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Sammanfattning 
Kvinnor är i högre utsträckning än män sjukskrivna och psykiatriska diagnoser, 
däribland stressrelaterad ohälsa, är den diagnosgrupp som ökat mest de senaste 
åren. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur kvinnliga socialsekreterare 
upplevelser sin arbetssituation, stress och könade förväntningar samt hur dessa 
kommer till uttryck i vardagen. Kvalitativa intervjuer utgör studiens empiri och 
denna har sedan bearbetats med hjälp av en tematisk analysmetod. Studiens 
teoretiska ramverk består av socialkonstruktionism, feministiskt perspektiv och 
specifikt begreppen femininitet och könade organisationer, samt krav-kontroll-
stödmodellen. Ramverket har präglat såväl materialinsamling som analys. Studiens 
resultat tyder på att arbetssituationen är betungande till följd av en hög 
arbetsbelastning, begränsat handlingsutrymme, brist på vidareutveckling samt en 
upplevd rollkonflikt till följd av en önskan att kunna göra mer för klienterna än vad 
som är möjligt. Kraven inifrån, att känna ansvar för sina medmänniskor, är de som 
upplevs mest betungande vilket kan bero på samhällets könade förväntningar och 
fostrandet till omsorgsansvar. Ytterligare tyder empirin på att stress upplevs till 
följd av brist på kontroll i arbetet vilket dessutom kan påverka privatlivet. Däremot 
kan vi uttyda att socialt stöd från chefer och kollegor är den mest essentiella faktorn 
för att klara av den belastande arbetssituationen. Vidare visar empirin att 
intervjupersonerna i majoriteten av fallen har huvudansvaret för det obetalda arbetet 
och således arbetar dubbelt, såväl på fritiden som på arbetsplatsen. Detta för att de 
bland annat tar ett större emotionellt ansvar för både kollegor och klienter vilket 
många gånger osynliggörs på arbetsplatsen då det ses som en egenskap hos kvinnor 
snarare än något som de aktivt gör. Därför bör det talas om könade krav för att inte 
ojämlika arbetsförhållanden i det sociala arbetet ska passera obemärkta förbi. 
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1. INLEDNING 
Sjukfrånvaron kostar Sverige över 20 miljarder kronor varje år (Vision, 2016). Det kan ses 
som ett enormt slöseri, såväl med hänvisning till ekonomiska resurser som lidandet för de 
enskilda som drabbas, men i ett längre perspektiv även för samhället i stort. I 
sjukfrånvarostatistik från Försäkringskassan fastslås i två rapporter att det finns en stor 
skillnad mellan män och kvinnor gällande sjukskrivningar, och att kvinnor är den grupp som 
under hela 2000-talet haft en högre sjukfrånvaro (Försäkringskassan, 2017; 2018). Skillnader 
mellan könen kan bland annat härledas till att arbetsmarknaden är könssegregerad och att män 
och kvinnor således möter olika arbetsförhållanden, men också till följd av normer och 
maktrelationer i samhället. Branscher såsom sociala tjänster och vård och omsorg, vilka är 
kvinnodominerade, ligger enligt Försäkringskassans rapport (2018) i en riskzon i och med den 
höga sjukfrånvaron. Inom dessa branscher förekommer psykosociala arbetsmiljöbelastningar i 
stor utsträckning (s.6), exempelvis höga krav vid arbetsuppgifter och låg kontroll för det egna 
arbetet samt obalans mellan ansträngning och belöning. Påfrestningar som dessa kan ses som 
riskfaktorer som påverkar hälsan samt ökar risken för sjukskrivning (Forte, 2015, s.7). 

Den psykosociala arbetsmiljön har främst stor betydelse för sjukfrånvaro i psykiatriska 
diagnoser, vilka har ökat avsevärt mycket snabbare än samtliga andra diagnosgrupper de 
senaste åren, och sedan 2014 är den främsta anledningen till sjukskrivning i Sverige 
(Försäkringskassan, 2017, s.17, 44). Denna kategori omfattar en mängd olika diagnoser där en 
av de som ökat mest är reaktion på svår stress (ibid., s.46). Risken att bli sjuk av stress är 44 
procent högre för den som arbetar inom en kvinnodominerad bransch i jämförelse med en 
mansdominerad. Dessa siffror är alarmerande och bör beaktas som en jämställdhetsfråga 
(Vision, 2016) eftersom det går att uttyda att kvinnor befinner sig i en utsatt position gällande 
välmående i relation till arbetssituation. Kvinnor ansvarar dessutom i större utsträckning än 
män för hem och familj, vilket innebär ett dubbelarbete; förvärvsarbete och hemarbete. Detta 
gör deras totala arbetsbörda större (Nordenmark, 2004). 

Novus (2018) har kartlagt arbetssituationen för socialsekreterare i hela Sverige1. Där 
framkommer det att både arbetsbelastningen och personalomsättningen är hög, där den 
sistnämnda har ökat det senaste året (s.10). Den höga arbetsbelastningen uppges ha bidragit 
till ökad stress samt begränsningar i att utföra ett bra arbete (ibid., s.8). Dessutom uppger sju 
av tio socialsekreterare att de någon gång de senaste två åren övervägt att söka sig utanför 
socialtjänsten (ibid., s.4). Siffrorna från Novus antyder att trycket på socialtjänsten är högt och 
att situationen är ohållbar. En ökad mängd sjukskrivningar riskerar leda till en dominoeffekt 
där de anställda som är kvar i arbete behöver täcka upp för de som är sjukskrivna samtidigt 
som de ska klara av de egna arbetsuppgifterna. ”Krisen inom socialtjänsten har varit ett 
faktum länge och jag vet att ett utvecklingsarbete har kommit igång i en del kommuner. Men 
det går alldeles för långsamt. Det här handlar om samhällets yttersta skyddsnät” 
(Akademikerförbundet SSR, 2018). Sjukskrivningarna har en stor påverkan på hur välfärden 

                                                
1 Detta är en totalundersökning där svarsfrekvensen var 33% motsvarande 2227 socialsekreterare. 
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fungerar och kan utöver detta ses som ett mått på yrkesverksamma kvinnors hälsa (Vision, 
2016). Situationen inom socialtjänsten är oroväckande: ett problem på samhällelig såväl som 
individuell nivå. Vi vill därför bidra till en ökad förståelse för hur och varför stress upplevs i 
så hög utsträckning inom socialtjänsten samt belysa särskiljande könade förutsättningar i 
vardagen. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnliga socialsekreterare upplever sin 
arbetssituation, stress och könade förväntningar samt hur dessa kommer till uttryck i 
vardagen. 

Utifrån följande vägledande frågeställningar kommer syftet för studien att besvaras: 

o Hur upplever kvinnliga socialsekreterare sin arbetssituation och den psykosociala 
arbetsmiljön? 

o Om stress upplevs i arbetssituationen, hur relateras den till aspekter av krav, kontroll 
och socialt stöd? 

o Hur upplever socialsekreterarna förväntningarna på dem som kvinnor i relation till 
arbetet och fritiden? 

Avgränsningar 
Vi har i denna studie enbart intervjuat kvinnliga socialsekreterare. Denna avgränsning har vi 
gjort eftersom ovan nämnd sjukskrivningsstatistik visar att kvinnor i högre utsträckning än 
män är sjukskrivna varför denna grupp är av relevans att undersöka. Då vi inte ämnar jämföra 
könens upplevelser av stress och könsrelaterade förväntningar är det inte av relevans att 
intervjua manliga socialsekreterare. 

Begreppsdefinitioner 
Nedan presenteras begrepp som är av relevans för en bakgrundsförståelse för vår studie. 

Stress och utmattningssyndrom 
Stress i sig är ingen sjukdom utan är en naturlig reaktion på hot och yttre påfrestningar som 
funnits hos människan genom alla tider. Däremot kan det leda till både psykiska och fysiska 
sjukdomar, exempelvis utmattningssyndrom, som i Sverige klassas som en separat diagnos, 
medan det internationellt ofta faller under kategorin depression. Utmattningssyndrom är ett 
exempel på en diagnos som kan uppstå efter en lång period av stress utan möjlighet till 
tillräcklig återhämtning. Den långvariga stressen, som kan men inte behöver vara 
arbetsrelaterad, är många gånger en reaktion på snarare psykosocial än fysisk stress. 
Utmattningssyndrom utvecklas i olika faser och initialt handlar det om kroppsliga symptom 
som värk, hjärtklappning och koncentrationssvårigheter. Om de fysiska påfrestningarna inte 
ses som en varningssignal och reduceras kan tillståndet trappas upp till en akutfas (Åsberg, 
Grape, Krakau, Nygren, Rodhe, Wahlberg & Währborg, 2010). Denna kännetecknas av 
mycket fysisk och psykisk trötthet samt oförmåga till återhämtning trots sömn. Kognitiva 
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problem, exempelvis minnesstörningar och svårigheter att hitta rätt ord i samtal, är ofta de 
som kvarstår längst, vilket försvårar återgång till arbetet (Tauvon, 2007; Åsberg et al., 2010). 

Ohälsa 
För att definiera ohälsa har vi i vår studie utgått från Världshälsoorganisations definition av 
hälsa: ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. När detta 
välbefinnande brister upplevs ohälsa som kan komma till uttryck på särskiljande sätt från 
individ till individ (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

Psykosocial arbetsmiljö 
Den psykosociala arbetsmiljön innefattar arbetsmiljön utöver de fysiska aspekterna, 
exempelvis hur anställda mår och behandlas på arbetet (Suntarbetsliv, 2018). 

Disposition 
Efter detta inledande kapitel behandlas i kapitel 2 det forskningsfält vi har tagit del av för att 
få en bakgrundsförståelse för vår studie. I kapitel 3 presenteras vår ontologiska ansats samt 
teoretiska ramverk och kapitel 4 redogör för vår forskningsmetod. Därefter behandlas studiens 
resultat och analys i kapitel 5 följt av en avslutande diskussion av studien i sin helhet, kapitel 
6. 

2. TIDIGARE FORSKNING 
Forskningsfältet kartläggs genom fyra olika teman. Dessa kommer beröra nyliberalism och 
hur de ekonomiska förändringarna på 1980- och 1990-talen kan antas ha påverkat folkhälsan i 
stresshänseende, de olika förutsättningar män och kvinnor möter i samhället som kan leda till 
upplevelser av stress, hur stress genomsyrar det sociala arbetet samt hur arbetsrelaterad stress 
kan minimeras. Denna förförståelse är grundläggande för studiens inriktning. 

Nyliberalism och folkhälsan 
En hastig nedgång i Sveriges ekonomi under 1990-talet ledde till en stor ökning i 
arbetslösheten och en rad strukturella och organisatoriska förändringar mot en mer 
marknadsanpassad och effektiv organisation, främst inom den offentliga sektorn. Detta är 
något som Theorell (2009), stressforskare, hävdar har påverkat folkhälsan och de stigande 
sjukskrivningstalen. Förändringar genomfördes under en relativt kort period vilket i samband 
med omfattande personalförändringar skapade turbulens och enligt Theorell (2009) kan varit 
en faktor som bidragit till att upplevelserna av psykosociala problem blev mycket stora, 
framförallt i kommuner och landsting. Kvinnor anställda inom kommun och landsting var de 
som i slutet av 1990-talet upplevde att de hade minst möjlighet att påverka sitt arbete och 
dessutom visades en tydlig ökning av arbetsrelaterad ohälsa och långtidssjukskrivning i just 
denna grupp (s.45, 53). Theorell (2009) uttrycker att lärdomarna från 1990-talet bland annat 
är att det kan ta lång tid innan effekterna av betydande förändringar visar sig, i detta fall 
närmare ett decennium. Den betydande fördröjningen beror på att en organisation först 
försöker anpassa sig till de nya omständigheterna och att de individuella sjukdomsprocesserna 
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börjar utvecklas först när flexibiliteten blir ohållbar, vilket i sin tur sker under en längre 
period (s.49). 

Också Tauvon (2007), läkare och psykolog, spekulerar om orsakerna till utmattningssyndrom 
kan vara ett resultat av nyliberala idéer som effektiviserade organisationer, korta perspektiv 
och strama budgetar. Han diskuterar även andra orsaker så som en ständig uppkoppling till 
datorer och mobiler vilket minskar utrymmet för reflektion och återhämtning, otydligt 
ledarskap, suddiga arbetsbeskrivningar och krav på höga prestationer samt individrelaterade 
faktorer såsom svårigheter att sätta gränser och säga ifrån. För att förebygga och förhindra 
denna sjukdom menar Tauvon (2007) avslutningsvis att organisationer måste sluta planeras 
från rent ekonomiska kalkyler och att hänsyn snarare behöver tas till anställdas behov av 
grupptillhörighet, kontinuitet och känslomässig påfyllnad för att den ska hålla och bli 
framgångsrik i längden. 

Individualisering och normalisering av stress 
Jansson, Sandlund, Jakobsen & Olin-Scheller (2012) argumenterar för att normalisering av 
stress i arbetslivet är ett resultat av nyliberala principer om individens fria val där arbetsgivare 
och organisationens struktur frånskrivs ansvaret för hur stress upplevs och hanteras. Detta 
menar de riskerar att dölja bakomliggande strukturer som kan leda till diskriminering och 
ohälsa i arbetslivet då det produceras och reproduceras diskurser om stress som normalitet och 
en nödvändighet i arbetssammanhang för att generera goda prestationer och uppnå effektivitet 
- stress ses som oundvikligt i arbetslivet (s.34-53). Inställningen leder till att negativa 
upplevelser av stress tonas ner och neutraliseras just för att det ses som en självklarhet (ibid., 
s.35-37). Stresstålighet görs alltså till något positivt och önskvärt för individen och tekniker 
för att kunna hantera stress och prioritera i arbetet ses som ett enskilt ansvar att utveckla - 
individer antas kunna välja att inte vara stressade (ibid., s.38-39). Ytterligare en aspekt som 
studien behandlar är stress i relation till det övriga livet och fokus riktas återigen på det 
individuella valet (ibid., s.41). En fungerande balans mellan familjeliv och arbetsliv ses som 
en fråga om prioritering hos den enskilde där denne förväntas göra ett val som maximerar den 
egna nyttan. När det talas om det individuella valet gällande familj och förvärvsarbete hävdar 
författarna att det i högre utsträckning är män som kan utföra ett fritt val med hänvisning till 
den kollektiva maktordningen. Ett kvinnligt uttalande om att ”familjen bortprioriteras för 
tillfället” skulle knappast vara godtagbart i dagens samhälle, något som hänger samman med 
våra föreställningar om vad som anses kvinnligt och manligt i den tid vi lever i. Kvinnor 
tenderar att utveckla anpassningsstrategier för att klara av såväl hem- och omsorgsansvar som 
förvärvsarbete, men när dessa två inte går att balansera ökar risken för stressrelaterade 
sjukdomar (ibid., s.32). 

Kvinnors dubbla arbete 
Kvinnors högre sjukskrivningstal i jämförelse med män gällande just stress och utmattning 
kan härledas till det dubbla arbetet kvinnor utför, att deras totala arbetsbörda ofta är större än 
mäns. Det obetalda arbetet i hemmet är något som än idag, trots politiska insatser för 
jämställdhet, i stor utsträckning utförs av kvinnor (Jansson et al., 2012, s.32; Engman, Nordin 
& Hagqvist, 2017, s.612). Hushållsarbete, definierat av Nordenmark (2004), utförs för att 
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underhålla och sköta hemmet och familjemedlemmar och då det till stor del utgörs av 
omsorgsarbete är det emotionellt krävande (s.26-27). Kvinnors hushållsarbete påverkas av 
familjesituationen och ökar avsevärt när både partner och barn finns i bilden. Det kan alltså 
konstateras att det fortfarande är kvinnor som står för den största delen av det obetalda arbetet 
i hemmet (ibid., s.27-28). I samstämmighet med detta framkommer det i en 
jämställdhetsrapport gjord av Sveriges kommuner och landsting att kvinnor varje vecka i 
genomsnitt lägger fem timmar mer på det obetalda arbetet som utförs i hemmet än män (SKL, 
2018, s.9). 

Förväntad kvinnlighet 
Läkarna Forssén och Carlstedt (2001) har i sitt forskningsprojekt genomfört upprepade 
djupintervjuer med kvinnor födda på 1910- och 1920-talen för att få ett långtidsperspektiv och 
kunskap om hur samhällsförändringar påverkat kvinnors arbets- och livsvillkor. Vad de i sin 
studie konstaterade, och som enligt dem ligger i linje med annan forskning, är att samhället 
ställer höga krav på kvinnor gällande lyhördhet och omsorg då ett ansvar för människor runt 
omkring dem är något som förväntas och anses kvinnligt. Vård och omsorg av barn och 
anhöriga samt upprätthållandet av relationer har setts och ses än idag som naturliga uppgifter 
för kvinnor. Det outtalade ansvaret förekommer såväl i privatlivet som på arbetet, där kvinnor 
exempelvis uttryckt att de känner ansvar för att skapa och upprätthålla goda relationer till 
kollegor och chefer. Dock är detta arbetsuppgifter som osynliggörs då den kompetens kvinnor 
utvecklar genom att ständigt delges relationsansvar snarare ses som något naturligt som 
kvinnor har istället för något som de aktivt gör och investerar i. Detta leder till att kvinnor 
tilldelas och tar på sig en större arbetsbörda än vad som officiellt angetts. Ohälsan kvinnorna 
kan komma att utveckla på grund av denna förblir dold. 

Att vara andra människor till lags beskrivs av kvinnorna i studien som ett inifrån kommande 
krav som det är omöjligt att undkomma eller bryta sig loss från - tvingande lyhördhet. Denna 
tvingande lyhördhet var något de lade på sig själva, då de ansåg att det var en personlig 
egenskap som inte kunde undvikas. Författarna menar dock att det snarare bör ses som 
förväntad kvinnlighet, vad samhället anser är normativt. Att inte leva upp till förväntningarna 
kan leda till både omgivningens fördömande och skuldkänslor från sig själv vilket i sin tur 
kan leda till ohälsa. Kvinnorna upplevde alltså att såväl värdet de tillskrevs av andra som 
värdet de tillskrev sig själva byggde på att de tog ansvar för omgivningen (Forssén & 
Carlstedt, 2001). Ovanstående resultat instämmer även Pilar (2004) i och menar att kvinnor 
ansvarar för och påverkas mer än män av hur deras nära och kära mår. Kvinnor och män har 
alltså olika sociala roller vilka upplevs och kommer till uttryck på olika sätt. Också rollen som 
anställd upplevs många gånger särskiljande då bemötande, situation och förhållanden skiljer 
sig åt (s.1408). 

Avslutningsvis beskriver Forssén och Carlstedt (2001) varför ett feministiskt perspektiv är av 
relevans inom stressforskning: ”I många sammanhang i den allmänna debatten talas om att 
män är bättre på att stänga av, när förklaringar söks till att kvinnor oftare än män drabbas av 
bland annat psykiska besvär. Därmed görs män och deras förmodade förhållningssätt till 
norm. Kvinnor får då själva bära ansvaret för hur de är. Med vår artikel vill vi istället peka på 
de skillnader mellan könen vi i vårt samhälle skapat när det gäller hur en kvinna bör vara och 
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vad hon bör göra respektive hur en man bör vara och vad han bör göra.” (s.1933). De hävdar 
att representationen av kvinnors upplevelser av ohälsa är bristfällig eller icke-
överensstämmande med vad män beskriver då män som sagt utgör normen. Forssén och 
Carlstedt (2001) och flertalet forskare menar att en könsskillnad förekommer och bör 
uppmärksammas i forskning generellt då män och kvinnor har olika förutsättningar och 
förväntningar i samhället och därför särskiljande upplevelser (Pilar, 2004; Jansson et al., 
2012; Engman et al., 2017). 

Stress genomsyrar det sociala arbetet 
Det tredje temat behandlar stressforskning med fokus på det sociala arbetet. Utifrån dessa 
studier kan vi uttyda att mötet med klienter och bristande resurser kan leda till missnöje i 
arbetsrollen och upplevelser av stress. 

Socialarbetare möter dagligen klienter som befinner sig i komplexa och utsatta situationer och 
mötet däremellan är kärnan i det sociala arbetet (Lloyd, King & Chenoweth, 2009, s.255). 
Lloyd et al. (2009, s.256, 261) och Acker (1999) hänvisar till tidigare studiers resultat där ett 
signifikant samband funnits mellan en hög grad av involvering i klienters situationer och 
emotionell utmattning och stress hos socialarbetare. Vidare hävdar även Gibson, McGrath och 
Reid (1989) att det finns en uppfattning bland allmänheten att professioner vars syfte är att 
hjälpa människor ska vara utrustade på så sätt att de ska bemästra olika typer av svåra 
situationer, återigen tydliggörs ett individuellt ansvar. Denna uppfattning menar de är något 
som kan ha internaliserats av exempelvis socialarbetare, där de själva antar att de ska kunna 
hantera arbetet och dess komplexa situationer utan att uppleva stress och emotionell 
inblandning (s.2). Det är enligt Acker (1999) inte förvånansvärt att en profession som möter 
klienter dagligen, vilket kräver ett känslomässigt engagemang, blir emotionellt uttömda och 
sjukskrivna. Stressen som upplevs kan många gånger vara svår att hantera vilket resulterar i 
en känsla av hopplöshet då den anställde inte kan handskas med den höga arbetsbelastningen 
(s.113). Dessutom fann Gibson et al. (1989, s.12) att socialarbetare upplever en genomgående 
känsla av låg prestation vilket Lloyd et al. (2009, s.261) instämmer i och menar att 
socialarbetares avsaknad av att åstadkomma resultat på arbetet är en anledning till stress. 

Lloyd et al. (2009) belyser att de nyliberala politiska och ekonomiska förändringar som 
genomfördes under 1980-1990-talen också haft en stor påverkan på det praktiska sociala 
arbetet. Förändringarna som gjordes resulterade bland annat i en reducering av stöd och 
handledning för socialarbetare samt nedskärning i möjligheten till att utveckla färdigheter 
(s.257). Wilberforce et al. (2012) och Ljungblad och Näswall (2009) instämmer i detta och 
redogör för att stress korrelerar med organisationens struktur och dess arbetsmiljö i relation 
till den politik som råder i samhället. Effektiviseringsreformer hävdas vara en stor bov i den 
ökade arbetsbelastningen, reduceringen av direkt kontakt med klienter samt möjligheten att ta 
autonoma beslut av insatser för klienter. Socialarbetare hamnar i en kluven situation där de å 
ena sidan ska leva upp till olika typer av krav och å andra sidan förhålla sig till en önskad 
autonomi (Lloyd et al, 2009, s.258). Självständighet och handlingsutrymme i arbetet är av 
relevans då den dämpar de negativa effekter, däribland stress, som hög arbetsbelastning kan 
resultera i (Wilberforce et al., 2012; Engman et al., 2017, s.613; Gibson et al., 1989, s.3). En 
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paradox uppstår då socialarbetares arbetsuppgifter ofta kräver en hög grad av självständighet, 
men där det organisatoriska ramverket ofta bortprioriterar besluts- och handlingsutrymme 
(Gibson et al., 1989, s.8). 

Lloyd et al. (2009) hänvisar till en studie där orsaker till stress inom den organisatoriska 
ramen för socialt arbete undersökts. Brist på ekonomiska förutsättningar för att kunna 
genomföra arbetet på ett så rättssäkert och bra sätt som möjligt, avsaknad av personal samt 
tidsbrist för att kunna erbjuda tillräckligt med stöd till klienter är tre genomgående 
anledningar (s.258). Gibson et al. genomförde 1989 en enkätstudie i Irland om 
socialsekreterares arbete- och privatliv och det framkom redan då att brist på tid för att utföra 
samtliga arbetsuppgifter samt att uppgifter ofta adderades till det ursprungliga arbetet var 
bland de vanligaste anledningarna till arbetsrelaterad stress (s.13). Alltså, när arbetsbördan 
riskerar att bli för stor och kontrollen över situationen kan upplevas förlorad finns en stor risk 
att obalansen mellan förväntade krav och förmågan att uppfylla dessa rubbas vilket leder till 
stress och ohälsa (Jansson et al., 2012, s.32). Vi kan alltså se att tidsbrist och hög 
arbetsbelastning varit ett problem i flera decennier. Ytterligare en anledning till den stress som 
upplevs är tveksamhet gällande förväntningar och mål på den enskilda socialarbetaren vilket 
resulterar i en otydlighet i arbetsrollen (Gibson et al., 1989, s.13). Acker (1999) instämmer 
med detta och menar att det inte är ovanligt att den anställde och organisationen har olika syn 
och förväntningar på den anställdes arbetsroll (s.112). Denna rollkonflikt har negativ 
påverkan på individen då det skapas missnöje i arbetsrollen, självkänslan sätts på spel, 
motivationen till arbetet minskar och en stor risk för stress och arbetsrelaterad ohälsa ökar 
(ibid., s.258 & Wilberforce et al., 2012). Därmed går det att konstatera att tydlighet i arbetet 
är en viktig faktor för att förebygga stress. 

Hur risken för arbetsrelaterad stress minimeras 
Arbetsrelaterad stress, inte enbart inom det sociala arbetet, kan på olika sätt hanteras, 
minimeras och förebyggas. Det framkommer att handledning är en betydande faktor för att 
förhindra att stress och dess relaterade sjukdomar utvecklas på arbetsplatsen. Handledning 
tillgodoser stöd och hjälp och en chans att utveckla färdigheter vilket är av stor relevans för en 
positiv känsla på arbetsplatsen. Dessutom visar studier på att emotionellt stöd från även 
kollegor, att arbeta som ett team, bidrar till en lägre risk för stress och ohälsa (Lloyd et al., 
2009; Wang et al., 2008; Orbaeck, 2002; Engman et al., 2017; Ljungblad & Näswall, 2009). 
Hög arbetsbelastning bidrar främst till stress och ohälsa när det emotionella stödet från 
kollegor och handledare är lågt/icke-existerande (Lloyd et al., 2009, s.261; Gibson et al., 
1989, s.4). Dock presenterar Ljungblad och Näswall (2009) forskning som tyder på att socialt 
stöd i viss utsträckning även kan missgynna den anställde. I grupper där det inte råder enighet 
eller gemensamma grundläggande värderingar kan gruppens dynamik och känsla påverkas 
negativt och då istället skapa stress vid stöd och råd från gruppens medlemmar (s.30). 

Vidare konstaterar Ljungblad och Näswall (2009) att brist på tid för arbetsuppgifter samt den 
höga belastningen gör att den anställde många gånger tar med sig arbetet hem och därmed 
minimerar chansen för återhämtning, vilket är nödvändigt för att förebygga och minska risken 
för stress och relaterade sjukdomar (s.28). Oro uttrycks och det konstateras att läget måste 
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förändras: ”Om vi inte bromsar den pågående epidemin av sjukskrivningar förorsakade av 
stressrelaterad ohälsa till följd av brister i arbetslivets organisation riskerar vi att stå med 
allvarliga kroniska sjukdomar som slutresultat” (Orbaeck, 2002, s.1665). 

Sammanfattning av forskningsfältet 
Den tidigare forskningen tyder på att villkoren i arbetslivet har förändrats de senaste 
decennierna till följd av omorganisationer hänvisade till politiska och ekonomiska faktorer. 
Dessa förändringar beskrivs ofta i termer av nyliberalism och härleds till idéer om 
marknadsanpassning för effektivitet och tillväxt samt ett fokus på individen och dennes fria 
val. Därför tillskrivs individen ansvaret för uppkomst och hantering av stress, som i dagens 
samhälle ses som en normalitet, och arbetsgivaren frånskrivs sitt ansvar, varför individen 
ensam får bära skulden för upplevd stress (Jansson et al., 2012, s.34-53). Detta blir ur ett 
genusperspektiv problematiskt då normer, maktrelationer och förväntningar kopplade till kön 
osynliggörs och det på pappret kan verka som att män och kvinnor har samma förutsättningar 
till handlande i såväl arbetslivet som privatlivet, trots att så inte är fallet. Forskning tyder 
nämligen på att kvinnor än idag har större ansvar för hemmet och det emotionella arbetet. De 
arbetar således dubbelt och detta osynliggörs då det ses som en kvinnlig egenskap. Kvinnors 
högre sjukskrivningstal till följd av stress och relaterade sjukdomar kan således ses som ett 
resultat av att organisatoriska arbetsvillkor förbises, könsarbetsdelningen i samhället samt att 
kvinnors outtalade emotionella ansvar osynliggörs. Dessa anledningar leder till ojämlika 
arbetsvillkor där kvinnor blir extra utsatta och drabbas därmed hårdast av den nyliberala 
stressdiskursens fokus (Forssén & Carlstedt, 2001). 

Arbetet som socialarbetare innebär en stor risk för stress och ohälsa. De största anledningarna 
är den höga arbetsbelastningen, brist på handlingsutrymme, bristfälligt stöd från kollegor och 
handledare, förvirring och otydlighet i arbetsrollen samt brist på resurser (Gibson et al., 1989; 
Lloyd et al., 2009; Wilberforce et al., 2012). Branschen är kvinnodominerad och yrkesrollen 
utsatt, varför kvinnliga socialarbetare löper stor risk att drabbas av stress och ohälsa. Utifrån 
den forskning vi har tagit del av kan vi konstatera att det inte finns tillräckligt med studier 
som undersöker den stress det sociala arbetet ofta resulterar i, i förhållande till kön. I och med 
att vårt syfte är att belysa arbetssituationen, den psykosociala arbetsmiljön, upplevd stress 
samt könade förväntningar anser vi att vi bidrar med nya relevanta aspekter som kan 
komplettera och utveckla den forskning som redan finns. Majoriteten av de studier vi tagit del 
av är dessutom av kvantitativ forskningsansats, vilket vår studie skiljer sig från. Därför tror vi 
även att ett tillförande av intervjuer samt en förståelse för deltagarnas subjektiva upplevelser 
är viktigt för att få en djupare bild. 

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 
I följande kapitel presenteras de perspektiv, teorier och begrepp som är centrala för studien. 
Inledningsvis redogörs för socialkonstruktionism som ontologisk utgångpunkt för att sedan 
övergå till mer specifika perspektiv och analysverktyg som feministiskt perspektiv och 
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tillhörande begreppen, femininitet och könade organisationer, och därefter krav-kontroll-
stödmodellen. 

Socialkonstruktionism 
Den ontologiska utgångspunkten i denna studie är socialkonstruktionism. Det centrala i det 
socialkonstruktionistiska perspektivet och grundläggande i vår studie är att verkligheten är 
socialt konstruerad och därmed skapad i samspelet mellan människor i social interaktion. 
Verkligheten är alltså inte objektiv, utan bygger på tolkningar, föreställningar och definitioner 
som skapas och sedan efterlevs (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s.59). Gemensamma antaganden 
om vad som anses normativt och sant i ett samhälle produceras och reproduceras i förhållande 
till den historiska, sociala och kulturella kontexten. Detta innebär att vad det talas om och hur 
varierar över tid och i olika samhällen. Exempelvis kan den politiska agendan, medialt 
utrymme och forskningens inriktning således påverkas av vad som anses vara relevant och 
centralt i ett samhälle i en viss tid (Mattsson, 2015, s.32). Ett feministiskt perspektiv är 
ytterligare en utgångpunkt i vår studie och utgår från att rådande normer och förväntningar 
gällande kön är socialt konstruerade. 

Feministiskt perspektiv 
Människors vardag och möjligheter påverkas och formas av konstruerade maktstrukturer 
vilket gör att olika grupper av människor lever utifrån olika villkor i samhället (Mattsson, 
2015, s.31). Maktstrukturer […] ligger utanför oss och verkar på en övergripande och 
strukturell nivå i samhället, samtidigt som de bärs upp av oss, genom våra institutioner, vårt 
agerande och våra tankar” (ibid., s.35). Feministiska teoretiker kritiserar mäns överordnade 
och priviligierade position gentemot kvinnor i samhället. Trots att det finns många olika 
inriktningar grundar sig samtliga i en förståelse av att samhället består av en 
könsmaktsordning där kvinnor underordnas män. Många gånger präglas den sociala 
verkligheten av androcentrism, där mannen ses som norm (Giddens, 2007, s.114). Män 
befinner sig i betydligt större utsträckning i maktpositioner, som de har ett intresse av att 
behålla, medan kvinnor systematiskt utestängs. Därför råder ojämlikhet mellan män och 
kvinnor i alla olika delar av samhället: arbetslivet, familjelivet, ekonomin etc. (Mattsson, 
2015, s.50, 53). De särskiljande positionerna leder till att män och kvinnor har olika 
erfarenheter av världen och samhället, varför också deras förståelse om dessa konstrueras på 
olika sätt (Giddens, 2007, s.114). 

I den här studien kommer vi att utgå från två begrepp som grundar sig i det feministiska 
perspektivet och som är grundläggande för analysen av vårt resultat: femininitet och könade 
organisationer. 

Normativ femininitet 
Kvinnor som social kategori förväntas vara på och representera sig på ett visst sätt i olika 
sammanhang. Ambjörnsson (2004) beskriver det som att kvinnor förväntas förhålla sig till det 
konstruerade könet beroende på vilket sammanhang hon befinner sig i och balanserar alltså 
mellan olika femininiteter (se även Skeggs 2001 refererad i Mattsson 2015). Det är viktigt att 
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belysa att kön konstrueras, vilket innebär att femininitet inte tillhör den biologiska kroppen 
utan grundar sig i de rådande föreställningarna i samhället (Butler 1993; 1999; 2006 refererad 
i Mattsson, 2015, s.47). Mattsson (2015) beskriver det som att vi gör kön ”genom hur vi talar, 
hur vi agerar, genom hur vi för fram oss själva och genom hur vi tolkar och bemöter andra” 
(s.49). Detta börjar redan i tidig ålder när flickor och pojkar blir behandlade och bemötta på 
olika sätt. Exempelvis leker barn många gånger med de leksaker som relateras till deras kön, 
kläs olika och utövar olika sporter utifrån föreställningar och antaganden om färdigheter 
beroende på det biologiska könet. Flickor förs då redan tidigt in i ett visst sätt att vara och 
agera då bilden av hur en kvinna ska bete sig är så normaliserad och därmed många gånger 
inte ifrågasätts utan internaliseras (se Gens 2002, Månsson 1996; 2000 refererad i Mattsson, 
2015, s.48; Giddens, 2007, s.372). 

Begreppet normativ femininitet innefattar de traditionella egenskaper en kvinna antas och 
förväntas ha som tillskrivs henne av samhället. Dessa är bland annat att vara 
omhändertagande, empatisk och att ha kontroll över olika situationer, den kvinnliga kroppen, 
sin sexualitet med mera (Ambjörnsson, 2004, s.61). Denna definition är central i vår studie då 
könade normer också tar sig uttryck på arbetsplatser och i utsatthet för, liksom upplevelser av, 
stress. 

Könade organisationer 
Könade organisationer är ett begrepp myntat av Acker (1990) utifrån ett strukturalistiskt 
perspektiv på genus och organisation skapas och upprätthålls i organisationer. Detta innebär 
att genus är inbäddat i organisationer till följd av de olika positioner som män och kvinnor 
besitter i samhället. Inga organisationer ses således som genusneutrala utan också dessa 
speglas av de strukturella maktskillnader som existerar, vilka ligger till grund för särskiljande 
beteenden, roller och förväntningar mellan män och kvinnor inom organisationer (s.140, 146). 
Kompetens och kunnande anses inom typiskt manliga arenor ”vara förvärvade genom 
utbildning och erfarenhet och belönas därefter, medan kunnande inom kvinnliga domäner 
betraktas som något medfött och naturligt” (Jordansson, Allard & Björk, 2015, s.140). 
Normativt kvinnliga egenskaper som att vara empatisk, omtänksam och serviceinriktad ses då 
inte som ett aktivt görande eller som en förvärvad kompetens (ibid.). 

Könsmaktsordningen osynliggörs ofta genom olika genusgörande processer som skapar och 
upprätthåller ojämlikhet mellan könen. Acker menar att genus bör ses som en inbyggd del av 
dessa processer då det inte kan förstås utan ett genusperspektiv. Dessa processer kan såväl 
vara direkta som indirekta, exempelvis genom rekrytering av män till toppositioner eller 
arbetsresor, vilket kan göra det svårt för kvinnor med familjeansvar att avancera inom 
organisationen då arbete och privatliv kan vara svårt att kombinera (Acker, 1990, s.140, 146, 
se även Connell, 1989; West & Zimmerman, 1987 refererad i Acker 1990, s.146). 

Verksamheter för socialt arbete kan därmed förstås som könade organisationer där en del 
typer av kompetenser inte nödvändigtvis uppmärksammas som sådana, trots att 
arbetsplatserna många gånger är kvinnodominerade. 
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Krav-kontroll-stödmodellen 
Krav- och kontrollmodellen myntades av Karasek och Theorell på 1990-talet för att förklara 
sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och ohälsa. Modellen förklarar hur interaktionen 
mellan krav och kontroll skapar olika arbetssituationer. Modellen har kompletterats med 
stödaspekten då det framgick att också socialt stöd har en central betydelse för hur stress 
upplevs och hanteras (Engman et al., 2017, s.613). 

Krav 
Kraven, vilket är en faktor i denna modell, kan exempelvis vara prestationsmål, att producera 
sådant som efterfrågas samt att arbeta under tidspress. Krav i sig behöver inte vara något 
negativt, men det måste finnas en balans mellan de tre faktorerna för att individen ska känna 
välbefinnande. Så länge stödet är högt och individen har ett inflytande över sin egen 
arbetssituation kan höga krav många gånger hanteras (Karasek & Theorell, 1990, s.31-38). 

Kontroll 
Kontroll kan beskrivas som ett handlings- eller beslutsutrymme. Otydliga arbetsuppgifter eller 
otillräcklig information för att fatta olika beslut är exempel på situationer där kontrollen är 
låg. En känsla av bristande kontroll kan orsaka upplevelser av stress (Prevent, 2015). 
Kontrollaspekten handlar grundläggande om kontroll över det dagliga arbetet; i vilken 
ordning arbetsuppgifterna ska utföras, att ta rast när det passar, möjligheten att bidra med 
förändringar i arbetet etc. Det avser även möjligheten för den anställda att kunna 
vidareutveckla relevanta färdigheter för att ges större möjligheter att hantera oförutsedda 
situationer, samt om och hur den anställdes färdigheter tas tillvara på arbetsplatsen (Theorell, 
2003, s.32-34). Theorell (2003) beskriver det som att ”om det finns utrymme för skicklighet 
och intellektuell aktivitet och även för utveckling av dessa, finns det också utrymme för den 
enskilde att utöva kontroll, vilket gör att demokratin blir bättre än om sådana möjligheter inte 
finns” (s.32). Tillsammans kan dessa aspekter liknas vid ett demokratiskt förhållningssätt då 
det handlar om maktfördelningen på arbetsplatsen och om att skapa rättvisa 
arbetsförhållanden för alla. Det kan exempelvis handla om att ha arbetsträffsmöten där de 
anställda informeras om relevanta förändringar (ibid., s.32-34). 

Socialt stöd 
Denna tredje aspekt belyser behovet av ett välfungerande stöd från såväl chefer som kollegor. 
Detta innefattar vägledning, handledning och feedback samt en trivsam arbetsmiljö och 
gemenskap (Prevent, 2015). Socialt stöd är av största vikt för den anställdes trivsel och 
välmående på arbetet, där det kan fungera preventivt mot stressfaktorer (Karasek & Theorell, 
1990, s.70). Theorell (2003) betonar också vikten av att de anställda som grupp har en 
gemensam bild av olika delmål och framtida mål för arbetet för att lättare kunna ge varandra 
stöd (s.36). Socialt stöd delas in i två huvuddelar; emotionellt och instrumentellt stöd. Det 
förstnämnda behandlar det stöd som får den anställde att känna sig uppskattad, får feedback 
och bygger goda relationer på arbetsplatsen. Det instrumentella stödet avser istället de 
anställdas, och många gånger chefers, förmåga att avlasta varandra med exempelvis 
arbetsuppgifter (Engman et al., s.613-614). Karasek och Theorell (1990) menar att relationen 
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mellan krav och kontroll på arbetet kan komma till uttryck i fyra olika arbetssituationer, vilket 
illustreras i nedanstående figur: 

 

Theorell, 2003. 

”Spänt arbete” innebär höga krav och ett lågt handlingsutrymme och anställda som befinner 
sig i denna grupp upplever mycket stress och negativ belastning. I modellen ses detta som den 
mest problematiska arbetssituationen för anställda. Höga krav kombinerat med hög kontroll, 
även kallat ”aktivt arbete”, bidrar istället till välmående, utveckling samt motivation och 
därmed ökad produktivitet på arbetsplatsen. Balansen däremellan förebygger och minskar den 
stress som kan upplevas vid höga krav. ”Avspänt arbete” innefattar arbetssituationer där 
kraven är låga och kontrollen hög, och även här är upplevelsen av stress låg. Den anställde har 
således möjlighet att hantera arbetssituationen men kan uppleva en bristfällig utveckling i 
arbetsrollen. Slutligen är ”passivt arbete” den situation där den anställde har såväl låga krav 
som låg kontroll. Här finns det brist på arbetsuppgifter vilket resulterar i en alldeles för passiv 
ställning på arbetet och knapp utmaning. Den anställde får därför inget utrymme till att 
utvecklas och arbetsmotivationen minskar avsevärt. Däremot är stressnivån låg. Det går 
således att konstatera att den anställdes kontroll är essentiell i arbetet då det främst är denna 
faktor som påverkar arbetssituationen. Utöver detta tillkom det ytterligare två olika 
arbetssituationer där socialt stöd även tagits i beaktning, ”iso-spänd” och ”ideal”. Den 
förstnämnda innebär låg kontroll, höga krav samt ett lågt eller obefintligt socialt stöd på 
arbetsplatsen. Denna arbetssituation bidrar till stress, ohälsa och avsaknad av motivation i 
arbetet. ”Ideal”-läget däremot är en eftersträvansvärd situation för den anställde där det 
sociala stödet och kontrollen är hög och kraven är på en rimlig till hög nivå (Karasek & 
Theorell, 1990, s.31-38). 

Kritik som riktats mot krav- och kontrollmodellen är att den är snäv och enbart diskuterar 
vikten av några faktorer i arbetet som kan ses som mer komplext. Vidare förekommer tvivel 
gällande hur relevant modellen är idag då den grundades i ett samhälle där industriarbeten var 
det mest förekommande. Förespråkare för krav- och kontrollmodellen menar däremot att den 
fortfarande är relevant då den ännu kan förklara olika situationer på arbetsplatsen som är 
negativa för hälsan (Theorell, 2003). Vi instämmer i argumentet om dess fortsatta relevans 
mot bakgrund av den tidigare forskning vi har tagit del av då flertalet studier visar att dessa 
aspekter spelar en betydande roll i den upplevda arbetsrelaterade stressen. 
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Krav-kontroll-stödmodellen ur ett feministiskt perspektiv 
Vi använder oss av krav-kontroll-stödmodellen för att undersöka relationen mellan den 
psykosociala arbetsmiljön och välmåendet hos de kvinnliga socialsekreterarna då dessa tre är 
faktorer som lyfts fram som betydande i tidigare studier. Då vi i denna studie dessutom 
beaktar samhällets socialt skapade och upprätthållna föreställningar om kön kopplat till såväl 
arbetslivet som privatlivet är en feministisk utgångspunkt och specifikt begreppen vi valt ut av 
vikt för att kunna synliggöra förväntningar på kvinnor och hur dessa skapas och upprätthålls. 
Detta vill vi göra eftersom tidigare forskning gett oss en inblick i hur kvinnors dubbla arbete 
många gånger döljs trots att de kan vara en relevant faktor för den stress de i större 
utsträckning upplever (Försäkringskassan, 2017; 2018). Vi ämnar kombinera dessa två teorier 
för att få syn på olika delar i empirin som vi i analysen sedan kan sammanföra och diskutera 
för att förstå kvinnliga socialsekreterares upplevelser av sin arbetssituation, stress och könade 
förväntningar. 

4. METOD 
I metodkapitlet diskuteras kvalitativ forskningsintervju som metod, urval, genomförandet vid 
insamling av empiri, tematisk analys som analysmetod, giltighet och tillförlitlighet samt de 
etiska överväganden som har genomsyrat studien. 

Kvalitativ forskningsintervju som metod 
Då studiens syfte är att ta del av kvinnliga socialsekreterares subjektiva upplevelser och 
erfarenheter av deras arbetssituation, stress samt om och hur de upplever könade 
förväntningar är en kvalitativ forskningsansats i form av intervjuer passande. Detta då målet 
med kvalitativa intervjuer är att försöka förstå världen från deltagarnas synvinkel och därefter 
skapa en djupare bild av verkligheten utifrån de personer som studeras (Kvale & Brinkmann, 
2014, s.17). Detta vill vi uppnå genom att komma åt intervjupersonernas subjektiva förståelse 
av fenomenet stress i relation till arbete och förväntningar på kvinnor. Ett subjektivistiskt 
perspektiv är en grundläggande aspekt för att vi som genomför studien ska kunna förstå 
intervjupersonernas handlingar, känslor och tankar (Aspers, 2011, s.29). Kvalitativa 
forskningsintervjuer har som mål att producera kunskap genom mänsklig interaktion. Detta 
eftersom intervjuaren ställer omsorgsfullt genomtänkta frågor och sedan aktivt lyssnar till 
svaren (Kvale & Brinkmann, 2014, s.18-19). 

Urvalsprocess 
Det första steget för att finna intervjupersoner var att maila ut ett dokument innehållande 
information om vår studie till enhetschefer i olika kommuner. Enhetscheferna skickade på vår 
begäran sedan ut en förfrågan om deltagande till deras anställda kvinnliga socialsekreterare. 
De socialsekreterare som var intresserade mailade sedan oss, varpå vi mailade tillbaka ett 
dokument med mer specificerad information om syftet, en kort bakgrund till det valda ämnet 
samt ett tydliggörande om att intervjuperson själv inte nödvändigtvis behövde uppleva stress 
för att delta i studien, se bilaga 1. Detta då vi genom tidigare forskning förstått att stress kan 
orsakas av flertalet faktorer utöver en belastande arbetssituation. Det kan exempelvis uppstå 
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som en följd av det samhälle vi lever i och de normer som påverkar oss i vardagen, 
exempelvis förväntan på kvinnor att såväl ha förvärvsarbete som hem- och familjeansvar, där 
båda dessa dessutom inkluderar ett emotionellt ansvar. Därför valde vi att inte begränsa 
urvalet enbart till deltagare som har barn, partner eller upplever/har erfarenhet av stress, för 
att möjliggöra framkommandet av ytterligare aspekter. Om intervjupersonen när denna 
information framförts fortfarande var intresserad av att delta bestämde vi därefter tid och plats 
för intervju. 

Urvalet består i denna studie av sju kvinnliga socialsekreterare verksamma i två kommuner. 
Det som förenar dem är att samtliga utövar myndighetsutövning. Vi har valt att intervjua 
socialsekreterare på olika avdelningar för att få chans till fler intervjupersoner med 
särskiljande erfarenheter. 

Insamling av empiri 
Vid överenskommelse av plats erbjöd vi oss att boka ett enskilt rum men var noga med att 
uttrycka att vi även kunde ta oss till deras arbetsplats. Detta för att såväl vara flexibla 
gentemot intervjupersonerna och deras arbetssituation som ur en trygghetsaspekt, eftersom vi 
primärt träffade dem i deras professionella roll. Intervjuerna genomfördes dels på respektive 
arbetsplats där samtliga bokat ett besöksrum alternativt i lokaler som bokats av oss. 
Intervjuerna spelades in på våra mobiltelefoner och flygplansläge var påslaget för att 
garantera att avbrott inte skulle ske samt för att skydda materialet. 

Vi har under intervjuerna styrt samtalet i en riktning som syftat till att besvara våra 
frågeställningar gällande intervjupersonernas arbetssituation och psykosociala arbetsmiljö, om 
och hur upplevd stress kan relateras till krav, kontroll och stöd samt hur förväntningar på de 
som kvinnor upplevs på arbetet och fritiden. Däremot har vi också följt intervjupersonerna 
under samtalet och tagit hänsyn till den eventuella avvikelse som ibland uppstod. Detta för att 
få en bredare och mer varierad bild av fenomenen stressupplevelser och kvinnliga 
förväntningar (jmf. Kvale & Brinkmann, 2014, s.18-19). Då vi under intervjuns gång velat ha 
denna öppenhet och flexibilitet har vi genomfört semistrukturerade intervjuer. Detta ger chans 
till en bredare och mer detaljerad bild med flertalet dimensioner (Bryman, 2016, s.260). Vi 
har använt en intervjuguide som utgångspunkt vid intervjuerna och den slutgiltiga versionen 
organiserades tematiskt för att säkerställa att studiens frågeställningar skulle besvaras (jmf. 
Kvale & Brinkmann, 2014, s.174). Vi skapade fyra tematiska forskningsrubriker; bakgrund 
om intervjupersonen, arbetssituation, familj och fritid samt stress och hälsa, se bilaga 2. Trots 
förbestämda teman och frågor har det funnits en möjlighet att omformulera eller välja bort 
frågor för att anpassa dem till varje enskild intervjuperson, ställa följdfrågor eller ställa 
ytterligare frågor för att få värdefull information och således en djupare bild. Här förutsattes 
det att vi som intervjuare lyssnade aktivt till vad som sades, hur det uttrycktes samt hade en 
stor flexibilitet (jmf. Kvale & Brinkmann, 2014, s.180). Detta underlättades av att vi var två 
som intervjuade då vi under samtalet ansvarade för olika delar. Detta gjorde att den andra 
personen enbart kunde lyssna och uppmärksamma relevanta aspekter som intervjupersonen 
uttryckte. I samband med intervjutillfället skrev vi ner reflektioner och intryck om samtalet 
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och intervjuerna transkriberades sedan i sin helhet snarast efter intervjutillfället för att ha det 
färskt i minnet. 

Analysmetod 
I ett forskningsprojekt förekommer alltid ett samspel mellan teori och empiri. Detta eftersom 
en studie antingen testar egna idéer, andra forskares redan etablerade idéer (teorier) eller att 
nya idéer utvecklas till följd av forskningsprocessen - genom det egna materialet. Forskare 
kan antingen utgå ifrån induktiva, deduktiva eller abduktiva strategier. Ett induktivt 
tillvägagångssätt innebär att forskaren först samlar in empiriskt material för att utifrån detta 
dra generella slutsatser som kan utveckla nya idéer och teorier. I motsats till detta innebär 
deduktion att forskaren utifrån specifika idéer och teorier skapar hypoteser som sedan testas 
mot det insamlade materialet. Abduktion är en kombination av dessa två där teori och empiri 
växelspelar i analysen av det empiriska materialet (Ekström & Larsson, 2010, s.20). Vi har 
genom tidigare forskning samt valda teorier en förförståelse för fältet som delvis färgat vår 
ingång vid materialinsamling och analys. Däremot har vi samtidigt varit öppna för att också 
andra resultat kan uppkomma som eventuellt kan skilja sig till det vi tidigare har tagit del av. 
Vår studie utgår därför från en abduktiv ansats där våra valda teorier fungerat som en 
tolkningsram för vårt empiriska material. Detta har gjort oss flexibla då vi kunnat pendla 
mellan olika sätt att relatera teori till empiri. 

Den insamlade empirin har i vår studie analyserats genom en tematiskt tolkande ansats vilket 
innebär att materialet har bearbetas för att finna teman som lyfter fram de mest centrala 
aspekterna i förhållande till studiens syfte (jmf. Braun & Clarke, 2006, s.78-79). Den 
tematiska analysen görs i fem olika steg. Det första steget utgörs av transkribering av 
intervjuerna. När vi transkriberat klart intervjuerna lästes dessa igenom minst en gång för att 
bekanta oss med materialet och dess olika delar inför analysarbetet. Detta utgjorde grunden 
för steg två vilket är att koda materialet (ibid., s.87). Kodning förklaras som en metod för att 
bryta ner materialet och sedan bygga upp det igen (Aspers, 2011, s.165). Koderna reducerade 
vårt material då enbart det relevanta för studiens syfte togs med (Kvale & Brinkmann, 2014, 
s.241-243). Vid kodning har vi skrivit ut transkriberingarna och använt oss av färgpennor där 
varje färg har utgjort en typ av kod och i bakhuvudet har vi haft våra frågeställningar och 
teorier vilket färgat vårt sätt att koda. Koder som påminde om varandra parades samman och 
bildade centrala teman av relevans för studiens syfte och frågeställningar (Aspers, 2011, 
s.180) vilket är steg tre i den tematiska metoden (Braun & Clarke, 2006, s.82). I detta steg 
bildades såväl huvudteman som underteman. Steg fyra handlar om att revidera de teman som 
har skapats. Till en början hade vi sju teman men efter bearbetning kunde teman paras 
samman samt reduceras då vi ansåg att vi inte hade fått tillräckligt med empiriskt underlag för 
att vara ett genomgående tema. När våra slutgiltiga teman skapats gick vi återigen igenom 
materialet för att se att relevant empiriskt material inte hade förbisetts vid den första 
kodningen. Därefter, steg fem, namngavs våra teman (ibid., s.89-93); kvinnliga 
socialsekreterares arbetssituation och psykosociala arbetsmiljö, brist på kontroll leder till 
upplevelser av stress, socialt stöd som preventiv och mildrande effekt, sociala konstruktioner 
av stress som normalitet samt förväntningar på kvinnor. 
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Giltighet och tillförlitlighet 
För att en studie ska anses vetenskaplig menar Ekström och Larsson (2010) att denna ska vara 
underbyggd av giltiga och tillförlitliga argument och slutsatser. Giltighet handlar om huruvida 
vi har mätt det vi avser att mäta, om exempelvis våra intervjufrågor besvarar syfte och 
frågeställningar. I vårt fall har intervjuguiden reviderats av oss flertalet gånger och den 
slutgiltiga versionen har granskats av vår handledare, vilket ökat förutsättningarna för att 
uppfylla detta (s.14). 

Tillförlitlighet innefattar fyra kvalitetskriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
möjlighet att styrka och konfirmera resultatet (Bryman, 2018, s.467). Trovärdighet behandlar 
om studien är gjord i enlighet med vetenskapliga regler, i vårt fall Vetenskapsrådets riktlinjer 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta har vi tillgodosett genom att vi informerat intervjupersonerna 
om studiens syfte, konfidentialitet och inhämtat samtycke samt erbjudit dem studiens 
slutgiltiga resultat. Ytterligare är det relevant att fundera på om studiens resultat kan sättas i 
relation och överföras till andra kontexter och andra personer, alltså möjligheten till 
överförbarhet. I vårt fall skulle det kunna handla om huruvida vi kan se liknande resultat i 
upplevelser av stress inom andra professioner med liknande förutsättningar eller med andra 
socialarbetare. Det går dock inte att garantera hur resultatet hade blivit om ytterligare fall hade 
studerats då det hade kunnat avvika från vad som hittills framkommit (Svensson & Ahrne, 
2011, s.29). Pålitlighet behandlar huruvida studien genomsyras av transparens. Vi har försökt 
tillgodose detta genom att redogöra för läsaren vilka val vi gjort genom processens gång, 
förhållit oss kritiska till hur detta påverkat studien samt fortlöpande delgett vad som är 
intervjupersonernas utsagor och våra tolkningar. Vidare omfattar det sista kriteriet, möjlighet 
att styrka och konfirmera, objektivitet från oss författare för att studien inte ska genomsyras 
av fördomar – alltså att vi som genomför studien ska ha så liten påverkan som möjligt på 
intervjupersonerna (Bryman, 2018, s.468-470). Detta har vi försökt tillgodose genom att ha så 
öppna frågor som möjligt för att inte bli ledande och minimera risken för att personliga 
fördomar ska påverka studien eller intervjupersonerna. Vi har haft ett empatiskt 
förhållningssätt och undvikit för starkt emotionellt engagemang för att fokusera på deras 
förståelse och upplevelse av något, utan att själva uttrycka vad vi tycker och tänker om deras 
utsagor för att inte vara dömande. En möjlig aspekt som kan ha påverkat intervjupersonerna är 
vår redovisning av tidigare forskning gällande kvinnors obetalda arbete vid inledning till 
dessa intervjufrågor. Detta gjordes för att minimera risken för att kvinnan vi intervjuar, om så 
är fallet, ska känna sig ensam i den upplevelsen och således förstå att vi frågar mot bakgrund 
av tidigare forskningsresultat. Men vi förstår att det också kan ha påverkat och färgat våra 
intervjupersoners svar i och med att vi kan ha blivit ledande. 

När det talas om representativitet i kvalitativa studier hänvisas det ofta till begreppet mättnad 
och att uppnå den nivån anses vara eftersträvansvärt. Det är på förhand svårt att veta exakt hur 
många intervjuer som bör göras inom en studie men när mättnad uppnås, och forskaren 
upplever att de svar hen får är liknande och ytterligare intervjuer således inte tillför något 
revolutionerande eller ny kunskap, går det att säga att nivån är nådd (Eriksson-Zetterquist & 
Ahrne, 2011, s.44). I vår studie utgör tidsgränsen och omfattningen, att detta är ett 
examensarbete, en gräns för hur många intervjuer vi haft möjlighet att genomföra. Vid fem 
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genomförda intervjuer upplevde vi att intervjupersonerna uttryckte liknande åsikter varför 
ytterligare två stycken ansågs vara tillräckligt för att uppnå mättnad. 

Etiska överväganden 
Hänsyn har vid förberedelser samt under intervjuernas gång tagits till de fyra forskningsetiska 
principerna; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 
Informationskravet syftar till att informera intervjupersonen om att deltagandet är frivilligt 
och går att avbryta oavsett tidpunkt. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonen informerats 
om studiens syfte samt om de fördelar och nackdelar studien kan innebära och därefter ger sitt 
samtycke till att delta i studien. Nyttjandekravet belyser vikten av att det insamlade materialet 
enbart får användas för studiens syfte och mål. Konfidentialitetskravet handlar om att 
intervjupersonerna ska utlovas så hög konfidentialitet som möjligt, alltså att material som 
identifierar intervjupersonen inte kommer att avslöjas samt att insamlad data ska förvaras på 
så sätt att obehöriga inte kommer åt det (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har tillgodosett ovan 
principer genom att först och främst maila ut ett dokument med information om att det gäller 
ett examensarbete, en kort bakgrund till problemformuleringen, studiens syfte, att deltagandet 
är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan förklaring samt informerat om att det 
insamlade materialet enbart kommer hanteras av oss författare och vår handledare. 
Intervjupersonerna utlovades dessutom konfidentialitet så att inte information ska kunna 
kopplas till intervjupersonen. Vid intervjutillfället gick vi återigen igenom samtliga 
forskningsetiska principer och garanterade konfidentialitet i form av borttagande av kommun, 
avdelning och eventuella namn. Ett informerat samtycke har därmed lämnats i såväl skrift vid 
intresseanmälan av deltagande via mail, som på plats vid intervjutillfället. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att ”det uppstår etiska problem i intervjuforskning 
framför allt på grund av svårigheten att forska om privata liv och presentera redogörelserna på 
den offentliga arenan” (s.99). I denna studie aktualiseras en del etiska frågor då vårt samhälle 
många gånger beskyller individen själv för den upplevda stressen (Jansson et al., 2012). Det 
anses vara något negativt samt individens eget ansvar att klara av och hantera, varför upplevd 
stress därför kan bidra till känslor av skuld och skam. Vi reflekterar därför över att stress kan 
vara något svårt och känsligt att prata om, trots att det kan variera från individ till individ. Vi 
har dessutom funderat över att det för intervjupersonerna kan vara känsligt att samtala med 
oss om deras hem- och familjesituation som kan upplevas privat då vi möter dem i deras 
professionella roll. Vidare skulle intervjupersonerna också kunna känna sig exponerade i och 
med att de för oss delar med sig av privat och personlig information, medan vi inte delger 
något om oss själva. I beaktandet av denna aspekt samt ovan har vi lagt de mer personliga 
frågorna om exempelvis familjesituation längre ner i intervjuguiden och inledde med mer 
allmänna och formella frågor som berör arbetet för att ge dem en chans att uppleva tillit till 
oss innan vi berörde den mer personliga informationen. För att skapa trygghet i samtalet har 
vi arbetat aktivt för att intervjupersonerna ska känna sig bra bemötta och sedda varför vi 
lyssnat aktivt och visat intresse för vad de delar med sig av. 

Avslutningsvis har vi beaktat en övergripande etisk aspekt: att studiens deltagare inte enbart 
ska exponeras utan i ett längre perspektiv faktiskt gynnas av studiens genomförande. Vår 
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förhoppning är att resultatet ska kunna bidra till att ytterligare belysa och ge kunskap om 
stressupplevelser och förväntningar på kvinnor och hur dessa kan relateras. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
Vi har intervjuat sju kvinnliga socialsekreterare som alla arbetar med myndighetsutövning, 
dock på olika enheter och har således särskiljande arbetsuppgifter och direktiv. De har varit 
verksamma socionomer olika länge, från 10 månader till 10 år, varför också 
arbetslivserfarenheten är varierande. Åldrarna skiljer sig också åt, från ca 25-40 år. Tre av sju 
har barn, varav en av dessa har en ung tonåring. Alla mammor har alltså omsorgsansvar och 
två av dem är separerade från sina män och en är gift. De fyra övriga är alla i heterosexuella 
relationer, varav två är sambos, en bor hemma hos sina föräldrar och en har ett 
särboförhållande. 

Nedan presenteras fem övergripande teman, med tillhörande underteman, utefter vad som 
framkommit ur vår empiri; Kvinnliga socialsekreterares arbetssituation och psykosociala 
arbetsmiljö, Brist på kontroll leder till upplevelser av stress, Socialt stöd som preventiv och 
mildrande effekt, Sociala konstruktioner av stress som normalitet och Förväntningar på 
kvinnor. Detta följs av en avslutande diskussion av resultatet och hur teorierna sammanlänkas. 

Kvinnliga socialsekreterares arbetssituation och psykosociala arbetsmiljö 
Trots arbete på olika enheter och således särskiljande vardagliga arbetsuppgifter finns det 
många likheter av hur socialsekreterarna upplever att det är att arbeta inom svensk 
socialtjänst. Alla uttrycker att arbetsmiljön är utsatt till följd av det komplexa arbetet med 
människor i utsatta situationer som yrket innebär, vilket kan betyda snabba vändningar och 
krav på omedelbara lösningar. I perioder kan därför arbetsbördan, som enligt 
intervjupersonerna redan är hög till en början, bli enorm och ohållbar från en dag till en 
annan. Citatet nedan illustrerar en tydlig metafor av hur lugnt och stilla vatten hastigt kan 
förändras till höga vågor och storm som kan medföra risk för att drunkna. 

IP 6: Sen kan det skifta, det kan va lugnt som en skogssjö i Norrland men sen kan det bli storm, 
från ena dagen till en annan. 

Den ständigt höga arbetsbelastningen är alltså en gemensam nämnare som alla uttrycker, och 
att ligga efter med framförallt dokumentation ses som regel snarare än undantag, alltså en 
normalitet då ”alla ligger efter […] så det är inget konstigt”. En av intervjupersonerna vittnar 
om att utredningar i princip aldrig hinner skrivas klart i tid och om detta skulle vara möjligt 
hade övertid varit en del av vardagen. Alla intervjupersoner uttrycker vidare en önskan om att 
lägga mindre tid på dokumentation och få mer tid för klientarbete och klientkontakt, då det är 
drivkraften att hjälpa människor och förändra livsöden som dragit dem till fältet. Detta ”kall” 
är något som också kan ställa till det i arbetsrollen då majoriteten upplever en konflikt i 
arbetsrollen om att inte kunna göra allt för klienterna som egentligen önskas. Detta förhindras 
ofta av en för stor arbetsbörda i och med för många ärenden per socialsekreterare. Känslan av 
otillräcklighet till följd av nämnda orsaker blir för flertalet intervjupersoner ett faktum som 
uttrycks i dåligt samvete, en känsla av värdelöshet eller upplevelser av stress som kan leda till 
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ohälsa. Detta uttrycks vara som svårast som nyexaminerad då de positiva känslor de bär med 
sig om att förändra livsöden många gånger begränsas till följd av de organisatoriska ramarna, 
upplevelser av misslyckanden blir därför ett faktum. 

IP 6: För jag jobbar ju för dom enskilda personerna, sen finns det jättemycket på strukturella 
nivåer på en helt annan nivå som vi som jobbar på golvet inte kan påverka, och dom ser ju vi. Jag 
brukar säga att jobba inom kommunal socialtjänst oavsett vart, asså man ser baksidan av samhället 
på organisations- och byråkratisk nivå, och det är så mycket som inte fungerar på olika 
verksamheter både på kommun, region och statlig nivå. Och personer som också hamnar utanför, 
vi har ju lite den här i vårt samhälle att ”one model fits all” och personer som inte passar där blir 
väldigt utelämnade. 

S: och trillar mellan stolarna 

IP 6: ja, dom blir väldigt utelämnade. Och där måste man va ganska stabil i sig själv och kunna 
hantera sånna situationer för annars kommer man dunka huvudet blodigt, och då kommer man 
smacka in i väggen om man inte kan hantera den, för det är stressande i sig. 

Situationer när klienter hamnar mellan stolarna härleds enligt intervjupersonerna ofta till 
brister i samverkan mellan olika verksamheter/insatser då klienters flerfaldiga problematik 
inte kan tillgodoses då systemet är för fyrkantigt, alternativt institutionella eller ekonomiska 
brister på strukturell nivå. Trots organisatoriska brister lägger socialsekreterarna många 
gånger ansvaret över att inte kunna hjälpa klienten tillräckligt på sig själva vilket kan leda till 
stress och känslor av otillräcklighet, vilket exemplifieras i det starka uttrycket ”annars 
kommer man dunka huvudet blodigt”. 

Bristande resurser i tid och pengar påverkar också chansen till fortbildning som de flesta 
intervjupersoner hade velat ägna sig åt i större utsträckning. Majoriteten påtalar att 
omvärldsbevakning eller fortbildning nästintill alltid bortprioriteras. En intervjuperson 
uttrycker att ”det kan ju va en utbildning som gör att man stannar, att man känner att man 
utvecklas”, trots att arbetssituationen ser ut som den gör och lönen, av samtliga deltagare, 
uttrycks vara låg. Detta kan relateras till Karasek och Theorells (2003) krav-kontroll-
stödmodell där de menar att vidareutveckling av färdigheter är essentiellt för att få större 
kontroll på arbetsplatsen i och med ökad kunskap samt för att anställda ska känna sig tillfreds 
med sig själva i sin arbetsroll (s.32-34). 

Handlingsutrymme vid beslut 
Handlingsutrymme är ett undertema vi uppehöll oss vid under intervjuerna och alla deltagare 
uttrycker att handlingsutrymmet i beslut är relativt litet. Detta eftersom det finns mycket lagar 
och riktlinjer att förhålla sig till samt att majoriteten behöver godkännande från chefer eller 
specialisthandläggare då de inte själva har mandat att fatta beslut. Riktlinjer att förhålla sig till 
upplevdes som positivt som nyexaminerad för att undvika en känsla av utlämnande då arbetet 
generellt sett är individuellt. Två av socialsekreterarna som varit verksamma under flera år 
uttryckte att deras handlingsutrymme är relativt stort då de lärt sig hur de kan argumentera för 
sin sak och lägga fram förslag till beslut. Alla uttryckte däremot att handlingsutrymmet i det 
vardagliga arbetet, hur och när de lägger upp sitt klientarbete, är väldigt stort och att det i 
princip aldrig är någon annan som påverkar det, vilket intervjupersonerna själva ansåg vara 
positivt. Detta resultat står i enlighet med kontrollaspekten i Karasek och Theorells (2003) 



Nor Ali & Jessica Hallerth 

 24 (48)  

modell där kontroll över det dagliga arbetet är ytterst relevant för att anställda, i detta fall 
socialsekreterare, ska uppleva sig ha kontroll och inflytande (s.32-34). 

Gällande handlingsutrymme uttrycktes återigen den rollkonflikt vi redan nämnt om en önskan 
att göra mer, men inom ett byråkratiskt system som inte tillåter det. Detta exemplifieras i 
citatet nedan då begränsningar att hjälpa klienter framkommer. 

IP 4: Det finns ju lagar och riktlinjer som ska följas och det är självklart att de ska finnas men det 
är också väldigt, det finns inte så mycket man egentligen kan göra, det är väldigt fyrkantigt och eh, 
det tycker jag är jobbigt. Det är hela tiden, jag vet inte. Du kan inte hjälpa människor på det sättet 
som man skulle vilja. 

S: Vad kan det ofta handla om då? Att man skulle vilja ge dom andra insatser eller känns det som 
att det inte matchar var de kan få hjälp? 

IP 4: Ja, lite så, man hittar inte riktigt rätt hjälp. 

Det byråkratiska systemet innebär vidare att chanserna till förändring är relativt små. Alla 
socialsekreterare i studien upplever att de blir lyssnade på från chefer eller högre uppsatta, 
men att förändringar sällan genomförs. Dessutom måste de själva många gånger driva på för 
att få återkoppling på förslag och idéer. 

IP 3: Ja, väldigt mycket olika idéer där många har sagt liksom ”ja det där låter jättebra” men så blir 
det aldrig något av det. Och så frågar man samma sak ett halvår senare, ”jo men den tar vi vidare, 
den lyfter vi vidare” säger våra chefer *skratt*, men så händer det ingenting. 

Socialsekreterarna upplever att det är ”högt i tak” och ett öppet klimat för att uttrycka vad de 
upplever, känner och tycker på arbetet, varför vi tolkar att det upplevs som en demokratisk 
arbetsplats. Dock upplever majoriteten att de inte får egentligt gehör för sina idéer och förslag 
i och med att förändringar sällan sker och att många problem ältas gång på gång under flera år 
vilket de upplever som frustrerande. Socialsekreterarna har således stort inflytande i teorin då 
det skapas plattform för diskussion, men i praktiken förverkligas inte idéerna. Theorell (2003) 
talar om maktfördelning på arbetsplatsen och hävdar att den ska fördelas rimligt mellan chefer 
och anställda för att skapa en rättvis arbetsplats (s.32-34) och vi tolkar detta vara en brist på 
de arbetsplatser vi besökt vilket kan ge upphov till stor frustration. 

Krav inifrån snarare än uppifrån 
Kraven på socialsekreterarna är stora i och med de lagar som behandlar rättssäkerhet och 
dokumentation, men majoriteten upplever inte att dessa krav är de mest påfrestande. Detta då 
de menar att kraven från chefer inte är lika uttalat som kravet inifrån sig själv. Det har 
uttryckts en önskan om att vara en duktig och tillitsfull socialsekreterare genom att hålla vad 
de lovat klienterna och göra det inom avtalad tidsram. 

IP 3: Nej men att jag vill hinna göra saker, om jag har sagt till exempel till en klient som väntar på 
sitt beslut så vill jag ju hinna gör det så fort som möjligt. Jag vill ju, om jag skriver utredningar vill 
jag att det ska va på ett visst sätt, jag vill ju inte lämna ifrån mig något halvdant. Likadant med 
journalanteckningar man skriver, då vill jag ju skriva det liksom så det känns bra för mig själv, 
även om det finns lägre krav från min chef. Alltså om man har mycket att göra att dom kan säga 
typ ”nej men gör inte det där, skriv kortare utredning eller gör mindre av det där”. Men jag tycker 
man har mycket krav på sig själv att man vill göra på ett visst sätt eller så. 
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Karasek och Theorell (1990) talar om vikten av höga men rimliga krav för att prestera (s.31-
38), men när det handlar om kraven inifrån förmodar vi att dessa kan vara svårare att sänka, 
då de är en del av socialsekreterarens identitet. Intervjupersonerna uttrycker att det kan vara 
svårt att lämna ifrån sig något halvdant som de själva producerat och satt sitt eget namn på. 
Dessutom handlar det återigen om den egna drivkraften och önskan om att göra så mycket 
som möjligt för klienterna för att hjälpa och stötta på bästa möjliga sätt. 

Utifrån ett feministiskt perspektiv kan vi se att kvinnor förväntas ta ett ansvar för de 
människor de har runtomkring sig. Det empatiska förhållningssättet och emotionella arbetet är 
något som blir förgivettaget och förväntat för kvinnor i och med samhällets normativa 
föreställningar om femininitet (jmf. Mattsson, 2015; Ambjörnsson, 2004; Forssén & 
Carlstedt, 2001). Vi reflekterar över att denna sociala och tidiga påverkan därför kan ha 
internaliserats av socialsekreterarna själva. Trots att de uttrycker att det är ett krav inifrån 
tolkar vi alltså samhällets förväntan som en underliggande anledning till de krav som 
kvinnorna ställer på sig själva, vilket tydligt kommer till uttryck i deras uttalanden. 

Brist på kontroll leder till upplevelser av stress 
Ett genomgående tema i intervjuerna är att stress upplevs när en brist på kontroll gör sig 
påmind, alltså när intervjupersonerna inte har ”koll på läget”. Känslan av kontrollförlust kan 
uppkomma i flertalet olika situationer men som har gemensamma nämnare. En intervjuperson 
beskriver det som ”när det händer så mycket att man liksom inte vet var man ska börja”. 
Gemensamt för dessa situationer är att arbetet är väldigt oförutsägbart, att arbetsmängden 
plötsligt kan förändras samt att dessa snabba förändringar ställer krav på omedelbara insatser 
och lösningar. 

IP 1: Även om jag vet att jag har mycket att göra, om jag vet exakt vad jag ska göra spelar det inte 
så jättestor roll, men om det blir sådär att man inte ens hinner tänka efter vad jag borde göra först 
eller sist, det är väl då jag känner mig stressad. Och om mycket händer på samma gång eller så. 
[...] Om jag har många saker att hålla i huvudet samtidigt. Ja, liksom när det är mera bråttom med 
nånting kan jag väl också känna mig stressad. 

Vi kan se att bristen på kontroll till följd av en stor arbetsbörda och att inte veta hur arbetet 
ska prioriteras resulterar i upplevelser av stress, vilket ligger i linje med krav-kontroll-
stödmodellen. Modellen förklarar hälsoläget hos en anställd beroende på hur de tre faktorerna 
krav, kontroll och socialt stöd förhåller sig till varandra. Den ideala arbetssituationen, aktivt 
arbete, innebär en balans mellan de höga kraven och hög kontroll. Den anställde kan då ha 
mycket att göra och krav på prestation men samtidigt känna att hen vet hur hen ska gå tillväga 
och hur arbetet ska prioriteras (Karasek & Theorell, 1990, s.31-38). Utifrån ovan citat tolkar 
vi det som att känslan av kontroll i arbetet är essentiell för att arbetsbelastningen ska kännas 
hållbar. Dessutom framkommer det i vår empiri att det är möjligt att ha fullt upp så länge 
kontroll över situationen är ett faktum, alltså aktivt arbete. Nedan är två citat som visar på en 
annan arbetssituation, spänt arbete. 

IP 1: Känslan av att jag har tappat kontrollen, varje litet samtal, det kan vara ett samtal jag annars 
inte hade reagerat mycket på, som bara gör att man börjar störtgrina eller vad som helst. Jag kan 
inte härbärgera liksom, kontrollen är borta. 
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Ytterligare en intervjuperson uttrycker tydligt hur en stressupplevelse till följd av bristande 
kontroll över arbetssituationen och arbetsbelastningen kan förklaras och komma till uttryck. 

IP 5: När det känns som att det går inte, det är för mycket bara. Det blir lite som att jag får svårt att 
andas. 

Att få svårt att andas kan associeras till panikkänslor och återigen med känslan av att drunkna. 
Här uppstår den till följd av svårigheter att hantera den rådande situationen som upplevs 
ohållbar. Dessa är exempel på när arbetet istället genomsyras av höga krav och låg kontroll, 
enligt Karasek och Theorell den mest problematiska arbetsstationen, ett spänt arbete, vilket vi 
utifrån vår empiri kan se resulterar i upplevelser av stress, ett sämre välmående och sämre 
prestation i arbetet. Detta är i enlighet med vad spänt arbete, enligt Karasek och Theorell, ofta 
leder till – en ökad risk för stress och ohälsa, varför vårt resultat går i linje med modellen 
(jmf. Karasek & Theorell, 1990, s.31-38). 

Arbetsrelaterad stress och ofri fritid 
Bristen på kontroll till följd av för hög arbetsbelastning tolkar vi utifrån vår empiri som 
påtaglig och det blir tydligt att den arbetsrelaterade stressen är något som, i alla fall periodvis, 
går ut över fritiden och det vardagliga livet. En del socialsekreterare berättar om hur de kan 
komma på sig själva med att tänka på arbetet när de är lediga; exempelvis hemma, på gymmet 
eller vakna mitt i natten, alternativt drömma om klienter. Situationen kan också leda till en 
känsla av hopplöshet och svårigheter att utföra sådant socialsekreterarna annars gör varje dag. 

IP 5: När jag har gått med för hög stress för länge då får man den känslan av att man inte duger. 
[...] Då vaknar man på nätterna, får svårt att andas och en uppgift man har gjort 20 gånger känns 
helt plötsligt svår att lösa. 

Vissa socialsekreterare betonar att arbetet under perioder gått ut så mycket över det privata 
livet att de inte haft någon ork över när arbetsdagen väl är slut. De har varit för fysiskt eller 
psykiskt utmattade för att ”orka umgås med människor” eller ringa samtal till följd av ”social 
trötthet”. En intervjuperson berättar att hon på sitt gamla arbete inte orkade åka och hälsa på 
familjen över jul för att hon var ”totalt slutkörd”. I hennes fall handlade det inte enbart om en 
stor arbetsbörda utan stress uppkom också till följd av otydlighet i arbetsrollen och otydliga 
direktiv från arbetsgivaren. 

IP 6: Stress tror jag bildas i att man själv känner sig otillfredsställd. […] Det går lite hand i hand 
med att jag blir stressad när jag inte vet vad jag håller på med och därför är det så viktigt med ett 
tydligt uppdrag så att jag vet ”vad är min arbetsuppgift och vad förväntas av mig?” Och i relation 
till det kan jag utveckla förväntningar på mig själv som anställd. 

Denna socialsekreterare har tidigare upplevt detta på en arbetsplats där hon arbetade med 
myndighetsutövning på en annan enhet. Hon beskriver att det inte fanns uttalade arbetsrutiner 
och att det dagliga arbetet upplevdes otydligt, varför hon själv ofta ställde sig frågan ”vad gör 
jag egentligen?”. Denna påfrestning och bristande kontroll över vad hennes arbetsroll innebar 
gjorde situationen så ohållbar att hon var tvungen att söka sig till en ny arbetsplats då stressen 
till följd av detta blev för stor. Hon understryker att byta enhet var det bästa hon kunde göra 
och att det hon uppskattar mest med sin nuvarande arbetsplats är just tydligheten i 
arbetsrollen, varför hon idag mår mycket bättre såväl på arbetet som på fritiden. 
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Vi ser utifrån vår empiri hur viktigt det är att känna kontroll över sin arbetssituation, såväl 
belastningen som vad själva arbetsrollen innebär. Detta för att känna sig stabil och trivas på 
arbetet så att det kan associeras med något positivt och att individen kan känna sig 
tillfredsställd, trygg och presterande. Vi hävdar att det är extra viktigt med hänvisning till att 
socialsekreterarna i vår empiri uttrycker att de ofta upplever sig bristfälliga i sin insats 
gentemot klienter och att kraven inifrån är höga. Är det otydligt vad arbetsgivaren förväntar 
sig av den anställde framkommer det i vår empiri att den anställde själv upplever förvirring i 
rollen och då också möjligtvis lägger en större börda på sig själva än vad som faktiskt är 
uttalat – bilden av arbetsrollen och den faktiska rollen kanske då inte överensstämmer. 
Kontrollaspekten behandlar också otydlighet i arbetsrollen och arbetsuppgifter, där brist på 
tydlighet kan resultera i låg kontroll och därmed också symptom på stress, vilket vår empiri 
bekräftar (Prevent, 2015) 

Enligt den normativa femininiteten är kvinnan den som i olika situationer, av samhället, 
förväntas ha kontroll då det ses som en kvinnlig egenskap (Ambjörnsson, 2004, s.61). Krav-
kontroll-stödmodellen tyder på att alla människor, inte enbart kvinnor, behöver känna kontroll 
över arbetet för att må bra (Karasek & Theorell, 1990, s.31-38). Att vara kvinnlig 
socialsekreterare kan därför i dubbel bemärkelse ställa krav på att ha kontroll. Att i detta fall 
inte leva upp till en förväntad kvinnlig egenskap tolkar vi kan bli extra påfrestande för 
kvinnan som individ då hon misslyckas både i rollen som kvinna och anställd. 

Socialt stöd som mildrande och preventiv effekt 
Vår empiri framhäver genomgående vikten av stöd i arbetet som är i enlighet med 
stödaspekten i krav-kontroll-stödmodellen. Det sociala stödet, innefattande bland annat 
handledning, feedback och en trivsam arbetsmiljö, fungerar många gånger förebyggande för 
upplevelser av stress (Karasek & Theorell, 1990, s.70). 

Kollegialt mildrande av dåligt samvete 
Socialt stöd från kollegor och chefer har för samtliga intervjupersoner varit en betydande 
faktor för att såväl klara av det dagliga arbetet som att trivas på arbetsplatsen. De menar att 
det är en form av ”mentalt stöd” där de kan uttrycka frustration, ventilera svåra händelser och 
få hjälp med ärenden. Sammantaget delade de flesta en uppfattning om att kollegorna, deras 
sammanhållning och stödet dem emellan är den viktigaste förutsättningen för att må bra på 
arbetsplatsen och en anledning till att stanna kvar trots att arbetsmiljön och arbetsbelastningen 
många gånger är betungande. 

IP 4: Vi har en jättejättebra grupp här och vi trivs jättebra ihop och vi är väldigt måna om varandra 
och hjälpsamma, och det är aldrig någon som säger att den inte har tid med det här, utan man 
hjälps alltid åt. 

Flertalet intervjupersoner uppger att det sociala stödet är särskilt viktigt för att mildra det 
konstanta dåliga samvetet socialsekreterarna ständigt bär på. Det är många gånger ett resultat 
av att de inte hinner med vad de lovat klienterna inom en viss tidsram. Citatet nedan redogör 
för att kollegorna hjälper varandra att sätta mer rimliga krav på sig själva utifrån den 
arbetssituation de befinner sig i. Det är genomgående för alla intervjupersoner att de vill göra 
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så mycket som möjligt för deras klienter men att det istället många gånger kan skapa stress för 
att det är orimliga förhoppningar och något som de i slutändan inte hinner med. Därför är 
stödet från kollegorna ytterst viktigt även här. 

IP 2: Man kan gå in och briefa varandra och ja, liksom avlasta varandra. Man går ju med ett 
konstant dåligt samvete, så är det ju, att man inte hinner liksom alla åtaganden som man skulle 
vilja göra, ähm, och där tycker jag vi hjälper varandra att dra ner ribban lite och såhär ”vad är 
rimligt för dom förutsättningarna vi har just nu”, så det tycker jag är jättebra. 

Förstående och förtroendeingivande chefer 
Majoriteten av intervjupersonerna upplever sig ha en väldigt bra relation till deras chef där 
denne ofta visar förståelse för den höga arbetsbelastningen som ständigt är en problematik. 
Förståelsen kommer till uttryck genom att socialsekreterarna erbjuds hjälp att prioritera och 
begränsa ärenden. Dessutom visar cheferna förståelse för socialsekreterarnas fritid och det är 
något som de också uppmuntrar till att prioritera. Det uttrycks att cheferna sällan förväntar sig 
att socialsekreterarna ska jobba över när de inte befinner sig i fas med arbetet. 

IP 3: Ja men jag som har småbarn och allmänt fullt upp i livet *skratt*, hon är den som säger själv 
att ”va hemma och vabba, tänk inte på jobbet” eller ”nu är det dags att gå hem, klockan är 5, nu 
stänger vi”. Så jag tycker hon är väldigt så, jobb är jobb och fritid är fritid, att det är fritiden som är 
det viktiga och inte jobbet. 

En del av cheferna är också närvarande i de anställdas vardag, uppmärksammar deras dagliga 
arbete samt tänker på hållbarhet och balans i ett långsiktigt perspektiv för den enskilde och 
arbetsgruppen. 

IP 4: Vår chef är ändå väldigt förstående och uppskattar oss och det märks. Och hon är väldigt mån 
om oss och speciellt när jag var ny märkte hon att jag tog på mig lite för mycket ibland, och då var 
hon väldigt noga med att ”ja men gör inte det, detta är bara början du ska orka jobba resten av ditt 
liv”. 

Utifrån hur deltagarna talar om cheferna tolkar vi det som att den goda relationen är något 
som de anser är viktigt och uppskattar. En av intervjupersonerna bytte jobb till hennes 
nuvarande arbetsplats då hon upplevde att hon näst intill var utbränd. När hon sedan började 
på den nya arbetsplatsen kände hon ”wow, kan det vara så här” på grund av det stöd, 
förtroende och engagemang chefen bidrog med till hennes arbete. Det visar på att stöd från 
chefen i hennes fall är av stor relevans för att trivas på arbetet. Däremot uttrycker två 
intervjupersoner att förtroendet för deras chefer är bristfälligt. Det grundar sig i båda fallen i 
att förändring inte sker vid upplevd stress, utan att de i slutändan ändå ska gå tillbaka till den 
”normala” arbetsbelastningen, som är hög. Trots en förståelse för chefernas dubbla situation, 
där hänsyn ska tas till såväl anställda som krav uppifrån, uttrycker de att det blir på bekostnad 
av deras psykosociala arbetsmiljö. Dessutom uttrycker en av dessa två att förtroendet är lågt 
också till följd av att chefen inte har tagit sitt ansvar när en anställd betett sig illa mot såväl 
klienter som kollegor. Hon uttrycker att det för henne därmed är grundläggande att hon har en 
så bra relation med hennes kollegor då förtroendet till chefen är skadat. 

Socialt stöd från kollegor och chefer är en av de viktigaste faktorerna för intervjupersonerna 
för att trivas och må bra på arbetsplatsen samt för att klara av den ständigt höga 
arbetsbelastningen. Det sociala stödet består enligt Karasek och Theorell (1990) av två delar: 
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det instrumentella och emotionella stödet. Det förstnämnda, att få hjälp till avlastning i 
arbetet, uppnås enligt oss på majoriteten av arbetsplatserna då cheferna hjälper till att 
prioritera och begränsa antalet ärenden just för att kunna förebygga och minska den höga 
arbetsbelastningen och upplevda stressen. Flertalet intervjupersoner uttryckte att de kände sig 
uppskattade på arbetsplatsen och i det arbete de utför, att sammanhållningen i 
personalgruppen upplevs mycket positivt samt att cheferna är måna om deras välmående. 
Dessa är samtliga exempel på hur det emotionella stödet tillgodoses (jmf. ibid., s.68-71). 

Extern och inofficiell handledning 
Som ovan nämnt är också handledning en typ av socialt stöd. Samtliga intervjupersoner har 
extern handledning minst en gång i månaden och menar att detta är tillräckligt då de dagligen 
har en form av inofficiell handledning från kollegor och specialisthandläggare på enheten. 
Den externa grupphandledningen behandlar främst de klientärenden socialsekreterarna själva 
anser sig behöva hjälp med och får då det från såväl handledaren som kollegorna som sitter 
med. Däremot uppgav intervjupersonerna att det är svårare att diskutera hur den psykosociala 
arbetsmiljön ser ut och hur de själva mår. Det finns dock utrymme att uttrycka frustration för 
den höga arbetsbelastningen och pressen, trots att det kanske inte kommer bidra till en 
förändring. Detta menade specifikt en intervjuperson var anledningen till att hon inte kände 
sig nöjd med handledningen vilket exemplifieras i citatet nedan. 

IP 4: För mig hjälper det inte att jag har möjlighet till handledning för det är inte det jag vill ha, jag 
vill ha en förändring som gör att det som inte fungerar ska fungera istället för att jag ska sitta och 
älta samma problem gång på gång. 

Majoriteten av socialsekreterarna anser dock att handledning är väsentligt för att inte känna 
sig ensam och utelämnad i arbetet som utförs. Handledningen bidrar många gånger till att 
ärenden som uppfattas svåra och otydliga blir mer hanterbara med den hjälp handledaren och 
kollegor bidrar med. 

IP 5: Eftersom arbetet i sig är ganska självständigt, men så att man kan stämma av saker eller om 
det är ett beslut som ska fattas eller, ja så man kan involvera andra i, annars kan man känna sig 
ganska ensam eftersom det är personer med ganska stort stödbehov vi har att göra med tänker jag. 

En intervjuperson uttryckte att hon inte kände sig bekväm med alla i arbetsgruppen varför 
handledningen för henne inte är ett forum som förknippas med positiva upplevelser. Detta 
eftersom hon upplevde en ovilja att dela med sig av personliga erfarenheter och tankar då hon 
inte kände sig bekväm med samtliga i handledningsgruppen. Att handledning då inte blir en 
positiv erfarenhet belyser Ljungblad och Näswall (2009) bland annat kan bero på brist på 
enighet eller gemensamma grundläggande värderingar vilket kan påverka gruppens dynamik 
och således ha en negativ inverkan på den enskilde (s.30), som i exemplet ovan. 

Ett högt tempo och en hög arbetsbelastning är genomgående på socialsekreterarnas 
arbetsplatser, men de flesta uttrycker att situationen är hanterbar tack vare stödet från kollegor 
och chefer. Vi tolkar därför att socialt stöd är den främsta faktorn för en så fungerande 
arbetssituation som möjligt. Avslutningsvis kan vi uttyda att intervjupersonerna mår som bäst 
och uppskattar när arbetssituationen genomsyras av ett utbrett socialt stöd, en hög känsla av 
kontroll och rimliga krav. Det går i linje med ideal-läget i Karasek och Theorells (1990) 
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modell där denna situation bidrar till ökad motivation i arbetet och kan vara en förebyggande 
faktor mot stress (s.31-38). 

Sociala konstruktioner av stress som normalitet 
Ytterligare en aspekt vi fann intressant var att de socialsekreterare som till en början antydde 
att de inte kände sig stressade förklarade hur de ibland har svårt att sova på nätterna, tappar 
ord i meningar eller kan tänka på arbetet när de faktiskt är lediga. Trots att de inte explicit 
uttryckte att de känner sig stressade framkom således olika symptom på stress vilket tyder på 
att stress i alla fall emellanåt gör sig närvarande i deras liv även om en del själva inte föreföll 
helt medvetna om att de faktiskt har stressliknande upplevelser periodvis. Detta tolkar vi som 
att stress är normaliserat. Att socialtjänsten som arbetsplats ständigt har högt tryck kan vara en 
förklaring till att det är svårt att urskilja stressymptom. 

Situationen överensstämmer med tidigare forskning gällande att stress anses vara 
eftersträvansvärt för prestation och effektivitet, vilket lett till att det idag ses som ett vanligt 
inslag i arbetslivet. Det verkar vara något som ska finnas i arbetslivet och något alla individer 
ska kunna hantera (jmf. Jansson et al., 2012, s.35-37). Denna inställning och legitimering är, 
utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, en konsekvens av vad som kollektivt 
konstruerats genom social interaktion (jmf. Sohlberg & Sohlberg, 2013, s.59; Mattsson, 2015, 
s.32). En reflektion vi gör är att människor gemensamt, med talet som medel, skapar 
definitioner av vad en duktig och produktiv anställd är utifrån hur arbetssamhällets normer ser 
ut – upplevelser av stress inom socialtjänsten ses idag som normalt och förväntat snarare än 
avvikande. 

De flesta har fullt upp på arbetet och det talas om det som om det vore en given del av 
socialtjänsten. Utifrån vår empiri kan vi se att det talas mycket om stress och belastning på 
olika typer av möten, däremot verkar förändringar sällan ske vilket också normaliserar 
situationen och legitimerar den. 

IP 2: Jag sitter och käkar vid skrivbordet för att jag inte hinner, och så svarar jag på mail samtidigt, 
ja men då kan ju nån kollega komma in och ”nej men oj, det här var ju inte bra”, ”nej men vad ska 
jag göra då?” säger jag, ”nej det är inte mycket att göra”, säger dom. Asså såhär, det finns ju ingen 
lösning på det heller, det är det som är så himla svårt, att det är svårt att lösa. 

Kollegan uppmärksammar att situationen inte är bra, men samtidigt accepteras det att äta 
lunch framför datorn i och med uttalandet att det inte finns något att göra åt situationen.  
Sådana här händelser anser vi bidrar till att normalisera och neutralisera det höga 
arbetstempot. Det anses omöjligt att hitta lösningar för en mer hållbar arbetssituation och alla 
vi har intervjuat tycker att socialtjänsten är en arbetsplats med ständigt högt tryck, men det är 
bara så det är. 

Stress som individuell angelägenhet i en belastad organisation 
De nyexaminerade socialsekreterarna vi samtalat med uttrycker sig ha en tendens att ta på sig 
mycket jobb för att visa att de är drivna och duktiga. Detta är sådant som premieras i dagens 
arbetssamhälle, där effektivitet, prestation och att ständigt arbeta mot att nå mål är styrande. 
Att vara stresstålig och kunna hantera mycket på en och samma gång blir eftersträvansvärt, 
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varför också misslyckanden att klara det läggs på den enskilde individen (jmf. Jansson et al., 
2012, s.35-37). 

IP 1: Ofta tyvärr kan jag känna, så läggs det på en individnivå, cheferna ställer frågan ”hur kan du 
göra i ditt arbete för att underlätta stressen” när det egentligen handlar om ett strukturellt problem. 
Vi är för få på för mycket jobb. Så ja, jag kan avsätta en halv dag i veckan för dokumentationstid 
men det kommer inte hjälpa i längden. 

Att arbetsgivarens ansvar och bakomliggande strukturer osynliggörs blir tydligt i ovan utdrag 
där en anställd, trots bra relation till sin chef, upplever att ansvaret för upplevd stress läggs på 
henne och vad hon personligen kan göra för att minska den. Hänsyn tas i detta fall inte till det 
organisatoriska ramverk där socialsekreteraren är verksam (jmf. Jansson et al., 2012, s.38-39). 
Vad som efterfrågas i denna situation är individuella lösningar på ett strukturellt problem 
varför vi tolkar att stressupplevelser också kan bli något som enskilda skuldbelägger sig själva 
med till följd av att de förväntas lösa något som ligger bortom deras kontroll. 

När stress ses som en individuell angelägenhet, blir kvinnor särskilt utsatta till följd av deras 
dubbla arbete inkluderande det emotionella engagemang de lägger ner på att ge bekräftelse 
och omhändertagande. Utöver att det obetalda arbetet i hemmet samt det emotionella 
engagemanget kan vara uttömmande i sig blir dessutom arbetsmängden totalt sett större. Den 
dubbla arbetsbördan osynliggörs alltså och utifrån hur det talas om stress anses individen som 
sagt vara ansvarig för huruvida hen upplever stress eller inte varför kvinnor själva får bära 
ansvaret för sin situation till följd av att strukturer osynliggörs. 

Förväntningar på kvinnor 
Sociala konstruktioner blev också framträdande vid samtalandet om förväntad femininitet och 
denna kom till uttryck på olika sätt under intervjuerna. 

Hemarbete 
Majoriteten av intervjupersonerna tycker att de utför mer av det obetalda arbetet i hemmet än 
deras manliga partner. När vi presenterade tidigare forskning om detta och frågade hur det ser 
ut i deras fall uttryckte en av intervjupersonerna att det ”stämmer till 150%”.  

IP 2: Vi gör ju saker gemensamt men jag skulle nog säga att jag har huvudansvaret eller så… att 
jag tar tag i det och sen hjälps vi åt. 

Det är, utifrån vår empiri, alltså sällan männen som själva har eller tar huvudansvaret för 
hemmet, antingen är det intervjupersonerna eller ett gemensamt ansvar. Därför kan 
intervjupersonerna ses som hushållets projektledare. Citatet nedan är från en socialsekreterare 
som gjort ett aktivt val i att vara särboende för att komma ifrån att behöva ta hand om en 
vuxen man och samtidigt ha ansvar för hemmet utöver förvärvsarbete. 

IP 6: Jag förväntar mig inte att vara hans morsa. För det har liksom blivit att, ja det är 
jättemärkligt, det är verkligen så märkligt att det har blivit så, men man kommer hem efter jobbet 
och så är man kanske trött, men så förväntas det att, ja men standardfrågan är liksom ”vad blir det 
för mat?” och man ba ”jag vet inte, kolla i kylskåpet”. 

Det blir i detta citat tydligt att intervjupersonen är den som förväntas ha det övergripande 
ansvaret då hon förväntas veta vilken mat som finns hemma, ha ansvar för att det faktiskt 
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finns mat i kylen samt laga den. Vi reflekterar dessutom över uttalandet ”jag förväntar mig 
inte vara hans morsa” som visar på den utbredda förväntan att kvinnor ska vara den 
omhändertagande personen som har det yttersta ansvaret för hemmet och de runtomkring sig 
(jmf. Ambjörnsson, 2004, s.61). 

En intressant aspekt som framkommer hos fem av intervjupersonerna, däribland också de som 
anser sig ha ett jämställt förhållande med sin partner, är att de upplever sig ha högre krav och 
standard på hur rent hemmet ska vara i jämförelse med deras manliga partner. Eftersträvan att 
leva upp till att vara en ”duglig kvinna” som har det rent och fint och ser till att alla 
runtomkring sig mår bra är något som tar på krafterna, vilket exemplifieras i citatet nedan. 

IP 3: Men jag tror också att det beror på vem man är som person liksom, ah man väljer att 
prioritera, eller ja väljer och väljer, det kanske är ett omedvetet val. Men eh, ah det bara finns där, 
man gör alla dom här sakerna. Man försöker se till att alla har det bra och eh, ah man blir ju också 
lite trött och det blir på bekostnad av att göra roliga saker alltså typ gå ut och äta, gå ut någon 
kväll, åka på resa. 

Detta tolkar vi inte enbart som en enskild individs eftersträvan, utan snarare ett könat fenomen 
där denna standard är omedveten och något som normaliserats under uppväxten och livet som 
kvinna, det blir alltså något som förväntas av en och som utdraget ovan tyder på, ett 
omedvetet val. Det går i linje med normativ femininitet där kvinnan förväntas ha kontroll 
(Ambjörnsson, 2014, s.61) och vi anser att ”kravet” att ha ett rent hem är ett av de tillfällen 
där det kommer till uttryck. 

De intervjupersoner som anser sig ha större ansvar över hemarbetet än deras manliga partner 
uttrycker inte att det är en faktor som försämrar välmåendet eller skapar upplevelser av stress. 
Däremot visar tidigare forskning på att det dubbla arbetet som kvinnor utför, förvärvs- och 
hemarbete där det emotionella arbetet också inkluderas, kan vara en av anledningarna till att 
kvinnor som grupp upplever mer stress än män (Jansson et al., 2012, s.32; Engman et al., 
2017, s.612). Vi tolkar därmed att det kan vara en underliggande faktor som är så pass 
normaliserad och förväntad av kvinnor att det inte ges någon eftertanke eller 
uppmärksammas. 

Män anses vara bättre genom att enbart vara män 
Flertalet intervjupersoner menar att män anses vara bättre än kvinnor enbart genom att vara 
män, att det därför ”är okej att vara lite sämre”. En intervjuperson uttrycker explicit att män 
”automatiskt” betraktas vara lite bättre trots samma eller sämre nivå än kvinnor på arbetet. 
Det kommer bland annat till uttryck i löneskillnader där männen tjänar bättre trots att de enligt 
intervjupersonerna inte har lika höga förväntningar på sig i arbetet, vilket gör att de kvinnliga 
socialsekreterarna behöver arbeta mer och bättre för att kunna mäta sig med dem. Vidare 
uttrycks det också att männen får mer uttalat beröm från chefer och gruppledare, vilket 
exemplifieras i citatet nedan. 

IP 6: Och dom va såhär också imponerade på ett helt annat sätt om att ”gud va snabb han är på att 
skriva”, och man ba ”what”. ”Han är så pedagogisk och han är så ödmjuk i samtal” och, det är nog 
ingen som pratar så om mig tror jag. 
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Ovan citat är ett exempel från en socialsekreterare som berättar hur de äldre kvinnorna på 
enheten talade upplyftande gentemot en manlig kollega som fick väldigt mycket beröm, 
utifrån vad hon tolkade, enbart genom att vara man. Vi tolkar att det går ihop med de uttryckta 
lägre förväntningar som i vår empiri framkommer finns på män samt att män i samhället anses 
vara bättre än kvinnor. Detta är inte något som är specifikt för det sociala arbetet utan snarare 
ett resultat av könsmaktsordningen som genomsyrar samhällets alla delar - mannen är normen 
(jmf. Mattsson, 2015, s.31). Här kommer det tydligt till uttryck att en man som egentligen 
bara gör sitt jobb och det som förväntas av honom får beröm, och samtidigt framkommer det 
att det finns en upplevelse av att kvinnor som gör samma sak inte uppmärksammas. Vi kan 
uttyda att delar av socialtjänsten vi har studerat inte är fria från de strukturella maktskillnader 
som råder i samhället. Det blir här tydligt att intervjupersonerna upplever att män och kvinnor 
har olika förväntningar på sig gällande vad som ses som aktivt arbete och vad som ses som en 
medfödd egenskap vilket kan komma till uttryck i såväl verbal som ekonomisk belöning (jmf. 
Acker, 1990, s.140, 146). En tolkning är att könsmaktsordningen produceras och reproduceras 
i det dagliga arbetet genom att kvinnors ansträngningar osynliggörs och ses som något 
naturligt och självklart – normativ femininitet (jmf. Ambjörnsson, 2004, s.61). Att män 
uppmärksammas medan kvinnor inte gör det tolkar vi som en genusgörande process som 
upprätthåller och legitimerar de ojämlika förhållandena på arbetsplatsen utan att dessa 
ifrågasätts. 

Majoriteten av de kvinnliga socialsekreterarna upplever att de generellt har andra och större 
förväntningar på sig än män, såväl på arbetet som i det övriga livet. 

IP 4: Jag tror generellt sätt att största förväntningen på kvinnor att man allmänt ska vara en bättre 
person än de manliga, det är väl det. Att vad du än gör så ska du alltid vara lite bättre; visa mer 
förståelse, vara mer empatisk, vara bättre på ditt jobb. Män kan komma undan med mycket mer 
saker än kvinnor kan göra. Den förväntningen känner jag på mig, vi kanske inte kan eh, komma 
undan med lika mycket. Du borde veta bättre. Både på jobbet och privat. 

Citatet tyder på att män kan undslippa sådant som förväntas av kvinnor och att det för dem är 
mer godtagbart. En intervjuperson uttrycker det exempelvis som att kvinnor förväntas 
förvärvsarbeta lika mycket som män men samtidigt också ha det yttersta ansvaret för hemmet. 
Vidare menar två intervjupersoner att det inte existerar olika förväntningar på män och 
kvinnor på arbetet utan att det som förväntas av en beror på yrkesrollen som socialsekreterare 
och att det ligger i yrkets karaktär att vara exempelvis emotionell. En reflektion är att det i ett 
kvinnodominerat yrke många gånger förväntas och krävs emotionellt ansvar. Detta står också 
i relation till normativ femininitet (Ambjörnsson, 2004, s.61) då kvinnan förväntas vara 
emotionellt inriktad, omhändertagande och lyhörd, vilket skulle kunna vara en anledning till 
att män blir mer uppmärksammade och berömda när de är emotionella, som i exemplet högre 
upp. 

De intervjupersoner som är mammor uttrycker att de har ytterligare förväntningar på sig att 
vara på ett visst sätt, exempelvis inte lämna bort barnen för att umgås med kompisar utan då 
istället umgås med sina barn. Vidare menar en intervjuperson att hon känner att hon tar ett 
stort ansvar i vänskapsgrupper med enbart män. Det blir automatiskt hon som har ”koll på 
saker”, ska komma ihåg när de ska laga mat, ser sådant som hennes manliga vänner inte 
lägger märke till etc. Hon uttrycker det som att hon känner sig som en ”typisk tjej”. 
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IP 5: För det är ingen som säger det till mig, men om inte jag gör något eller engagerar mig så blir 
det ingenting gjort och det är så märkligt. 

Trots att det inte uttalas så kommer här återigen förväntan på att kvinnor ska ha kontroll över 
olika situationer till uttryck, alltså en förväntad kvinnlig egenskap enligt den normativa 
femininiteten (Ambjörnsson, 2004, s.61). 

Den förväntade femininiteten går också att förstå genom Mattssons definition av hur kön 
konstrueras genom språket, ageranden samt hur vi bemöter andra och vad vi förväntar oss av 
varandra (Mattsson, 2015, s.49). De olika förväntningarna på kvinnor skapas och återskapas 
av oss människor genom att det anses kvinnligt att ta ansvar för de runt omkring sig. Många 
kan känna sig bristfälliga i omgivningens ögon om det inte sker, genom att exempelvis 
prioritera vänner framför barnen, vilket skulle kunna vara en faktor till varför kvinnor 
fortsätter ta kontroll över situationer genom att agera ansvarstagande. Återigen ett uttryck för 
normativ femininitet (Ambjörnsson, 2004, s.61). Vidare tolkar vi att det kan resultera i att 
män undslipper ansvaret och det är legitimt att de kommer undan då jobbet förväntas göras av 
någon annan. Det är alltså många gånger inget direkt uttalat ansvar, som exemplifieras i ovan 
citat, men förväntan finns där trots allt. 

Mäns och kvinnors professionella bemötande 
Socialsekreterarna arbetar oftast individuellt men de gånger de varit i par eller sett kollegor 
agera uttrycker flertalet att de manliga kollegorna är mer sakliga i mötet med klienter och de 
kvinnliga är mer bekräftande och kan exempelvis uttrycka ”nu ser jag att du gråter, vad 
händer med dig då”. De kvinnliga socialsekreterarna uttrycker att de går in mer för arbetet 
med klienterna, blir direkt omhändertagande och mer förstående i jämförelse med sina 
manliga kollegor. Det framkommer också att männen oftare går in med attityden att 
”klienterna har ett eget ansvar”. 

IP 7: Dom går inte in i saker lika mycket och jag upplever inte att dom heller blir lika, eller så här, 
många av dom kvinnliga socialsekreterarna hamnar ofta i att det är mycket att göra efter möten 
med klienter; att man blir berörd, ledsen, arg, känner sig maktlös, hjälplös. Det upplever jag inte i 
lika hög grad med de manliga. 

Vi tolkar uttalandet som att männen inte utför samma emotionella arbete som 
intervjupersonerna och att det för dem inte ses lika naturligt att bli berörd efter klientmöten 
eller liknande, återigen ett uttryck för normativ femininitet (Ambjörnsson, 2004, s.61). 

IP 2: Om jag går tillbaka till mig själv så tror jag att det kommer så automatiskt, och då vet jag inte 
om det blir så att min manliga kollega liksom landar i att ”nu sköter hon det här” *skratt*, liksom 
känslomässiga, att han inte också går in i det, tänker jag. Men samtidigt, skulle jag sitta med en 
kvinnlig kollega och ha ett möte med en familj, då tror jag nog, då går vi nog båda in i det och 
kompletterar varandra i att bekräfta och berömma och liksom den här andra biten. 

Ovan citat tyder på att kvinnor automatiskt går in i rollen som omhändertagande vid möten 
med klienter samtidigt som männen, enligt flera intervjupersoner, förlitar sig på att de 
kvinnliga kollegorna sköter det. Dessa särskiljande roller är en konstruktion skapad och 
upprättad av människor i samhället vilket gör att män och kvinnor har olika förväntningar på 
varandra (jmf. Mattsson, 2015, s.48). Detta kommer till uttryck i att det för kvinnor är så 
normaliserat att vara emotionella, bekräftande och lyhörda (jmf. Ambjörnsson, 2004, s.61), 
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det går alltså på rutin och ifrågasätts inte varken av kvinnorna själva eller av omgivningen. 
Återigen tydliggörs det att de delar av socialtjänsten vi studerat inte är genusneutrala då män 
och kvinnor intar olika roller vilket accepteras och legitimeras varför strukturerna hela tiden 
reproduceras på arbetsplatsen (jmf. Acker, 1990, s.140, 146). 

Dessutom uttrycker en av intervjupersonerna att när hon behöver stöd från hennes kollegor 
efter klientmöten går hon främst till de manliga när hon är upprörd och förbannad. När hon 
däremot är ledsen går hon till en kvinnlig kollega för emotionell bekräftelse. Detta visar än en 
gång på de olika rollerna män och kvinnor intar till följd av samhällets förväntningar. 

IP 6: Man fostrar redan flickor till att ta mer ansvar än pojkar, tyvärr, det ser jag också på alla mina 
vänner som har barn. [...] Och man gör det så omedvetet, för att man själv är fostrad i dom 
banorna. 

Än en gång är detta ett tydligt exempel på hur normativ femininitet upprätthålls 
(Ambjörnsson, 2004, s.61). Kvinnor fostras in i detta sätt att vara redan i tidig ålder då de från 
samhället blir behandlade och bemötta på särskiljande sätt i jämförelse med män. Kvinnor 
förs därför in i den normativa femininiteten, varför de många gånger själva inte reflekterar 
över normen, den ses som självklar och naturlig. 

6. DISKUSSION 
Inledningsvis kommer studiens resultat att summeras utifrån syfte och frågeställningar. 
Därefter diskuteras resultatet i förhållande till forskningsfältet, det teoretiska ramverket och 
de metodologiska överväganden som gjorts. Avslutningsvis sätts studien och dess resultat i 
relation till socialt arbete. 

Summering av resultatet 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur kvinnliga socialsekreterare upplever sin 
arbetssituation, psykosociala arbetsmiljö, stress samt deras uppfattning av könade 
förväntningar. Vårt mål har varit att bidra till ökad kunskap gällande båda ovan fenomen för 
att kunna synliggöra problematiken av upplevd stress inom socialtjänsten. Det har också varit 
en strävan att synliggöra de särskiljande könade förväntningar som finns på kvinnor i 
jämförelse med män i dagens samhälle. Detta syfte mynnade ut i tre frågeställningar som styrt 
arbetet under processen. Frågeställningarna har berört 1) hur arbetssituationen och den 
psykosociala arbetsmiljön upplevs, 2) hur eventuellt upplevd stress kan relateras till aspekter 
av krav, kontroll och socialt stöd samt 3) hur förväntningar på socialsekreterarna som kvinnor 
är såväl på arbetet som på fritiden. Nedan följer en summering av vårt resultat som besvarar 
frågeställningarna. 

Arbetssituationen inom socialtjänsten ses enligt våra sju intervjupersoner som belastande och 
bristfällig till följd av ett ständigt högt arbetstempo, krav på dokumentation, dålig lön, brist på 
vidareutveckling och svårigheter att få igenom förändringar. Majoriteten vittnar också om ett 
begränsat handlingsutrymme och en upplevd rollkonflikt till följd av en önskan att kunna göra 
mer för klienterna än vad som är möjligt i en byråkratisk organisation som socialtjänsten. 
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Trots att socialtjänsten är en arbetsplats som styrs av lagar och direktiv med krav på 
dokumentation och rättssäkerhet kan vi från vår empiri uttyda att kraven inifrån är de som 
våra intervjupersoner upplever som starkast, att kunna leva upp till de egna förväntningarna 
och känna sig nöjd över sin egen insats. 

Vi ser en tydlig relation mellan brist på kontroll och upplevelser av stress, kontrollen är därför 
grundläggande för att minimera känslor av stress, otillräcklighet och i längden ohälsa. Brist på 
kontroll kan upplevas till följd av många olika anledningar, bland annat hög arbetsbelastning, 
när allt händer på samma gång eller när otydlighet i arbetsrollen upplevs. Känslor av bristande 
kontroll på arbetet kan också påverka privatlivet exempelvis genom bristande energinivå. 
Intervjupersonerna uttrycker att stöd från kollegor och chefer samt handledning är de 
viktigaste faktorerna för att klara av arbetet och må bra på jobbet trots den belastande 
arbetssituationen. Vidare kan vi konstatera att stress inom de delar av socialtjänsten vi 
undersökt anses vara en normalitet som accepteras då en lösning av situationen ses som 
omöjlig. Dessutom individualiseras stressupplevelser och det organisatoriska ramverkets 
inverkan osynliggörs. 

Studien tyder även på att intervjupersonerna tar huvudansvar och antingen utför den största 
delen av det obetalda arbetet eller lika mycket som den manliga partnern, vilket kan förstås i 
termer av dubbelt arbete. Ytterligare kan vi konstatera att de manliga kollegorna enligt 
intervjupersonerna anses vara bättre och blir mer uppskattade än de kvinnliga, endast genom 
att vara män. Deltagarna upplever också att de generellt har andra och högre förväntningar på 
sig än män både på arbetet och privat varför det går att uttyda att det enligt våra 
intervjupersoner finns skillnader mellan könen också inom de delar av socialtjänsten vi 
undersökt. Intervjupersonerna utrycker att de upplever sig ta ett större emotionellt ansvar för 
såväl klienter som kollegor än deras manliga kollegor. Vi kan således tala om könade krav i 
det sociala arbetet vilket är av vikt för att denna form av ansträngning och kompetens inte ska 
osynliggöras och naturliggöras. Detta förefaller inte uppmärksammas i någon större 
utsträckning då det ses som en självklarhet utifrån de könade förväntningar som skapas och 
upprätthålls inom organisationer såväl som samhället i stort. 

Studiens resultat i relation till forskningsfältet 
De nyliberala politiska och ekonomiska förändringarna (Lloyd et al., 2009) har haft tydlig 
påverkan på de arbetsplatser vi har besökt. Mycket som är problematiskt på arbetsplatserna är 
till följd av effektivisering och nedskärningar i resurser och pengar, däribland möjligheten till 
att utveckla färdigheter. Den höga arbetsbelastningen, som samtliga deltagare i vår studie 
upplever, presenteras i tidigare forskning som en av de mest förekommande anledningarna till 
den upplevda stressen på arbetsplatsen (ibid.; Gibson et al., 1989; Ljungblad & Näswall, 
2009; Wilberforce et al., 2012). 

Det framkommer också i vårt resultat att den upplevda stressen antas hanteras av den enskilda 
individen genom att denne aktivt skapar strategier för att hantera och reducera stress. 
Arbetsrelaterad stress framträder också som en normalitet: något som är svårt att undvika eller 
lösa då det är en del av det dagliga arbetet. Detta går i linje med tidigare forskning som visar 
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på att enskilda individer görs ansvariga för den upplevda stressen och att omständigheterna i 
organisationen osynliggörs. Stress ses alltså som en självklarhet i arbetssammanhang för att 
uppnå effektivitet vilket gör att stress neutraliseras och normaliseras (Jansson et al., 2012). 

Ett dilemma som framkommer i vårt resultat är viljan att besluta om så bra och 
individanpassade insatser som möjligt för klienterna men med lagar och riktlinjer som ofta 
sätter stopp. Detta skapar för våra intervjupersoner en rollkonflikt som kan leda till 
upplevelser av stress. Denna typ av konflikt kan vi se varit aktuell under en längre period då 
den redan belyses i forskning gjord på 1980-talet (Gibson et al., 1989). Rollkonflikten, som en 
betydande faktor i stressupplevelser, är dock inte lika central i nyligen producerad forskning 
vilket står i motsats till vårt resultat där den är tydligt framträdande. En reflektion över varför 
det blivit en väsentlig del av vårt resultat kan grunda sig i vårt användande av ett feministiskt 
perspektiv och tillhörande begrepp. Det teoretiska ramverket har möjliggjort ett synliggörande 
av bakomliggande strukturer varför vi tolkar denna rollkonflikt bland annat vara ett resultat av 
kvinnors förväntningar från samhället, exempelvis att vara omhändertagande och se till att 
omgivningen mår bra. Det uppstår alltså en konflikt mellan önskan och förväntan inifrån, 
vilket kan vara ett resultat av samhällets krav på kvinnor, och vad som faktiskt kan göras sett 
till arbetssituation. Dessutom framkommer det i vår empiri att otydlighet i arbetsrollen och 
vad som förväntas av en skapar ytterligare förvirring och stress för den anställda (jmf. Gibson 
et al., 1989; Wilberforce et al., 2012; Lloyd et al., 2009). Att ha en tydlig arbetsroll är enligt 
våra intervjupersoner bland det viktigaste i arbetet för att uppleva kontroll i arbetssituationen. 

I den tidigare forskning vi har tagit del av är handledning en betydande faktor i arbetet för att 
få möjlighet att ventilera hur arbetssituation är samt få stöd med svåra ärenden. Handledning 
skapar förutsättningar för att kunna förebygga stress och ohälsa (Lloyd et al., 2009; Wang et 
al., 2008; Orbaeck, 2002, Engman et al., 2017; Ljungblad & Näswall, 2009). Vår analys 
överensstämmer med detta, med få undantag, där det blir uppenbart att handledning är en 
faktor som underlättar arbetssituationen trots den påtagliga arbetsbördan. Det emotionella 
stödet från kollegor och chefer förebygger risken för att uppleva stress (Lloyd et al., 2009; 
Wang et al., 2008; Orbaeck, 2002; Engman et al., 2017; Ljungblad & Näswall, 2009) vilket 
vårt resultat står i samklang med där alla intervjupersoner värderar relationen till kollegor och 
chefer högt. Den höga arbetsbelastningen som intervjupersonerna många gånger upplever blir 
oftast mer påtaglig när stöd från kollegor och chefer är bristande (jmf. Lloyd et al., 2009; 
Gibson et al., 1989). Sammantaget bekräftas vårt resultat av tidigare forskning och visar på att 
socialt stöd är ytterst viktigt för att anställda ska klara av det dagliga arbetet. 

Att kvinnor antingen ansvarar för den större delen av det obetalda arbetet eller har 
huvudansvaret framkommer såväl i vårt resultat som i tidigare forskning på området (Jansson 
et al., 2012; Engman et al., 2017; Nordenmark, 2004; SKL, 2018). Våra intervjupersoner 
uttrycker att det finns tydliga krav och förväntningar, dock många gånger outtalade, på att 
kvinnor ska vara lyhörda, omhändertagande och empatiska. Detta menar de sker automatiskt 
vilket kan jämföras med tidigare forskning som tyder på att det finns kollektiva antaganden 
om typiska kvinnliga egenskaper och att det är något som kvinnor föds med och inget de 
aktivt gör och investerar tid och kraft i (Forssén & Carlstedt, 2001). Som en kontrast uttrycker 
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intervjupersonerna att deras manliga medarbetare ofta upplevs vara mer sakliga i samtal och 
mindre emotionella gentemot klienter och kollegor. 

Det konstateras också i tidigare forskning att det i samhället finns normer på hur kvinnor ska 
vara vilket innebär att män och kvinnor intar olika sociala roller både på arbetet och i hemmet, 
vilket våra kvinnliga deltagare uttryckte är påfrestande då upplever att deras roller associeras 
med mer förväntningar (jmf. Pilar, 2004). Ett exempel på detta är att de deltagare som är 
föräldrar upplever att de har särskiljande förväntningar på sig i jämförelse med deras manliga 
partners, exempelvis att de inte på samma sätt kan prioritera bort sina barn för att umgås med 
vänner då det skulle framkalla en negativ reaktion från omgivningen. Detta diskuterar även 
Jansson et al. (2012) och menar att det i dagens samhälle inte hade varit acceptabelt för en 
kvinna att prioritera bort familjen för något annat då det ses som en förväntan på dem i och 
med deras huvudansvar för familjen. Sammantaget kan vi utifrån vår empiri utläsa att det 
upplevs vara tydliga skillnader i hur män och kvinnor bemöter klienter och kollegor vilket vi 
förmodar beror på de normativa förväntningar som finns på män och kvinnor i samhället. 

Avslutningsvis kan vi se att de flesta delar av studiens resultat, analys och slutsatser ligger i 
linje med forskningsfältet. Det vi fördjupar och vidareutvecklar, till följd av att vår studie 
utgår från ett feministiskt perspektiv, är hur strukturer och samhällets könsmaktsordning 
inverkar på kvinnliga anställda inom undersökta delar av socialtjänsten. Vi har genom detta 
fått syn på hur kvinnors emotionella arbete döljs och osynliggörs i såväl arbete som privatliv. 
Vårt resultat bekräftar att män upplevs bli premierade när de utför sådant som känns ”typiskt 
kvinnligt”, att vara emotionell och bekräftande, medan kvinnors ansträngningar osynliggörs 
då det snarare ses som en medfödd egenskap. Detta skulle kunna tolkas som att kvinnor inte 
får utdelning i samma utsträckning som män och inte får den uppskattning de förtjänar samt 
att de arbetar mer och hårdare för att det ska märkas att de aktivt gör något. Därför anser vi att 
det är ytterst relevant och viktigt att framtida forskning, särskilt inom en kvinnodominerad 
bransch, har detta perspektiv för att inte förbise den kompetens som kvinnor aktivt utvecklat 
och använder i mötet med klienter och kollegor. 

Teoridiskussion i relation till resultatet 
I ett initialt skede planerade vi att använda oss av rollstressteorin. På grund av att vi i denna 
studie inte fullt ut undersökte hur olika roller hos deltagarna påverkade dem blev den 
sedermera inte användbar, och valdes därför bort. Utifrån den teoretiska förförståelsen 
förväntade vi oss finna en eventuell konflikt mellan arbete och fritid som hade varit intressant 
att föra en diskussion om, men som inte uttrycktes av deltagarna utifrån våra intervjufrågor. 
Däremot var krav-kontroll-stödmodellen, det feministiska perspektivet och specifikt 
begreppet normativ femininitet användbara i denna studie. Dessa präglade vår förförståelse 
för ämnet och därför även vår materialinsamling och analys av resultatet. 

Krav-kontroll-stödmodellen är en flitigt använd modell för att kartlägga sambandet mellan 
den psykosociala arbetsmiljön och välmåendet varför vi i vår studie fann den användbar 
utifrån vårt syfte. Det feministiska perspektivet har för oss varit användbart då det gav oss en 
förståelse för och problematiserande av den rådande könsmaktsordningen i samhället, vilket 
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våra intervjupersoner på olika sätt påverkas av. Normativ femininitet har varit ett begrepp 
som ytterligare har belyst de förväntningar som finns på kvinnor från samhällets sida. När vi 
analyserat vårt resultat och fått fram att deltagarna upplever sig ha särskiljande förväntningar 
på arbetet i jämförelse med deras manliga kollegor (som i sin tur påverkar 
arbetsförutsättningar) var vi i behov av ett teoretiskt ramverk som styrker detta. Därför 
tillkom könade organisationer som begrepp för att möjliggöra en djupare analys av vårt 
resultat. Att vi har förlitat oss mycket på vårt teoretiska ramverk kan ha bidragit till att andra 
aspekter under processens gång har förbisetts då vi framförallt fokuserat på sådant som kan 
knytas till våra teorier och begrepp. Detta skulle kunna ses som en kritik mot oss själva, å 
andra sidan var det vårt syfte att belysa just dessa aspekter och vi har dessutom haft en 
flexibilitet då vi såväl valt bort en teori som adderat ett ytterligare begrepp.  

Vår feministiska utgångspunkt har alltså gjort att vi bidragit med ytterligare empiri gällande 
just kvinnors upplevelser av stress och förväntningar, könade krav, samt utifrån vår analys 
vad detta kan bero på. Avslutningsvis anser vi utifrån vår empiri att krav-kontroll-
stödmodellen bör vidareutvecklas och också ta hänsyn till de olika förutsättningar män och 
kvinnor möter i arbetslivet för att ge en så sanningsenlig kartläggning som möjligt av 
arbetssituationen kopplat till välmåendet. 

Metoddiskussion 
Som vi ovan nämnt ämnade vi till en början få fram information om upplevelser i 
skärningspunkten mellan arbete och fritid, vilket vi delvis fick, men inte tillräckligt för att 
tematiseras i enlighet med vårt val av analysmetod. En reflektion är att detta förmodligen 
berodde på brister i vår intervjuguide: att rätt frågor inte ställdes för att ringa in området. Vår 
förförståelse kan också ha varit för präglad av antagandet att alla kvinnor skulle uppleva en 
konflikt mellan arbete och familjesituation och på så vis ge oss manifesta koder. Även här 
skulle intervjuguiden kunnat vara justerad för nyanserade svar för att fånga mer varierade 
upplevelser hos intervjupersonerna liksom eventuella koder av mer latent karaktär. En lärdom 
vi tar med oss är att detta möjligtvis hade kunnat förhindrats om vi genomfört en pilotstudie 
och då testat frågorna på förhand för att förbereda relevanta frågor oavsett deltagarnas svar 
gällande konflikt mellan arbete och fritid. Vissa aspekter av konflikten mellan arbete och 
fritid kom dock fram och resultatet hade eventuellt sett annorlunda ut om urvalet deltagare 
varit annorlunda, till exempel om alla intervjupersoner haft barn. I så fall är det möjligt att en 
eventuell konflikt mellan arbete och fritid och rollerna kopplade till dessa hade framträtt, men 
det är inget vi kan uttala oss om utifrån vår empiri. Detta område hade vi en önskan om att 
belysa och diskutera då vi, utifrån tidigare forskning, ansåg det bristfälligt. Kunskapsluckan 
anser vi kvarstår varför mer forskning om könade krav fortfarande är av relevans på just 
området i skärningspunkten mellan arbete och fritid. 

Användandet av en abduktiv ansats har givetvis påverkat vårt resultat. Vi har haft en 
förförståelse för fältet som har påverkat utformningen av intervjuguiden, vilka följdfrågor vi 
har ställt och hur vi har analyserat och tematiserat vårt resultat. Det som fick relevans i 
resultatet är det som främst kunde kopplas till valda teorier varför vår studie blev mer 
deduktiv under själva analysfasen. Dock har ett deduktivt och induktivt arbetssätt kombinerats 
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och växelspelat i olika faser under processens gång. De flesta teman har valts ut med vår 
teoretiska förståelse i bakhuvudet medan andra teman har skapats till följd av vad som 
framkom i det empiriska materialet, vilket är ett mer induktivt arbetssätt. Bland annat den 
rollkonflikt som flertalet intervjupersoner uttrycker är något som framkom utifrån vår empiri 
och inte något som vi på förhand haft en avsikt skulle framträda i materialet. 

Den tematiska analysmetoden har möjliggjort synliggörandet av genomgående uttalanden och 
upplevelser hos intervjupersonerna vilket hjälp oss kartlägga generella tendenser inom 
empirin. Analysmetoden har även bidragit med en möjlighet till att djupgående bearbeta och 
bekanta oss med vår empiri då vi gått igenom de fem stegen noggrant. En nackdel med 
tematisk analys är att det finns en risk för att förbise sådant som inte överensstämmer med vad 
resterande intervjupersoner uttryckt. Det kan vara uttalanden som är av relevans men som inte 
får utrymme för att det inte är centralt för majoriteten av deltagarna och därför inte tillräckligt 
för att skapa ett enskilt tema om. Dock ser vi i vår empiri många liknande upplevelser varför 
ett avvikande uttalande har blivit utstående och av den anledningen oftast uppmärksammats. 

Eftersom vår studie belyst ämnen som kan upplevas känsliga har vi reflekterat över 
trovärdigheten i våra intervjupersoners uttalanden. En aspekt som skulle kunna tala för att de 
känt sig utsatta eller obekväma är att vi varit två studenter som intervjuat, varför vardera 
deltagare skulle kunna upplevt underläge. Ytterligare en aspekt är att socialsekreterarna 
efterfrågats att öppna upp sig om privata angelägenheter såsom personliga upplevelser av 
stress och belastning samt privatliv medan vi inte delger dem personlig information. Vad som 
däremot styrker en positiv upplevelse av intervjuerna är att deltagarna själva kontaktat oss 
gällande deltagande och i princip samtliga uttryckt att detta är ett relevant och viktigt ämne 
som det behöver talas mer om. Vi upplever därför att intervjutillfället sågs som något positivt 
av intervjupersonerna själva och att det blev en chans för dem att reflektera mer och djupare 
över sin egen situation. Ingen intervjuperson valde att lämna någon fråga obesvarad trots att vi 
på förhand var tydliga med att vissa frågor kan kännas privata och att det därför när som helst 
är okej att inte svara. Trots tunga ämnen var stämningen genomgående god och lättsam, det 
blev många skratt och deltagarna delgav oss mycket information varför vi upplevde att de 
trots allt kände sig trygga och bekväma i situationen. Från vårt perspektiv såg vi det som 
positivt att vara två personer då vi på ett bättre sätt kunde ta in, bekräfta intervjupersonerna 
och följa upp den relevanta information som delades med oss. 

Trots att detta är en kvalitativ studie kan generaliseringar delvis göras, bland annat genom att 
relatera den egna studiens resultat till mer allmänna teoretiska ramverk eller till andra 
personer och miljöer, överförbarhet (jmf. Svensson & Ahrne, 2011, s.29). Om flera miljöer 
studeras och resultaten jämförs och pekar åt samma håll kan det börja talas om 
generaliseringar. Detta då det blir lättare att argumentera för att det visar på mer allmänna 
tendenser än enstaka företeelser. Överförbarhet kan ytterligare handla om att sätta vår studie i 
relation till tidigare forskning, vilket i sin tur kan öka trovärdigheten för vårt resultat (jmf. 
ibid.). Vi anser att detta uppnås i vårt fall, då i princip hela vårt resultat gällande såväl 
arbetssituation som förväntad femininitet överensstämmer med tidigare kartläggning av fältet 
där andra miljöer och personer har studerats, såväl inom det sociala arbetet som i andra 
yrkeskategorier. De teoretiska ramverk vi utgått från har dessutom inte varit specifikt 
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anpassade för socialt arbete, men har däremot varit applicerbara och betydande vilket återigen 
stärker vårt resultat. 

Studien i relation till socialt arbete 
Vi kan utifrån vår empiri se att det finns två sorters krav för våra deltagare: kravet inifrån och 
kravet ”utifrån” på dem som kvinnor. Kravet inifrån kan sammankopplas med önskan och 
viljan om att göra allt i sin makt för att hjälpa klienterna, något som vi tolkar kan påverkas av 
den förväntade femininiteten som kommer till uttryck i att se till att människor runtomkring 
mår bra, en form av omsorgsansvar. Det andra kravet kan sammankopplas med det outtalade 
emotionella ansvar som kvinnor anses ha såväl gentemot klienter som gentemot kollegor när 
det kommer till dagligt bemötande. I och med att det emotionella engagemanget osynliggörs 
då det snarare ses som en medfödd egenskap än aktivt görande, innebär det en större total 
arbetsbörda. 

Den stress kvinnor många gånger upplever, som visar sig i det högre sjukskrivningstalet 
(Försäkringskassan, 2017; 2018), tolkar vi kan härledas till den extra arbetsbördan och 
osynliggörandet av denna. Upplevd stress ses vidare som en individuell angelägenhet varför 
arbetsgivaren och det organisatoriska sammanhangets påverkan, där socialsekreterarna är 
verksamma, förbises. Trots att ansvaret läggs på individen vid upplevd stress kan vi alltså 
uttyda att det är flertalet strukturer som ligger till grund: dels individualiserandet av 
stressupplevelser och dels könsmaktsordningen som kommer till uttryck också inom de delar 
av socialtjänsten, alltså organisationen, vi undersökt. De arbetsrelaterade kraven ser alltså 
(också) olika ut för män och kvinnor och vi drar därmed slutsatsen att vi bör tala om könade 
krav för att lyfta fram den situation kvinnor inom organisationer befinner sig i. Dessa könade 
krav behandlas inte i krav-kontroll-stödmodellen vilket kan vara ett resultat av att de förbises 
och osynliggörs varför en kombination av modellen, feministiskt perspektiv och tillhörande 
relevanta begrepp varit grundläggande för analys av vårt resultat. Vi anser att könade krav är 
ytterst relevant att ta hänsyn till för att inte ojämlika arbetsförhållanden i det sociala arbetet 
ska passera obemärkta förbi. Därför anser vi att det bör beaktas också i kommande studier 
relaterade till socialt arbete.  

Det bör enligt oss också finnas en öppenhet i att socialt stöd, som ses som en positiv aspekt 
för att minska upplevelser av stress, samtidigt kan bli en extra belastning för kvinnor eftersom 
de antas skapa relationer på arbetsplatsen och vara emotionellt involverade i klientärenden 
samt gentemot kollegor till följd av den förväntade femininiteten. Dock tyder vårt resultat på 
att intervjupersonerna trots allt endast upplever det sociala stödet som något positivt och vi 
funderar på om detta han härledas till den kvinnodominerade bransch de är en del av – att de 
återfår lika mycket stöd som de ger till andra. Hade det varit skillnad om våra 
intervjupersoner varit aktiva inom ett fält som inte är kvinnodominerat?  

Vidare anser vi att den framträdande rollkonflikten som vi tidigare diskuterat bör undersökas 
ytterligare för att se om och hur chefer och kollegor kan bli ett stöd för att mildra denna. Detta 
för att kunna arbeta preventivt mot stress inom socialtjänsten. Möjligtvis är detta också en 
diskussion som bör föras redan under socionomutbildningen, då vårt resultat tyder på att 
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nyexaminerade i högre utsträckning upplever misslyckanden och besvikelser gällande 
föreställningar om rollen kontra den faktiska rollen. 

Vi kan uttyda att socialtjänsten enligt våra intervjupersoner upplevs som en tuff arbetsplats 
med ständigt hög belastning och stress. För en hållbar arbetssituation i ett långsiktigt 
perspektiv är det av vikt att satsa på att socialsekreterare ska få en bättre arbetssituation idag 
då det finns erfarenheter sedan tidigare att det sker en fördröjning mellan att brister upplevs 
och sjukskrivningstal ökar (jmf. Theorell, 2009, s.49). Eftersom socialtjänsten har det yttersta 
ansvaret för Sveriges invånare med syfte att hjälpa och stötta människor utgör 
socialsekreterare en betydande roll i välfärdsstaten. För att de ska kunna utföra sitt arbete på 
ett så bra och rättssäkert sätt som möjligt behöver rätta förutsättningar i arbetssituationen ges. 
Utöver att socialsekretaren på ett individuellt plan ska kunna trivas och må bra på arbetet samt 
att socialtjänsten ska fungera på ett organisatoriskt plan är det också av vikt för klienternas 
del. Detta för att de ska få en rättssäker bedömning och ett bra bemötande. Socialtjänstens 
rådande situation ska inte få ske på bekostnad av de människor som ämnas hjälpas. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

Till dig som intervjuperson, 

Vi är två socionomstudenter som påbörjat vårt examensarbete vid Centrum för Socialt Arbete, 
Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga socialsekreterare upplever sin 
arbetssituation med fokus på stress och balans i vardagen. Den forskning vi har tagit del av 
tyder på att kvinnor i större utsträckning än män tar mer ansvar för hem och familj, vilket 
innebär ett dubbelarbete; förvärvsarbete och hemarbete. Dessutom upplevs arbetsuppgifter 
belastande på olika sätt för män och kvinnor. Detta påverkar många gånger välmåendet och 
kvinnor är i högre grad än män sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa. 

Vi är intresserade av att höra dina tankar, erfarenheter och upplevelser i frågor som rör arbete 
och stress i relation till livet i stort. Du behöver själv inte ha erfarenheter av arbetsrelaterad 
ohälsa för att delta och det spelar heller inte någon roll om du har barn, partner eller lever 
själv. 

Vår forskningsansats är som sagt kvalitativa intervjuer vilka kommer ta ungefär 45 minuter. 
Tid och plats kommer vi överens om så att det passar med ditt arbets- och fritidsschema. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 
Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och vår handledare kommer åt 
det under arbetets gång. Den inspelade intervjun kommer att transkriberas och presenteras på 
ett sådant sätt att det inte går att härleda till dig som intervjuperson. 

Är du fortfarande intresserad? Bekräfta gärna det mailledes så bokar vi in en intervju. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Nor Ali & Jessica Hallerth 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
Inledning 
Hur länge har du varit yrkesverksam socionom och hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 
Vad gör anställda på din enhet? 
Ungefär hur många jobbar här och hur ser könsfördelningen ut? 
Upplever du att det är något inom det sociala arbetet generellt som är särskilt belastande eller 
fördelaktigt och givande? 

Arbete 
Berätta om en typisk arbetsdag 
Hur skulle du beskriva ditt handlings- och beslutsutrymme på arbetet? 

• Både i beslut och hur det dagliga arbetet organiseras? 
Hur upplever du att kraven på dig som anställd är? 
Tycker du att du har mycket att säga till om på din arbetsplats?  

• Brukar du få gehör för dina idéer?  
• Finns det plats för förändringsutrymme (även egna färdigheter)? 

Vilken roll tar du i arbetsgruppen? 
Berätta om din relation till din chef? 

• Kan du komma på ett exempel där din chef har föregått med positivt eller negativt föredöme 
relaterat till stress eller din höga belastning? 

På vilket sätt stöttar ni varandra kollegor emellan vid behov? 
• Känner du att du får olika bemötande av manliga och kvinnliga kollegor/chefer gällande stöd?  
• Också gentemot klienter: är bemötandet annorlunda beroende på kön? 

Hur ser möjligheterna för handledning ut? 
• Hur upplever du handledningen? Intern/extern? 

Vad är det viktigaste för dig för att din arbetssituation ska kännas så bra som möjligt?  
• Vad värderar du högt för att du ska må bra i din arbetssituation? 

Familj och fritid 
Berätta om din familjesituation 
All den forskning vi tagit del av tyder på att kvinnor i högre utsträckning är män är ansvariga för 
hem- och familj, alltså det obetalda arbetet - Hur ser det ut för dig? 
Berätta om vad du gör på din fritid? 

• Är det något särskilt som du är engagerad i? Någon extra roll? Vad innebär den rollen för dig 
och vad tillför den? 

Upplever du att du hinner med det du vill i din vardag? 
• Om du behöver prioritera bort något i vardagen, vad tar du bort då? 

Känner du att du har förväntningar på dig som kvinna, både på och utanför arbetet, isåfall på vilket 
sätt? 
Upplever du någonsin en konflikt mellan arbete och privatliv, i så fall hur och när? 

Stress och hälsa 
Hur skulle du generellt bedöma din hälsa? 
Berätta, vad stress är för dig? 
I vilka situationer kan du uppleva stress och hur känner du då? 
Berätta om hur stressnivån ser ut på din arbetsplats? 

• Vad tror du detta kan grunda sig i? 
• Vad tycker du kan förbättras? 
• Skiljer arbetsbelastningen på nuvarande jobb sig från tidigare arbetsplatser - hur? 

Hur samtalar ni kring arbetsbelastning och stress på arbetsplatsen? 
 
Har du något ytterligare som du känner att du vill ta upp? 


