapier, så jag har bra självkännedom…det är just det 

som har gjort att jag har lärt mig så väl. Att säga stopp på stress, i tid…humör i 

arbetsgruppen är viktig, dessutom är jag en optimist”(IP2). 

 

Samtliga intervjupersoner använder sig av kollegor för stöd och samtal. Detta upplever de 

som nödvändigt för att hantera påfrestande delar i sitt arbete. Intervjuperson 1 berättar hur 

mycket hon uppskattar öppet arbetsklimat för hennes välbefinnande. Hon säger,  

 

”…det fungerar kanon, öppen grupp, man känner att man kan prata, gå in och fråga 

någonting”(IP1). 
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Intervjuperson 5 bekräftar vikten av kollegor i arbetsmiljön för den enskildas välbefinnande. 

Hon säger,  

 

”… på tidigare arbetsplats, jag var liksom aldrig så stressad där. Men då hade jag bättre 

kollegor…”(IP5). 

 

Handledning anses som nödvändigt för samtliga intervjupersoner välbefinnande och för att 

kunna utöva ett bra arbete. De förklarar att det förekommer både intern och extern 

handledning där man diskuterar både specifika ärenden men även emotionella upplevelser i 

det dagliga arbetet. Det förekommer en delning i empirin om huruvida den förekommande 

handledningen är tillräcklig eller inte.  

 

Delanalys 

Utifrån empirin kan vi utröna variationer av bemästringsstrategier. Genom att skapa utrymme 

för självreflektion underlättar man att utveckla copingstrategier som fungerar för den 

enskilda. Olika strategier fungerar olika för olika individer (Lazarus & Folkman, 1984) 

Utrymme skapar socialsekreterarna genom att ta pauser, prata med kollegor och handledning 

etc. Socialsekreterarna skapar sig kontroll i arbetet som en copingstrategi vilket teorierna 

anser vara effektivt för att hantera påfrestning. Om den enskilde saknar kontroll i arbetet kan 

det skaffas genom stöd från kollegor. Socialsekreterarna använder sig av kollegor för att få 

stöd (Karasek & Theorell, 1990).   

Socialsekreterarna kan inte ändra på de flesta yttre stressfaktorerna de upplever i arbetet, 

vilket innebär att de inte har möjlighet att använda problemfokuserad coping. Detta 

kompenserar de med känslofokuserad coping (Lazarus & Folkman, 1984). För att ändra 

inställning gentemot ett problem måste egna känslor tas omhand. T.ex. kan socialsekreterarna 

inte påverka deras arbetsmängd och för att hantera detta använder de sig av individuella 

strategier. Vi tolkar resultatet som att det förekommer bristande stöd från organisation och 

dess arbetsledning dvs. yttre copingresurser då det största ansvaret läggs på den enskilda.  

Fysiska symtom såsom spända muskler, förhöjt blodtryck och försämring av immunförsvaret 

anges som reaktion på stress i kroppen enligt stressteorin (Selye, 1978).  Då socialsekreterarna 

använder sig utav strategier som tex.  fysisk träning och massage för att motverka stress. 

Anser vi att deras strategier är effektiva och hjälper deras kropp att återvända till ett normalt  
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tillstånd. Detta är nödvändigt så att kroppen inte skadas av långvarigt stresspåslag (Selye, 

1978)  

 

Helhetsanalys i relation till tidigare forskning 

Socialsekreterarna uttrycker diverse fysiska och psykisk symtom av stress vilket vi tolkar 

som att de är medvetna om att den finns i deras arbetsmiljö. Stress kan manifesteras på 

många olika sätt. 

Medvetenhet finns hos socialsekreterarna då de själva uttrycker att de ser ett samband mellan 

deras fysiska och psykiska symtom och stress i deras arbetsmiljö. Genom att beskriva 

symtom som kroppsspänningar, högt blodtryck, koncentrationssvårigheter, minnesförlust, 

magont etc. finner vi ett samband mellan empirin och tidigare forskning. Folkow i Arnetz o 

Ekman (2005) beskriver en korrelation mellan fysiska och psykiska symtom av olika slag och 

av långvarig stress. Han framställer att människokroppen påverkas fysiskt av psykisk stress 

och viceversa. Något som benämns i forskning är t.ex. att immunsystemet, blodtryck, hjärta, 

mag- och tarmkanal och båda nervsystemen rubbas av långvarig stress.  

 

Perski (2006) nämner hur långvarig intensiv stress kan försämra hjärnans funktioner såsom 

minnes- och koncentrationssvårigheter. Denna försämrade funktion är av stor betydelse för 

människans förmåga att lära in nya saker. Empirin visar att alla socialsekreterare har tydliga 

symtom på stress. Intervjuperson 3, 5 och 6 uttrycker att de ser att stress kan påverka deras 

förhållningssätt i det dagliga arbetet. Deras insikt tolkar vi ha anknytning med att alla tre har 

varit sjukskrivna pga. stress. De har utvecklat en distans till arbete och därmed ges utrymme 

för självreflektion. 

 

I forskningsundersökningar framkommer att stress påverkar det professionella 

förhållningssätt genom ett mer oempatiskt bemötande av klienter, brukare och andra 

professionella i arbetsuppdrag (Socialstyrelsen, 2003: Folkhälsorapport, 2009). Savaya et al. 

(2011) påpekar att aggression och klientfientlighet kan komma att uppstå hos den 

professionella pga. stress. Alliansen mellan socialsekreterare och klient påverkas då negativt. 

Stress kan även komma att påverka socialsekreterares sätt att bedöma godtyckligt i sina 

arbetsuppgifter (Acker,  2010:Gibbons et al. 2012: Pasupuleti et al. 2009). 
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Vi ser en risk i att det förekommer en omedvetenhet hos tre av socialsekreterarna då dessa 

inte uppger att upplevd stress påverkar deras dagliga arbete. Tidigare forskning visar att 

stress kan påverka socialsekreterarnas arbete på olika sätt. Då de inte upplever en koppling 

mellan dessa två komponenter kan de inte påbörja den förändringsprocess som ev. skulle 

behövas.  

 

Vi har ovan nämnt att stress kan påverka emotioner och intellektet. Därför anser vi att den 

empatiska förmågan hos socialsekreterare, som är en av grundpelarna till socialt arbete, kan 

komma att försvagas. Att avläsa och förstå en annan människas känslor, att ha empatisk 

förståelse förutsätter att man kan avläsa och tolerera liknande känslor hos sig själv. 

Förmågan till självreflektion sjunker då stress infinner sig, vilket kan komma att påverka 

socialsekreterares professionella yrkesroll. Med ökat stresspåslag kommer individen allt 

sämre med att stå ut med sina känslor vilket kan leda till psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 

2003: Folkhälsorapport, 2009). Ett exempel på detta är att intervjuperson 5 och 6 uttalar 

olust, brist på motivation och glädje gentemot sitt arbete. Intervjuperson 5 berättar att pga. 

detta har hon funderat på att lämna sitt arbete. Detta stöds av Pasupuleti et al. studie (2009), 

där det framkommer att om man inte trivs på arbetet kan livskvalitén upplevas som låg, vilket 

kan uttryckas genom brist på självförtroende, låg självkänsla och låg motivation till att 

arbeta. Känslor av att vilja lämna arbetet kan uppkomma enligt denna studie.  

 

Otydliga gränser mellan privatlivet och arbetet utvecklar stress enligt Lloyd et al. (2002). 

Vilket samtliga socialsekreterare i studien uttrycker. De anser detta som något negativ. De 

uppfattar att arbetet tar allt större utrymme i deras liv. Här infiltreras debatten om hur en 

prestationsarbetskultur har utvecklats de senaste decennierna i det moderna samhället. Denna 

samhälleliga arbetskultur leder i sin tur till ökat tryck och krav från arbetsledning till brist på 

personlig tid (Lloyd et al. 2002). 

Detta kan leda till en känsla av otillräcklighet vilket samtliga intervjupersoner uttrycker. 

Anledning till denna känsla som nämns är tidsbrist i relation till arbetsmängd, 

omorganisering, personalomsättning, otydlighet i yrkesrollen, ekonomiska resurser, begränsat 

handlingsutrymme, höga yttre krav samt brist på stöd från arbetsledning.  

Savaya et al. 2011: Pasupuleti et al. 2009:Lloyd et al. 2002) nämner i deras forskning att det 

förekommer konflikter mellan socialarbetaren och organisationen vad gäller utförandet av 
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socialarbetarens arbete och föreställning kring yrkesrollen. Det förekommer en kultur av 

skuld, hög arbetsbelastning, relativt låga löner, och tungt ansvar vilka skapar konflikt.  

Vi drar en parallell mellan denna forskning och intervjupersonernas syn på sin yrkesroll. Det 

blir en inneboende konflikt hos socialsekreteraren då de har insikt i att deras 

handlingsutrymme är begränsat av organisatoriska skäl, t.ex. begränsad budget, att hjälpa 

klienter så som de önskar. 

Tidigare forskning visar att det förekommer en idealistisk bild om hur socialt arbete ska 

utföras (Lloyd et al. 2002). Vi tolkar detta som en orealistisk bild som leder till 

otillräcklighetskänsla hos socialsekretetrarna, eftersom detta ideal av yrkesrollen inte blir 

uppfylld.  

 

Maslach (2003) påpekar att risken för psykisk utmattning är betydligt högre om individen är 

ung, relativ omogen samt har ett svagt självförtroende. 

Resultatet beskriver att som nyexaminerad socionom/socialarbetare strävar man efter att 

uppfylla det gällande idealet inom socialt arbete. Ett exempel på detta kan vara att arbeta 

övertid för att hinna med, man kan inte säga ifrån och ställa krav. Detta i kombination av 

brist på stöd i arbetsmiljön, anses öka risken för utmattning säger fyra socialsekreterare. I 

litteratur (Perski, 2006) beskrivs att hur stress hanteras beror på genetiska faktorer, utveckling 

och erfarenhet.  

Ålder och mognad tolkar vi som en gynnande faktor för den enskilde inom det sociala 

arbetets sfär. Ett exempel på detta är att vi ser en positiv utveckling från de tre 

socialsekreterare som har varit sjukskrivna pga. stress. De har utvecklat mer effektiva och 

funktionella strategier för att hantera arbetsrelaterad stress, vilket uttrycks genom hur de 

pratar kring sitt förhållande gentemot yrkesrollen nu och innan deras sjukskrivning. 

 

Individuella faktorer såsom vanor och egenskaper har betydelse för hälsan inom 

människovårdande yrken, men det som är av störst vikt är det psykosociala arbetsklimatet 

och arbetsledarstil. Det optimala ledarskapet innebär att ge och ta kritik, vara lyhörd, kunna 

kommunicera, uttrycka tydlighet och värna om god sammanhållning bland medarbetare 

(Söderfeldt & Söderfeldt, 1997). Forskning visar på att arbetsrelaterad stress kan minskas 

genom att öka emotionellt stöd på arbetsplatsen. Signifikanta samband finns mellan 

utmattningssyndrom och brist av stöd i arbetsmiljön (Lloyd et al. 2002). Samtliga 

socialsekreterare uttrycker brister gällande socialt stöd från organisation och arbetsledning.   
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Då arbetaren har höga krav, låg kontroll över sitt arbete samt dåligt stöd kan psykisk ohälsa 

vara ett faktum 

 

Diskussion  

Nedan presenteras metoddiskussion samt diskussion kring de resultat undersökningen visar 

och föra resonemang kring dessa.  

 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur medvetna socialsekreterare inom Socialtjänsten är 

angående arbetsrelaterad stress samt hur de hanterade den. Vidare analyserades hur dessa 

resultat påverkade deras dagliga arbete. Vi ansåg att kvalitativ forskningsmetod uppfyllde 

studiens syfte och då empirins respondenter var generösa och gav oss ett rikt material vilket 

svarade på studiens frågeställningar (Kvale, 1997). 

Vi var medvetna om att genom en kvantitativ studie skulle vi ha fått bättre empiri vad det 

gällde stressorer och coping, däremot skulle vi missa otillräcklighetskänslan och 

stresspåverkan i det dagliga arbetet. Dessa nyanser fick vi tack vare den personliga kontakten 

och en halvstrukturerad intervju, där vi var öppna för ny information från intervjupersonerna. 

Vi reflekterade kring att det vore bra om vi varit med båda två vid varje intervjutillfälle då vi 

hade kunnat inta olika roller och stärkt reliabiliteten, samt eventuellt ifrågasätta varandras 

tolkningar av samma svar, reaktion, osv.… 

Vissa delar i studien hade varit enklare att klassificera och tematisera med en kvantitativ 

metod genom förbestämda variabler. Mätbara stressymtom och stressfaktorer hade kunnat fås 

fram genom denna metod vilket vi anser hade varit mer lätthanterligt. Då resultatet tolkades 

utifrån socialsekreterarnas egna utsagor skulle vi med kvantitativ metod missa de nyanser vi 

fångade i materialet, t.ex. gällande copingstrategier då dessa var väldigt individuella och 

dynamiska (Esaiasson, 2003).  

Under arbetets gång uppmärksammade vi svårighet i första frågeställningen: Hur medvetna 

var socialsekreterare om hur stress påverkar dem och deras dagliga arbete. Frågan innehöll 

tre aspekter. Den första var: Hur medvetna är dem om stress? Den andra: Hur stress 

påverkade dem? Och den tredje: Hur upplevd stress påverkade deras dagliga arbete? Vi ansåg 

i efterhand att det hade underlättat om dessa tre begrepp hade behandlats i separata 

frågeställningar för tydlighetens skull. Diskussion fördes mellan författarna om hur termen  
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medvetenhet skulle tolkas. Genom att intervjupersonerna nämnde fysiska och psykiska 

symtom som de kopplade till stress tolkade vi det som att medvetenhet fanns hos dem.  

 

Resultat som redovisades är i vetenskaplig mening giltiga enbart för de enskilda 

socialsekreterarna i studien (Holm, 2009). Det är möjligt att generalisera studien från 

rampopulation till målpopulation vad gäller attityder, åsikter och situationer under vissa 

förutsättningar (Larsson, 2005). Vi ansåg att resultaten inte kunde generaliseras till 

rampopulationen utifrån endast sex intervjupersoners berättelser.  

Faktorer vi reflekterade över var det geografiska läget. Båda kommunerna där intervjuerna 

ägde rum ingår i Stockholm stad. Det kan tänkas att det fanns skillnader mellan stora städer 

och landsbygden. Skillnader kunde även bero på hur arbetsplatserna och organisationerna var 

utformade. Förändring i personalgrupp och arbetsledning på diverse arbetsplatser skulle 

resultatet eventuellt bli annorlunda. Vi ansåg dock ändå att studiens resultat representerade 

socialsekreterarnas förhållande till stress i sin arbetsmiljö då studiens styrktes av tidigare 

forskning inom området. 

 

Resultatdiskussion 

Inledningsvis visar resultatet på att samtliga socialsekreterare upplever stressymtom, såväl 

fysiska som psykiska. Hälften av dem anser att upplevd stress inte påverkar deras dagliga 

arbete medan andra hälften är medvetna om att stress kan påverka deras dagliga arbete. Det 

vi har uppmärksammat är att de som har varit sjukskrivna pga. stress är de som ser att 

påverkan förekommer. Vi anser det vara oroväckande att det ska behövas gå så långt som till 

sjukskrivningstillstånd för att nå den insikten. För att lyfta denna fråga tror vi det krävs att se 

det på en samhällsnivå där våra resultat visar en obalans mellan individen och omgivningens 

orealistiska krav vad det gäller yrkesrollen och individens prestationsförmåga. Vi anser att 

om man inte kan hantera denna obalans kan det leda till påfrestning. Vi ser det som en 

kedjereaktion: frustration, otillräcklighetskänsla, långvarig stress, psykisk påfrestning och 

utmattningssyndrom som i sin tur kan leda till långtidssjukskrivningar. För att förhindra 

denna utveckling och stoppa mänskliga och ekonomiska kostnader krävs att arbetsplatsen tar 

ansvar för arbetstagarna.  

Socialsekreterare är konstant exponerade för människor med utsatt problematik och detta är 

en av de bidragande orsakerna till emotionell utmattning. Som socialsekreterare är man 

bärare av andra människors känslor. Vi anser att det är viktigt att kunna härbärgera de känslor  
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klienter överför, för att kunna behålla ett professionellt förhållningssätt. Det framkommer i 

resultatet att detta förekommer vilket leder till negativ påverkan hos socialsekreteraren. 

Åsikter, värderingar och reaktioner kan vara medvetna men även omedvetna. Vi anser att det 

är lättare att förhålla sig professionellt om det finns kontroll över varför man känner som man 

gör. Till exempel om en klient väcker starka negativa känslor inom en påverkar det inte 

enbart socialsekreteraren utan även omgivningen, dvs. andra klienter, arbetskollegor och 

arbetssättet.  Däremot om man sätter ord på dessa känslor och gör de medvetna kan en 

förändringsprocess inledas, vilket i bästa fall gynnar klienten.  

Tidigare forskning styrker att det finns förväntningar på hur socialsekreterare ska vara och 

agera, klienterna förväntar sig att den professionella ska känna empati för dem. För att främja 

förmågan till empati och engagemang, anser vi att enskilda personer, arbetsgrupp och 

organisation medvetet måste arbeta för denna utveckling annars finns det en risk att bli för 

distanserad, känslokall och avpersonifierad vilket också omnämns i resultatet. För att öka 

denna utveckling tycker vi att det är nödvändigt att socialsekreterarna får utrymme för 

reflektion, för att lägga märke till hur mellanmänskliga möten påverkar dem intellektuellt, 

känslomässigt och kroppsligt.  

Socialsekreterarna i studien uttrycker att de har tidsbrist. Detta ökar stresspåslag och då sänks 

förmågan till självreflektion. Då de inte har tid för reflektion och eftertanke kan det leda till 

felaktiga arbetssätt. Vi ser en risk i att deras arbetskultur kan betraktas mer och mer som en 

maskin som ska vara effektiv och generera vinst. Detta är inte bra inom socialt arbete som 

ska sträva efter kvantitet utan kvalitet i det behov som förekommer bland klienter. Vi ser att 

socialt arbete övertar industrins sätt att tänka. Då vi ser en risk i att socialsekreteraren tvingas 

producera på ett sätt som kolliderar med deras principer. I sin tur kan detta leda till att 

socialsekreterarna känner att arbete är något meningslöst. Socialsekreterarna kan inte erbjuda 

det goda bemötandet som deras klienter är i behov av. Att arbetet känns meningslöst påverkar 

socialsekreterarna personligen, känslor som ledsamhet och nedstämdhet framkom i resultat 

vilket vi anser vi kan leda till emotionell utmattning hos dem. Socialsekreterare uttrycker att 

de inte får gehör från arbetsledningen. Att sätta gränser är en friskfaktor men då 

socialsekreterarna upplever att arbetsledningen inte är lyhörd, tolkar vi detta som en faktor 

till uppgivenhet och meningslöshet i arbetet. Inom socialt arbete är det viktigt för 

yrkesidentiteten att känna sig trygg och säker som person som nås genom självkännedom och 

stöd från arbetsledningen och institution.  

Vi tror att om socialsekreterarna känner sig bekräftade och trygga kommer deras arbete bli 

mer effektivt. Bra kollegor, struktur, tydliga riktlinjer dvs. organiserad organisation tror vi  
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kan förebygga negativ upplevelse. I resultatet framkommer motsatsen till detta vilket skapar 

missnöje hos socialsekreterare. Bekräftelse i form av feedback och beröm leder till 

effektivitet i arbetets utförande. Trots att socialsekreterarna nämner olika strategier för att 

hantera upplevd stress så finns stressen kvar. Det härleder vi till bristande stöd av 

arbetsledningen.  

Hälften av intervjupersonerna har varit sjukskrivna pga. stress, vilket framkom under 

intervjuerna. Detta kan ha påverkat studien på två sätt. Dels resultatet i sig då det visar att 

dessa tre personer har utvecklat coping strategier efter sin sjukskrivning.  Dels att vi anser att 

det är uppseendeväckande att 50 procent har varit sjukskrivna pga. stress, vilket ger oss en 

bild av att yrkesmän inom socialt arbete är högt representerade av psykiskt påfrestning vilket 

arbetsmiljöverkets undersökning också visar.  

 

Resultatet utifrån empirin är färgat av vår avgränsning på det sätt att vi utifrån syftet valde att 

lägga mest fokus på riskfaktorer i socialsekreterarnas arbetsmiljö. I bearbetningen av 

resultatet av empirin diskuterades den negativa bilden av socialsekreterares dagliga arbete 

som framhävs i studien. Resultatet kan därmed ge en snedvriden bild av hur det sociala 

arbetet inom socialtjänsten är i sin helhet. Som blivande socionomer har detta påverkat oss  

då vi hade en positiv upplevelse från praktikplatserna, men efter denna undersökning har 

bilden av socialtjänsten försämrats.  

Genom att skriva denna studie har detta väckt en nyfikenhet hos oss som författare att skriva 

en komplementär studie som belyser friska faktorer vad gäller individuell och 

organisationsnivå hos socialsekreterare.  

Vi är medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkat studien eftersom det finns en risk att 

vi har tolkat fenomenet arbetsrelaterad stress utifrån våra egna upplevelser och erfarenheter 

av stress. För att motverka detta har vi under arbetsgången diskuterat och ifrågasatt varandras 

tolkningar och analyser.  

 

Studiens resultat riktar negativ kritik mot socialsekreterarens arbetsledning då vi anser att 

organisationen måste ta sitt ansvar och prioritera den enskilda framför ekonomiska vinster 

och för långsiktiga positiva resultat. 

Socialsekreterarnas arbete baseras på förändringsprocess i klientens liv genom 

empowerment. Hjälp till självhjälp anser vi vara bristande gentemot socialsekreterarna. Hur 

och vem ska vårda vårdarna?  
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Vi anser resultatet som oroväckande då vi ser många tecken av långvarig stress hos 

socialsekreterarna som kan vidareutvecklas till utmattningssyndrom. Vi ser en risk i att om 

dessa allvarliga tidiga stressymtom förbises, kommer den fysiska och psykiska ohälsan bland 

socialsekreterarna fortsätta att öka. Detta resultat ser vi avspegla samhällets syn på arbetet då 

prioriteten ligger i prestation och produktion utan att tänka på arbetarens välmående. Vi anser 

att för att skapa socialsekreterarens ideala arbetsmiljö krävs god balans mellan individ och 

omgivningen. Denna balans råder inte hos socialsekreterarna då samtliga känner sig 

otillräckliga i sitt arbete.  

 

Fortsatt forskning 

I tidigare forskning uttrycks (se sid 13-16) en efterfrågan om strategier, för att social- och 

sjukvårdspersonal skall överleva krävs det utveckling och utbildning kring hantering av stress 

såsom den yttrar sig. Arbetsmiljön har en stor påverkan om hur stress upplevs och hanteras 

men det vore intressant att studera i vilken grad individuell livshistoria avgör hur man 

hanterar stress för att kunna erbjuda individuell hjälp efter socialsekreterarnas behov. 

 

Vi har diskuterat huruvida proportionsmässigt individuella egenskaper i förhållande till 

arbetsmiljö avgör upplevelse av stress. Då tidigare forskning (se sid 13-16) visar hur stress 

tidigt i livet kan komma att påverka individens stresskänslighet senare i livet anser vi att det 

skulle vara intressant att undersöka ett antal socialsekreterare på samma arbetsplats för att 

analysera hur mycket deras generationsmönster och personlighetsfaktorer avgör nuvarande 

hantering av påfrestande situationer.  
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Bilaga 1  

Respondentbrev 

 

Hej! 

Visste du att långvarig stressbelastning leder till störningar av hjärnans integrativa förmåga? 

Det medför att risken för ohälsa och felaktiga beslut kan öka dramatiskt. Ju mer stressad en 

person blir ju sämre blir hon/han på att lägga märke till de egna stressreaktionerna, vi blir 

också mer självkritiska ju mer stressade vi blir.  

I en grupp som upplevt en större belastning över längre tid, kan en existentiell upplevelse i 

uppdraget att uppstå och förblöda. Är Du en av dem som vill förbättra socialsekreterarnas 

psykiska arbetsmiljö skall du medverka i vår studie! 

 

Vi är två studenter som går på Institutionen för socialt arbete/Socialhögskolan på 

socionomprogrammet. Vi är mitt uppe i ett forskningsprojekt och söker härmed respondenter 

- socialsekreterare inom socialtjänsten som kan vara med och berätta om upplevelser inom 

ramen av stress, tecken på stress, empati i relation till stress. Hur upplever Du att detta 

påverkar ditt dagliga arbete? 

 

Medverkan i studien är helt frivillig och du har rätt att avbryta när du vill. Ni kommer att 

redovisas anonymt i rapporten, all data kommer att avidentifieras. Det kommer endast vara vi 

två i egenskap som forskare som kommer att ha tillgång till intervjumaterialet. Vi önskar 

kunna spela in intervjun för att sedan transkribera för att vidare redovisa det mest relevanta 

resultatet i själva studien, med ert samtycke givetvis. Intervjun kommer att ske vid ett 

tillfälle ca 45-60 min under vecka 12 eller 13, Ni bestämmer tid och datum.  Som 

deltagare kommer du att få ta del av undersökningens resultat i juni 2012.  

 

Vill Du medverka eller har ytterligare frågor kontakta oss:   

Maria Klareús marushka74@hotmail.com, 070-3301745 

Monica Stackenäs, monica_virtual@hotmail.com, 073-6300441 

 

Väl mött!!! 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Ålder  

Utbildning 

Arbetslivserfarenhet inom socialt arbete 

Nuvarande arbetsplats och arbetsuppgifter 

 

Psykiska påfrestningar – Socialt stöd & stresshantering. 

 

Vad tycker du är påfrestande i ditt arbete?  

Beskriv en händelse/situation/beslut som du anser var psykiskt påfrestande. 

Vilka strategier har du på ditt arbete för att hantera psykiska påfrestningar? 

Finns det något som du tror skulle hjälpa dig att hantera påfrestningar bättre men som du inte 

har tillgång till? 

Vilka egenskaper tror du är viktiga för att hantera psykiska påfrestningar i ditt arbete? 

Vad för hjälp och stöd får du från din arbetsplats för att hantera psykiska påfrestningat? 

Söker du stöd och hjälp när det känns tufft och jobbigt på ditt arbete? Hur då i sådana fall?  

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 


