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Abstract 

Titel: Vid vägs ände? – En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever och hanterar stress 

Författare: David Rigo och Karl-Johan Persson 

 

Syftet med denna studie var att undersöka socialsekreterares upplevelser av stress, samt vilka 

eventuella strategier de använde sig av för att hantera denna stress. Datamaterialet insamlades 

genom semi-strukturerade intervjuer av tio socialsekreterare i två olika kommuner i Sverige. 

Materialet tolkades därefter utifrån Karasek och Theorells teori om krav, kontroll, och stöd, samt 

Lazarus transaktionsmodell.  

Resultatet visade att socialsekreterarnas upplevelser av stress kan kopplas till ett flertal faktorer, 

däribland upplevelsen av en alltför stor ärendemängd och höga krav på dokumentation, 

svårigheter att planera arbetet genom krav på ständiga omprioriteringar som inte alltid hinner 

göras, känslan av att inte kunna utföra tillräckligt mycket klientarbete, samt upplevelsen av brist 

på stöd av arbetsledning kring stresshantering. Studien visar att socialsekreterarna önskar arbeta 

mer med klientkontakt samtidigt som arbetsuppgifter som inbegriper klientkontakt blir färre 

under perioder av hög arbetsbelastning. Detta riskerar att leda till en negativ spiral där en ökad 

arbetsbelastning, ofta orsakad av ofullständig bemanning till följd av sjukskrivningar och 

uppsägningar, medför att klientkontakten blir ännu mindre och stressen sannolikt byggs på 

ytterligare. 

 

Nyckelord: Socialsekreterare, arbetsrelaterad stress, coping, krav, kontroll, socialt stöd 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering och bakgrund 

Arbetssituationen för socialsekreterare har sen tid tillbaka varit föremål för en livlig och 

intensiv debatt. Ända sedan arbetare i kvinnodominerade yrken började kräva rimlig 

arbetsbörda och inte längre ville bli utnyttjade för att de hade ett så kallat “kall” vilket var 

under 1960 och 1970 - talen. Samma utveckling går att se i andra kvinnodominerade yrken 

som till exempel sjuksköterska och undersköterska. Den situationen håller först nu på att börja 

svänga i och med de stora pensionsavgångarna efter de stora årskullarna födda på 1940 - talet 

och att det således finns fler lediga tjänster än tillgängliga socialsekreterare.   

I beskrivningen av verkligheten det har under de senaste åren publicerats flera rapporter som 

visar på en ökad stress bland socialsekreterare. Som exempel kan nämnas rapporten “Sjukt 

stressigt - arbetsmiljön i välfärden måste förbättras” utgiven av fackförbundet Vision 2016, 

vilken visar att det mellan 2010 och 2014 skedde en kraftig ökning av stressrelaterade 

sjukskrivningar bland socialsekreterare. I Arbetsmiljöverkets rapportserie Arbetsorsakade 

besvär visas statistik över andelen socialsekreterare som upplever besvär till följd av psykisk 

påfrestning. Vid en jämförelse av statistik från gällande perioderna 2010 – 2016 visar det sig 

att andelen socialsekreterare som uppger att de har besvär till följd av psykisk påfrestning har 

ökat.  

Arbetsrelaterad stress är intressant då det kan förstås som en krock mellan två ideal. Dels 

idealet om den rimliga och drägliga arbetsmiljön och dels arbetsgivarens, och i slutändan 

skattebetalarnas, ideal om en effektiv socialtjänst med hög produktivitet.  

Vårt eget intresse för ämnet härstammar från självbevarelsedrift och nyfikenhet. Är 

socialtjänsten en arbetsplats för någon av oss eller är det för tufft? Vi var helt enkelt nyfikna 

på den verklighet som vi med stor sannolikhet kommer verka i.    

Med bakgrund av dessa fakta är vi intresserade av hur socialsekreterarnas upplever sin 

arbetssituation idag, alltså våren 2017.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är således att undersöka socialsekreterares upplevelser av 

arbetsrelaterad stress. Med stress menar vi dels fysiska och psykiska stressrelaterade 

symptom, dels mer omedelbara, situationsbundna stressreaktioner.      

 

För att svara på detta syfte kommer att arbeta utifrån följande frågeställningar: 

 

1. Hur upplever socialsekreterare arbetsrelaterad stress? 

2. Vad orsakar arbetsrelaterad stress?    

3. Vad har socialsekreterare för strategier för att hantera arbetsrelaterad stress?  

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Här följer en kort presentation av studiens disposition. 

 

1. Inledning. Här ingår en kort bakgrund till ämnet, disposition och avsnittet mynnar ut i 

uppsatsens syfte och frågeställningar. 

2. Tidigare forskning. Här redogörs för tidigare forskning inom ämnet. Avsnittet är 

indelat efter nordisk och internationell forskning. 

3. Teori. Här återfinns en presentation av de två teorierna krav-kontroll-stöd-modellen 

och transaktionsmodellen. 

4. Metod. Här redogörs för metodologisk ansats, datainsamlingsmetod, urval, 

analysmetod, reliabilitet och validitet och slutligen etiska överväganden i studien.   

5. Resultat. Här presenterar resultatet av vår studie. I avsnittet gör analyser och 

tolkningar utifrån vårt teoretiska ramverk.  

6. Diskussion. Först förs en resultatdiskussion sedan diskuteras resultatet i förhållande 

till tidigare forskning, studiens teorier och metod. Slutligen redogörs för praktiska 

implikationer och förslag till fortsatt forskning.  
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2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning. Först följer en kort introduktion och 

tillvägagångssätt för att sedan följas av en redogörelse av själva forskningsläget. Sist följer en 

kort sammanfattning. 

Kapitlet redogörs i form av två teman; nordisk och internationell forskning. Vi har valt att titta 

på forskning som berör socialsekreterare och stress. Då det finns begränsat med nordisk 

forskning har vi valt att också titta på internationell forskning inom området. Vårt urval riktar 

sig mot forskning som har med stress hos socialsekreterare att göra och olika aspekter av det 

fenomenet.  Om forskningsläget generellt sett kan sägas att det finns ganska lite nordisk 

forskning, däremot i internationell forskning verkar det vara ett mer brett och 

uppmärksammat ämne.  

Den tidigare forskningen hittades genom sökningar i olika databaser så som Uppsala 

Universitets biblioteksdatabas (www.ub.uu.se) och the British Journal of Social work 

(https://academic.oup.com/bjsw). För att få full tillgång till vissa av artiklarna krävdes 

inloggning i databaserna vilken vi har haft tillgång till då vi arbetet via Universitetets 

internetuppkoppling. En forskningsöversikt från fackförbundet Vision (”Prövning och 

profession - en kunskapsöversikt om arbetsbelastning i socialtjänsten”, u.å.) användes också . 

Vid artikelsökningarna använde vi sökorden ”socialarbetare”, ”socialt arbete”, 

”socialsekreterare”, ”stress”, ”utbrändhet”, ”stressor”, ”socialworker”, ”social work”, ”stress”, 

”coping”, ”social” och ”burnout”. Sökorden användes i olika kombinationer i de olika 

databaserna. Vid sökning i Uppsala Universitets biblioteksdatabas användes kriteriet ”peer 

reviewed”, det behövdes inte vid sökningar i den andra databasen då alla artiklar som 

publiceras där är ”peer reviewed”. Sökprocessen ledde fram till 14 vetenskapliga artiklar som 

är referentgranskade (peer reviewed). 

2.1 Nordisk forskning 

Det som det framförallt finns forskning om är anledningar i flera aspekter. Anledningar till 

stress, anledningar till att sluta på jobbet och anledningar till att stanna kvar på ett stressigt 

jobb. Det finns också en del forskning kring hur socialsekreterare hanterar stress. En vanligt 

förekommande metod har varit enkätundersökningar.    

Pia Tham (2007) har undersökt vilka faktorer som påverkar socialsekreterare att söka nytt 

jobb med hjälp av en enkät. Den skickades till 309 socialsekreterare, som alla arbetade med 

http://www.ub.uu.se/
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barn och ungdom, i Stockholms alla stadsdelsnämnder och nästan alla svarade på enkäten. 

Resultatet visar att hälften av de med minst erfarenhet hade intentionen att byta jobb. Den 

största anledningen till detta visade sig vara bristen på en personalorienterad organisation. 

Alltså i vilken utsträckning personalen kände sig positivt uppmärksammade vid väl utfört 

arbete, kände sig omhändertagna och hur intresserade ledningen var av deras välbefinnande. 

Studien visade också att organisationskultur och ledarskap utgjorde viktigare faktorer än 

arbetsuppgifter när det gällde socialsekreterares intentioner att söka nytt jobb (Tham, 2007). 

En studie som fokuserar på de kvarhållande faktorerna i ett stressigt yrke genomfördes av 

Tarja Pösö och Sinikka Forsman (2013). Man utförde intervjuer i fokusgrupper med 

socialarbetare som hade olika lång erfarenhet av yrket. Trots att arbetet beskrevs som hektiskt 

upplevde de som arbetat längst att det relationsbaserade arbetet var det som var mest 

betydelsefullt till varför man stannat kvar. Vidare beskrev de som arbetat längst att 

professionellt stöd, metoder att hantera stress och att se frukten av sitt arbete som viktiga 

kvarhållande faktorer. 

Pia Tham och Gabrielle Meagher (2009) undersökte hur socialsekreterare ser på arbetsvillkor 

och arbetsuppgifter jämfört med andra offentlig anställda inom bland annat vård och 

barnomsorg. Resultaten visar på att socialt arbete jämfört med de andra grupperna upplevs 

som ovanligt krävande inom områden som arbetsbörda, komplexitet och kvalité på ledningen. 

Forskarna menar med bakgrund av studien att socialsekreterares upplevda ansträngning 

innebär att arbetsgivare bör förbättra arbetsvillkoren och ge mer stöd och uppskattning för det 

arbete som utförs. 

Forskarna Wanja Astvik och Marika Melin genomförde en studie kring hur personal inom 

hemtjänst, socialtjänst och barnomsorg hanterar hög arbetsbelastning genom en 

enkätundersökning (Astvik & Melin, 2012). Tre strategier för hur hög arbetsbelastning 

hanterades kunde urskiljas, self-support, voice och compencatory. Socialsekreterarna var 

överrepresenterade bland de som i huvudsak använde den senare strategin, compencatory, 

som gick ut på att arbeta mer intensivt, skippa lunchen eller andra pauser, ta med arbetet hem 

och ta på sig mer arbete än man hade utrymme för. Enligt studien verkade det som att 

socialsekreterare oftare än de övriga undersökta yrkena arbeta då de var sjuka och ta ut 

semester istället för sjukfrånvaro. Dessutom var sömnproblem vanligare i gruppen 

socialsekreterare. När forskarna studerade arbetsförhållandena blev det tydligt att de strategier 

som användes av denna grupp sannolikt var en följd av den extrema arbetsbelastning som 

karaktäriserade deras arbetsförhållanden. I rapporten understryks att användandet av denna 
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typ av copingstrategier innebär en högre risk för framtida sjukdom och ohälsa. Astvik och 

Melin för även en diskussion kring att det i vissa yrken kan vara svårare att stanna hemma vid 

sjukdom eftersom arbetet då staplas på hög vilket innebär en ännu mer orimlig arbetsbörda då 

man kommer tillbaka.  

En annan studie genomförd på samma material av Gunnar Aronsson, Wanja Astvik & Klas 

Gustafsson (2013) där återhämtning för personal som arbetade under hög stress undersöktes, 

visade att cirka hälften av socialsekreterarna tillhörde den fjärdedel av de anställda (inom 

förskolor, hemtjänst och socialt arbete) som beskrevs som ”inte återhämtade” (not recovered). 

Denna grupp karaktäriserades av svåra arbetsförhållanden och rapporterade sämre hälsa men 

hade trots det inte högre sjukfrånvaro, däremot sjuknärvaro. 87 % av de som tillhörde gruppen 

”inte återhämtade” beskrev bland annat att de inte hade tillräckligt med tid för reflektion och 

diskussion i arbetet. 

2.2 Internationell forskning 

I de databaser där vi sökt, främst elektroniska engelskspråkiga tidskrifter, verkade det finnas 

en dominans av amerikanska, brittiska och australiska studier bland den internationella 

engelskspråkiga forskningen. Liknande den nordiska på forskningen gick det också att se en 

viss inriktning mot olika aspekter utav orsaker gällande arbetssituationen och stress hos 

socialsekreterare som mer vanligt förekommande i den internationella forskningen. Först 

kommer studier som berör faktorer som på något sätt påverkar arbetssituationen för 

socialsekreterare och efter det följer studier som berör organisationen och socialt stöd. 

Slutligen kommer studier som undersöker ärendemängd och upplevelser av stress.  

Christianne J. Lane, Jan A. Nissly, Amy Levin & Michalle E. Mor Barak (2006) utförde en 

amerikansk studie som undersökte en stor grupp socialsekreterare inom området barn och 

ungdom. Man använde båda kvantitativa och kvalitativa metoder som antydde att mångfald, 

stress, exkluderande och icke-stöttande klimat hade en negativ inverkan på individen och 

tillfredsställelse med arbetet, vilket sammantaget riskerade att lede till en vilja att lämna sin 

anställning.  

Chris Lloyd, Robert King & Lesley Chenoweth (2002) utförde en australisk dokumentstudie 

som såg över tidigare forskning och litteratur inom området socialt arbete och stress ställde i 

studien två frågor utifrån materialet. Är socialsekreterare mer stressade än andra hälsoyrken? 

Vilka faktorer bidrar till stress och utbrändhet hos socialsekreterare? Utifrån sitt material fann 

de att socialsekreterare kan uppleva högre nivåer av stress än andra grupper i studien. Studien 
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fann även att aspekter av arbetet som berörde klientrelationer sällan beaktades i studier kring 

stress bland socialsekreterare. Detta samtidigt som den inneboende motsättningen inom 

socialt arbete mellan viljan att hjälpa och det handlingsutrymme som finns tillgängligt utgör 

en tydlig stressfaktor. Lloyd m.fl. (2002) framhäver även betydelsen av positiva faktorer som 

motverkar stress, främst socialt stöd. I en amerikansk studie som också kom fram till att stöd 

på något sätt kan vara en positiv faktor utfördes av Brenda D. Smith (2005). Studien hade en 

kvantitativ design och prövade hypoteser angående hur faktorer som yttre belöning, upplevt 

stöd från organisationen, stöd från chefer och arbetets inneboende värde påverkar viljan hos 

socialarbetare att stanna kvar på sitt arbete. Positiva faktorer enligt studien var att den 

enskilde socialarbetaren hade uppfattningen att arbetsgivaren förordade en balans mellan 

arbete och fritid, stöttande och kompetenta chefer och att det fanns få andra jobb tillgängliga. 

En liknande brittisk studie av Huxley m.fl. (2005) som tittade på attityder till stress hos 

personal inom socialpsykiatri (mental health social work) Forskarna använde en enkät och 

bad informanterna att skriva dagbok om sina upplevelser kring studiens tema. Studien blev 

efter analysarbetet strukturerad kring ett antal teman; arbetspress, personalfrågor, 

arbetstillfredsställelse och välmående, rekrytering och personalomsättningsfrågor samt att bli 

uppskattad. Slutsatserna från studien blev att informanterna värdesatte personliga möten med 

klienterna och informanternas engagemang gentemot klienterna var en viktig faktor för trivsel 

i arbetet. De faktorer som skapade mest otillfredsställelse härstammade från att inte känna sig 

uppskattade av sin arbetsgivare och det bredare samhället. I motsats till det var de mest 

tillfredställande stöd från kollegor och chefer. Studien rekommenderar att uppmärksamheten 

måste riktas mot ovanstående fenomen om man vill ha ett slut på problemen med hög 

personalomsättning rekrytering. 

Margaret Coffey, Lindsey Dugdill & Andy Tattersall (2009) genomförde en studie som 

använde kvalitativ och kvantitativ metod undersökte arbetsvillkor och livskvalité i socialt 

arbete för att kunna förstå vilka svårigheter som fanns och för att kunna utveckla metoder för 

att motverka dessa svårigheter. Orsaken som var tydligast i resultaten som stressande var 

arbetsbelastningen till följd av låg alltför låg bemanning.      

Nästa studie berör både faktorer och organisation. 

I en relativt ny irländsk undersökning av Paula (McFadden, Campbell, & Taylor, 2015) om 

bland annat utbrändhet hos socialarbetare som arbetar med barn och unga görs en genomgång 

av 65 artiklar med fokus på resultaten av de genomgångna artiklarna. Orsakerna till 
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utbrändhet indelades in två kategorier; organisation och individuell. Några orsaker till 

utbrändhet var enligt studien en alltför stor arbetsbörda, organisationsklimat, socialt stöd och 

utbildning och erfarenhet av arbete med barn och unga.      

Här följer en ny typ av studie i det avseende att den fokuserar på organisationen.  

I en jämförande studie av Thompson m.fl. (1996) om stress undersöks tre olika lokala sociala 

myndigheter. Fokuset i studien ligger på hur avdelningen för personalutveckling (human 

resource) stödjer socialarbetarnas upplevelse av arbetet. Studien avgränsar sig till att 

undersöka vilken roll organisationskultur kan spela och man introducerar begreppet ”culture 

of stress”, vilket innebär att organisationen omfattas av värderingar som har betydelse för 

arbetsrelaterad stress. Studien menar att organisationskulturen som få mycket stora 

implikationer vad gäller de anställdas upplevelsen av stress. 

Hide Yamatani, Rafael Engel & Solveig Spjeldnes (2009) har i en omfattande studie försökt 

fastställa en standard för en rimlig arbetsbelastning med hjälp av måttet ärenden. Man 

använde kvalitativ och kvantitativ metod samtidigt som man skuggade 34 handläggare inom 

barn och ungdom i sammanlagt 5600 arbetstimmar (ungefär en månad per handläggare). 

Antalet man kom fram till var att 16 eller 17 ärenden per månad utgjorde en rimlig 

arbetsbörda. 

Slutligen en lite äldre brittisk studie av Fiona Jones, Ben Fletcher & Keith Ibbetson, (1991) 

undersöker hur socialarbetare upplever stress och psykologisk ansträngning. Forskarna hade 

för avsikt att etablera i vilken utsträckning stress finns hos socialarbetare och hur stress ser ut 

för dem. Vidare var syftet att identifiera vilka delar av arbetet som var förknippade med låga 

nivåer av psykologisk hälsa. Resultatet visade att även om socialarbetare upplevde sitt arbete 

som tillfredsställande var arbetet samtidigt pressande vilket ledde till sämre service. De mest 

stressade var sjuka dubbelt så mycket som andra. Studien avslutar med slutsatsen att för att 

minska ansträngningen för socialarbetarna behöver det sociala stödet till dem öka och kraven 

reduceras. 

 

Sammanfattning 

Forskningens beskriver en relativt tuff verklighet, speciellt om du är nyexaminerad. Arbetet är 

belönande och stimulerande om socialarbetaren besitter rätt kompentens och verkar i rätt 

organisation annars finns stor risk att socialarbetaren blir stressad och det leder ofta till att 
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socialarbetaren mår dåligt, byter jobb, eller lite mer ovanligt lär sig hantera stressen. Det går 

att urskilja mönster och likheter i resultaten både från internationella och nordiska studier. 

Flera studier visar på att klientkontakten är en särskilt uppskattad del av arbetet. Det som 

framkommer och återkommer är en berättelse om en önskan om mer uppskattning från chefer, 

arbetsgivare och samhälle för det arbete och engagemang socialarbetaren upplever att man 

lägger in i arbetet. Samma dellösning visar också en del av forskningen på, att socialarbetare 

skulle må bättre om dem fick mer socialt stöd från chefer. Den viktigaste anledningen till att 

inte fler blir mer stressade tenderar att vara socialt stöd från kollegor. Vi har kunnat identifiera 

ett område som verkar lite mindre utforskat än andra och det berör olika upplevelser av stress 

vilket vi hoppas kunna tillföra ny kunskap till.     

Trots att alla artiklar inte direkt har med stress att göra är de relevanta ur olika perspektiv för 

vår undersökning. Våra teorival angränsar till vissa av artiklarna och de kan utgöra en grund 

till vår analys och förståelse för resultatet.  

 

3 Teori  

3.1 Begreppsförklaringar 

 

Stress och Stressor  

För att undersöka socialsekreterares upplevelser av stress krävs en definition av begreppen 

”stress”, och ”stressor”. Stressor är en benämning på de yttre påverkansfaktorer som kan leda 

till fysiska och psykiska stressreaktioner hos individen, och stress är ett samlingsbegrepp för 

dessa fysiska och psykiska stressreaktioner (Rydén & Stenström 2015, s. 43). Vi kommer i 

denna studie att göra en uppdelning mellan positiva och negativa stressorer. Positiva 

stressorer utgörs av stressorer som upplevs som stimulerande och utmanande för individen, 

medan negativa stressorer utgörs av upplevelser av hot eller fara (Lazarus & Folkman, 

1984).    

Rydén och Stenström (2015, s.43) menar att det inom forskningsvärlden saknas en tydlig 

konsensus kring innebörden av begreppet stress men att det i de flesta definitioner går att 

identifiera två centrala beståndsdelar. Den första utgörs av antagandet att stress uppkommer 

då individen utsätts för en yttre påverkan av en eller flera stressorer, vilka riskerar att orsaka 

stressreaktioner. Den andra beståndsdelen av begreppet utgörs av individens motståndskraft, 
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alltså förmåga att motstå påverkan av dessa stressorer. Stress uppkommer alltså utifrån denna 

definition i ett samspel mellan individ och miljö, då omgivningens krav överstiger individens 

resurser att bemöta dessa krav. 

 

Arbetsrelaterad stress  

I denna studie undersöker vi fenomenet arbetsrelaterad stress. Arbetsmiljöverket skriver att 

“arbetsrelaterad stress uppkommer som en konsekvens av belastande förhållande på arbetet”  

(”Stress - Arbetsmiljöverket”, u.å.).  

 

Stressymptom - stressrelaterad ohälsa 

Enligt stressforskaren Alexander Perski (2006) kan långvarig stress orsaka fysiska och 

psykiska skador på individen, i värsta fall mycket allvarliga. Perski menar att långvarig stress 

kan resultera i försämrade kognitiva förmågor hos individen, exempelvis nedsatt minne och 

inlärningsförmåga. Fysiska symptom som kan uppkomma är yrsel, hjärtklappning, trötthet, 

magproblem, muskelvärk och överkänslighet för ljus, ljud och lukter. Långvarig stress kan 

även orsaka i känslomässiga problem, som irritation, ångest, depressivitet, känslomässig 

avtrubbning- och instabilitet, dvs. snabba växlingar mellan olika känslolägen (Perski, 2006, 

s.96–109). En socialsekreterare som upplever en hög grad av emotionell stress riskerar att få 

en försämrad empatisk förmåga, vilket kan försvåra ett professionellt klientbemötande och 

svårighet att upprätthålla sociala relationer (”Folkhälsorapport 2009”, u.å.).  

 

3.2 Teoretiska analysmodeller  

För att analysera socialsekreterarnas upplevelser av arbetsrelaterad stress har vi valt att 

använda oss av Karasek och Theorells teori om krav, kontroll och socialt stöd, samt Lazarus 

transaktionsmodell. Vi kommer nu att presentera dessa teorier. Avslutningsvis kommer vi att 

presentera en arbetsfördelning mellan teorierna, det vill säga. en förklaring av hur de 

respektive teoretiska begreppen kommer att användas i vår analys.  

Karasek och Theorells krav-kontroll och stödmodell   

Karasek och Theorells krav-kontroll och stödmodell beskriver relationen mellan 

omgivningens yttre krav och individens resurser. Vi kommer inledningsvis att förklara de 

olika begreppen ”krav”, ”kontroll”, och ”stöd”, utifrån Karasek och Theorells definitioner. 
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Med “krav” menas både de fysiska och psykiska krav som en individ ställs inför i sitt arbete. 

Fysiska krav syftar här på den rent fysiska arbetsbelastningen som olika arbetsmoment kräver. 

Psykiska krav utgörs dels av individens upplevelse av kontrollförlust då arbetstiden inte 

räcker till för att utföra arbetsuppgifterna (Karasek & Theorell, 1990, s.32). Kravbegreppet 

innefattar även den psykiska påfrestning som följer av alltför monotona sysslor. En studie 

(Theorell, Svensson, Knox, & Alvarez, u.å.) fann i en forskningsstudie kring unga män med 

högt blodtryck att monotona, icke-stimulerande arbetsuppgifter ökar risken för högt blodtryck 

och höga adrenalinvärden. Psykiska krav kan även förstås som den mentala anspänning som 

är nödvändig för att genomföra en uppgift och anspänningen som kommer av kravet att 

koordinera flera arbetsuppgifter samtidigt (Karasek & Theorell, 1990, s.63).  

Begreppet “kontroll” omfattar dels kontroll i arbetet och dels över arbetet. Karasek och 

Theorell (1990, s.5) menar att en individs kontroll i arbetet bestäms av dennes professionella 

kompetens och över arbetet samt eventuella möjlighet att påverka beslut kring exempelvis 

arbetsrutiner och verksamhetsmål. Karasek och Theorell beskriver även kontrollen i arbetet 

som beroende av individens möjlighet att använda sina färdigheter. En arbetare som får 

användning av sina färdigheter upplever mer sannolikt en hög grad av kontroll i arbetet, då 

upplevelsen av kompetens medför en tillit till den egna förmågan att möta kommande 

utmaningar. Hög grad av kontroll medför att kraven betraktas som stimulerande och 

utvecklande utmaningar vilka ökar arbetarens kunskaper, färdigheter bidrar till personlig 

utveckling (Karasek & Theorell, 1990, s.192). Höga krav och liten egenkontroll riskerar att 

leda till fysiska och psykiska stressymptom. En viktig anledning till ohälsa är arbetarens 

upplevelse av att inte kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt (Karasek & Theorell 

1990, s.34). 

 

Krav-kontrollmodellen har med tiden utvecklats till att även inkludera begreppet “socialt 

stöd”. Karasek och Theorell (1990, s.70–71) skiljer mellan emotionellt- och instrumentellt 

socialt stöd, där det emotionella stödet utgörs av exempelvis uppskattning och känslan av att 

vara socialt accepterad i arbetsgruppen. De menar vidare att stöd från arbetskamrater och 

arbetsledning kan utgöra den viktigaste faktorn för att motverka stress i arbetet (Karasek & 

Theorell, 1990, s.135) Socialt stöd anses även, genom att den ger arbetaren social bekräftelse, 

ha en positiv effekt på arbetarens möjlighet att konstruera en positiv identitet och självbild. 

Ett instrumentellt stöd innebär arbetaren erhåller praktiskt stöd och hjälp i arbetet när detta är 

nödvändigt. 
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Lazarus transaktionsmodell 

Lazarus och Folkman (1984, s.12) definierar stress som en in process som uppkommer genom 

interaktion mellan person och omgivning. Enligt denna modell gör individen då den 

konfronteras av en stressor en bedömning av situationen, vilken sedan är avgörande för 

individens upplevelse. Individen gör dels en bedömning av vilka stressorer som finns i den 

givna situationen, och dels en uppskattning av huruvida de egna resurserna räcker till för att 

hantera denna situation. Lazarus och Folkman (1984, s. 22) kallar dessa två typer av 

bedömningar för primary- och secondary appraisal. Avgörande för individens bedömning 

och upplevelse av en situation är förmågan att skilja mellan relevanta och irrelevanta signaler, 

dvs. signaler som verkligen kräver en reaktion eller handling för att hantera, respektive 

signaler som kan ignoreras utan att det får någon negativ konsekvens. 

 

Lazarus och Folkman (1984, s 151–152) definierade tre copingstrategier, dvs. strategier för att 

hantera stressfulla situationer. Dessa kategorier är: problemfokuserade-, emotionsfokuserade-, 

samt omdefinierande copingstrategier. Den problemfokuserade copingstrategin syftar till att 

direkt försöka lösa eller minimera en upplevd hotfull stressor genom att påverka dess 

förutsättningar. Detta kan exempelvis vara att söka socialt stöd, vaccinera sig mot en sjukdom 

eller att ta på sig säkerhetsbältet när man åker bil (Lazarus & Folkman 1984, s. 260).  

Emotionsfokuserade coping är strategier för att på olika sätt försöka reducera den mentala 

effekten av den upplevda stressen. Emotionsfokuserade copingstrategier kan vara positiva 

eller negativa för en individs långsiktiga upplevelser av stress.  

Lazarus delade in copingstrategier i adaptiva och maladaptiva, där adaptiv coping omfattar de 

strategier som bidrar till långsiktigt, psykiskt välbefinnande, och maladaptiv coping medför 

ett försämrat psykiskt mående och ökad stress (Lazarus & Folkman, 1984, s.78–79). Exempel 

på adaptiv coping kan vara att söka tröst i en religiös tro, motion eller annan fysisk aktivitet, 

där individen genom positiva upplevelser reducerar eller förebygger stress. Exempel på 

maladaptiv coping är förnekelse, självanklagelse och verklighetsflykt. Huruvida en 

copingstrategi är adaptiv eller maladaptiv handlar om individens förhållningssätt till strategin; 

exempelvis kan fysisk aktivitet vara positivt eller negativt beroende på hur aktiviteten utförs. 

Vi kommer i vår analys av emotionsfokuserad coping att göra en åtskillnad mellan vad vi 

kallar specifika och generella copingstrategier, specifika strategier är avsedda att möta 

specifika, identifierade stressorer, medan generella strategier inte kan härledas till någon 
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specifik stressor. Exempel kan vara strategier för att hantera generell ångest, oro eller trötthet. 

Omdefinierande coping innebär försök att förändra den kognitiva upplevelsen av den 

uppkomna situationen, exempelvis genom att försöka förändra negativa förväntningar som 

orsakar stress (Lazarus och Folkman, 1984, s 273).  

 

Lazarus och Folkman använde sig även av begreppet copingresurser, vilket är ett 

samlingsbegrepp för individens sammanlaga resurser för att hantera stress. Dessa inte är 

konstanta över tid utan varierar till följd av olika omständigheter. Krav på anpassning, alltså 

krav på att utveckla nya copingstrategier för att bemöta nya stressorer, innebär en påfrestning 

på individen som riskerar att orsaka en stressreaktion (Lazarus och Folkman, 1984, s 158). 

Copingresurser är indelade i inre och yttre copingresurser. Inre copingresurser utgörs av 

personlighetsfaktorer som optimism, pessimism, självkänsla, och självkontroll, medan de 

yttre copingresurserna omfattar materiella resurser som ekonomisk standard samt 

tidsutrymme. Copingresurser påverkar hur en individ tolkar och bedömer en situation; vad 

den upplever hotfullt och vad den känner att den kan hantera (Lazarus och Folkman 1984, s. 

162). 

Arbetsfördelning mellan teorier  

Vi kommer här att presentera en arbetsfördelning kring hur våra olika teoretiska begrepp 

kommer att användas för att tolka empirin. För tydlighetens skull har vi valt att kursivera 

begreppen då de presenteras i löpande text.  

Arbetsfördelning - Karasek och Theorells krav, kontroll och stödmodell.  

Fysiska och psykiska krav kommer att användas för att beskriva positiva och negativa 

stressorer i generella termer, alltså de sammanlagda krav som, lyfta ur sitt specifika 

sammanhang, kan tolkas på en strukturell nivå. Kontroll i- och över arbetet. Dessa begrepp 

kommer att användas för att analysera individers resurser för att hantera stressorer i relation 

till krav, kontroll och stödmodellen. Kontrollbegreppet kommer även att användas för att 

analysera upplevelser av positiv stress och stimulans genom analys av samband mellan 

positiva och negativa stressorer. Socialt stöd – instrumentellt- och emotionellt kommer att 

användas för att, i relation till krav, kontroll och stödmodellen, tolka betydelsen av olika 

former av stöd stress för att motverka arbetsrelaterad stress.   

Arbetsfördelning - Lazarus transaktionsmodell 
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Copingstrategier. En copingstrategi utgörs av en individs medvetna eller omedvetna strategier 

för att hantera en specifik, situationsbunden stressor. Lazarus copingstrategier kommer att 

används för att analysera stressorer och strategier knutna till specifika situationer. Adaptiva 

och maladaptiva copingstrategier. Dessa begrepp används för att tolka skillnader mellan 

fungerande och icke-fungerande copingstrategier. Begreppen primary och secondary 

appraisal kommer att används för att analysera en individs situationsbundna bedömningar av 

stressorer, samt bedömningar av de egna resurserna som finns tillgängliga för att hantera 

dessa stressorer. De används även för att analysera en individs bedömning av olika stressorer 

som uppkommer samtidigt. Begreppen inre och yttre copingresurser kommer att användas för 

att analysera hur individens resurser i form av copingstrategier kan variera till följd av 

personlighetsfaktorer, ekonomiska ramar och tidsutrymme. Begreppet copingresurs kommer 

även att användas även för att förklara uppkomst av stress utifrån Lazarus transaktionsmodell, 

där bristande copingresurser ger upphov till stressreaktioner.  

 

Teoridiskussion     

Som vi tidigare nämnt är de flesta forskare överens om att stress uppkommer ett samspel 

mellan individ och miljö, då omgivningens krav överstiger individens resurser att bemöta 

dessa krav. Karasek och Theorells utgår ifrån dessa premisser i sin krav-kontroll och 

stödmodell, men de fokuserar i huvudsak på betydelsen av arbetets organisation och struktur 

för uppkomsten av stress. Karasek och Theorell (1990, s. 5) menar att faktorer utanför 

arbetets organisation; exempelvis ålder, utbildning och personlighet, också kan påverka 

uppkomsten av stressrelaterad ohälsa men att denna är sekundär i förhållande till arbetets 

organisation.  

 

Krav-kontroll och socialt stöd-modellen har kritiserats av forskare för att erbjuda en alltför 

generell förklaringsmodell för uppkomsten av stress, där individuella faktorer inte tillräckligt 

beaktats. Vi anser att modellen främst ger goda möjligheter att analysera stress i förhållande 

till strukturell kontext, vilket är en huvudanledning till varför vi valt denna teori. Däremot 

förklarar den inte varför upplevelser av stress ofta skiljer sig åt mellan individer som utför 

samma arbetsuppgifter under samma arbets-organisatoriska förutsättningar (Mark & Smith, 

u.å.). Lazarus transaktionsteori är en analysmodell som vi uppfattar erbjuder just det som 

Karasek och Theorell modell kritiserats för att sakna; det vill säga en mer djupgående analys 

av enskilda individers subjektiva motståndskraft mot stressorer.  
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4 Metod 

4.1 Metodologisk ansats 

I detta avsnitt följer en redogörelse för vår metodologiska ansats och motiveringar till de val 

vi gjort inom detta område.  

Eftersom vår målsättning är att få en förståelse för socialsekreterares subjektiva upplevelser 

har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Genom kvalitativ metod ges möjlighet att 

förklara, tolka, samt erhålla en fördjupad kunskap kring undersökningsmaterialet, det vill säga 

socialsekreterarnas upplevelser (Kvale & Torhell, 1997, s.34). Kvalitativ metod används när 

ett av studiens metodologiska syften är stärka och ge individer mandat att dela med sig av sina 

berättelser och samtidigt rubba maktbalansen mellan studiens upphovspersoner och studiens 

deltagare (Creswell, 2013, s.48). Vår förståelse av kvalitativ metod ger även utrymme till att 

analysera berättade upplevelser utifrån teoretiska perspektiv (Larsson, Lilja, & Mannheimer, 

2005, s.92).    

Vår studie följer i fenomenologisk forskningstradition i den meningen att studien fokuserar på 

upplevelser (Kvale & Torhell, 1997, s.42). Vidare beskrivet fokuserar fenomenologiska 

studier på att samla in data från personer som upplevt ett fenomen och tolkar sedan fram en 

essens av det upplevda. Tolkningarna består av vad personerna upplevde och hur de upplevde 

dem (Creswell, 2013, s.76). Den vetenskapsfilosofiska bild som manifesteras i fenomenologi 

är socialkonstruktivism (Creswell, 2013, s.24) Vilket ontologiskt innebär att verkligheten är 

konstruerad genom vår levda erfarenhet och i interaktion med andra. Epistemologiskt blir 

kunskap till mellan den som forskar och den utforskas med hjälp av individuella erfarenheter 

(Creswell, 2013, s.36).       

Viktiga steg i fenomenologisk forskning är bland annat att först bestämma om det problem 

forskaren valt att undersöka är möjligt att undersöka med hjälp fenomenologisk metod. Det 

övergripande problem vi valt är arbetssituationen för socialsekreterare och mer konkret 

krocken mellan arbetsgivarens krav på effektivitet och produktion och arbetstagarens krav på 

en dräglig och rimlig arbetsmiljö. Vidare måste forskaren identifiera ett fenomen inom det 

tidigare nämnda problemet. Det fenomen som intresserade oss och som vår studie således 

undersöker är arbetsrelaterad stress och hur socialsekreterare upplever det fenomenet. Steg 

som är viktiga är också datainsamling från individer som upplevt fenomenet, vilket ofta sker 
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genom intervjuer (Creswell, 2013, s.81). Därefter följer dataanalysen som kännetecknas av att 

forskaren går från små smala enheter till större bredare enheter (Creswell, 2013, s.82). 

Rapporten ska försöka hitta en essens av upplevelsen innehållandes vad informanterna har 

upplevt och hur de har upplevt fenomenet.  

Slutligen kan i vår förståelse av fenomenologi sägas att vi kommer redogöra för vår egen 

förförståelse av stress för att visa läsaren vad som i resultat och analysdelen är informanternas 

upplevelse och vår egen upplevelse av fenomenet stress (Creswell, 2013, s.78 - 79). 

Vi har valt denna forskningsdesign för att den passar vårt syfte och frågeställningar i den 

mening att vi genom denna design får ett fokus på upplevelser. 

 

4.2 Urval 

Vårt urval byggde på antagandet att socialsekreterare någon gång under sitt yrkesliv haft 

minst en upplevelse av stress.  

Alla tio informanter var socialsekreterare. Våra informanter var både män och kvinnor i 

åldersspannet 26 - 61 med arbetslivserfarenhet från två till 16 år. De tio socialsekreterarna 

som deltog som informanter var fördelade på två olika Socialtjänster och fyra olika enheter 

som var försörjningsstöd, mottagning, bostäder och missbruk. Processen tog ungefär två och 

en halv vecka från första mail till sista genomförd intervju.  

 

4.3 Datainsamling 

I detta avsnitt beskrivs processen hur vi kon i kontakt med informanterna och bokade 

intervjuer. Vidare följer en kort motivering kring valda intervjumetod.  

Vi valde att genomföra vår datainsamling med en semistrukturerad intervju. Vi mailade 

personer i chefsställning på tre Socialtjänster i mälardalsregionen och frågade med hjälp av 

två bifogade brev (se bilagorna ett och två), ett riktat till chefer och ett till socialsekreterare, 

om det var ok att vi utförde intervjuer på deras arbetsplatser. Vi hade gjort praktik på två av 

de tre Socialtjänsterna så vi valde dessa för att öka chanserna att få tag på informanter. Om 

dessa chefer tyckte det var ok skulle de maila ut det andra bifogade brevet till 

socialsekreterarna som innehöll en formell förfrågan, en kort presentation av studien och dess 

syfte, information kring etiska frågor och slutligen våra kontaktuppgifter. De socialsekreterare 
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som var intresserade blev i brevet instruerade att återkomma med ett förslag på tid om denne 

var intresserad att delta. Instruktionerna till socialsekreterarna var att ta kontakt direkt med 

oss för att skapa en trygghet från att chefen skulle veta vilka som deltog, vilket skulle kunna 

begränsa informanternas svar i känsliga frågor. Utfallet blev att två socialsekreterare hörde av 

sig via sms eller mail. Vi kom överens med dessa individer om tid och plats. Vi erbjöd oss att 

komma till dem på deras arbetsplats för att de skulle behöva offra så lite tid som möjligt på 

intervjun. På grund av att en av oss gjort praktik där föll det sig naturligt att andra som 

arbetade där kom fram och undrade vad vi gjorde där och när vi förklarade det hade vi efter 

ett tag fem ytterligare intervjuer. De tre återstående intervjuerna var två resultatet av 

personliga kontakter som vi skaffat oss under praktiken och en var en vän till en av oss sen 

tidigare. Dessa tre personers chefer hade också gett dem sin tillåtelse till att delta i studien.  

Intervjuerna genomfördes i nio fall på informantens arbetsplats, antingen i ett besöksrum, på 

informantens kontor eller ett fikarum med möjlighet att stänga dörren. Vi hade bett om en 

timme av deras tid för att kunna genomföra de enligt våra instruktioner minst 45 minuter 

långa intervjuerna. Intervjuerna började med att först ordna tekniken, vi spelade in ljud med 

dator och telefon. Efter det gick vi igenom förutsättningarna och informerade om att 

informanten när som helst kan avbryta utan vidare förklaring eller att vi ifrågasätter och att 

informanten i efterhand kan ta tillbaka vissa svar om hen ångrat sig. Information gavs också 

om att informanten enbart svarade på de frågor hen ville svara på. Slutligen informerade vi att 

resultatet kommer redovisas på ett sådant sätt att det blir mycket svårt att identifiera vem som 

sagt vad. Efter det fyllde informanten i ett skriftligt samtycke till att medverka i studien. 

Därefter startade intervjun. Den ene av oss tog rollen av huvudintervjuare och den andre intog 

en mer försiktig roll men med uppgift att komma med följdfrågor. Uppdelningen gjordes för 

att minska risken för missförstånd och att prata i munnen på varandra. Men en total frihet 

fanns för oss båda att ställa frågor. Då uppdelningen fungerade bra för att få fram material och 

för flytet i intervjun behöll vi dessa roller intervjuserien ut, förutom när vi var på egen hand. 

Efter intervjun småpratade vi lite med informanten för att ge utrymme kring tankar och 

funderingar kring intervjun och vi bad om synpunkter på vår egen insats som intervjuare för 

att bli bättre till nästa intervju. Efter detta satte vi oss ner för att diskutera igenom våra 

respektive tolkningar av svaren för att se hur vi uppfattat saker.  Den tionde intervjun 

genomfördes i informantens hem då en av studiens författare var vän med hen. Informanten 

fick samma information som de övriga informanterna och fyllde också i en 

samtyckesblankett. Denna intervju blev mer informell och avspänd dels genom 
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vänskapsrelationen men också det faktum att intervjun genomfördes i hens hem. Sju 

intervjuer genomfördes med båda författarna närvarande. och tre med bara en av författarna.  

Tanken med intervjuguidens bilaga tre) utformning var att den skulle ge oss möjlighet att få 

svar på våra frågeställningar och att den skulle ge möjlighet till ett öppet samtal som rör sig 

kring några förutbestämda områden.    

Oavsett vilken filosofisk position eller forskningsparadigm som används i en studie måste 

data samlas in. När det är frågan om fenomenologiska studier är sannolikheten stor att du 

kommer samla in data genom intervjuer (Howell, 2013, s.193). Intervjuer är en 

datainsamlingsmetod som tillåter beskrivning och utvärdering likväl som metoden tar hänsyn 

till personliga variationer och tillåter historiska data. Den innefattar mellanmänskliga 

förhållanden och en social dynamik som kommer avgöra och forma den kunskap och 

förståelse som samlas in. Kunskap och medvetenhet om denna dynamik gör att forskaren med 

en större förmåga kan tolka och skapa kunskap. Den semistrukturerade intervjun utgår från 

fasta förutbestämda frågor men lämnar fritt utrymme att samtidigt avvika från intervjuformen 

till en mer öppen diskussion (Howell, 2013, s.198). Den semistrukturerade intervjun är 

enklare för oerfarna intervjuare att genomföra med möjlighet till följdfrågor och en bredare 

diskussion, samtidigt som man håller sig på rätt spår (Howell, 2013, s.199). 

 

4.4 Dataanalys 

Vi har valt analysmodellen meningskoncentrering som Kvale & Torhell (1997, s.178) 

beskriver som en empirisk fenomenologisk metod och som kan användas till komplexa och 

omfattande intervjutexter. Metoden passar vår övergripande forskningsdesign på så sätt att 

den kännetecknas av:  

“[...]trohet mot fenomenen, livsvärldens företräde, ett deskriptivt förhållningssätt, 

beskrivning av situationen utifrån intervjupersonens synvinkel […]” (Kvale & Torhell, 

1997 s.177) 

Efter transkribering av de tio intervjuerna, sammanlagt drygt sju och en halv timmes intervju, 

genomförde vi de fem steg som analysmodellen består av. Först (1) läste vi igenom alla 

intervjuer för att få en uppfattning av helheten. Därefter (2) fastställde vi meningsenheter som 

de uttryckts av informanten. I steg tre (3) kodade vi om meningsenheterna till centrala teman 

utifrån informantens perspektiv som det uppfattades av oss. I detta steg försökte vi också 
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tolka informanternas svar så fördomsfritt det gick. I nästa steg (4) ställdes studiens 

forskningsfrågor till meningsenheterna. Till varje tema som framkom ställdes våra tre 

forskningsfrågor. I det sista steget (5) kopplar vi hela intervjuns centrala tema teman samman 

för att skapa en deskriptiv text den tidigare så kallade essensen. Metoden innebär alltså att 

materialet koncentreras till mer relevanta innebörder som är kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar (Kvale & Torhell, 1997 s.177).  

De teman som framkom efter vår dataanalys var stressymptom, arbetsmängd och tid, 

klientkontakt, arbetets organisatoriska ramar, betydelsen av stöd, samt generella 

emotionsfokuserade copingstrategier. Efter vardera rubriker delanalyserade vi med 

utgångspunkt i de teorier som var lämpliga utifrån den empiriska kontexten. De teorier som 

förekommer i resultatdelen är Lazarus & Folkmans transaktionsmodell och Karasek & 

Theorells krav-kontroll och stöd-modell.   

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet är ett begrepp som används inom forskning för att värdera en studies 

tillförlitlighet (Bryman, 2011, s. 49). Inom kvantitativ forskning påvisas reliabilitet genom att 

studien är möjlig att återupprepa med samma resultat. Eftersom kvalitativa studier syftar till 

att undersöka och beskriva olika fenomen saknas oftast kvantifierbara mätbara data för att en 

återupprepning av studien ska vara möjlig. Då kvalitativ forskning syftar till att upptäcka och 

beskriva ett visst fenomens kvalitéer och inte utför en direkt mätning är reliabiliteten något 

som inte enkelt att fastställa. (Larsson, Lilja, & Mannheimer, 2005) menar därför att frågan 

om reliabilitet inom kvalitativ forskning inte är meningsfull att diskutera utifrån de 

bedömningskriterier som används inom kvantitativ forskning.  

Problemet med validitet inom kvalitativ forskning handlar i grunden om vi verkligen 

empiriskt undersöker det som vi på den teoretiska nivån påstår att vi undersöker. Begrepp 

som är användbara i denna diskussion är begreppsvaliditet, resultatvaliditet och reliabilitet. 

Begreppsvaliditet innefattar två saker. Först en överensstämmelse mellan teoretisk definition 

och operationell indikator och för det andra frånvaron av systematiska fel. Resultatvaliditet 

innebär att man undersöker det vi påstår att vi undersöker. Begreppen hänger ihop genom att 

god begreppsvaliditet plus reliabilitet ger god resultatvaliditet. Vilket också kan uttryckas som 

frånvaron av systematiska fel och osystematiska fel. Begreppsvaliditet och resultatvaliditet 

kan också läggas ihop för att tillsammans ge en gemensam innebörd till begreppet intern 
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validitet. Medan däremot extern validitet handlar om resultatens generaliserbarhet (Larsson 

m.fl., 2005, s.61).           

Åtgärder som vi vidtog för att öka trovärdigheten i vår studie var designkontroll och 

trovärdighet hos undersökaren. Med designkontroll menas en medvetenhet kring urvalet, att 

vi som genomför studien väljer individer som har goda förutsättningar att ge relevant 

datamaterial. Inom samma begrepp, designkontroll, ryms också en medvetenhet kring 

tidpunkt för intervju (Larsson m.fl., 2005, s.113).    

Validitet kan beskrivas som ett mått på om en studie undersökte det som var avsedd att 

undersöka (Kvale & Torhell, 1997, s.85). Det som var viktigt för oss i genomförandet av 

studien var att vårt datamaterial var rikt på information om det som vi studerade, att våra 

informanter verkligen gavs möjlighet att i lugn och ro ge detaljrika beskrivningar kring våra 

frågeställningar. Validiteten i kvalitativ forskning är kopplad till läsarens möjlighet att skapa 

sig en klar och tydlig bild angående det undersökta fenomenet med hjälp av resultatet och 

analysen som presenteras. Givet det ovanstående var följaktligen vår egen förmåga kring att 

intervjua, kontrollera, ifrågasätta, och tolka viktiga i diskussionen kring validitet (Larsson, 

Lilja och Mannheimer 2005, s.117).  

4.6 Etiska överväganden  

Studien har utförts i enlighet med de regler och rekommendationer som Vetenskapsrådet 

publicerat (2002). Publikationen nämner fyra huvudkrav på forskning för att den ska anses 

som etisk korrekt. De fyra huvudkraven är en konkretisering och tydliggörande av 

individskyddskravet och de är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebar att vi informerade varje enskild informant om deras roll i vår 

studie och under vilka villkor de deltog  

I enlighet med samtyckeskravet inhämtade vi av varje informant samtycke. Via en 

samtyckesblankett, som informanten undertecknade, informerade vi om att deras 

medverkande var helt frivillig och att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande utan 

några negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet innebär att de deltagande i en studie skall ges konfidentialitet i så stor 

utsträckning som möjligt vilket bland annat betyder att data som insamlats ska förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av den. För vår studie har konfidentialitetskravet bland 
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annat fått effekten att vi presenterat resultaten på ett sådant sätt att det försvårar identifiering 

av en enskild informant (Vetenskapsrådet, 2002).  

Det sista av de forskningsetiska principerna är nyttjandekravet och föreskriver att insamlad 

data endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Detta var något som vi 

informerade om vid intervjuerna. 

Individskyddskravet ska vid varje studie alltid vägas mot forskningskravet. Resonemanget 

kring ett forskningskrav bygger på tanken att forskning är viktigt för individens och 

samhällets utveckling och därför har samhället och dess medlemmar ett berättigat krav på att 

det bedrivs forskning av hög kvalité. Inför varje studie ska eventuell skada (fysisk och 

psykisk), kränkning eller förödmjukelse för individen som deltar i studien vägas mot värdet 

av den kunskap som kan bli resultatet av studien (Vetenskapsrådet, 2002). De etiska 

överväganden som vi tagit extra hänsyn till är om det framkommer kritik mot arbetsgivaren 

under intervjuerna som, om arbetsgivaren skulle få reda på vem det var som yttrade den 

kritiken, skulle kunna vara negativ för den enskilde informanten. Det finns visserligen ett krav 

på anonymitet men risken finns för att alla som intervjuas hamnar i arbetsgivarens onåd då 

eventuell kritik mot arbetsgivaren kan framkomma. Vi bedömer dock den risken som liten då 

vi har informanter från två olika Socialförvaltningar. Sättet det skulle kunna framkomma på är 

genom de citat från transkriberingar vi publicerat. Därför valde vi att inte skriva ut någon 

form av identitetsmarkör i anslutning till citaten. Även om någon mot förmodan skulle kunna 

identifiera en person via ett enskilt citat är det nästintill omöjligt att koppla det till något annat 

citat. Allt för att informanten som deltog i studien skulle känna sig trygg och därigenom ge 

oss så utförliga svar som möjligt. 

 

5 Resultat 

 

I denna del kommer vi att presentera resultatet av våra tio intervjuer. 

Vi kommer först att, under rubriken Empiripresentation av upplevda stressymptom, göra en 

kort presentation av våra informanters upplevelser av olika fysiska och psykiska 

stressymptom relaterade till arbetet. I detta avsnitt avser vi att påvisa förekomsten av 

arbetsrelaterad stress bland våra informanter, där förekomsten av stressymptom kommer att 

motiveras utifrån Perskis forskning om stressrelaterad ohälsa.   
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Därefter kommer vi att presentera en förklaringsmodell för uppkomsten av arbetsrelaterad 

stress där vi, utifrån Karasek och Theorells teori om krav, kontroll och socialt stöd, samt 

Lazarus transaktionsmodell, försöker svara på frågorna: vilka faktorer utlöser arbetsrelaterad 

stress, och vilka eventuella strategier använder socialsekreterare för att förebygga, reducera 

och undvika arbetsrelaterad stress? Vi har, utifrån det sammanlagda intervjumaterialet, 

identifierat fem aspekter av arbetet som vi anser är särskilt relevanta för att undersöka 

upplevelser av arbetsrelaterad stress. Dessa aspekter utgör teman utifrån vilka vårt resultat; 

alltså vår empiri, tolkning av empiri samt teoretiska analyser, kommer att presenteras. De fem 

aspekterna av arbetet har vi valt att kalla: arbetsmängd och tid, klientkontakt, arbetets 

organisatoriska ramar, betydelsen av stöd, samt generella emotionsfokuserade 

copingstrategier. Här följer en kort förklaring av respektive aspekt: 

Arbetsmängd och tid avser de aspekter av arbetet som har betydelse för informantens 

upplevelse av att ha tid att utföra den faktiska arbetsmängden. Denna aspekt presenteras med 

underrubrikerna ärendemängd och dokumentation, sysslolöshet och svårighet att planera 

dagen. 

Klientkontakt handlar om betydelsen av klientkontakt för socialsekreterarnas upplevelser av 

stress. 

Arbetets organisatoriska ramar handlar om hur informanterna vill utföra sitt arbete kontra hur 

de kan utföra det, alltså vilket handlingsutrymme de har utifrån organisationens ramar. 

Betydelsen av stöd handlar om betydelsen av stöd av arbetsledning och kollegor. 

Generella emotionsfokuserade copingstrategier utgörs av olika strategier för att hantera 

stressreaktioner som inte går att direkt koppla till några specifika stressfaktorer. Detta kan 

vara strategier för att reducera exempelvis ångest, oro och trötthet. Vi har valt att presentera 

generella copingstrategier i ett separat tema eftersom vi anser att dessa kan kopplas till något 

av våra övriga teman.   

Vi har, av etiska skäl, valt att helt anonymisera citaten. Däremot har vi, i syfte att underlätta 

presentationen av våra resultat och underlätta för läsaren att orientera sig i materialet, valt att 

numrera citaten. Till följd av den mängd teoretiska begrepp vi använder oss av i vår analys 

har vi, för att underlätta för läsaren, valt att kursivera dessa.  
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5.1 Empiripresentation av upplevda stressymptom 

Här följer en presentation av vår empiri kopplad till våra informanters upplevelser av fysiska 

och psykiska stressymptom. Dessa stressymptom kommer att motiveras utifrån Perskis 

forskning om arbetsrelaterad stress. Syftet med detta avsnitt är således att visa på förekomsten 

av arbetsrelaterade stressymptom, inte att förklara dessa symptomen utifrån några teoretiska 

begrepp. En förklaringsmodell kopplad till teoretiska begrepp kommer att presenteras i avsnitt 

5.2. 

Våra informanter berättade om en mängd stressymptom, varav vissa kan kopplas direkt till 

arbetet, medan andra upplevelser som exempelvis irritabilitet och svårigheter att upprätthålla 

sociala relationer är svårare att klart fastställa orsakerna till. Själva stressreaktionerna hade 

uppkommit på olika platser; ibland på kontoret i direkt anslutning till en specifik stressande 

händelse, ibland hemma eller på väg till arbetet.  

Av intervjumaterialet framgår att ett flertal av informanterna upplevde olika stressymptom. 

Det vanligast förekommande stressymptomen tycks vara fysisk och psykisk trötthet. Vissa 

informanter berättade om fysiska symptom som bältros och yrsel, vilka de själva trodde var 

arbetsrelaterade. 

1. “Jag håller på att köra in i bilen framför, mina sinnen är inte med jag är yrslig […]   

Stress kan få allvarliga konsekvenser utöver den enskilde socialsekreteraren. I citatet ovan var 

informanten nära krocka med en bil, vilket hen förklarade berodde på arbetsrelaterad stress. 

Alexander Perski (2006) beskriver yrsel och trötthet som exempel på fysiska, stressrelaterade 

symptom. Perski beskriver även hur långvarig stress kan leda till känslomässiga problem och 

försämrade kognitiva förmågor. En informant berättade om hur hen upplevde en mental 

avtrubbning som gjorde att hen inte längre kände stress. 

2. ” […] jag har varit stressad så länge att jag nästa tappat känseln för det […]” 

Perski (2006) beskriver hur emotionell stress kan leda till ett försämra psykiskt mående, 

exempelvis genom upplevelse av känslomässig avtrubbning. 

De flesta av informanterna beskrev arbetet som stundvis roligt, trots upplevelser av stress. 

Samtidigt uttryckte flera av dem att de ibland har svårt att känna glädje i arbetet. 

3. “Men när det är hundra ärenden och fyra nybesök i veckan, då kanske det inte är så kul 

att gå till jobbet.” 
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Informanternas beskrivningar av svårigheter att känna glädje i arbetet skulle kunna vara en 

effekt av emotionell stress. Perski (2006) påtalar även att en aspekt av stressymptom såsom 

psykisk utmattning kan ha en påverkan på sociala relationer. Ett par av informanterna uppgav 

att deras stressupplevelser medförde negativa, sociala konsekvenser.  En informant berättade 

hur hen har en mindre frekvent kontakt med familj och vänner under perioder av upplevd 

stress. I citatet nedan ser vi exempel på hur stress kan medföra konsekvenser för sociala 

relationer:   

4. Jag inbillar mig när jag går hem, att nu tänker jag inte på det här längre, för det gör jag 

inte. Men det kanske ändå påverkat mig. Nu till exempel lever jag själv men jag måste åka 

hem till mina hundar varje dag, hos mitt ex. I höstas sa jag till honom, jag går in här nu, jag 

vill INTE ha kaffe, jag vill INTE prata. Han har jobbat i branschen också, han sa till mig, 

alltså du kan inte fortsätta så här, det går ju inte att prata med dig. Då förstod jag att nu går 

det inte, nu är gränsen nådd liksom. 

Samma informant berättade därefter: 

5. “Sen är det ju en annan effekt av det här och det är ju att många män fattar ju inte vad 

man håller på med, kan inte förstå att det är så krävande.” 

Emotionell stress kan enligt Perski även ha en negativ effekt på individens förmåga att 

upprätthålla sociala relationer. I ett av citaten ovan beskriver informanten hur hen undvek 

social kontakt till på sin fritid och att det, till följd av sitt eget agerande, kunde vara svårt att 

upprätthålla parrelationer (Perski 2006).  

 

5.2 Förklaringsmodell: fem aspekter av arbetet 

                               

5.2.1 Arbetsmängd och tid 
 

Ärendemängd och dokumentation 

En slutsats som vi dragit ur det sammanlagda intervjumaterialet är att informanternas 

upplevelser av stress nästan alltid, på ett eller annat vis, kan kopplas till en upplevelse av 

alltför stor arbetsbelastning. Av central betydelse för den totala arbetsbelastningen är 

ärendemängden, det vill säga antalet klienter som varje socialsekreterare handlägger. 

Ärendemängden har en direkt påverkan på mängden dokumentation som måste göras; ju fler 

ärenden desto mer dokumentation. Våra informanter hade delvis skiftande arbetsuppgifter, 

men vi har ändå identifierat ett antal arbetsuppgifter som är gemensamma för alla våra 
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informanter och som vi anser är relevanta för att tolka arbetsmängd relaterat till stress. En 

arbetsuppgift som alla informanter menade var stressande var dokumentation. 

6. ” […]vi har orimliga krav på oss när det gäller dokumentation, vi måste ju dokumentera 

men frågan är varför vi måste dokumentera så mycket. 

Flera informanter menade att ärendemängden främst påverkades av huruvida arbetsgruppen 

hade full bemanning eller inte, och att en låg bemanning var en viktig orsak till stress i 

arbetet. En informant som arbetade på en enhet som var kraftigt underbemannad till följd av 

sjukskrivningar och uppsägningar berättade följande: 

7. Sen ska vi såklart följa upp ärenden, vilket går jättebra om man har 35-40-45 stycken, 

men nu, vissa av oss har haft upp emot 100 ärenden. Vilket ju har gjort att det varit 

omöjligt att hålla koll. Jag har jättemycket struktur och rutin och vet hur man ska hantera 

saker och ting, men jag känner att, vi har nått vägs ände liksom, vi klarar inte så mycket 

mer. 

I citat 6 och 7 beskriver informanterna sin arbetssituation med orden “orimliga krav”, 

“omöjligt att hålla koll” samt “vi har nått vägs ände”, vilket visar på deras upplevelser av 

stress till följd av en alltför stor ärendemängd och alltför höga dokumentationskrav. Tolkat 

utifrån krav-kontroll och stödmodellen tyder detta på att de fysiska kraven, dvs. den fysiska 

arbetsbelastningen, översteg informantens resurser vilket resulterade i en stressreaktion. I citat 

7 berättar en informant att hen hade “jättemycket struktur och rutin”, men trots detta upplevde 

stress. Detta kan tolkas som att informanten, trots stor kompetens och goda förutsättningar att 

uppnå vad Karasek och Theorell kallar “kontroll i arbetet”, inte förmådde hantera de negativa 

stressorerna. Det faktum att nästan alla informanter uppgav arbetsmängden som stressande 

stärker hypotesen att den upplevda stressen med största sannolikhet kan härledas till alltför 

stora fysiska krav, snarare än brist på resurser. Informanternas gemensamma upplevelser av 

arbetsmängden som stressande, leder således till slutsatsen att upplevelsen av stress i detta fall 

är strukturellt snarare än individuellt betingad. Den tidsbrist som följer av en alltför stor 

arbetsmängd orsakade kontrollförlust hos informanterna där kompetensen helt enkelt inte 

räckte till för att hantera situationen.  

Kraven på dokumentation uppgavs vara utformad utifrån lagstiftning och riktlinjer och variera 

från situation till situation. Dokumentation som inte upplevdes vara lika prioriterad som andra 

arbetsuppgifter, som till exempel att boka plats på avgiftning eller betala ut ekonomiska 

medel till en klient sköts ofta upp med upp till en vecka. 
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8. “Alltså, mycket av det som kan prioriteras bort, alltså i mitt jobb, nu blir det kanske lite 

mycket detaljer, men till exempel en förlängningsansökan. Nån som är placerad men 

ansöker om en förlängd placering, då kanske man redan kan ge klienten besked, men det 

man ska skriva där är inte akut, så det kanske man gör efter att beslutet har gått ut, om man 

inte hinner. Det är väl en sån grej som man kan tycka att, det är mer ok att släpa med.” 

Att skjuta viss dokumentation på framtiden kan tolkas utifrån Lazarus teoretiska begrepp 

problemfokuserad copingstrategi, där informanten försöker att handgripligen, om än 

tillfälligt, reducera upplevelsen av den negativa stressorn. Att omprioritera dokumentation 

upplevdes av flera informanter som en endast tillfällig lösning på ett problem, eftersom de 

ändå förr eller senare behövde göra arbetet. Att skjuta arbetsuppgifter på framtiden kan tolkas 

som en maladaptiv copingstrategi som endast ger en tillfällig stresslindring och, som Lazarus 

beskriver, riskerar att bidra till ökad stress och ett försämrat psykiskt mående. 

Omprioriteringen medför dessutom ett ständigt inflöde av nya stressorer som informanten 

måste värdera och mobilisera resurser för att bemöta. Lazarus beskriver att krav på 

anpassning till nya stressorer innebär en mental påfrestning som riskerar att reducera 

individens copingresurser, alltså dess generella motståndskraft mot stress, vilket i 

förlängningen kan bidra till utvecklande av stressreaktioner.     

Informanterna beskrev att kravet på dokumentation ofta gjorde att arbetet tog mer tid än det 

behövde göra samt att den tog tid från andra, viktigare sysslor, framförallt klientarbetet. 

9. Administrationen tar jättemycket tid, som nån annan kunde göra, så att man skulle 

kunna jobba mer med förändringsarbetet […]” 

Samtidigt uttryckte flera informanter en förståelse för dokumentationskraven då det enligt 

informanterna är ett uttryck för rättssäkerhet.  Tolkar man denna situation utifrån Lazarus 

teoretiska begrepp primary- och secondary appraisal, kan man se att informanterna tvingas 

göra en bedömning av två skilda stressorer; dels rädslan för dokumentationens eventuella 

negativa konsekvenser, och dels övertygelsen att dokumentation är viktig och därför måste 

göras. Vi tolkar det som att informanten här ställs inför ett slags inre värdekonflikt där två 

arbetssysslor som upplevs viktiga ställs mot varandra och där yttre copingresurser för att 

hantera stressorerna, det vill säga ekonomiska medel och tidsutrymme, saknas.  Informanterna 

får till följd av denna värdekonflikt svårt att utföra en secondary appraisal, dvs. svårt att 

tydligt identifiera relevanta och irrelevanta stressorer i situationen. Detta menar Lazarus är en 

riskfaktor för att utveckla negativa stressreaktioner eftersom individen får svårt att mobilisera 

strategier för att hantera stressorer. Detta kan utgöra en delförklaring till varför informanterna 

upplever arbetsrelaterad stress. 
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Andra arbetsuppgifter som alla våra informanter menade tar mycket tid i anspråk är 

telefonsamtal med klienter, anhöriga och andra myndigheter. En av våra informanter ansåg att 

mycket av hens arbetstid gick till att gå på möten som hen ofta upplevde som onödiga. En 

annan faktor som, utifrån intervjumaterialet, visade sig ha en viss betydelse för 

arbetsbelastningen är stöd från kollegor och arbetsledare. Detta kommer vi att prata närmare 

om under rubriken 5.2.4 Betydelsen av stöd. 

Sysslolöshet 

Trots en ofta stor arbetsbörda och tidsbrist berättade ett par av informanterna om hur de 

ibland upplevde sysslolöshet, och att detta kunde vara stressade.  

10. “Visst känner jag stress ibland, när det blir mycket [...] Jag har varit med om när det 

inte händer nåt på jobbet också, och det är värre det [...] det är bra om det händer saker hela 

tiden så att dagarna går lite fortare. Det ska vara lite action tycker jag.” 

Sysslolösheten, alltså upplevelsen av att ha för lite att göra är svår att koppla till en specifik 

stressor, utan innebär snarare en brist på stimulans. Karasek och Theorell menade att en brist 

på stimulerande arbetsuppgifter utgör vad de kallade psykisk krav på individen, vilket kan 

förklara informanternas upplevelse av sysslolösheten som stressande. Informantens uttryck att 

hen önskar “lite action” kan tolkas som en önskan om en professionell utmaning; en möjlighet 

att få användning av sina professionella färdigheter. När informanten inte får använda sina 

färdigheter reduceras hens upplevelse av kontroll i arbetet, vilket ger en negativ 

stressreaktion. 

Sysslolöshet kan sannolikt även upplevas stressande för någon som behöver utföra en 

arbetsuppgift, men som av någon anledning inte har möjlighet därtill. Denna är en form av 

sysslolöshet som alla informanterna hade erfarenhet av. 

11. Nåt som faktiskt är frustrerande, kommer jag på nu, är kontakter med andra 

myndigheter, som sjukvården, andra delar av socialtjänsten, och även klienten när det går 

via telefon. Det kan ju vara så svårt att få tag i personen man söker. Då kanske man sitter 

med ett ärende som man har tid att jobba med just nu, men så får man inte svar från andra 

personer. Då ringer man och så kanske man får vänta, lämnar ett meddelande på 

telefonsvararen och sen ringer personen aldrig upp. Sen får man svar efter kanske 2–3 

dagar. Så man sitter med ärendet och vill jobba, men kan inte komma vidare som man hade 

tänkt. […] Där känner jag att, man skulle vilja göra nånting mer eftersom man inte vet hur 

allvarligt det är med den här personen, hur snabbt den behöver hjälp. Och under tiden man 

väntar kommer det nya saker som man behöver jobba med.” 

Som vi ser av citat 11 här ovan uttryckte informanten en önskan att vilja, men inte kunna, 

utföra arbetsuppgifter. Tolkat utifrån Karasek och Theorells begrepp kontroll över arbetet 
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upplevde informanten sig sakna möjlighet att påverka sin arbetsrutin, vilket Karasek och 

Theorell menar innebär en kontrollförlust över arbetet. Informantens önskan att arbeta kan 

tolkas som ett uttryck för en önskan att återta kontrollen över arbetet och därigenom reducera 

upplevelsen av stress. Utöver den eventuella stress som kommer av att ett arbetsmoment 

skjuts på framtiden uttrycker informanten även en oro över klienten, samt att nya 

arbetsuppgifter kan inkomma, vilka medför ytterligare psykiska krav som måste hanteras. En 

faktor som i detta sammanhang framstår som betydelsefull för informantens möjlighet till 

kontroll över arbetet är beroendet av andra myndigheter. Beroendet av andra myndigheter, 

vilket i stor utsträckning kan sägas karaktärisera yrket, bidrar till en generellt låg grad av 

kontroll över arbetet, vilket enligt Karasek och Theorell försvårar hanteringen av stress. För 

att försöka hantera dessa typer av stressorer visade sig planering vara det vanligaste sättet, 

vilket vi kommer att gå in på i nästa avsnitt. 

Det är viktigt att emfasera att majoriteten av informanterna uppgav att de arbetar i en mer 

eller mindre konstant tidsbrist. Dessa berättelser om sysslolöshet, om än få till sitt antal, är 

ändå viktiga att undersöka då de visar på en motsägelse i materialet. Det ligger också ett värde 

i att försöka få en djupare förståelse för det intrikata förhållandet mellan positiva och negativa 

stressorer. Alltså; varför ett fenomen som upplevts ha orsakat negativ stress vid ett tillfälle, en 

annan gång upplevts som positivt och stimulerande. Utifrån krav-kontroll och stödmodellen 

har vi konstaterat att en alltför stor arbetsbörda riskerar att medföra en upplevelse av 

kontrollförlust över arbetet, samtidigt som vissa informanter berättar om upplevelser av stress 

till följd de psykiska krav som kan härledas till en brist på stimulans och låg grad av kontroll i 

arbetet. Detta kommer vi att ta med oss i vår vidare resultatanalys. 

Svårighet att planera arbetet 

De flesta av våra informanter berättade om upplevelser av oförutsägbarhet i arbetet som 

gjorde det svårt för dem att planera arbetsdagen. Som redan nämnts uppgav alla våra 

informanter att de nästa alltid svarar om telefonen ringer. Ett mottaget telefonsamtal eller en 

via fax inkommen LVM-anmälan från landstinget medför att saker som informanterna skulle 

vilja göra vid en specifik tidpunkt ofta måste skjutas på framtiden. informanterna beskriver 

hur deras arbetsdag består av en kontinuerlig prioritering och omprioritering av 

arbetsuppgifter; vilka arbetsuppgifter som kräver omedelbar hantering och vilka som kan 

göras senare. En informant berättar: 
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12. ”Det kan ju vara en klient som ringer och mår jättedåligt och har återfallit i missbruk 

och då blir det någonting man måste prioritera. Sen kan det vara ett låsbyte som inte är lika 

prioriterat, men båda sakerna måste ju göras”. 

I följande citat beskriver en av våra informanter sin uppfattning om betydelsen att 

kontinuerligt planera en oförutsägbar arbetsdag: 

13. ”En dag då det ringer mycket och jag inte riktigt får tillfälle att sätta mig ner och skriva 

ner vad jag ska göra, ok nu måste jag ringa det telefonsamtalet, sen dokumentera. Sätta sig 

ner och skriva ner ett telefonsamtal, anteckna några stödord över vad som sades. Och 

dokumentationen är ju oerhört viktig, det ska ju helst ske direkt. Så en dag då det händer 

mycket, jag är på försörjningsstöd i ett ärende så ska jag börja anteckna det men så ringer 

telefonen igen och så måste jag gå. Då kan det ju bli många bollar i luften, och då kan det 

ju bli så att man sorterar in saker i hjärnan och tänker på det, lite då och då, för jag måste ju 

komma ihåg det, då är jag ju tröttare efter den dagen. Då vill jag ju sätta mig ner och skriva 

ner. Vissa saker glömmer jag ju inte, som att skriva en utredning, men det är ändå skönt att 

skriva ner att, ”ska skriva utredning”, då tror jag att i min hjärna så släpper jag det på ett 

bättre sätt, då behöver jag inte tänka på det.” 

En konsekvens av denna ständiga omprioritering är att det sällan är möjligt att planera en 

arbetsdag i förväg, vilket flera informanter upplevde vara en riskfaktor för stress. I citatet 

ovan uttryckte informanten en önskan att, genom att få möjlighet att kontinuerligt planera sin 

dag, lindra de psykiska påfrestning som uppstår genom kravet att koordinera flera 

arbetsuppgifter samtidigt. Med att “kontinuerligt planera” menar vi möjligheten för 

socialsekreteraren att planera om arbetsdagen parallellt med att arbetsuppgifterna 

omprioriteras. 

Utifrån Lazarus transaktionsmodell tolkar vi informantens önskan att planera arbetet, som en 

önskan att kunna använda sig av en emotionsfokuserad copingstrategi för att hantera de 

beskrivna stressorerna, men att detta inte var möjligt till följd av tidsbrist. Denna tidsbrist kan 

förstås som bristande yttre copingresurser att hantera stressorer. Informantens uttryck att 

planering gör att hen ”släpper jag det på ett bättre sätt”, tolkar vi som att planeringen 

reducerar den mentala effekten av stressorn. Informantens beskrev en upplevd trötthet dagen 

efter om hen inte fått möjlighet att planera dagen. Denna trötthet tolkar vi som en 

stressreaktion vilken uppkommer då informantens copingresurser sinar till följd av den 

psykiska anspänning som kommer av att inte kunna hantera stressorn.  

Eftersom att de flesta av våra informanter gav uttryck för stress till följd av svårigheten att 

planera arbetet, så finns det anledning att även analysera denna form av stress ur ett 

strukturellt perspektiv. Utifrån krav, kontroll och stödmodellen kan informanternas vilja att 

planera arbetet tolkas som en önskan att lindra de psykiska krav som uppstår genom kraven att 
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koordinera flera arbetsuppgifter samtidigt. Önskan att planera kan även ses som en önskan att 

ha det beslutsutrymme kring arbetets organisation som krävs för att erhålla vad Karasek och 

Theorell kallar “kontroll över arbetet”. Informanternas gemensamma upplever tyder på att 

arbetets struktur ger socialsekreterarna dåliga förutsättningar till kontroll över arbetet 

samtidigt som de psykiska kraven är höga, vilket Karasek och Theorell menar medför en risk 

för stress.  

5.2.2 Klientkontakt 

Alla våra informanter uttryckte att arbetet som socialsekreterare hade ett positivt värde för 

dem, trots en ofta hög arbetsbelastning och negativ stress. Vad detta värde bestod i varierade 

något mellan informanterna, men en tydligt återkommande berättelse är betydelsen av 

kontakten med klienterna och möjligheten att göra en positiv skillnad för dem. En informant 

berättar om ett klientmöte där en klient sagt följande: 

14. ”Ni fick mig att känna mig som en människa, som att jag var värd nåt”. Och då blir det 

sådär, jaja, då har jag i alla fall behandlat henne, rätt liksom. Och hon var NÄSTAN på väg 

att ordna ett boende. Det är ju sådana saker som gör att man ändå tycker det är värt att 

jobba. Inte att jag får någonting personligen, men att det ändå betyder någonting för de 

människor som går här. 

Detta citat säger något om betydelsen av klientmötet för informanten, där mötet inte enbart 

värderades utifrån praktiska, konkreta mått på framgång; i det här fallet huruvida klienten fått 

en bostad eller inte, utan på klientens upplevelse av att, med sina egna ord: känna sig som en 

människa med ett värde. Önskan att arbeta med direkt klientkontakt, genom exempelvis 

stödjande eller motiverande samtal, är något som alla våra informanter gav uttryck för. 

Nästan alla våra informanter uttryckte en önskan att vara tillgängliga för sina klienter, främst 

via telefon, utifrån klienterna egna önskningar därom. Vi fann i vårt intervjumaterial att 

nästan alla socialsekreterare, nästan alltid, valde att svara i telefon då det ringde. Detta trots 

möjligheten att stänga av telefonen för att kunna koncentrera sig på andra viktiga uppgifter. 

Valet att göra detta motiverades i flera fall med informantens egen önskan att finnas 

tillgänglig för sina klienter. 

15. ”Man vill ju vara, tillgänglig och, finnas till lags för sina klienter. Det är nog inte så 

många klienter som bryr sig jättemycket om, om sin utredning. Dom vill hellre att man ska 

vara tillgänglig på annat sätt.” 

En tolkning av de teoretiska begreppen krav och kontroll över arbetet utifrån Karasek och 

Theorells teori, kräver en tydlig uppfattning av vad informanten vill göra; hur informanten 



 

30 

 

önskar utföra sitt arbete, vilket sedan kan vägas mot vad informanten kan göra; alltså hens 

handlings- och beslutsutrymme. Vi har konstaterat att nästan alla våra informanter uttryckte 

en stark önskan att utföra arbetsuppgifter som inbegriper en direkt klientkontakt. Som citat 15 

visar upplevde informanterna att även klienterna hade ett behov av att kunna nå dem, främst 

via telefon, samt att informanterna uttryckte en önskan att tillmötesgå klienterna i detta. En 

upplevelse av hög kontroll över arbetet tolkar vi som beroende av informanternas möjlighet 

att utföra de arbetssysslor som de värderar, alltså särskilt de arbetssysslor som inbegriper 

klientkontakt. Detta menar vi även är en trolig delförklaring till varför de svarar i telefonen, 

trots en hög arbetsbelastning. Informanterna väljer att, av olika anledningar, svara på ett 

klientsamtal trots tidsbrist och en önskan att utföra andra arbetsuppgifter. Detta uppfattar vi 

medför psykiska krav på individen som riskerar att orsaka en stressreaktion.  

En annan viktig aspekt av klientkontakten som framgick av intervjumaterialet var den oro 

som informanterna ibland kände över klienterna. Informanterna delade generellt 

uppfattningen att oro för klienterna sällan orsakade kraftig stress, men de flesta av 

informanterna kunde redogöra för ett mindre antal tillfällen då klientkontakter gett dem svåra 

stressupplevelser. En informant berättade om sina känslor efter ett möte med en man som 

hotade att ta sitt liv: 

16. “[…] ingen gick oberörd ifrån det, att ”Gud nu har han tagit livet av sig när jag 

kommer tillbaka på måndag.” 

Samma informant förklarade hur hen idag, flera år senare, reflekterade kring detta möte: 

17. “Han lyckades manipulera så pass hårt [...] Det händer ju naturligtvis att folk hotar med 

det, när man inte får som man vill, men han lyckades nog på något vis att spela an på 

strängar som jag inte visste att jag hade och DÅ hade jag svårt att koppla av. Den 

semestern, den sommaren, var inte kul.” 

I dessa två citat; 16 och 17, beskrev informanten hur hen upplevt kraftig stress till följd av att 

en man hotat ta sitt liv. Informanten beskrev hur hen i efterhand förändrat sin uppfattning om 

den tidigare stressupplevelsen. Hen beskrev senare mannen som manipulativ och inte 

självmordsbenägen som hen tidigare trott.  

Tolkat utifrån Lazarus transaktionsmodell kan detta förstås som en omdefinierande coping, 

där informanten reducerade sin upplevda stress genom att ändra sin egen tolkning av 

situationen. Utifrån Lazarus transaktionsmodell kan man tolka att förklaringen till detta ligger 

i de skilda förväntningar som socialsekreteraren bar på i varje enskilt klientmöte, där hens 

negativa förväntningar orsakade en stressreaktion. Det faktum att mannen inte tog sitt liv vid 
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det tillfälle då han hotade om det bidrog säkert också till informantens möjlighet att 

omdefiniera situationen. Vi tolkar informantens beskrivning av sin stressupplevelse som en 

form av psykisk stress. Hens uttalande och tonfall uppfattar vi tydde på en svår personlig, 

psykisk, och relativt långvarig stressupplevelse. Ett möjligt sätt att tolka situationen, är att 

informanten saknade inre copingresurser i form av exempelvis självkänsla eller självkontroll 

för att hantera mannens hot om att ta sitt liv. En sådan slutsats är möjligtvis något spekulativ; 

en djupare undersökning av informantens upplevelse skulle krävas för att få klarhet i denna 

fråga.  

 

Utifrån intervjumaterialet drar vi slutsatsen att klientkontakten både beskrivs som en positiv 

drivkraft och som en orsak till stress, alltså både som en både potentiellt positiv och negativ 

stressor. Även om klientkontakten var något som informanterna menade att de har för lite av 

kunde den i vissa fall orsaka en kraftig stressupplevelse. 

5.2.3 Arbetets organisatoriska ramar 

När vi nu fastslagit att klienterna värderar klientkontakten, trots enstaka stressupplevelser, 

leder frågan vidare till huruvida informanterna hade möjlighet att utföra den typ av 

klientarbete som de tydligt uttryckte att de värderar. Flera av våra informanter berättade att 

vissa arbetsuppgifter som inbegriper klientkontakt, exempelvis nybesök på mottagning för 

försörjningsstöd samt uppföljning, prioriteras lägre under perioder av hög arbetsbelastning. 

Men vad händer då när informanterna inte hinner med arbetsuppgifter som de värderar, 

samtidigt som de utför en mängd arbetsuppgifter som de anser oviktiga? Vad som uppstår 

skulle kunna förstås som en konflikt mellan inre och yttre krav eller önskningar; alltså 

organisationens yttre krav på exempelvis en omfattande dokumentation, kontra 

socialsekreterarens inre önskan att utföra mer klientarbete. Att inte kunna utföra arbetet på det 

sätt man önskar innebär ett begränsat handlingsutrymme, vilket utifrån Karasek och Theorells 

teorimodell kan tolkas som en bristande kontroll över arbetet. 

Det är viktigt att poängtera att socialsekreterarnas upplevelse av organisationens ramar; alltså 

hur arbetet borde organiseras utifrån gällande lagar, förordningar och föreskrifter, varierade 

mellan olika individer. En informant beskriver exempelvis de mer människovårdande 

klientsamtalen som viktiga utifrån organisationens ramar: 
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18. ” […] vi ska vara serviceinriktade, med MI som vi ska utgå ifrån och så vidare. Att 

vara serviceinriktad handlar för mig om att lyssna, visa empati. Jag har inte alltid några 

svar utan jag bara lyssnar, och det är många som ringer som bara vill bli lyssnade på.” 

  

Alla informanterna uppgav också att de skulle önska att det fanns större möjligheter till 

klientkontakt, men att de inte hinner detta. Vissa informanter berättar att de, när de har tid 

över, brukar ringa till klienter för att fråga hur den mår, eller liknande frågor som inte absolut 

måste göras utifrån de yttre, organisatoriska kraven på socialsekreteraren. Detta kan, utifrån 

Lazarus transaktionsmodell, tolkas som en problemfokuserad coping där socialsekreteraren 

genom att ringa klienten överbryggar diskrepansen mellan sina inre önskningar och 

organisationens krav. 

Lagar, regler och förordningar utgör organisatoriska ramar som reglerar arbetet för 

socialsekreterare, och som vi har konstaterat upplever informanterna dessa ramar som alltför 

snäva för att de ska kunna utföra det arbete som de önskar. Även om de flesta av 

informanterna uttryckte denna önskan var det endast ett fåtal som uttryckte vad vi uppfattade 

som ett kraftigt missnöje med organisationen. En informant berättade följande: 

19. “Men att organisationen aldrig sätter sig, att vi aldrig får jobba i lugn och ro, att det 

kommer nya direktiv, det är klart att förändring är bra, det är inte det jag säger, men det 

blir ryckigt och knyckigt och det är budgeten som styr, och vi är politikerstyrda och jobbar 

under en nämnd, vilket gör att jag tror att organisationen blir väldigt svajig. Det är mycket 

genom åren att man vänder kappan efter vinden, sen är det nån trend man ska jobba efter 

och det läggs ner ENORMA summor på att man ska gå nån utbildning som kanske inte alls 

ger nånting, att man inte tar till vara de egna resurserna i det hus man sitter i, utan att man 

säger nej till saker, till exempel som det gjorts på [-]. Om nån på [-] föreslår att vi går steg 

ett så säger någon ”nej det ska du inte göra för att det inte är relevant”, sen tar man en 

JÄTTEDYR handledare.” 

Ur citat 19 framgår informantens missnöje över att “hela tiden” behöva hitta nya 

arbetsmetoder. Utifrån Lazarus transaktionsteori kan man tolka detta som att nya 

arbetsmetoder innebar nya stressorer som informanten måste förhålla sig till. För att hantera 

dessa nya stressorer krävdes alltså nya strategier. Copingstrategier utvecklas i den process 

som Lazarus kallade primary- och secondary appraisal, där individen bedömer och värderar 

den nya stressorer samt de egna resurserna att bemöta dessa. Denna process är energikrävande 

och riskerar att uttömma individens copingresurser och orsaka en stressreaktion. En möjlig 

tolkning är att informantens kritik av organisationen är ett uttryck för stress som uppstått till 

följd av uttömda copingresurser. Informanten uttryckte även kritik mot vad hen upplevde som 

ett resursslöseri inom organisationen, att organisationen inte tar tillvara de anställdas resurser, 
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samt en brist på gehör för de anställdas åsikter. Upplevelsen av organisationens brist på tillit 

till den anställde samt brist på handlingsutrymme reducerar troligtvis individens 

copingresurser ytterligare, vilket i förlängningen kan leda till stressreaktioner.  

Den upplevelse som informanten ger uttryck för i citat 19 skulle, genom krav, kontroll och 

stödmodellen, kunna tolkas utifrån ett strukturellt perspektiv. Informantens berättelse ger 

uppslag till slutsatser kring bristande socialt stöd och låg grad av kontroll i arbetet till följd av 

socialsekreterares upplevelser av att deras resurser inte tas tillvara. Eftersom en sådan kritik 

endast uttrycktes av ett fåtal av våra informanter har vi inte möjlighet att med säkerhet 

fastställa dessa upplevelsers generaliserbarhet för socialsekreteraryrket i stort.  

5.2.4 Betydelsen av stöd 

Gemensamt för alla våra informanter var att de alla lyfte fram socialt stöd, oftast i form av 

kollegor men också från arbetsledare, som mycket viktigt för att hantera stress. Här berättade 

en informant hur hens arbetsledare ibland fungerade som ett stöd i arbetet: 

20. “När jag känner att det blir för mycket, att nu är det inte kul att gå till jobbet, då brukar 

jag hugga tag i en chef, senast var det väl [-} och så får hon hjälpa mig att göra en lista. 

Ok, vad behöver jag göra, prioritering i det. Det skulle jag kunna göra själv men det är 

väldigt skönt att ha en utomstående som hjälper till med det, då sätter jag ord på det på ett 

annat sätt” 

I citat 20 beskriver informanten hur arbetsledaren ibland hjälper hen att ”göra en lista” och att 

”prioritera”, vilket utifrån Karasek och Theorells teoretiska begrepp socialt stöd kan förstås 

som en form av instrumentellt stöd. Vi tolkar det som att informanten även upplevde att 

hjälpen att prioritera utgjorde ett emotionellt stöd, där hen upplevde det som “skönt” att någon 

utomstående “satte ord” på det hen gjorde. De flesta informanterna hade generellt positiva 

upplevelser av stöd från arbetsledning, men det fanns även avvikande uppfattningar. En 

informant upplevde sig skuldbelagd av arbetsledningen när arbetsbördan var stor. 

21.“Den enda gången, det är när du får hjälp att prioritera i dina arbetsdokument och det är 

när det håller på att gå åt helvete, och då handlar det inte om att du blir hjälpt utan då 

handlar det om att du blir stjälpt, nu pratar jag bara rakt ut, för då blir det att det ändå 

kastas tillbaka på dig som individ, att det är du som inte har lyckats prioritera så att alla får 

det dom ska.” 

Karasek och Theorell beskriver socialt stöd som den kanske viktigaste faktorn för att 

motverka stress i arbetet. I citat 21 beskrev informanten hur arbetsledningen gav 

instrumentellt stöd, men att detta gavs ”när det håller på att gå åt helvete”, vilket vi tolkar som 

ett uttryck för att stödet kom alltför sent. Informanten uttryckte även en upplevelse av att bli 
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skuldbelagd vid de tillfällen hen behövde instrumentellt stöd. Informanten beskriver ett 

scenario där hen behöver instrumentellt stöd, men samtidigt vet att ett sådant stöd även 

medför ett skuldbeläggande. Vi tolkar denna form av instrumentellt stöd som negativt och 

stresskapande, snarare än stressreducerande. Vår tolkning är att informanten, genom sina 

ordval och tonfall, gav uttryck för en ilska och besvikelse över arbetsledningens agerande. 

Utifrån det teoretiska begreppet socialt stöd, tolkar vi informantens upplevelse att ha blivit 

skuldbelagd som en upplevelse av ett bristande emotionellt stöd. Lazarus beskriver socialt 

stöd som viktigt för att ge individen en social bekräftelse. Vår tolkning är att ett 

skuldbeläggande av individen även försvårar hens möjlighet att konstruera en positiv identitet 

och självbild, vilket riskerar att leda till ökad stress.  

En aspekt som nästan alla informanterna omnämnde som ett stöd i arbetet var 

arbetskollegorna. De flesta av informanterna berättade att de ofta brukar be kollegor om råd i 

praktiska frågor, exempelvis hur de ska dokumentera ett ärende. De påtalade även betydelsen 

av det sociala stöd de upplevde genom att dela upplevelser med varandra, exempelvis i 

fikarummet på rasten.  Utifrån intervjumaterialet framgick att arbetskollegor ofta utbyter stöd 

mellan varandra. Utifrån krav, kontroll och stödmodellen tolkar vi stödet som både är av 

instrumentell och emotionell karaktär. Det instrumentella stödet i form av exempelvis 

praktiska råd är något som de flesta informanter värdesatte, särskilt de som var nya i arbetet. 

Det emotionella stödet verkade lika viktigt och lika vanligt förekommande. I följande citat 

förklarar en informant betydelsen av att dela upplevelser med kollegor:   

22.“Efter ett besök så frågar man ofta varandra, ja men ”hur gick det?”, och då kan man få 

ur sig det, få återkoppling, och så vidare. Det ser jag som oerhört positivt. Sen delar vi ju 

roliga saker också, en klient som blivit beviljad lägenhet, då sitter man ju med ett leende på 

läpparna och det är klart att det smittar av sig.” 

Tolkat utifrån krav, kontroll och stödmodellen ser vi att informanten i citat 22 samtalets 

dubbla stödfunktion med orden “då kan man få ur sig det, få återkoppling”, där att få ur sig 

det visar på samtalets terapeutiska, emotionella stödfunktion, och att ”få återkoppling” den 

instrumentella, praktiska stödfunktionen. 

Även om informanterna oftast upplevde stödet mellan kollegor som positivt fanns det även 

informanter som hade en mer blandad upplevelse. En informant med stor erfarenhet efter 

många år i yrket berättade följande: 
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23. [...] vi har jobbat under konstant stress. Sen blir det ju så att, har man jobbat länge som 

jag och har dörren öppen så kommer det ju folk, jag kan inte stänga dörren. Men det är ju 

ett val jag gör själv. 

I denna situation såg man inget utbyte av stöd mellan kollegor, utan ett mer enkelriktat stöd 

där informanten var givare snarare än mottagare av stöd. Informantens uttryck att hen ”inte 

kan stänga dörren” tyder på en önskan att slippa ge stöd, vilket tyder på att informanten 

upplevde detta som ett psykiskt krav. Vår tolkning är alltså att socialt stöd, om än viktigt och 

ofta kopplat till upplevelser av stressreducering, i vissa fall även kan bidra till en ökad stress. 

I en diskussion eller analys av socialt stöd är det viktigt att urskilja vilka former av stöd som 

ges och vilka som inte ges. Som vi nämnt hjälpte specialisthandläggare till med exempelvis 

prioritering, och kollegor utbytte både instrumentellt och emotionellt stöd mellan varandra.  

Under intervjuerna ställde vi frågor om huruvida informanterna använde sig av Lazarus 

copingstrategier för att hantera stress. En i sammanhanget intressant iakttagelse, var att 

informanternas berättelser uppvisade ett tydligt mönster som kan kopplas till Karasek och 

Theorells begrepp socialt stöd. Nästan alla informanter delade nämligen uppfattningen att de, 

ofta genom olika typer av copingstrategier, fått lära sig själva hur de ska hantera stress i 

arbetet. Vi identifierade alltså här ett tydligt mönster av ett bristande socialt stöd vad gäller 

stresshantering. Vissa informanter berättade att de fått viss hjälp genom handledning kring 

hur de ska förhålla sig till exempelvis klienter som farit illa, men att de själva, genom egna 

erfarenheter och kunskap, fått lära sig att hantera den stress som kommer av exempelvis 

dokumentationskrav och tidsbrist. En informant berättade: 

24. “Ja det handlar ju om att hantera stress och en sak kan jag säga, att du får aldrig nån 

hjälp med det, du får aldrig lära dig det, det är helt upp till dig.” 

Nästan alla informanterna beskrev alltså sitt arbete som stressigt, samtidigt som de uttryckte 

en avsaknad av stöd och hjälp kring hur de ska hantera denna stress. Tolkat utifrån krav, 

kontroll och stödmodellen har en nyanställd socialsekreterare troligtvis, till följd av 

oerfarenhet, låg grad av kontroll i arbetet. Detta i kombination med de psykiska krav som 

kommer av inlärandet av nya arbetsuppgifter utgör en risk för stressrelaterad ohälsa. En 

möjlig tolkning av intervjumaterialet är att det ömsesidiga stödet mellan socialsekreterare 

utgör en form av “internutbildning”, där socialsekreterare handleder varandra internt i 

stresshantering. Detta skulle i så fall kunna ha en kompenserande effekt för den upplevda 

bristen på socialt stöd.    
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5.2.5 Generella emotionsfokuserade copingstrategier 

Lazarus beskriver emotionsfokuserade copingstrategier som olika strategier avsedda att 

reducera den mentala effekten av en upplevd stressor. Som vi tidigare nämnt använder vi 

begreppet generella emotionsfokuserade copingstrategier för att presentera strategier som inte 

kan härledas till någon specifik stressor utan avser att hantera mer generella stressreaktioner 

som ångest, oro eller trötthet. 

Något som framgick tydligt av vårt intervjumaterial var betydelsen av fritidsaktiviteter, fysisk 

aktivitet, sociala relationer, mm, utanför arbetet för att hantera stress. Alla informanterna gav, 

på olika sätt, uttryck för betydelsen av dessa strategier. Utifrån denna information drog vi 

därför slutsatsen att hälsofrämjande faktorer som goda sociala relationer, fysisk aktivitet och 

fritid, utgjorde strategier som informanterna, medvetet eller omedvetet, använder för att 

förebygga och reducera arbetsrelaterad stress. Vi vill förtydliga att detta inte innebär att vi 

kommer att inkludera eventuella stressfaktorer utanför arbetet, eftersom vi anser att dessa inte 

faller inom ramen för vad som kan sägas vara arbetsrelaterat. Här följer ett par citat som 

belyser betydelsen av generella emotionsfokuserade copingstrategier: 

25. “Det som räddar mig det är att jag sover, på nätterna, jag har inga problem med 

sömnen. Sen har jag ju ett liv utanför jobbet. Dels har jag ju huset som jag måste hålla nån 

slags ordning i, sen har jag hundarna, sen har jag ganska mycket kompisar, och intressen. 

Jag går ju och dansar, det är min grej. Som i söndags, jag tar bilen tolv mil upp till [...] och 

sen dansar man. Ingen alkohol, det finns bara kaffe där. Det är jättebra för att rensa 

hjärnan. Sen skogen då, med hundarna.” 

En annan informant berättade om betydelsen av fysisk träning: 

26.“- För mig är den väldigt viktig. Oavsett hur mycket som är igång så hjälper det otroligt 

mycket om jag får till träningen. Hur trött jag än är, och känner att, nu orkar jag inte träna, 

så får jag bara till träningen så kopplar jag bort allt i en och en halv timme. Bara fokusera 

på vad man ska göra, övningen, och lyssna på musik.   

K: Så om du känner stress så minskar den genom träningen? 

- Ja, jag tror det, definitivt. Man sover bättre, orkar mer, det är jättepositivt. “ 

Lazarus menar att positiva upplevelser genom promenader, dans, eller annan form av fysisk 

träning kan vara hälsofrämjande så länge de är adaptiva, alltså så länge de skapar ett 

välmående på lång sikt och inte motiveras av verklighetsflykt, leder till ohälsosam excess, 

osv. Informanternas berättelser tyder att dessa copingstrategier är adaptiva, vilket Lazarus 

menar bidrar till psykiskt välbefinnande.  
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Utifrån intervjumaterialet tolkar vi fysisk träning och goda sociala relationer som 

betydelsefulla för utvecklandet av inre copingresurser som exempelvis en positiv självbild 

och självkänsla. Lazarus hävdar att självbilden har betydelse för individens tillgång till 

copingresurser, och en positiv självbild ger bättre förutsättningar att hantera stress i arbetet. 

Informanten beskriver i citat 26 hur den fysiska träningen gav en förbättrad sömn. Perski 

(2006) menar att god sömn är betydelsefullt för att hantera stress i arbetet, vilket vi menar 

stärker vår tolkning att fysisk träning kan betraktas som en form av generell 

emotionsfokuserad copingstrategi.   

 

 

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

De flesta av informanterna berättade om upplever av fysiska och psykiska stressymptom. 

Vanliga rapporterade stressymptom var fysisk och psykisk trötthet och svårighet att känna 

glädje i arbetet, vilket för vissa av informanterna medförde negativa, sociala konsekvenser 

genom svårigheter att upprätthålla goda, sociala relationer. Informanterna ansåg själva att 

dessa stressymptom var arbetsrelaterade, och resultatet av vår analys ger stöd för att detta 

sannolikt stämmer. Vi säger “sannolikt” eftersom att alternativa förklaringar inte är möjliga 

att helt utesluta, vilket vi kommer att diskutera närmare i avsnittet 6.4 diskussion av 

relationen mellan resultat och metod. Vad vi däremot kan konstatera är att en övervägande 

majoritet av informanterna delade uppfattningen att deras stress var arbetsrelaterad, samt 

uppfattningar om vad som orsakade stress i arbetet. En alltför stor ärendemängd och höga 

krav på dokumentation, svårigheter att planera arbetet och krav på ständiga omprioriteringar 

som inte alltid hinner göras, känslan av att inte kunna utföra tillräckligt mycket klientarbete, 

upplevelsen av brist på socialt stöd av arbetsledning kring stresshantering, särskilt för de som 

är nya i arbetet. Dessa utgjorde, enligt informanterna själva, de huvudsakliga faktorerna 

bakom upplevelserna av stress. Utan att gå in i detalj på dessa stressfaktorer finns det ändå ett 

värde i att fundera på betydelsen av dessa gemensamma upplevelser för vår sammanlagda 

analys. Utgår man ifrån slutsatsen att ett påstående stärks om det delas av flera, betyder detta 
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att informanternas stress till stor del sannolikt är arbetsrelaterad, samt att de orsaksfaktorer 

som utpekas sannolikt är korrekta.  

Utifrån vår teoretiska förklaringsmodell av stress, alltså den process där inre och yttre krav 

som ställs mot individens inre och yttre resurser, kan vi alltså konstatera att de sammanlagda 

kraven tycks överstiga informanternas sammanlagda resurser. Ser vi närmare på vad kraven 

består i kan vi dra slutsatsen att den praktiska arbetsmängden främst verkar styras av 

ärendemängd och dokumentationskrav. En stor ärendemängd ger stora dokumentationskrav, 

vilket tar tid från andra arbetsuppgifter. Genom de organisatoriska kraven på en rättssäker 

dokumentation utgör dokumentationen en arbetsuppgift som inte kan bortprioriteras. Däremot 

framgick att arbetsuppgifter som inbegriper klientkontakt, exempelvis nybesök på mottagning 

för försörjningsstöd samt uppföljning, prioriterades lägre under perioder av hög 

arbetsbelastning. Vi urskiljer alltså en tydlig prioriteringsordning av arbetsuppgifter, där en 

mängd arbetsuppgifter är rörliga i förhållande till faktorerna ärendemängd och 

dokumentation. Denna rörlighet innebär också en osäkerhet, där informanterna utsätts för 

psykiska krav genom att ständigt tvingas förhålla sig till förändringar. 

Flera informanter berättade om stora förändringar i ärendemängd till följd av låg bemanning, 

vilket sedan medförde en omorganisering av deras arbetsuppgifter där klientkontakten kom att 

bli mindre del av arbetet. Detta identifierar vi som en tydlig stressfaktor, då alla informanterna 

tydligt uttryckte att den direkta klientkontakten var mycket viktig för dem. Häri uppstår en 

konflikt, där informanternas inre önskningar inte överensstämde med organisationens krav. 

Att inte kunna utföra det arbete de önskar medförde, genom upplevelsen av brist på kontroll 

och handlingsutrymme, att socialsekreterarna fick svårare att hantera olika typer stressorer. 

En vanlig situation som informanterna upplevde som stressande var när många olika saker 

hände samtidigt och möjligheterna att planera upplevdes små. Detta är ett exempel på när det 

saknas strategier att möta krav från en eller flera stressorer och en stressreaktion uppstår. När 

vi tittar närmare på dessa situationer kunde vi dra slutsatsen att det ofta handlade om 

telefonsamtal eller mejl från klienter, andra myndigheter eller anhöriga, vilka inkom samtidigt 

som informanten var upptagna med andra sysslor. Stressen underbyggdes här av att 

informanterna nästan alltid var tillgängliga för klienterna via telefon, trots att detta inte var ett 

uttalat krav från organisationen. Det visade sig även här att informanternas önskan att ”finnas 

till” för klienterna, eller rädsla för negativa konsekvenser, var drivkrafter som fick dem att 

svara i telefonen och bidrog till upplevelsen av stress. 
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Sammantaget är vår slutsats att en betydande del av den stress som informanterna upplevde 

uppstod ur en konflikt mellan deras ambition att utföra klientarbete och de faktorer som 

försvårar förverkligandet av denna ambition. En annan slutsats är att en ökad arbetsbelastning, 

ofta orsakad av ofullständig bemanning till följd av sjukskrivningar och uppsägningar, medför 

att klientkontakten blir ännu mindre och stressen sannolikt byggs på ytterligare. Vi ser 

samtidigt en viss svårighet vad gäller värderingen av arbetsbelastningens betydelse för stress, 

detta främst på grund av två omständigheter. Dels ger informanternas negativa upplevelser av 

sysslolöshet vidare till frågor om arbetsbelastningens eventuella, positiva effekter, vilket 

försvårar en sammantagen slutsats kring vad som är en “rimlig” arbetsbörda. Nästa svårighet 

är att klargöra sambanden mellan socialsekreterarens motivation och upplevelse av hög 

arbetsbelastning, vilket utifrån våra slutsatser utmynnar i frågan: Om socialsekreterare kunde 

utföra mer av de arbetsuppgifter som de värderar, skulle de i så fall, även om den 

sammanlagda arbetsbelastningen var konstant, uppleva den som mindre betungande? Detta 

ställer alltså frågor kring samband mellan olika typer av stressorer, exempelvis hur en positiv 

stressor som klientkontakt kan öka individens copingresurser och därigenom reducera 

betydelsen av negativa stressorer. 

För att få en sammantagen bild av stress måste även positiva, stressreducerande aspekter av 

arbetet lyftas fram. Förutom positiva upplevelser relaterade till klientkontakt, exempelvis att 

känna glädje över en klient som lyckats överkomma ett problem, framstår socialt stöd som 

den viktigaste, stressreducerande faktorn i arbetet. Främst stöd från kollegor tycks vara 

betydelsefullt; både emotionellt och instrumentellt stöd. Även stöd från arbetsledning 

upplevdes betydelsefullt, främst specialisthandläggare som ibland gav instrumentellt stöd i 

form av hjälp med praktisk prioritering. Avvikande uppfattning fanns här, där en informant 

inte upplevde något stöd alls av arbetsledningen. En upplevelse som delades av nästa alla av 

våra informanter var att någon hjälp att hantera stress aldrig erbjuds av arbetsgivaren, utan att 

var och en måste lära sig detta själv. Detta upplevde flera informanter som särskilt stressande 

då de var nya på jobbet. Häri ligger en möjlig delförklaring till den varför många yngre 

socialsekreterare sjukskriver sig efter endast en kort till i arbetet.    

Informanterna använde sig av en mängd strategier för att undvika och reducera stress. 

Specifika copingstrateriger, alltså strategier som är avsedda att hantera specifika, 

identifierbara stressorer, är svåra att redogöra för eftersom de är strikt situationsbundna. 

Försöker man identifiera större mönster ser vi att praktiska copingstrategier är vanliga och att 

vissa av dessa är maladaptiva och endast tillfälligt reducerar stress. Exempel på detta är att 
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omprioritera dokumentation eller att svara i telefonen. I just dessa två exempel är det relevant 

att ställa frågan huruvida det ens är möjligt att använda en fungerande, adaptiv copingstrategi, 

eller om kraven helt enkelt är för höga. Som vi fastslog tidigare stärks en tes om den delas av 

flera, och informanternas gemensamma upplevelser ger därför stöd för att kraven i dessa fall 

var för höga och att stress därigenom var oundvikligt. 

En annan, till synes mycket viktig form av copingstrategier tycks vara generella, 

emotionsfokuserade copingstrategier. Dessa generella strategier som inte bemöter specifika, 

identifierbara stressorer utan fungerar allmänt stämningshöjande, presenterades av de flesta 

informanter som absolut nödvändiga för att reducera arbetsrelaterade stressymptom. En 

möjlig tolkning av detta är att denna form av coping troligtvis är särskilt betydelsefull för dem 

som upplever hög grad av arbetsrelaterad stress. Denna tolkning kan tyckas något spekulativ, 

men vår uppfattning är att de informanter som särskilt betonade betydelsen av denna typ av 

coping även tillhörde dem som också upplevde mest stress i arbetet.           

6.2 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

Jämför vi dessa resultat med övrig svensk och internationell forskning ser vi vissa tydliga, 

gemensamma nämnare. De flesta studier visar på samband mellan en hög arbetsbelastning 

och stress, samt betydelsen av socialt stöd för att reducera och undvika stress. Våra resultat 

stämmer överens med dessa slutsatser, då även vi identifierade arbetsbelastning och brist på 

socialt stöd som betydelsefulla faktorer för att förklara arbetsrelaterad stress. Vad gäller 

socialt stöd visar vårt resultat på upplevda brister på främst en punkt, nämligen hjälp och stöd 

av arbetsledningen vad gäller stresshantering. Detta upplevdes särskilt stressande för de som 

var nya i arbetet. Den forskning vi tagit del av nämner inte denna specifika form av socialt 

stöd, men Pösö och Forsman bekräftar betydelsen av metoder för stresshantering i sin 

intervjustudie av socialsekreterares från 2013. 

Vår studie skiljer sig från övrig forskning inom området på främst en punkt, vilken vi därför 

kommer att lägga vårt huvudfokus på i denna jämförelse. Vi fann få studier som undersökte 

svårigheterna för socialsekreterare att förena deras önskan att utföra mer klientarbete kontra 

deras faktiska handlingsutrymme, samt betydelsen av detta för deras upplevelser av stress. En 

australisk studie genomförd av Lloyd, m.fl. (2002) identifierar denna motsättning som en 

viktig men förbisedd aspekt inom internationell stressforskning. Några studier nämner 

klientarbetets betydelse. Huxley m.fl. (2005) kom i en studie av arbetare inom socialpsykiatri 

i England fram till att personliga möten med klienter var en viktig faktor för trivsel i arbetet, 
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men förklarade otillfredsställelse i arbetet som främst beroende av brist på uppskattning. Pösö 

och Forsman (2013) identifierade i sin studie klientarbetet som den mest betydelsefulla 

faktorn bakom socialsekreterarnas vilja att stanna kvar på en stressig arbetsplats, men 

klientkontaktens betydelse för upplevelsen av stress problematiseras inte. Ett sätt att 

problematiseras detta är att undersöka vilken betydelse konflikten mellan inre önskan och 

befintligt handlingsutrymme har för socialsekreterares användning av copingstrategier. Vi 

anser att denna studie, genom att sätta fokus på just detta, bidrar till en fördjupad förståelse 

för socialsekreterares upplevelser av stress samt för deras copingstrategier de använder för att 

undvika stress. 

6.3 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori 

Det är ingen tvekan om att vårt resultat i viss mån styrts av våra valda teorier. Detta anser vi 

naturligt och ingen anledning till att ifrågasätta studiens validitet. En större fara ligger snarare 

i en eventuell övertygelse att de resultat man nått erbjuder något slags helhetsförklaring. Våra 

resultat behöver vägas mot annan forskning inom området och kan förhoppningsvis bidra till 

en något klarare bild av fenomenet arbetsrelaterad stress bland socialsekreterare. 

Våra teorier har erbjudit en möjlighet att studera stress utifrån ett flertal aspekter. Under 

analysarbetet framgick att skyddsfaktorer mot stress, alltså positiva stressorers betydelse, 

särskilt fångade vårt intresse. Anledningen till detta var till stor del vår egen nyfikenhet kring 

dessa faktorers betydelse, en nyfikenhet som till stor del väcktes genom hur vi tolkade våra 

valda teorier, alltså vad som utgjorde teoriernas mest centrala delar. Detta ledde till vår 

ambition att identifiera de viktigaste, positiva stressorerna, och vi nådde då slutsatsen att 

klientarbetet var det som socialsekreterarna uppskattade mest. Detta kom sedan att utgöra 

huvudfokus för vår analys, även om andra aspekter av arbetsrelaterad stress också berördes.   

 

6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

Studien är genomförd med kvalitativ metod då vi var ute efter att undersöka upplevelser. Det 

går att argumentera för att en sådan studie går att genomföra med kvantitativ metod på så sätt 

att vi skulle kunnat kvantifiera informanterna till olika enheter, sedan fastställa olika värden 

för att slutligen använda kvantiteter när vi tolkade och analyserade vår data. Men vi var inte 

intresserade av det. Vi var ute efter att kunna beskriva upplevelserna av arbetsrelaterad stress. 

För att kunna beskriva informanternas subjektiva upplevelser utifrån dennes egna 

beskrivningar. Det är troligt att med mera tid hade en kombination av metoderna varit möjlig 
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då det hade varit intressant att komplettera studien resultat med data kring hur ofta 

socialsekreterare varit stressade på jobbet och om det går att se någon skillnad mellan olika 

enheter och kommuner. 

I vårt förhållande mellan empiri och teori så har vi i analysarbetet pendlat mellan båda två då 

bägge varit viktiga för analysen. Vi har strävat efter att kombinera både teoretiska begrepp 

och empiri då vi tolkat datan från våra intervjuer. Detta kallas för abduktion.      

Urvalet tillsammans med datainsamling och har det mest utmanande med studien. För det 

första att bara hitta informanter vilket var tufft, trots våra kontakter sedan praktiken. Det som 

var viktigt för oss var att det inte ska gå att identifiera enskilda informanter. Det är 

naturligtvis omöjligt att garantera det men vi har ansträngt oss så långt som möjligt och ändå 

hittat en väg som är rimlig ur ett etiskt perspektiv och resultatens trovärdighet. Den 

presentationsmodell av empirin vi valde är resultatet av kompromissen mellan att skydda våra 

informanter från risken att hamna i onåd hos arbetsgivaren och risken att inte tillräckligt 

tydligt underbygga vårt resultat. Det är därför som det inte finns någon uppgift bredvid citaten 

om att intervjuperson sex har sagt detta och intervjuperson fem har sagt detta. Vi 

märkte under transkriberingen att det relativt lätt att förstå vem som var vem om vi skulle ha 

skrivit ut en siffra eller bokstav bredvid varje citat. 

Frågan om avgränsning är relevant då det varit intressant att också lägga fokus på kön och 

ålder påverkar upplevelser av arbetsrelaterad stress, men återigen är det tidsperspektivet som 

gör att vi är tvungna att utesluta det. Avgränsningen till just socialsekreterare gör vi också 

med bakgrund tidsperspektivet. Ett annat alternativ hade varit att undersöka hur socionomer 

upplever arbetsrelaterad stress, men det bedömde vi som en alltför stor logistisk uppgift. 

 

Ur validitets och empiriperspektiv har vår insamlingsmetod hjälpt oss. Dels att höja 

validiteten och dels att vi fått ett relevant datamaterial. Några saker som gjort det möjligt är 

att vi haft en kollegial relation till alla informanter vilket vi uppfattat haft en 

trygghetsskapande effekt, vilket alltså resulterade i att informanterna vågade berätta mer om 

känsliga ämnen. Också att vi båda två genomförde sju av tio intervjuer höjer validiteten på så 

sätt att vi kan ha en diskussion mellan oss efteråt om vad som sades och hur vi båda 

uppfattade det. Men också att vi är två som kan kontrollera att vi frågat om allt som vi ville 

fråga om, vilket höjer sannolikheten för att vi fick med oss ett bra och relevant material 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Andra faktorer höjer validiteten var intervjuformen 
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och intervjuguiden. Vi valde som tidigare nämnts en semistrukturerad intervjuform som gav 

utrymme för att utforska sidospår och gå djupare in på ämnen som var relevanta. 

Intervjuguiden var löst och öppen utformad för att främja att intervjun fick en mer informell 

känsla och på så sätt skapa förutsättningar för mer svar som avspeglar informanternas 

uppfattningar och upplevelser.  En risk med semistrukturerade intervjuer är att vi som 

informanter inte är tillräckligt skickliga för att genomföra intervjun på ett sätt som främjar en 

lugn och avslappnad stämning. 

Vår egen bedömning kring studiens tillförlitlighet och giltighet blir efter en övervägning kring 

resonemangen i ovanstående stycken att studien är både tillförlitlig och giltig. Detta med 

reservation för att vi talar i egen sak. En mer objektiv bedömning än vår egen är nog mer 

tillförlitlig i detta avseende. Klart är att vi haft en medvetenhet kring giltighet och 

tillförlitlighet när vi utformat studien och när vi genomförde intervjuerna och dataanalysen. 

Det finns vissa aspekter av stress som behandlas lite eller inte alls i denna studie, men som 

kan ha betydelse för stress. En mer detaljerad redogörelse av fysiska och psykiska 

stressymptom saknas i denna studie, helt enkelt för att intervjumaterialet inte gav tillräcklig 

information om detta. Stressymptom som ångest, magproblem eller minskad sexlust är 

exempel på relativt vanliga stressymptom som vi tror kan vara svårt att få information kring 

helt enkelt för att detta kan upplevas som jobbigt att prata om. Här skulle en eventuell 

enkätstudie kanske ge bättre information. 

Personlighetsfaktorer kopplat till stress har vi endast berört ytligt, främst i resonemang kring 

socialsekreterares tillgång till copingresurser. Möjlighet finns att personlighetsfaktorer som 

självkänsla, självkontroll har betydelse för möjligheten att hantera stress i arbetet. Vi anser 

våra valda teorier är användbara för att analysera betydelsen av personlighetsfaktorer, men att 

en annan datainsamlingsmetod, möjligtvis djupintervjuer, skulle kunna ge en djupare 

förståelse kring dessa faktorer. Detsamma gäller livshändelser, exempelvis skilsmässa eller 

om en nära anhörig avlidit, vilket också kan ha en stor betydelse för socialsekreterares 

möjlighet att hantera arbetsrelaterad stress 

6.5 Betydelse för framtida forskning och socialt arbete som praktik 

Vårt resultat visar att upplevelsen att inte kunna utföra det arbete man önskar, främst 

upplevelsen av bristande klientkontakt, påverkar upplevelsen av stress. Denna stress riskerar 

sedan att förstärkas genom allt högre arbetsbelastning följd av uppsägningar och 

sjukskrivningar, vilket även medför att klientkontakten ytterligare reduceras. Detta riskerar att 
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skapa en negativ spiral av ökad stress, vilket kan utgöra en delförklaring till den höga andelen 

sjukskrivningar och uppsägningar inom yrket. Denna slutsats öppnar för den eventuella 

möjligheten att reducera stress i yrket genom att ge socialsekreterarna större möjligheter att 

arbeta med klientkontakt. Mer forskning kring klientkontakt och andra motiverande faktorer 

skulle kunna bidra till att undersöka denna möjlighet närmare och eventuellt bidra till att bryta 

den negativa utvecklingen av stress bland socialsekreterare. 

De flesta informanter upplevde att de fick ett gott socialt stöd, främst av kollegor. Dock 

påvisades en avsaknad av socialt stöd av arbetsledare kring stresshantering, en brist som 

upplevdes särskilt svår för de som var nya i arbetet. Vårt resultat visade på att avsaknaden av 

hjälp och stöd från arbetsledningen kring stresshantering i viss utsträckning kompenserades 

genom stöd mellan kollegor, men att detta inte alltid upplevdes vara tillräckligt för att hantera 

stress i arbetet. Vårt resultat, och annan forskning, visar att metoder att hantera stress är 

viktiga för att undvika stress i arbetet, samtidigt som denna typ av stöd tycks bristfällig. Vi 

kan själva, som studenter på socionomutbildningen, vittna om att metoder för stresshantering 

knappt behandlas inom utbildningens ramar. Vår förhoppning är att ett uppmärksammande av 

detta faktum ska bidra till en förändring där metoder för stresshantering ges ett större värde, 

både i utbildning och i arbetslivet. Ett sätt att åstadkomma detta värde är naturligtvis att forska 

mer kring betydelsen av stresshantering, samt hur detta skulle kunna implementeras på 

arbetsplatser och inom utbildning.    

En genomgående svårighet i denna studie har varit att identifiera och värdera eventuella 

korrelationer mellan olika stressorer, samt att göra detta i den komplicerade kontext av 

organisatoriska ramar och informella arbetsrutiner som karaktäriserar socialsekreterarnas 

arbetssituation. En jämförande studie, förslagsvis kring betydelsen av klientkontakt, mellan 

olika professioner eller verksamhetsgrenar med liknande organisatoriska ramar skulle kunna 

ge mer kunskap om arbetsrelaterad stress bland socialsekreterare. 
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Sociologiska institutionen 

Socionomprogrammet 

 

Till enhetschef Socialförvaltningen Enköping 

 

 

Förfrågan om deltagande i studie 

 

Vi är två socionomstudenter som genomför ett examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur 

socialsekreterare upplever och hanterar arbetsrelaterad stress. Genom studien hoppas vi kunna 

utveckla kunskaper om vad som orsakar respektive förebygger stress.  

  

Du tillfrågas därför, som enhetschef på Socialtjänsten i Enköpings kommun, om tillstånd att 

genomföra studien med hjälp av intervjuer av ett antal socialsekreterare. Intervjuerna är tänkta 

att äga rum under vecka 16 och 17. Vi önskar intervjua tio socialsekreterare och varje intervju 

kommer att pågå mellan 45 och 60 minuter.  

 

 

Forskningsetiska principer 
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Studien kommer att utföras i enlighet med de forskningsetiska principer som fastställts av 

vetenskapsrådet. Dessa innefattar bland annat: 

- Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring 

avbrytas. Redan insamlat material kommer då inte att användas i studien. Skriftligt 

samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. 

- Vi som utför studien har skrivit under en förbindelse om tystnadsplikt beträffande 

uppgifter som framkommer under intervjuerna.  

- Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare har 

tillgång till det under arbetets gång. Inspelade intervjuer och annat arbetsmaterial 

kommer att förstöras när arbetet är slutfört.  

- Deltagarnas namn kommer att anonymiseras.  

 

Kontakt 

 

Kontakta oss gärna via mejl eller telefon. Har du frågor om studien är du välkommen att höra 

av dig till någon av oss 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Karl-Johan Persson                   

Socionomstudent 

Telefon: 070-790 88 97    

E-post:  

Karl-Johan.Persson.9970@student.uu.se 

 

 

Handledare: 

Mikael Svensson  

Doktorand i Sociologi  

Telefon: 018-4711082 

mailto:Karl-Johan.Persson.9970@student.uu.se
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E-post:  

mikael.svensson@soc.uu.se 

David Rigo  

Socionomstudent 

Telefon: 0707-54 26 86  

E-post:  

david.rigo.6591@student.uu.se 
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Intervjuförfrågan – socialsekreterare  

 

 

Sociologiska institutionen 

Socionomprogrammet 

 

mailto:mikael.svensson@soc.uu.se
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Förfrågan om deltagande i studie 

 

Vi är två socionomstudenter som genomför ett examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur 

socialsekreterare upplever och hanterar arbetsrelaterad stress. Genom studien hoppas vi bland 

annat kunna utveckla kunskaper om vad som orsakar respektive förebygger stress.  

  

Du tillfrågas därför, som socialsekreterare på Socialtjänsten i Enköpings kommun, att delta i 

studien. Vi vill intervjua dig och det beräknas ta cirka en timme. Intervjuerna kommer att 

spelas in med hjälp av diktafon och kommer att äga rum under vecka 16 och 17.  

 

Om du är intresserad av att delta i studien så maila eller sms: a förslag på tid under vecka 16 

och 17 till någon av oss studenter. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av dokumentet. Hör 

gärna av dig om du har några frågor.   

 

  

Forskningsetiska principer 

 

Studien kommer att utföras i enlighet med de forskningsetiska principer som fastställts av 

vetenskapsrådet. Dessa innefattar bland annat: 

- Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring 

avbrytas. Redan insamlat material kommer då inte att användas i studien. Skriftligt 

samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. 

- Vi som utför studien har skrivit under en förbindelse om tystnadsplikt beträffande 

uppgifter som framkommer under intervjuerna.  

- Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare har 

tillgång till det under arbetets gång. Inspelade intervjuer och annat arbetsmaterial 

kommer att förstöras när arbetet är slutfört.  

- Deltagarna kommer att anonymiseras.  
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Kontakt 

 

Kontakta oss gärna via mejl eller telefon. Har du frågor om studien är du välkommen att höra 

av dig till någon av oss. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Karl-Johan Persson                   

Socionomstudent 

Telefon: 070-790 88 97    

E-post:  

Karl-Johan.Persson.9970@student.uu.se 

 

 

Handledare: 

Mikael Svensson  

Doktorand i Sociologi  

Telefon: 018-4711082 

E-post:  

mikael.svensson@soc.uu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Rigo  

Socionomstudent 

Telefon: 0707-54 26 86  

E-post:  

david.rigo.6591@student.uu.se 
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Bilaga 3  

Intervjuguide  

 

Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte är att undersöka och beskriva arbetsrelaterad stress hos socialsekreterare  

Frågeställningar:  

1. I vilka situationer upplever socialsekreterare arbetsrelaterad stress?   

2. Vilka faktorer utlöser och lindrar arbetsrelaterad stress?     

3. Vilka strategier har socialsekreterare för att förebygga arbetsrelaterad stress?  

4. Upplever socialsekreterare stress, och hur i sådana fall?  

  

- Vad är det bästa med ditt arbete?   

-Finns det någon arbetsuppgift som är särskilt rolig och positiv?  

- Vad är det sämsta med ditt arbete?  

- Finns det någon arbetsuppgift som är särskilt jobbig och?   

- Hur trivs du på arbetet?   

   

- Upplever du att du har möjlighet att hjälpa de personer som kommer till dig?   

-Finns det tillfällen då du inte kan det? Hur kommer det sig?   

- När upplevde du senast att arbetet var påfrestande och jobbigt?  

-Vad gjorde du då?   

-Händer det ofta?   

  

- Händer det att kolleger berättar att de varit med om något jobbigt?   

-Vad gjorde du då?   

- Hur skulle du vilja bli bemött av arbetsledaren/kollegor?   

- Finns det utrymme för dig på att uttrycka åsikter om hur det funkar på jobbet?   

-Händer det ofta? I vilka situationer?    

  

- Hur reagerar dina kollegor då du gör det?  

-Finns det gånger du valt att inte uttrycka vad du tycker?     

  

   

  

  

- Hur ser du på det här med yrkesroll?  

- Hur skulle du beskriva din yrkesroll?   

-Vad är det viktigaste med att ha en yrkesroll  

- Vilka andra syften har din yrkesroll?     

- Hur skiljer den sig från din privata roll?      

-  Händer det att du tar med dig “arbetet hem”?  

-Hur ofta händer det?   
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Finns det något du vill tillägga eller kommentera?   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


