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Abstrakt 
 

Författare Alen Nezirevic & Daniel Petersson. 

Titel: En stressad socialtjänst – en kvalitativ studie av socialsekreterares 

copingstrategier kring arbetsbelastning och stresshantering. 

Handledare: Anders Lundberg 

Examinator: Kerstin Arnesson 

Nyckelord: Coping, arbetsbelastning, stress, socialsekreterare 

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur socialsekreterare inom barn- och 

ungdomssektorn hanterar arbetsbelastning och stress. För att kunna besvara 

frågeställningarna använde vi oss av en kvalitativ metod där vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer. I studien intervjuades åtta socialsekreterare i en kommun i 

södra Sverige.  

 Vår teoretiska utgångspunkt var coping vilket vi även använde oss av när vi 

analyserade och tolkade det empiriska materialet. Inom resultat och analys har vi fått 

fram hur socialsekreterare använder sig utav coping för att minimera sin upplevda 

stressnivå. Resultatet visar att samtliga respondenter upplever en hög arbetsbelastning 

och stress på socialkontoret. Respondenternas strategier varierade. Bland annat använde 

sig några av exempelvis mindfulness, olika typer av meditationsövningar, fysiska 

aktiviteter medan andra använde sig av att fiska på sin fritid och att arbeta utöver det 

vanliga för att hinna med sina arbetsuppgifter.  

 Vi författare har bland annat kommit fram till att majoriteten av respondenterna 

saknar det sociala stödet från chefer och ledning vilket har ökat missnöje och 

stressnivån bland respondenterna. Frågan som bör ställas för framtida forskning blir hur 

chefer och ledning kan på ett adekvat sätt bidra med socialt stöd för sina arbetstagare. 
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Tack 
 

Vi vill tillägna ett stort tack till våra respondenter som medverkade i studien. Utan ert 

bidrag så hade inte denna studie varit möjligt. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Anders Lundberg som kommit med 

professionellt stöd och goda råd under hela studiens process.  
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1 Inledning 
Under de senaste åren har de arbetsorsakade besvären ökat. Enligt statistiska 

centralbyrån (2014) är det framförallt olika psykiska påfrestningar och stress som är de 

vanligaste förekommande orsakerna till besvär. Nästan var fjärde sysselsatt svensk har 

haft någon form av besvär i form av stress som orsakats genom deras arbete. I 

arbetsmiljöverkets rapport från (2014) har det skett en ökning med 6 procentenheter 

sedan den senaste rapporten från 2012. Kvinnor är den grupp som är mest drabbad 

(Ivarsson, 2014).  

I människobehandlande yrken är det viktigaste redskapet själva 

medarbetaren i sig. Socialarbetaren är en av dem och deras arbetsuppgifter handlar ofta 

om att engagera sig på något sätt. Engagemanget kan, i sin tur, vara påfrestande om de 

förväntningar som ställs på arbetsinsatserna är oklara. Om oklarheten kombineras med 

ett högt arbetstempo är risken stor att arbetstagaren känner en arbetsrelaterad stress 

(Arbetsmiljöverket, 2017). 

Arbetsmiljöverket (2015) lyfter fram förutsättningar för att ha en 

fungerande arbetsplats. Dessa förutsättningar inbegriper att det finns en balans mellan 

de resurser man har till sitt förfogande och krav på de arbete som måste utföras. Att 

arbetskraven är höga behöver inte vara skadligt för arbetstagaren så länge 

organisationen ifråga kan balansera de resurser som står till förfogande. Högre krav än 

resurser skapar en obalans i arbetet som kan leda till hög arbetsbelastning och stress hos 

arbetstagarna (Arbetsmiljöverket, 2015). Chefer bör vara observanta på signaler och 

tidiga tecken på hög arbetsbelastning och stress bland arbetstagarna för att kunna sätta 

in åtgärder och kunna ge stöd till enskilda i god tid (Arbetsmiljöverket, 2015).  

Enligt en undersökning genomförd av akademikerförbundet SSR upplever 

åtta av tio socialsekreterare att de inte hinner med sina arbetsuppgifter på grund av ökad 

arbetsbelastning (Hedén, 2016). Även Arbetsmiljöverket (2017) har uppmärksammat 

problemet som socialtjänsten haft senaste åren, med att den höga personalomsättningen 

bland annat ligger till grund för en ökad arbetsbelastning.  

Kim, Ji och Kao (2011) uppmärksammar risken för utbrändhet inom 

socialt arbete på grund av hög arbetsbelastning. Socialsekreterares utbrändhet är ett 

allvarligt problem och kan leda till en negativ påverkan på socialsekreterarnas hälsa 
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gällande såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande. Socialsekreterare är bland de 

arbetstagare där risken för utbrändhet är hög och enligt Kim, Ji och Kao (2011) finns 

det en risk att socialsekreterare någon gång i sin karriär upplever sig utbränd på grund 

av hög arbetsbelastning och stress. 

 Fackförbundet Vision (2014) rapporterar att socialsekreterarnas arbetssituation 

är ohållbar. Enligt Vision krävs det akuta insatser för att minska arbetsbelastningen. 

Socialsekreterarna anses vara en lojal yrkesgrupp med hög kompetens som tenderar till 

att kompensera den arbetsbelastning som råder genom att arbeta hårdare, hoppa över 

rasterna och till och med ta med arbetet hem (Vision, 2014). Socialsekreterarna är en av 

de yrkesgrupper som är mest utsatta för psykosociala påfrestningar på grund av hög 

arbetsbelastning och stress. Vision rapporterar att en rimlig arbetsbelastning kan vara 

avgörande för att socialsekreterare ska kunna utföra ett rättssäkert arbete. 

Fokusområdet inom uppsatsen är att undersöka vilka strategier 

socialsekreterare inom barn- och ungdomssektorn i en kommun i södra Sverige 

använder sig av för att hantera arbetsbelastning samt eventuell stress. Astvik och Melin 

(2013) skriver att socialsekreterare använder sig av flera olika strategier och att dessa 

strategier förändras över tid.  

Intresse för fokusområdet uppkom i samband med vår 

verksamhetsförlagda utbildningstid. En del av våra arbetskollegor var sjukskrivna och 

andra upplevdes vara stressade. Även svenska dagbladet (2015) uppmärksammar att det 

är ett bekymmersamt läge bland socialsekreterarna och framförallt de som arbetar inom 

barn- och ungdomssektorn att stressnivån är hög. Därför ville vi undersöka mer kring 

socialsekreterares hantering av arbetsbelastning och vilka copingstrategier de använder 

sig av för att hantera olika stressfyllda situationer de ställs inför. Det finns två typer av 

coping, problembaserad och emotionsbaserad. Problembaserad handlar om att hitta 

lämpliga strategier för att hantera stressen och emotionsbaserad handlar om att hantera 

den upplevda stressen man redan befinner sig i (Lazarus & Folkman, 1984). Det som är 

utmärkande med coping är bland annat att ingen av socialsekreterarna utgår från en och 

samma strategi utan alla har sina egna strategier kring stresshantering (Astvik & Melin, 

2013). Vår ambition med studien är att tillföra mer kunskap till det socialvetenskapliga 

forskningsfältet genom att studera hur socialsekreterare hanterar stressen inom barn- 
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och ungdomssektorn och vilket stöd de upplever sig få av chefer och kollegor samt hur 

de återhämtar sig med hjälp av copingstrategier.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förstå hur socialsekreterare inom barn- och ungdomssektorn 

hanterar arbetsbelastning och stress. 

 

1.2 Frågeställningar 

Vilka strategier har socialsekreterare för att hantera arbetsbelastning och stress som 

råder på socialkontoret?  

 

Vilka strategier använder socialsekreterare för att återhämta sig? 

 

Vilket stöd upplever socialsekreterare att de får från arbetskollegor och chefer i 

hanteringen av stress? 
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2. Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer två teman att presenteras: Arbetsbelastning och stress samt 

olika strategier för stresshantering. Temana är kopplade till arbetsbelastning, stress, 

stresshantering och copingstrategier. Vårt syfte med att söka litteratur gällande temana 

var för att få en ökad förståelse kring hur socialarbetares arbetssituation ser ut gällande 

arbetsbelastning och stress samt vilka tänkbara strategier som skulle kunna användas. 

Den forskning som ingår i vår studie är till största del inriktad på den svenska 

socialtjänsten då vår studie handlar om socialsekreterare inom barn- och 

ungdomssektorn i en kommun i södra Sverige. 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det råder en hög 

arbetsbelastning och stress bland de socialsekreterare som arbetar inom barn- och 

ungdomssektorn. Detta i sin tur påverkade deras hälsa negativt vilket har lett till att 

många sjukskrivit sig eller funderat på att avsluta sin anställning. Tidigare forskning 

visar även skillnaden mellan adekvat organisationsstöd jämfört med undermåligt stöd 

från chefer och ledning. De som upplevde adekvat stöd från chefer, kollegor och 

ledning tenderade att stanna kvar på sin arbetsplats jämfört med de som inte upplevde 

ett bra stöd. Vidare i vår litteratursökning fick vi fram olika tänkbara strategier som 

socialsekreterare skulle kunna använda sig av vid stressfyllda situationer för att 

minimera stressen. 

 

2.1 Arbetsbelastning och stress 
Att arbeta med barn- och unga som misstänks fara illa kan ibland vara ett svårt och 

kravfyllt arbete. Arbeten inom detta yrke är oftare än andra yrken relaterade till 

tidspress och övertidsarbete (Tham, 2008). I Thams studie framkommer det att 

socialsekreterare och nyexaminerade socionomer inom yrket arbetar under förhållanden 

som ger en anledning till att ifrågasätta det kvalificerade arbete de utför. Författaren 

uppger att arbetsvillkoren inom barn- och ungdomssektorn måste förbättras för att 

kunna garantera att de barn och ungdomar som är i behov av socialtjänstens insatser får 

den hjälp de behöver. Tham redovisar sitt resultat utifrån en enkätundersökning där 

svarsfrekvensen var mycket hög. Enkäten handlade om upplevelsen av sitt arbete det 

vill säga, krav, ärendemängd, övertidsarbete, svårighetsgrad, rollkonflikter, hot och 

våld. Den handlade även om den organisation man arbetade inom, stöd, ledarskap och 
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klimatet inom organisationen. Thams studie består av fyra delstudier där den första 

studien handlar om att situationen inom yrket jämförs mellan nyanställda 

socialsekreterare och de mer yrkeserfarna. Resultatet i denna delstudie visade att de 

nyanställda oftare arbetade inom mer utsatta områden och var även den grupp anställda 

som sökte sig vidare från barn och ungdomssektorn. De nyanställda skattade sin hälsa 

som något sämre än de andra erfarna och drygt en fjärdedel av de nyanställda hade 

övervägt att byta yrke. I sin fjärde delstudie undersökte Tham sambandet mellan 

arbetsvillkor och avsikten att söka nytt arbete. Denna delstudie visade att det inte var 

arbetsuppgifterna som socialsekreterare upplevde var svåra eller att det var höga krav 

inom yrket som var avgörande för att man lämnade yrket. Istället var det missnöje med 

organisationen, främst avseende i vilken mån man belönades för sitt goda arbete, 

saknaden av omhändertagande och ledningens intresse för de anställdas hälsa och 

välbefinnande. Dessa faktorer var avgörande för socialsekreterares flykt från yrket.  

Tham (2008) uppger att sambandet mellan hur socialsekreterare beskriver 

sina arbetsvillkor och hur de skattar sin hälsa har undersökts i studien. 

Sambandsanalysen visade att kraven i arbetet hade störst negativa betydelse för 

socialsekreterarnas psykiska hälsa men även deras fysiska välbefinnande (Tham, 2008).  

 En hög personalomsättning finns både i Sverige, liksom många andra länder i 

Europa, när det gäller socialt arbete. Det finns även stora svårigheter med att rekrytera 

ny personal till att arbeta med socialt arbete (Tham, 2007). Dessa svårigheter och 

problem återfinner vi främst inom barn och ungdomssektorn där det finns en oro för den 

långsiktiga effekten dessa problem kan ha på kvalitén av tjänsterna (Tham, 2007). 

Enligt Tham finns det tre olika steg som socialsekreterare gör att de väljer bort 

socialtjänsten. Missnöje är det första steget i processen, följt av avsikten att lämna sin 

arbetsplats som övergår till att faktiskt lämna arbetet. Dessa tre steg behöver inte 

nödvändigtvis vara en rak linje utan processen kan även vara av varierande varaktighet i 

tid. Tham genomförde en undersökning i Stockholm bland 309 socialarbetare med 

huvudfokus att studera vilka faktorer som föreföll vara av störst vikt för att aktivera en 

sådan process som beskrivs ovan. Av de 309 respondenterna var det 144 socialarbetare 

som övervägde att lämna socialtjänsten inom loppet av ett år. Thams studie visade att 

anledningen till att socialsekreterare väljer att lämna sina yrken var på grund av 

organisatoriska faktorer. De faktorer som hade störst påverkan på socialsekreterarna var 
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bland annat belöningen de fick för ett väl utfört arbete inom yrket, hur organisationen 

tog hand om sina anställda, och hur stort intresse organisationen hade för de anställdas 

hälsa och välbefinnande. Belöningen kan bland annat bestå av stöttning, uppmuntran 

och bekräftelse. Thams studie redovisade att organisationsrelaterade faktorer tycks vara 

det största problemet för socialarbetare som på grund av detta väljer att lämna sina 

arbetsplatser. Detta kan ge en arbetsgivare möjlighet att motverka otillfredsställelsen i 

arbetet genom en sund personalpolitik som kan bidra med att socialsekreterare inom 

yrket känner sig belönade för ett väl utfört arbete, personalen värdesätts och man tar väl 

hand om sina socialsekreterare. 

Mor Barak, Nissly och Levins (2005) studie med 418 socialarbetare ville 

jämföra relationen mellan stress, socialt stöd och intentionerna att lämna sin arbetsplats. 

Resultaten visade att de som upplevde högre nivåer av stress funderade i större 

utsträckning på att lämna sina arbetsplatser jämfört med de som upplevde adekvat 

organisationsstöd. Författarna uppger även att det finns andra orsaker till att 

socialsekreterare väljer att lämna barn- och ungdomssektorn. En av de övriga, och bland 

de starkaste, orsakerna beror inte bara på den höga stressen de upplever i sitt arbete utan 

även att det saknades stöd från organisationen det vill säga ledningen och cheferna. 

Stödet från kollegor var även avgörande kring valet att lämna sin arbetsplats (Mor 

Barak, Nissly & Levin 2005). Detta bekräftas även i en annan kvalitativ studie (Huxley 

m.fl., 2005) som beskriver att de socialarbetare som upplever att de har stöd från chefer 

och ledning tenderar att inte påverkas i så hög grad av stressen de upplever på sin 

arbetsplats. Ett antal arbetstagare i studien påpekade att måendet hade varit bättre om 

deras chefer och arbetsledning hade värderat deras arbete högre. Arbetstagarna uttryckte 

sig negativt gällande värderingen av arbetet. Detta i sin tur var en av de bidragande 

faktorerna till att deras stressnivå ökade vilket även bidrog till funderingar på att lämna 

arbetsplatsen (Huxley m.fl., 2005). 

 

2.2 Olika strategier för stresshantering 
Astvik och Melins (2012) studie syftar till att identifiera och undersöka olika mönster av 

copingstrategier inom socialt arbete. Samt hur socialsekreterare hanterar den obalans 

som råder mellan arbetskraven och de tillgängliga resurserna. Astvik och Melin 

undersökte även vilken inverkan copingstrategierna hade på de anställdas hälsa och 

arbetskvalité (Astvik & Melin, 2012).  
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I studien identifierades tre olika copingstrategier kopplade till höga arbetskrav 

och yrkessvårigheter. Dessa tre strategier är kompensations- och kvalitetsreducerande 

strategier, självstödjande strategier och röst och hjälpsökande strategier (Astvik & 

Melin, 2012). 

Den första strategin kompensations- och kvalitetsreducerande handlar om 

att socialsekreterare använder sig utav omfattande kompensationsstrategier. Dessa 

kompensationsstrategier innefattar att arbeta mer intensivt, att arbeta under rasterna 

samt lunchtiden. Även att ta med sig arbetet hem på sin fritid och att ansvara för mer 

arbete än vad man är kapabel till samt ta emot mer arbete än vad man har tid för. De 

socialsekreterare som använder sig utav denna sorts strategi tenderar även att tänka på 

sitt arbete under sina lediga dagar (Astvik & Melin, 2012). 

 Den andra strategin, självstödjande, innebär att socialsekreterare använder 

sig utav färre strategier för att hantera obalansen mellan arbetskraven och de tillgängliga 

resurserna. De använde sällan kompensationsstrategier förutom att de arbetade mer 

intensivt och tänkte på sitt arbete under fritiden. De frågade varken sina kollegor eller 

chefer om hjälp att prioritera sitt arbete eller hjälp för själva arbetsuppgifterna. De 

väckte inte heller något missnöje inom arbetet och de klagade aldrig på höga arbetskrav 

(Astvik & Melin, 2012). 

 Den tredje strategin röst och hjälpsökande handlar om att man vågade 

höja sin röst på arbetsplatsen och att man sökte sig till sina kollegor för att fråga om 

hjälp när arbetet upplevdes vara tufft och arbetsbelastningen upplevdes vara hög. 

Förutom att söka hjälp av sina kollegor gick socialsekreterare även till chefer för att 

söka hjälp när arbetet blev för tufft. Strategin innebär alltså att söka hjälp från kollegor, 

söka hjälp av chefer för att prioritera i arbetet, väcka röst för missnöje och berätta att 

arbetsbelastningen är för hög och aktivt bidra med att hitta olika lösningar till 

problemen som finns inom arbetsgruppen (Astvik & Melin, 2012). 

 Även Kalliath och Kalliath (2013) identifierade olika copingstrategier bland 

socialsekreterare i sin studie i Australien. Kalliath och Kalliath identifierade strategier 

som stöd från chefer och kollegor, kognitiv inramning, tid och kommunikation, ställa 

klara förväntningar, tidsplanering, flexibilitet inom arbetet och utvecklandet av 

personliga hobbys. 
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 Stöd från chefer och kollegor identifierades som att socialsekreterare söker stöd 

hos kollegor och chefer för att kunna hantera olika stressfulla situationer. Denna strategi 

används av socialsekreterare inom arbetet men också utanför arbetstiden (Kalliath & 

Kalliath, 2013). 

Kognitiv inramning handlar om att socialsekreterare gör en personlig 

utveckling på arbetet. Genom att möta andra människors svårigheter i deras livssituation 

kan socialsekreteraren hitta olika strategier för att kunna bilda andra perspektiv på sin 

egen livssituation. Genom att kognitivt inrama sin personliga situation innebär detta 

enligt Kalliath och Kalliath (2013) att hitta olika strategier för att hantera sin stress på 

arbetet men också utanför arbetstiden. 

Tid och kommunikation handlar om att kommunicera med sina chefer och 

kollegor gällande tiden och planeringen inom arbetet. Att kommunicera med sina chefer 

eller kollegor gällande den höga arbetsbelastningen är en strategi för att kunna hantera 

den stress man upplever på arbetet (Kalliath & Kalliath, 2013). 

Ställa klara förväntningar – Denna sorts copingstrategi innebär att en 

socialsekreterare måste kunna ställa sig själv klara förväntningar för exempelvis den 

kommande arbetsveckan. Att kunna ställa upp mål och förväntningar för hur mycket 

socialsekreterare är kapabla till att utföra den kommande veckan kan också medföra en 

hantering utav den stress som socialsekreteraren upplever (Kalliath & Kalliath, 2013). 

Tidsplanering innebär en form av copingstrategi för socialsekreteraren 

genom att planera och organisera sin arbetsuppgifter. Genom att kunna planera och 

organisera kan socialsekreteraren arbeta mer effektivt men också hantera stressen inom 

arbetet (Kalliath & Kalliath, 2013). 

Flexibilitet inom arbetet handlar om att socialsekreteraren erbjuds vara 

flexibel i sin roll som socialsekreterare. Att kunna lägga upp sitt arbete hur man vill är, 

enligt Kalliath och Kalliath (2013), positivt för socialsekreterare för att kunna minska 

sin stress. Genom att socialsekreteraren erbjuds flexibilitet har hen utrymme att 

prioritera och planera sitt arbete. 

Utvecklandet av hobby är en annan typ av copingstrategi som 

socialsekreterare använder för att kunna bibehålla ett gott humör på arbetsplatsen. 

Denna strategi används genom att socialsekreterare deltar i en fysisk aktivitet 
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exempelvis som att träna på gym, promenera, jogga och så vidare (Kalliath & Kalliath, 

2013). 

 

2.3 Studiens relation till tidigare forskning 
Efter informationssökandet bestämde vi oss för inriktningen på vilka copingstrategier 

socialsekreterare inom barn- och ungdomssektorn använder sig utav för att hantera 

stressfyllda situationer. I ovanstående text presenteras två olika teman där vi skriver om 

stress och arbetsbelastning respektive olika strategier för stresshantering. Vår tanke är 

att dessa två kompletterar varandra då de visar en ökad förståelse kring 

socialsekreterarens stress och mer allmänt visar vilka strategier som socialsekreterare 

skulle kunna använda sig utav. Vi har som uppgift att studera mer specifikt kring 

socialsekreterarens hantering kring stress och vilka copingstrategier de använder sig 

utav.  
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3. Teori 
Den vetenskapliga ansatsen vi har använt oss utav är Coping. Vi har utgått ifrån Lazarus 

och Folkmans (1984) definition av coping. En av anledningarna till valet av Lazarus 

och Folkmans definition är att den är välkänd inom den samhällsvetenskapliga världen. 

Ytterligare anledning till valet av Lazarus och Folkmans (1984) copingteori är att den 

redovisar relevanta strategier för att kunna hantera stress inom socialt arbete. På så vis 

är den relevant för att adekvat analysera hur socialsekreterare upplever arbetsbelastning 

och eventuell stress inom yrket.  

 

3.1 Vad är coping? 
Begreppet coping kommer ursprungligen från engelskan och den närmaste 

översättningen till detta är stresshantering, hur man agerar i stressade situationer. I över 

60 år har coping varit ett centralt begrepp inom psykologin (Lazarus & Folkman, 1984). 

Det finns två olika teoretiska uppdelningar av coping, den första ”experimentella 

psykologin” är influerad av darwinismen och handlar kortfattat om hur coping kan ses 

som ett handlingssätt som syftar till att kontrollera negativa omständigheter i 

omgivningen och detta leder till reducering av både psykiska och fysiska påfrestningar 

(Lazarus & Folkman, 1984). Den andra uppdelningen ”psykoanalytiska jag psykologin” 

handlar om hur coping kan minska stressnivån genom att människor använder sig utav 

den kognitiva problemlösningsförmågan. Fokuset i den ”psykoanalytiska jag 

psykologin” är människans egen förmåga att kunna uppfatta olika sätt att tänka på i sitt 

eget förhållande till miljön.  

Lazarus och Folkman (1984) definierar coping som ständig förändring av 

kognitiva och beteendemässiga försök till att hantera specifika externa och/eller interna 

scenarion som upplevs som krävande eller som tar kraft och resurser från personen i 

fråga. Coping kan ses utifrån att socialsekreterare använder sig utav strategier för att 

minimera och hantera den upplevda stressnivån. Begreppet är även kopplat till 

förmågan att kunna återhämta sig efter upplevd arbetsbelastning och stress (Lazarus & 

Folkman, 1984). Återhämtning från exempelvis en period av upplevd arbetsbelastning 

som medfört en svaghet för individens karaktär och inställning inom arbetet. Med 

coping kan individen återhämta sig och återfå den styrka individen behöver för att 

kunna fortsätta med arbetet. Coping kan stärka individens problemlösningsförmåga och 
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hälsa beroende på vilka strategier en individ väljer att nyttja (Lazarus & Folkman, 

1984).  

Enligt Lazarus och Folkman (1984) gör människor medvetna 

ansträngningar för att kunna mobilisera sina tillgängliga resurser i bemötandet av den 

upplevda stressen. Som beskrivits ovan är copingstrategier ett sätt som ska försöka 

hantera den upplevda stressen på arbetsplatsen. Coping inkluderar även allt en individ 

gör eller tänker på. Ifall individen tänker på något bra eller dåligt upptar coping detta. 

Oavsett om man misslyckas eller lyckas så inkluderas coping i detta (Lazarus & 

Folkman, 1984). Något som Lazarus och Folkman (1984) lägger stor vikt vid är att 

coping ska ses som ett sätt att hantera och inte något man kan bemästra. Hanteringen 

innefattar att kunna handskas med minimering, tolerans och acceptans av stressfulla 

förhållande.  

 

3.2 Olika former av copingstrategier 
Lazarus och Folkman (1984) delar in coping i två huvudkategorier, problembaserad 

coping och emotionsbaserad coping. Problembaserad coping handlar om att individen 

försöker hantera eller förändra något som har inträffat det vill säga orsaken till den 

ökade stressnivån. Strategin handlar även om att försöka hitta strategier som ska försöka 

åstadkomma direkta lösningar för att minimera den stressfyllda situationen. Några 

exempel på direkta lösningar kan vara systematiska problemlösningar eller att vända sig 

till andra personer för att söka hjälp och stöd som aktivt bidrar till att ens stressnivå 

minskar.     

Problembaserad coping (se tabell 1) förekommer, enligt Lazarus och 

Folkman (1984), oftast då människor kan göra något åt den ökade stressnivån, det vill 

säga förmågan till att hantera och förändra den. Detta kan exempelvis handla om att 

socialsekreterares arbetsuppgifter ökar på grund av brist på personal och att 

socialsekreteraren får hantera den eventuellt ökade arbetsbelastningen med hjälp av 

strategier. I huvudsak så är problembaserad coping extern och handlar om att angripa 

hotet direkt och handgripligt. Det finns andra stilar av problembaserad coping som kan 

vara att definiera problemet, söka alternativa lösningar, väga alternativ mot varandra, 

ändra på sig själv, sänka ambitionsnivån och det sociala stödet (Eisele, 2007). 

Problembaserad coping dominerar främst när individer upplever att hen har kontroll 
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över situationen, det vill säga när omständigheterna bedöms som påverkbara (Eisele, 

2007). 

 

 

 

Tabell 1, Problembaserad coping (Eisele, 2007). 

Problembaserade copingstrategier   

Kognitiva Överväga olika alternativ 

Jämföra med tidigare erfarenheter 

Aktionsinriktade Skaffa mer information 

Göra något positivt åt situationen 

Affektiva och Passiva Undvika 

Förhala 

 

Emotionsbaserad coping (se tabell 2) är den vanligaste strategin och 

handlar om hanteringen av den emotionella reaktion som har orsakats av stress (Lazarus 

& Folkman, 1984). Emotionsbaserad coping används när människor inte kan göra något 

åt orsaken till den uppkomna stressen. Emotionsbaserad coping handlar även om att 

hitta strategier för att minimera fysiska och mentala effekter av den upplevda stressen. 

Några exempel kan vara att motionera och fysiskt aktivera sig för att minska stressens 

negativa effekter. Även avslappningstekniker kan bidra till att minimera fysiska och 

mentala effekter (Lazarus & Folkman, 1984). Emotionsbaserad coping är huvudsakligen 

intern och handlar om olika sätt att kunna hantera känslor, att kunna tänka på något 

annat och utföra någon annan aktivitet än de som orsakat den ökade stressnivån eller det 

som riskerar ohälsa. Emotionsbaserad coping dominerar främst när omständigheterna i 

förhållandena upplevs som icke påverkbara. Det finns olika sätt att betrakta vad som 

ligger till grund för en individs sätt att förhålla sig till situationer som upplevs som 

stressfyllda (Eisele, 2007). Eisele (2007) uppger att copingstilar kan betraktas som 

omedvetna eller medvetna strategier för individen att kunna hantera stress och/eller den 

ökade stressnivån. 
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Tabell 2, Emotionsbaserad coping (Eisele, 2007). 

Emotionsbaserade copingstrategier   

Kognitiva Positivt tänkande. 

Dagdrömmar. 

Skapa distans till situationen. 

Aktionsinriktade Göra något positivt utanför 

problemområdet. 

Affektiva och passiva Reducera anspänning genom mat, dryck 

eller sömn. 

Behålla känslorna för sig själv.  

 

Socialt stöd (se tabell 3) är av betydelse för hälsa och välbefinnande. Den 

sociala miljön kan skapa stress men även vara till fördel och erbjuda resurser som 

verkar hälsofrämjande. Socialt stöd ses som något värdefullt för den psykiska och den 

fysiska hälsan. Stödet fungerar som effektiv hantering och buffert vid svåra situationer 

och påfrestningar (Eisele, 2007). En hög upplevelse av socialt stöd kan resultera i en 

positiv syn på livet och även främja en sund livsstil (Eisele, 2007). En människa med 

stort socialt stöd kan uppleva påfrestningar som mindre påtagliga. Finns det råd och 

stöd för en människa att tillgå så kan det vara lättare att hantera aktuella svårigheter utan 

att det resulterar i negativa konsekvenser för individens hälsa (Eisele, 2007). Socialt 

stöd kan definieras på olika sätt, några exempel är tillgången till vänner och nära 

anhöriga att räkna med i olika svåra situationer. Lojalitet eller tillgivenhet mellan 

enskilda människor eller grupper som tjänar till syfte att öka individens förmåga till att 

kunna hantera stressfyllda situationer.  

Socialt stöd kan finnas både på arbetstiden men även utanför arbetstiden. 

Möjligheten att kunna prata med kollegor under rasterna, under arbetets gång eller 

också att träffa sina kollegor utanför arbetstiden kan motverka stress och stärka 

individen i sin arbetssituation (Eisele, 2007). Som nämnts tidigare kan socialt stöd vara 

direkt riktad hjälp till människor för att främja deras hälsa och minimera stressnivån de 

kan uppleva. Det sociala stödet kan även finnas implementerat i en organisations sociala 

struktur genom öppenhet och tillit. Denna funktion kan fungera på så sätt att den är 

styrande på individens beteende genom exempelvis normer och värderingar från andra 



 

 

 

 

18 

individer eller också organisationer. Funktionen kan antingen framkalla god hälsa eller 

ohälsa (Eisele, 2007). Avsaknaden av det sociala stödet från ledningen och chefer kan 

framkalla ohälsa vilket avsnittet tidigare forskning har påpekat. Ett stort socialt stöd från 

chefer och ledning kan framkalla god hälsa för individerna inom en organisation.  

 

Tabell 3, Sociala copingstrategier (Eisele, 2007). 

Sociala copingstrategier  

Kognitiva Be om råd. 

Be om vägledning. 

Aktionsinriktade Tala med en kunnig person. 

Tala med närstående.  

Affektiva och passiva Skylla på andra. 

Låta problemet gå ut över andra.  
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4. Metod 
I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Enligt Silverman (2011) 

kan inte forskningen ge den återspegling av den sociala världen som positivismen 

eftersträvar. Forskningen kan ge tillgång till de betydelser som människor tillägnar sig 

genom sina erfarenheter och den sociala världen. Som Silverman (2011) beskriver, så är 

det genom den kvalitativa metoden som forskaren kan tolka och få förståelse för de 

fenomen som respondenterna förmedlar. Därför väljer vi kvalitativa intervjuer istället 

för att genomföra en kvantitativ studie. Genom att vi använder oss av en kvalitativ 

metod kommer vi närmare de miljöer och de människor vi vill studera, samt att vi får en 

mer direkt kännedom om forskningsproblemet (jmf. Ahrne & Svensson, 2015). 

Kvalitativa intervjuer är ett sätt att få insikt i hur sociala strukturer fungerar i samhället 

och samtidigt få respondenternas syn på hur de tänker och vilka värderingar de har 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). När vi använder oss av en kvalitativ 

forskningsmetod är det för att få en flexibilitet i forskningsprocessen. Arbetet anpassas 

hela tiden då nytt material inkommer under processens gång (Ahrne & Svensson, 2015).  

Vi använder oss av kvalitativa intervjuer som metod för att kunna få svar 

på de frågeställningar vi har ställt gällande arbetsbelastning och stress. Genom att 

använda oss av kvalitativa intervjuer får vi en inblick i hur respondenterna upplever 

arbetsbelastning och den eventuella stressen på socialkontoret. Med de svar som 

respondenterna ger är förhoppningen att vi ska kunna se vilka strategier 

socialsekreterare använder sig av på socialkontoret. Vårt mål är att få subjektiva svar 

och ett perspektiv på hur de ser på sitt arbete. 

 

4.1 Förförståelse 
Förförståelsen är en viktig del i hur man tolkar det empiriska materialet. Alla bär vi med 

oss fördomar och förutfattade meningar. Det är viktigt att tänka på förförståelsen genom 

hela processen när man ska tolka det empiriska materialet. Att vi medvetandegör vår 

syn på förförståelsen ökar möjligheten att kunna se och tolka det empiriska materialet 

på ett mer öppet sätt (Westlund 2009). 

Gällande oss socionomstudenter så har vi haft en verksamhetsförlagd 

utbildning inom barn- och ungdomssektorn, vilket gjort att vi fått en förförståelse om 

hur arbetssituationen kan se ut inom denna sektor. Vi har på nära håll sett hur stressen 
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påverkar de som arbetar där och hur stödet kan se ut från kollegor och chefer. Innan 

intervjuerna genomfördes hade vi en diskussion om våra föreställningar där vi på 

förhand misstänkte att respondenterna var stressade. Då vi på förhand misstänkte detta 

blev det viktigt att vi utformade våra intervjufrågor så att de inte skulle vara ledande 

eller att vi tog deras svar som givna. Samtidigt är det svårt att inte påverkas av sina egna 

föreställningar vilket gör det angeläget att vara medveten om ens egna föreställningar 

och reflektera över dem genom hela studiens process. 

 

4.2 Urval  
Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) finns det framförallt två olika sätt att göra 

urval av de specifika personer som man vill intervjua. Den första modellen är ett 

tvåstegsurval. Det man först börjar med är att man fokuserar på vilken typ av 

organisation man tänker inrikta sig på. Därefter måste man få tillåtelse av 

organisationen att ha med dem i forskningen. Nästa steg är sedan att välja ut de 

intervjupersoner man tänkt intervjua.  

Det blir viktigt, enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015), att man kan få en lista 

över de anställda för att på så sätt kunna göra ett slumpmässigt urval. Urvalet kan 

manipuleras om intervjupersonerna valts ut på förhand av ansvariga. Ibland är inte 

slumpmässigt urval möjligt då man efterfrågar personer med en viss typ av kompetens 

eller arbetsuppgift.  

Det andra sättet att göra urval på är att göra så kallat snöbollsurval. Här 

börjar man med att intervjua en person som har erfarenhet och information som kan 

vara intressant om det man studerar kring. I samband med att man håller den första 

intervjun frågar man om namn på personer som kan ge ytterligare information som kan 

leda studien vidare och på så sätt ”rullar” snöbollen. Denna metod används när man har 

forskningsfrågor som inte rör människor som är knutna direkt till organisationen och 

vad de upplever eller gör där. Här är det frågor som kan handla om hur människors 

missbruksproblematik av olika typer av substanser eller reklam av olika slag som 

påverkar människor på ett visst sätt. Eller om frågor som handlar om människors 

handlingsmöjligheter och uppfattningar om samhället (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015).  
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Nackdelen med snöbollsurvalet är att vi som genomför intervjuerna 

överlämnar beslutet till intervjupersonerna och att de själva rekommenderar kommande 

tänkbara intervjupersoner. Problemet med detta kan vara att personerna som 

rekommenderar varandra är inom samma nätverkskrets och att de delar liknande tankar 

och värderingar. Risken är då att vi inte får ett datamaterial som skulle spegla flera olika 

perspektiv. Ytterligare risk med snöbollsurvalet är att det bygger på rekommendationer 

och då kan risken bli att vi inte får de antal respondenter vi efterfrågar om gruppen är 

liten från början. 

Valet föll på att utgå ifrån tvåstegs urvalet. Vi intervjuade respondenter 

inom barn- och ungdomssektorn och vi har tagit fram information om hur de upplever 

sitt arbete. En enhet valdes ut och vi kontaktade enhetschefen som i sin tur valde ut och 

rekommenderade de socialsekreterare som skulle kunna delta i intervjuerna. Nackdelen 

med att låta enhetschefen välja ut potentiella socialsekreterare till intervjudelen är att 

enhetschefen skulle kunna välja ut personer som hen litar på och som eventuellt inte ger 

en rättfärdig bild av organisationen då dessa personer kanske inte vill svika sin chef 

eller sin organisation. Fördelen med att enhetschefen väljer ut sina medarbetare är att 

chefen har en bättre bild av sina medarbetare än vi studenter och kan välja ut 

socialsekreterare med god kunskap och som kan bidra med kunskap och fakta kring 

organisationen. 

Enheten vi valde var individ- och familjeomsorgen i en kommun i södra 

Sverige. Antalet respondenter som vi har fått med i vår studie är totalt åtta 

socialsekreterare. Det som gör att vi valt de antal respondenter är för att materialet ska 

få representativitet. Då krävs det att det är fler än ett par respondenter som intervjuas. 

Om man har med åtta respondenter ökar säkerheten med att få ett material som är 

oberoende av vad en enskild persons uppfattningar skulle vara (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015). 

De intervjuade respondenterna hade en genomsnittsålder på 29. Båda 

könen var representerade bland de intervjuade. Alla respondenter var utbildade inom 

socialt arbete och hade olika typer av examen såsom socionom eller beteendevetare. 

Erfarenheten med att arbeta med barn och unga varierade mellan 1 och 4 år. 

Arbetsuppgifterna var varierande där respondenterna arbetade i olika grupper med olika 

ansvarsområden så som att arbeta med att utreda ärenden som rör barn via 
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orosanmälningar, ansökan om stöd, eller ansvara för barn som är placerade i familjehem 

eller olika typer av HVB hem. En del av respondenterna hade arbetat med socialt arbete 

innan de började arbeta inom barn- och ungdomssektorn. 

 

4.3 Semistrukturerade intervjuer 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer där vi på förhand hade en 

intervjuguide med öppna frågor att utgå ifrån (Se bilaga 1). Frågorna formades utifrån 

våra frågeställningar för att få den information vår studie efterfrågade. Intervjuguiden 

kunde sedan byggas på med ytterligare följdfrågor under intervjuns gång. På så sätt 

kunde vi ge de intervjuade personerna möjlighet att reflektera och beskriva sina tankar 

och erfarenheter. I semistrukturerade intervjuer är frågorna avgörande och det som 

möjliggör att man får den information om intervjupersonernas upplevelse kring sin 

arbetssituation (Bryman, 2008). Vid genomförandet av intervjuerna hade vi i åtanke att 

det ska finnas tillräckligt med flexibilitet i samtalet. Detta innebär att intervjupersonerna 

ska ha en frihet i att utforma sina svar (Bryman, 2008). 

När det gäller undersökningar som mer eller mindre grundar sig på 

intervjuer så är kvalitativa intervjuer ett attraktivt alternativ när det gäller insamling av 

kvalitativ data (Bryman, 2008). Semistrukturerade intervjuer bjuder även in 

intervjupersonerna till en djupare diskussion som kan väcka nya tankar och frågor kring 

vårt valda tema (Bryman, 2008).   

Det finns både för- och nackdelar med semistrukturerade intervjuer. 

Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att den tillåter intervjuaren att få en tydlig 

och heltäckande bild av vårt valda forskningsämne. Genom att vi på förhand valt ett 

ämne som ska styra samtalet kan vi som intervjuar få en mer personlig upplevelse utav 

respondenterna, det vill säga att våra respondenter ger en subjektiv bild av deras 

nuvarande arbetsbelastning och stress (Bryman, 2008).  

Nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att den kräver viss 

skicklighet och improvisation av oss som intervjuar. Det kan dels handla om att vi som 

intervjuar bör se efter kroppsspråk samt verbala tecken på respondenterna då detta kan 

vara avgörande ifall ämnet uppstår som känsligt. En annan sak är att intervjuaren måste 

förhålla sig objektivt och att man inte avbryter eller svarar på frågor åt respondenten, 

det vill säga att intervjuaren inte får påverka svaren på något sätt (Bryman, 2008). 
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4.4 Pilotintervju 

Pilotundersökningar används för att se om ens intervjufrågor svarar upp till det syfte 

och frågeställningar man har i sin studie och om frågorna kan vara användbara i den 

studie man tänkt genomföra. Samtidigt kontrollerar man att frågorna är tillfredställande 

och att de inte kan misstolkas (Bryman 2008) 

Innan vi började intervjua våra respondenter diskuterade vi att göra en 

första pilotintervju som vi sedan utvärderade. Då intervjuguiden var färdigställd 

intervjuade vi vår första socialsekreterare inom barn- och ungdomssektorn. Därefter 

utvärderar vi de frågor som fanns i vår intervjuguide utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. De frågor som fanns med i intervjuguiden svarade på syftet men 

kompletterades med några fler följdfrågor för att ge mer utvecklande svar och därmed 

mer levande material. Vi bedömde att det material som fanns i pilot intervjun var av god 

kvalité och kunde tillföra bra information till studien vilket gjorde att vi beslutade oss 

för att den skulle inkluderas i resultatet. 

 

4.5 Analys och bearbetning  

Analysen av datainsamlingen började redan vid transkriberingen av intervjuerna. Alla 

intervjuer spelades in med hjälp av diktafon och analyserades noggrant med hjälp av 

deduktiv och induktiv tematisk analys (Bryman, 2008). Den deduktiva analysen handlar 

om att den är teoristyrd och teman bestäms i förväg innan det empiriska materialet har 

analyserats (Bryman, 2008). Den induktiva analysen handlar om att identifiera teman 

som framkommer i det empiriska materialet (Bryman, 2008). Den tematiska analysen 

handlar om att teman och subteman är resultatet av en noggrann läsning av det 

empiriska materialet vi inhämtat av våra respondenter som utgör vår data (Bryman, 

2008). 

 Redan på förhand utgick vi från teman utifrån frågeställningarna. Dessa teman 

var Arbetsbelastning och stress på arbetet, Återhämtning och Socialt stöd. Då vi 

analyserade det empiriska materialet framkom det flera subteman som vi noggrant 

övervägde att ha med i våra teman. Flera nyckelord och citat som hörde samman med 

coping och stresshantering markerades och placerades in under respektive tema. Efter 

noggranna genomgångar av materialet framkom det ytterligare teman som markerades. 
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Vi beslutade oss för att skapa två subteman, socialsekreterares prioriteringar och 

hanteringen av arbetet under sjukfrånvaron, i temat Arbetsbelastning och stress på 

arbetet. Anledningen till att vi valde subteman i detta tema var för att nyckelord och 

citat hittades som var signifikanta för vårt resultat. Ytterligare skäl var att själva temat 

utgör ett brett område och att dessa subteman användes som avgränsningar till att öka 

förståelsen inom själva temat arbetsbelastning och stress. 

 

4.6 Validitet och överförbarhet 

Det finns två typer av validitet inom kvalitativ forskning, intern validitet och extern 

validitet. Den interna validiteten innebär att det finns en god överensstämmelse mellan 

vår observation och teorin vi valt – coping. En styrka med den interna validiteten inom 

kvalitativ forskning är att den för forskaren gör det möjligt att säkerställa en hög grad av 

överensstämmelse mellan begrepp och observation genom att studera någons närvaro 

och delaktighet i en social grupp (Bryman, 2008).  

Den externa validiteten inom kvalitativ forskning innebär i vilken utsträckning våra 

resultat kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 2008).  

Det kan finnas svårigheter med att generalisera resultatet till andra sociala miljöer och 

situationer. Då vi haft åtta intervjupersoner och genomfört en kvalitativ studie så kan 

inte våra resultat generaliseras. Gällande den interna validiteten så kan studiens resultat 

ha en god överensstämmelse med hur det kan se ut i andra miljöer och situationer det 

vill säga hur andra upplever det.  

Då vi genomförde en kvalitativ studie så handlar överförbarheten om djup 

och inte om bredd (Bryman, 2008). Vi har alltid strävat efter täta beskrivningar av vårt 

forskningsändamål under studiens process. Målet med uppsatsen var att förse andra 

individer i samhället som upplever hög arbetsbelastning och stress inom arbetet, en 

mindre databas vars hjälp är att få en snabb inblick i hur man kan använda coping för att 

minimera den upplevda stressen både fysiskt men också psykiskt. Individerna får dock 

själva bedöma hur pass överförbart resultatet är till en annan miljö då vi studerat 

socialtjänsten i en kommun i södra Sverige.  

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

När vi som studenter ska bedriva någon form av forskning är det viktigt att förhindra att 

individer utsätts för skada och kränkning, det vill säga värna om individskyddskravet 
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(Vetenskapsrådet, 2011). Forskning är angeläget för vårt samhälle då den kan bidra med 

förbättringar av till exempel strategier för nya arbetssätt. I de fall vi, som studenter, 

kommer fram till viktig kunskap utifrån vårt forskningsresultat som skulle kunna ha 

betydelse för vårt samhälle eller för en positiv förändring i samhället men att individer 

tagit obetydlig skada av forskningen så kan inte forskningen förhindras 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

Det finns flera olika begrepp vi studenter måste ta hänsyn till när vi använder oss av 

personer i våra intervjuer. Enligt vetenskapsrådet (2011) finns det framförallt fyra 

grundläggande principer. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Det blir då viktigt att tänka på när vi gör urvalet av respondenter och att vi 

då informerar om informationskravet och samtyckeskravet. Informationskravet bygger 

på att individen informeras om vad studien handlar om och utifrån den information som 

lämnas kan de bestämma sig för att välja att delta i studien. (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Samtyckeskravet handlar om att vi behöver ett samtycke från våra 

respondenter, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som vår studie medför endast ska användas i 

forskningsändamål och inte för kommersiellt syfte (Vetenskapsrådet, 2011).  

Då forskare publicerar forskningsresultatet är det viktigt att inte röja 

någons personuppgifter eller information som kan medföra personen fysisk eller 

psykisk skada (SFS, 2003:460). För att fylla konfidentialitetskravet blir det då viktigt att 

vi inte använder oss av personnummer eller information i resultatet som kan röja någons 

identitet. 

 När vi genomförde denna studie var det av vikt att se över de etiska aspekterna 

som kan medfölja studiens olika delar (Vetenskapsrådet, 2011). Det första övervägandet 

vi gjorde var förförståelsen och eventuella fördomar vi har för vår forskningsstudie. 

Under vår VFU-tid har vi båda varit verksamma inom barn- och ungdomssektorn och 

har därmed kunskap om hur situationen på arbetsplatsen ser ut. Under VFU-tiden har vi 

träffat på kollegor som varit sjukskrivna och de som upplevt en hög arbetsbelastning 

samt en ökad stressnivå. Med detta sagt var det viktigt att vi förhöll oss objektivt under 

intervjuns gång och lyssnade på vad våra respondenter hade att förmedla utan att 
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påverka resultatet på något sätt. Samt att vi förhöll oss öppna för att vårt resultat skulle 

kunna komma att se annorlunda ut. 

 

4.8 Arbetsfördelning 

Vi är två författare som arbetat med uppsatsen. Det vi strävat efter har varit att ha så 

jämn arbetsfördelning som möjligt. Till en början arbetade vi med att hitta 

vetenskapliga artiklar och litteratur till uppsatsen var för sig. Därefter arbetade vi 

tillsammans med avsnittet tidigare forskning. Alen ansvarade sedan för att skriva 

teoriavsnittet själv och under den perioden som Alen arbetade med teoriavsnittet 

kontaktade Daniel respondenter (se bilaga 2) till intervjuerna samt utförde två av 

intervjuerna självständigt. De övriga sex intervjuerna fördelades jämnt mellan oss 

författare. Därefter transkriberade vi fyra intervjuer vardera. Vi har tillsammans arbetat 

med att skriva fram inledning, metod, analys, resultat, sammanfattning, slutdiskussion 

och vidare forskning. Därmed anser vi att arbetsfördelningen har varit jämn fördelat 

mellan oss författare.  

 

4.9 Metoddiskussion 

En kvalitativ studie bygger på forskningsstrategier där tonvikten ligger mer på ord än på 

kvantifiering av den insamlade datan (Bryman, 2008). En kvalitativ studie, enligt 

Bryman (2008), är induktiv, tolkande och konstruktionistisk. Det som menas med 

induktiv är förhållandet mellan teori och praktik. Som Bryman uppger ska teorin 

genereras på grundval av de praktiska forskningsresultaten. Tolkandet innebär 

förståelsen av den sociala verkligheten, vår förståelse kring hur intervjupersonerna i en 

viss miljö tolkar sin egen verklighet. Konstruktionismen innebär att sociala egenskaper 

är resultatet av samspelet mellan människor och inte av företeelser (Bryman, 2008).  

För att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar ansåg vi att en 

kvalitativ metod vore bäst lämpad. De bidragande faktorerna till valet av kvalitativ 

metod var för att vi ville få en djupare bild av socialsekreterarnas arbetsbelastning och 

stress inom barn- och ungdomssektorn samt vilka strategier de använder sig utav för att 

minimera den upplevda stressen.  

För att få en djupare bild valde vi även att utgå från kvalitativa intervjuer.  

Vi är medvetna om att intervjuer är den mest använda metoden inom 

kvalitativ forskning. Anledningen till valet av kvalitativa intervjuer var flexibiliteten 
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som metoden rymmer (Bryman, 2008). Flexibiliteten lämnade utrymme och möjlighet 

för socialsekreterarna att ta upp teman som de var intresserade för. En nackdel med 

kvalitativa intervjuer är att intervjuaren kan påverka den som blir intervjuad. 

Intervjuaren kan med sina frågor och följdfrågor leda intervjupersonen till den riktning 

hen önskar. På så sätt blir intervjupersonen påverkad och svaren blir annorlunda och 

möjligtvis till fördel för intervjuaren. För att undvika en sådan negativ effekt använde vi 

oss av öppna frågor, följdfrågor och gav intervjupersonerna utrymme och tid för att 

svara på frågorna.  
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5. Resultat och Analys 
I detta avsnittet kommer resultatet av intervjupersonernas utsagor att redovisas och 

analyseras utifrån den valda teorin coping. Även tidigare forskning kommer att 

integreras för att skapa en mer adekvat analys. Resultatet presenteras enligt våra 

huvudteman, arbetsbelastning och stress på arbetet, återhämtning och socialt stöd. 

Vidare presenteras de två subteman som ingår i temat Arbetsbelastning och stress på 

arbetet. Dessa två subteman är Socialsekreterarens prioriteringar och Hanteringen av 

arbetet under frånvaron.  

 

5.1 Arbetsbelastning och stress på arbetet 
Respondenterna vi intervjuat arbetar med allt från att hantera ärenden som inkommer 

för utredning till att ansvara för barn som är placerade av olika anledningar. 

Arbetsuppgifterna i grupperna varierar men alla beskriver att arbetsbelastningen upplevs 

vara på en hög nivå och som har bidragit till en ökad stressnivå. Många av 

respondenterna beskriver att de får arbeta utöver ordinarie arbetstid för att hinna med 

arbetsuppgifterna. En av de intervjupersoner som upplever en sådan arbetsbelastning 

berättar under intervjun att hen bland annat får arbeta lördagar och söndagar: 

 

För mig är det nog att ha på telefonen på lördagar eller söndagar. Jobba 

lite mer utöver det vanliga för att hinna med allting. Och det är inte 

stressande i sig för mig att ha telefonen på en lördag och söndag då vet jag 

vad som väntar på måndag… och skulle jag komma en måndag till 

exempelvis tillbaka efter semestern eller varit ledig en vecka och jag inte 

vet vad som hänt, det kan stressa mig. 

 

Respondenten upplevde ändå att arbetssituationen var hanterbar: 

 

Hanterbart skulle jag säga. Förmodligen för att jag sitter med en erfarenhet 

som gör att jag kan hantera situationerna utifrån tidigare händelser. Inte 

med det sagt att man hanterar allt lika utan man har koll på allt som ska 

göras. Och därav tycker jag att det är hanterbart.  
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Astvik och Melin (2012) beskriver detta som kompensations och kvalitetsreducerande 

strategier. Socialsekreterare arbetar mer intensivt, arbetar under rasterna, tar med sig 

jobbet hem för att kunna hinna med sitt arbete och undvika stressen. Socialsekreterare 

som använder sig utav denna strategi tenderar oftast till att tänka på sitt arbete under 

sina lediga dagar.  

Lazarus och Folkmans (1984) problembaserad coping innebär att 

socialsekreterare hittar ett problem och direkt angriper det. Citatet ovan kan tolkas som 

att respondenten upplever en hög arbetsbelastning men finner den hanterbar. 

Socialsekreterare som tar med sig arbetet hem och arbetar utöver ordinarie arbetstid kan 

tolkas som att socialsekreterare hanterar den upplevda stressen genom att identifiera 

problemet och direkt lösa det genom att arbeta mer intensivt. Förmågan till att kunna 

hantera den upplevda arbetsbelastningen och minimera stressen är en form av 

problembaserad strategi för att kunna hantera problemet.   

Som Eisele (2007) uppger så finns det stilar av problembaserad coping 

och en av dem är att söka sig till olika alternativa lösningar för att hantera den upplevda 

stressen. Problembaserad coping dominerar främst när en individ upplever sig ha 

kontroll över sin situation och när hen bedömer den som påverkbar. I situation ovan har 

socialsekreteraren övervägt alternativa lösningar och finner sin lösning som mest 

lämplig för att undvika stress. Socialsekreteraren upplever sin situation som hanterbar 

och därmed har kontroll över situationen. 

Många av de socialsekreterare vi intervjuade berättade att det varit en stor 

personalomsättning i deras grupper. Vi ställde frågan vad detta kunde bero på. Många 

beskrev det som två bakomliggande orsaker, framförallt handlade det om att många 

upplevde arbetsbelastningen som stor och att det var en hög stressfaktor i att hinna med 

sitt arbete. Många av de som arbetade inom grupperna var nyexaminerade socionomer 

vilket gjorde att de inte hade så mycket erfarenhet sedan tidigare av arbetet med barn- 

och unga. I kombination med att de inte kände att cheferna var närvarande och kunde 

stötta upp dem i deras arbete och ge det stöd de behöver resulterade i att många 

sjukskrev sig eller slutade. Flera av socialsekreterarna vi intervjuade som arbetat några 

år inom fältet barn- och unga beskrev sin arbetssituation och berättade att hela 

personalgruppen har bytts ut under perioden som de arbetat som socialsekreterare. Just 

ovissheten över hur personalgruppen ser ut eller kommer att se ut tyckte några 
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respondenter var stressande då de upplevde personalgruppen som ostabil. En av 

respondenterna uttryckte sig att detta blir ett störande moment att hela tiden behöva 

öppna upp sig och lära känna nytt folk som sedan byter jobb, blir sjukskrivna eller 

slutar: 

 

Jag skulle säga att det är ostabilt. Och det har det varit i 4 år sedan jag 

började. Alla kollegor har slutat sedan jag kom till gruppen. Jag är den 

som varit här längst. Det slutar inte droppa av utan det fallerar fortfarande 

människor. Och på sätt blir jag den som inte orkar lära känna alla nya 

människor även om jag vill. Man tänker att ja hur länge dessa stannar och 

då vet man inte hur mycket man ska lära känna den personen. 

 

Ett par andra respondenter upplever sin arbetssituation så här: 

 

Det har börjat väldigt många nya, många som har slutat eller sjukskrivit 

sig (…) På ett sätt är det kul med nya ansikten men det är lite jobbigt 

också att det kommer nya som är oerfarna som jag också upplever mig 

själv vara. Det blir svårare och svårare att få stöd och hjälp av kollegor när 

det inte är någon annan som heller har svaren. 

 

Emotionsbaserad coping dominerar främst när omständigheterna upplevs som icke 

påverkbara (Lazarus & Folkman, 1984). I citaten ovan, där personal slutar och ny 

personal börjar, är situationen icke påverkbar då socialsekreterare inte kan förändra 

något för att minska den ökade stressnivån. Socialsekreterarna förblir passiva utifrån 

emotionsbaserad coping då de utesluter sina känslor och behåller dem för sig själva. 

Socialsekreterarna träffar nya människor och hamnar i så kallade ”dagdrömmar” för att 

ställa sig frågan ”…hur länge dessa stannar”. Att dagdrömma är en strategi inom 

emotionsbaserad coping som skulle kunna minimera den interna upplevda stressnivån 

men också den fysiska och mentala stressen.  

 

5.1.1 Socialsekreterarens prioriteringar 
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Gällande stressen och möjliga bakomliggande faktorer beskrev några av respondenterna 

själva dokumentationen som en av de uppgifter man var tvungen att prioritera bort då 

man prioriterade möten, telefonsamtal och akuta händelser i olika ärenden före själva 

dokumentationen. Många kände då en stress över att den hela tiden hänger över dem 

och att fokus på övriga arbetet blev lidande och tanken på att de måste hinna med den 

trots att inte tiden fanns var stressande: 

 

Dokumentationen prioriterar bort sig själv på något sätt. Samtalen eller det 

här med människor är ju viktigast på något sätt och att man träffas… det är 

ju det familjerna ser dom ser ju inte det som vi skriver. På något sätt så är 

det samtalen som är viktigast. 

 

Många av respondenterna använde sig av olika strategier på sin arbetsplats för att kunna 

strukturera och prioritera. Bland struktureringen och prioriteringar blev 

dokumentationen oftast lidande och socialsekreterare fick arbeta övertid och mer 

intensivt för att hinna med det. Respondenterna använde sig utav olika strategier för att 

kunna prioritera och strukturera upp sitt dagliga arbete. De kunde bland annat tala med 

kollegor, be cheferna om hjälp för strukturering eller också planera upp dagen 

självständigt:  

 

Ja du… post it lappar typ. Jag försöker skriva och organisera upp så gott 

det går, sätta påminnelser på allt. Ibland får man liksom vara tydlig med 

att säga nu får det här vila och att jag inte har några fler besked. 

 

Att arbeta som socialsekreterare har sina fördelar med flexibiliteten. Det problematiska 

blir som respondenterna beskriver att man inte klarar av att vara överallt samtidigt. 

Ibland får de prioritera bort viktiga saker som då blir lidande på grund av andra akuta 

händelser:  

 

Ja det är ju som att det känns att man inte riktigt klarar av att vara överallt 

samtidigt. Det känns svårt för att jag vet ju att jag gör så gott jag kan i dom 

ärendena där det skriker mest så att säga. Men det känns som att det är 
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mycket man får prioritera bort som inte är akut men som ändå är viktigt att 

genomföra. 

 

Under intervjuns gång berättade många av våra respondenter att stressen inom arbetet 

oftast upplevdes komma i olika nivåer. Respondenterna beskriver stressnivån som hög 

och att stressen varierar från socialsekreterare till socialsekreterare beroende på hur det 

ser ut ärendemässigt. Då man arbetar med människor och eventuellt svåra livssituationer 

kan det vara svårt att förutse vad som kommer att hända under exempelvis en 

utredningsperiod. Några av våra respondenter berättade att de tappade fokus lätt och för 

att förhindra detta så var en av strategierna att arbeta under rasterna och fikapauserna: 

 

Då om det rör sig om 15 ärenden och det är kris i 10 av dem. Då är det lätt 

att tappa fokus på det man gör (…) Och jag hinner inte riktigt med rasten, 

ärligt talat. Speciellt inte fikan den struntar jag i ganska ofta nu förtiden 

och ibland så brukar jag strunta i lunchen också faktiskt. 

 

Som Lazarus och Folkman (1984) beskriver det så gör människor medvetna 

ansträngningar för att mobilisera sina tillgängliga resurser i bemötandet av den upplevda 

arbetsbelastningen och stressnivån. I citaten som framkommit ovan så uppger 

socialsekreterarna bland annat att de får strukturerar upp, planera och prioritera sin 

arbetsdag för att kunna hantera den arbetsbelastning som råder. Allt som 

socialsekreterare genomför det vill säga hoppa över lunchen och raster, prioritera bort 

dokumentation och så vidare inkluderas i coping. Detta är medvetna problembaserade 

strategier till att kunna hantera den arbetsbelastning som råder. 

 

5.1.2 Hanteringen av arbetet under sjukfrånvaron 

 

Alla de respondenter vi intervjuade upplevde någon form av psykosocial stress och att 

de tänkte på jobbet varje dag då tankarna kretsade kring arbetet som socialsekreterare 

vid en sjukskrivning eller sjukfrånvaro. Flertalet av dem menar att det beror på att ingen 

annan arbetar med deras ärende ifall de är frånvarande. Detta kunde då stressa dem då 

arbetet läggs på hög. Vilket i sin tur skapar en ökad stressnivå då de befinner sig 

hemma:  
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Det tycker jag faktiskt är hemskt om jag ska vara helt ärlig för att jag 

tänker ju… visst nu har jag bara varit borta några dagar men jag tänker om 

man verkligen är sjukskriven för att man mår dåligt då mår man ju inte 

bättre av att veta att man kommer tillbaka till ännu mer arbete och även 

om vi säger att man kanske har varit hemma för att man haft maginfluensa 

säger vi då är man ju oftast väldigt matt när man  är på benen igen. Då 

kanske man inte vill ha typ två anmälningar som ligger och väntar på en 

utöver det vanliga jobbet. 

 

Många av respondenterna uttrycker sig att de tänker på sitt arbete under tiden de varit 

sjuka. Respondenterna hamnar i en situation som inte är påverkbar då arbetet läggs på 

hög och det finns ingen som kan ta ansvar för någons arbetsuppgifter: 

 

Ja det kan vara en stress i sig. Det är ingen som roddar i mina ärende så 

länge ingen annan ringer till någon av mina kollegor. Och så är det 

sommartid och när man är sjuk… och då vet jag att det finns jättemycket 

att göra när jag är tillbaka. 

 

Socialsekreteraren i ovanstående citat hamnar i en oförmåga att kunna förändra 

situationen. Hen upplever en ökad stressnivå under tiden hen är frånvarande från sitt 

arbete. Mängden arbete växer i ärendena och hen har ingen möjlighet att påverka 

situationen under sin sjukfrånvaro. I de intervjuer vi genomförde framkom det bland 

flera olika socialsekreterare att de använde sig utav problembaserade lösningar där de 

bland annat tog med sig arbetet hem under sin sjukfrånvaro för att kunna hantera 

eventuella oförutsedda händelser i ärendena: 

 

… sist jag var sjuk så hade jag både dator och mobil hemma och jobbade 

lite hemifrån. Med kanske feber och huvudvärk. Men det är ett sätt för mig 

att hantera situationen. 

 

Att ha med sig både mobil och dator hem till sin bostad under sjukfrånvaro är en 

strategi för att hantera den ökade stressnivån. Respondenter som använder sig utav 
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ovanstående strategi omvandlar arbetssituationen från att vara icke påverkbar till 

påverkbar genom problemfokuserad coping. Genom att de tar med sig datorn och 

mobilen hem använder de sig utav strategin att överarbeta och arbeta mer intensivt, 

under sin sjukfrånvaro. Genom att arbeta hemifrån minimerade respondenterna sin 

mentalt upplevda stressnivå och på så sätt kunde de angripa hotet direkt och 

handgripligt (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

 

5.2 Återhämtning 
När frågan ställdes gällande återhämtning under arbetstiden så var det få som upplevde 

att de hade möjlighet till återhämtning. Några av socialsekreterarna berättade att 

rasterna och fika pauser var en del av deras återhämtning då de kunde diskutera om sitt 

arbete eller samtala om ämnen som inte var arbetsrelaterade. Hälften av respondenterna 

berättade att de sällan tog raster eller fikapauser då de upplevde att tiden inte räckte till. 

De berättade att de upplevde en inre stress med att hinna med sina arbetsuppgifter till 

exempel dokumentationen som ofta blev lidande: 

 

…Och den här stressen med att hinna med den hanterar jag genom att beta 

av det man har liggande då får man sitta över en lite stund till, för att hinna 

med… skippa lite fikaraster och skriva lite istället. 

 

I ovanstående citat ser vi hur socialsekreteraren väljer bort fikarasterna för att hinna 

med sina arbetsuppgifter. Denna strategi innefattar kompensations och 

kvalitetsreducerande och handlar om att socialsekreteraren arbetar under rasterna för att 

minimera arbetsbelastningen och den stress socialsekreteraren upplever (Astvik & 

Melin, 2012). Som Lazarus och Folkman (1984) beskriver det handlar det om att hitta 

strategier för att kunna återhämta sig från fysiska och mentala påfrestningar. Några 

exempel gällande detta kan vara att använda sig av fikarasterna för att kunna tänka på 

något annat än jobbet. Den interna stressen som Lazarus och Folkman (1984) skriver 

om handlar om att kunna hantera dess olika känslor och förmågan att kunna utföra 

någon annan aktivitet för att minimera stressnivån. Att socialsekreterare har möjlighet 

till fikaraster är en del av deras återhämtning under arbetstid och finns det inte tid för 

detta så kan stressnivån öka.  
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En av socialsekreterarna såg rasterna för återhämtning som både positivt 

och negativt. Det som socialsekreteraren såg som positivt med fikarasten var 

möjligheten till att kunna varva ner under arbetstiden men samtidigt hade 

socialsekreteraren svårt att hitta fokus på arbetsuppgifterna efter fikarasten: 

 

Ja, det svåra jag kan känna är att komma igång igen efter att jag haft rast. 

Om man nu haft en rast för att varva ner kan det bli svår att varva upp 

igen. Men samtidigt är det något positivt att varva ner då man inte kan 

köra på högvarv hela tiden. 

 

När frågan ställdes gällande återhämtning efter arbetstiden hade alla respondenter någon 

form eller olika former av strategier på hur de återhämtar sig. Däremot var svaren 

varierande gällande om de upplevde att det var tillräckligt med återhämtning efter en 

arbetsvecka eller en arbetsdag då flertalet av respondenterna konstant hade sina tankar 

kring jobbet, både under och efter arbetstid. Flera av socialsekreterarna uttryckte sig att 

sömnen var en viktig del av återhämtningen då de upplevde sig psykiskt och fysiskt 

utmattade på grund av den rådande arbetsbelastningen: 

 

Jag sover ganska mycket… jag är väldigt trött när jag kommer hem från 

jobbet, jag sover gärna en timme eller någonting. Det är väl ett sätt men 

annars så gör jag så lite som möjligt, bara ta det lugnt liksom. Det blir inte 

jätte mycket gjort på kvällen. 

 

I ovanstående citat kan det härledas till att socialsekreteraren använder sig av 

emotionsbaserad coping. Socialsekreteraren förblir affektiv och ”passiv” genom att 

reducera anspänningar med hjälp av sömn. Som Lazarus och Folkman (1984) beskriver 

det så är även avslappningstekniker en form av coping som bidrar till att minimera 

fysiska och mentala effekter. Några av socialsekreterarna berättade att de hade olika 

former av avslappningstekniker för att kunna återhämta sig på bästa möjliga sätt: 

 

Ja det gör jag, ibland så släpper jag taget och tänker okej nu får det bli som 

det blir…men sen så har jag ju lite meditationsövningar, mindfulness, 

kollegor. 
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Som det uttrycks i ovanstående citat kan det kopplas med Lazarus och Folkmans (1984) 

aktionsinriktade copingstrategier. Socialsekreteraren gör något positivt utanför 

problemområdet så som meditationsövningar och mindfulness för att kunna släppa 

tankarna kring arbetsuppgifterna och göra något positivt i vardagen. Genom 

avslappningstekniker kan socialsekreteraren hantera och minimera den upplevda fysiska 

och mentala stressen (Lazarus & Folkman, 1984). Några av respondenterna berättade att 

de använde sig av fritidsaktiviteter för att varva ner och rensa huvudet efter en 

stressfylld arbetsdag. En av socialsekreterarna uttryckte behovet av att kunna skärma av 

sig helt och hållet och endast tillbringa halva dagen åt fiske: 

 

…Nu förtiden så är det väldigt mycket fiske. Har jag inte fått den här 

stunden en halvdag och vara ute och fiska då blir jag nästa lite stressad av 

det för att då vet jag att nu är det en vecka tills nästa gång då jag kan göra 

det. Och det är verkligen min återhämtningstid. Det blir inte riktigt samma 

sak om tjejen är med och man sitter hemma och tar det lugnt, man behöver 

vara helt själv liksom. 

 

Som Kalliath och Kalliath (2013) beskriver så är utvecklandet av hobby en typ av 

copingstrategi som socialsekreterare använder sig av för att kunna bibehålla humöret på 

arbetsplatsen. I ovanstående citat berättar socialsekreteraren att hen behöver en halv dag 

i veckan enbart åt fiske för att kunna återhämta sig efter en arbetsvecka. Ifall inte 

socialsekreteraren får detta kan stressen öka och humöret kanske sviktar också. 

Socialsekreteraren skärmar av sig helt och hållet och uppger att hen vill vara helt ensam 

under sin återhämtningstid. Som Lazarus och Folkman (1984) uppger använder sig 

socialsekreteraren utav aktionsinriktad coping då hen avskärmar sig helt och hållet och 

sysselsätter sig med något annat utanför problemområdet – fiske. Den aktionsinriktade 

strategin kan även härledas till den kognitiva emotionsbaserade strategin då 

socialsekreteraren använder sig utav fiske för att tänka på något positivt utöver arbetet. 

 

5.3 Socialt stöd 
Den socialsekreterare som arbetat längst av de som vi intervjuat nämner att sedan hen 

började arbeta har man underlättat för de nyanställda inom barn- och ungdomssektorn. 
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När hen började ”kastades” man in i arbetet utan att få någon hjälp. Man har nu infört en 

mentor som ska hjälpa till att stötta upp i arbetet samt att man ska kunna ventilera om 

man nu behöver det. Problemet med detta är som en av respondenterna beskriver det 

som arbetat en kortare period inom barn- och ungdomssektorn att hen upplever stress 

över att inte kunna vända sig till sin mentor då mentorn oftast inte har tid för det möte 

som är avsatt. Även mötestiderna som varit inbokade har också vid flertalet tillfällen 

ställts in på grund av den rådande arbetsbelastningen. Möten ställdes in till förmån för 

möte med klienter då detta prioriterades och ansågs vara viktigare än att ge 

socialsekreterarna den stöttning de behövde. En av socialsekreterarna beskrev 

situationen såhär: 

 

Vi har ju en närmsta enhetschef och totalt 3 enhetschefer på vår avdelning. 

I de bästa av världar så finns väl någon av dom tillgänglig till att kunna 

prata om man behöver. Men ofta så är alla tre upptagna på något vis. I och 

med att jag är ny så har jag en timme i veckan så har jag lite såhär 

ärendehandledning, där man kan bolla lite med sin chef. Men den har väl 

runnit ut i sanden på sistone. så att de nu kanske blir varannan vecka och 

ibland blir även dom inställda också. Man får då ta det lite om det hinns 

med. 

 

När det gäller vår frågeställning om socialsekreteraren upplever det sociala stödet från 

kollegor och chefer ville vi se om svaren skiljde sig mellan varandra eller om många 

upplevde samma som sina kollegor. Sju av åtta respondenter upplevde att de hade 

någon form av stöd från sina kollegor. Den åttonde upplevde inte samma stöd från sina 

kollegor då hen ansåg att det fanns en form av ”tävlings”-mentalitet mellan kollegorna 

och att man istället skulle sätta varandra på plats än att hjälpas åt. Gällande stödet så var 

det inte att få hjälp i själva arbetsuppgifterna utan att mer få stöd och råd hur man ska 

hantera svåra situationer eller något som kan vara känslomässigt jobbigt. Många 

använde sig då av kollegorna för möjligheten att kunna ventilera och få andra 

synvinklar på sitt ärende: 
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Det är gott bland kollegor skulle jag säga. Möjligtvis att det var lite bättre 

tidigare när folk hade mer tid och det inte var så stressigt då liksom kunde 

dom komma in och fråga lite hur läget är och få sitta och prata en liten 

stund och såhär. Det var väldigt skönt det kanske inte händer så ofta nu 

längre men skulle det verkligen vara någonting och man känner att man 

vill prata av sig lite grann så tror jag att det går att lösa med kollegor. 

 

 När det gäller stödet från cheferna var det sju av åtta respondenter som upplevde stödet 

som otillräckligt. Det var bara en av dem som upplevde att stödet fanns fullt ut då hen 

behövde det. Samtidigt så nämner hen att det inte var ofta som hen behövde hjälp då 

hen har några års erfarenhet och många av de situationer som kan uppstå i ärenden hade 

hen varit med om tidigare och kunde utifrån egna erfarenheter lösa de problem som 

uppstod. Socialsekreteraren berättar att hen oftast vänder sig till chefen ifall hen 

behöver hjälp med något ärende och chefen hjälper då till om tiden finns. De övriga sju 

som upplevde stödet som otillräckligt uppger att cheferna oftast inte var anträffbara då 

de bad om stöd och vägledning. Många upplevde en stor frustration över detta. En av 

socialsekreterarna beskriver att när hen bad om stöd så togs det inte på allvar och hen 

fick inte gehör för det stöd hen efterfrågade. Hen försökte istället att lösa den svåra 

situationen självständigt och undvek att fråga chefen då hen inte fick det stöd som 

efterfrågades. Många av respondenterna beskriver att de vänder sig hellre till kollegorna 

än cheferna för att de upplever stödet hos cheferna som otillräckligt: 

 

Alltså jag tycker det är tråkigt då jag jämför med tidigare jobb. Och jag 

känner att jag tror eller jag har kommit fram till det här året att jag är nog 

en person som vill ha ett tydligt ledarskap och det är viktigt att veta att 

man är uppbackad. Liksom Det förhindrar att man är stressad. Jag har varit 

med om mer stressiga situationer i mina tidigare jobb och ändå känt att jag 

ha hanterar det bättre då jag vet att jag kan luta mig tillbaka på min chef. 

Och det känner jag väl inte riktigt nu. 

 

En av socialsekreterarna som upplevde missnöje bland stödet hos cheferna påtalade hur 

stressfullt det varit och att hen sökte hjälp men att det inte riktigt mottogs som hen hade 

tänkt sig:  
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Nej men asså jag försökte prata med dom om det liksom och lyfta det hur 

jag kände att jag satt liksom i en konstig sits så det var inget roligt och jag 

hoppas att man kan undvika det framöver. Men det mottogs väl inte sådär 

jättebra utan då var det mer att jag hade missförstått och sen vet jag inte 

om jag riktigt hanterade det liksom. 

  

Att socialsekreterare söker stöd och vägledning bland chefer är inget märkvärdigt då 

detta också är en copingstrategi för att hantera stressfyllda situationer. Något stöd från 

cheferna upplevde socialsekreterarna sällan och de fick oftast vända sig till sina 

kollegor. När det uppstår en svår situation så berättade alla våra respondenter att de 

sökte sig till cheferna. De använde sig av kognitiv copingstrategi för att söka råd och 

vägledning. Då respondenterna berättade att stödet knappt fanns där hos cheferna fick 

de vända sig till kollegorna. Många av respondenterna började skylla på sina chefer för 

att de knappt fanns där och socialsekreterarna berättade även att då cheferna gav 

respons fick de oftast olika direktiv från olika chefer. Från att socialsekreterarna 

använde sig av kognitiva copingstrategier som övergick till affektiva och passiva 

strategier då de började skylla på sina chefer och berättade att de inte ställde upp för 

sina medarbetare, övergick de till att använda sig av aktionsinriktade copingstrategier 

som då innebar att de talade med närstående och anhöriga, som vi kan se här nedan.  

 

Alla respondenter som blev intervjuade hade någon form av socialt stöd under 

arbetstiden men också efter arbetstiden. Majoriteten av respondenterna talade mycket i 

telefon under sin fritid och talade främst med sina vänner. Några av respondenterna 

talade ofta med sina föräldrar efter arbetstiden då de upplevde att de kunde få stöd från 

dem och på så sätt minimera sin stressnivå: 

 

Det kan vara både vänner och familj och bara liksom prata lite om andra 

saker… ibland pratar man ju om jobbet också såklart men det är ändå 

skönt att prata av sig tycker jag. 

 

Som Eisele (2007) beskriver det så är det sociala stödet av betydelse för individens 

hälsa och välbefinnande. Individer med omfattande socialt stöd kan uppleva olika 

påfrestningar som mindre påtagliga och om det finns råd och stöd tillgängligt för en 
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individ så kan det vara lättare att hantera aktuella svårigheter utan att det resulterar i 

negativa konsekvenser (Eisele, 2007). I ovanstående citat kan vi se hur 

socialsekreteraren använder sig av kognitiva och aktionsinriktade sociala 

copingstrategier. Socialsekreteraren vänder sig till närstående för att be om råd och 

vägledning men också för att kunna tala med någon närstående och någon kunnig 

person för att kunna prata av sig lite grann. Att de flesta socialsekreterarna använder sig 

av denna typ av strategi vid svåra situationer kan vara för att socialsekreterarna vill 

kunna stärka sin ställning och motverka den stress de upplever på arbetsplatsen. Att tala 

med närstående och nära vänner kan vara en strategi för att minimera den upplevda 

stressen psykiskt men också fysiskt. De ringer till sina närstående och vänner för att 

söka direkt hjälp genom att ventilera upplevda händelser på arbetsplatsen eller också för 

att få ett annat perspektiv kring den upplevda situationen.  

 

Några av de respondenter vi intervjuade använde sig även av strategin 

självstödjande där de använder sig av färre strategier för att kunna hantera obalansen i 

sin arbetssituation (Astvik & Melin, 2012). Detta innebär då att de använder sig av färre 

strategier men arbetar mer intensivt och tenderar till att tänka på sitt arbete under 

fritiden. När det gäller stöd och råd upplever de cheferna som otillräckliga och väljer då 

att ibland använda sig av sina kollegor. De flesta av respondenterna använde sig av 

strategin som Astvik och Melin (2012) kallar för röst och hjälpsökande. Vilket har 

inneburit att socialsekreterare har vågat höja sin röst på arbetsplatsen och vågat söka 

stöd och hjälp hos sina kollegor för att kunna hantera svåra situationer. Även att 

socialsekreterarna sökte stöd och hjälp hos cheferna vid upplevd stress och hög 

arbetsbelastning. Socialsekreterarna som använde sig av denna typ av strategi har vågat 

höja rösten för missnöje och vågat tala om den ökade stressnivån och den höga 

arbetsbelastningen: 

Vår närmsta chef är ju inte mycket närvarande i gruppen och det upplever 

jag som en otrolig frustration över… jag har lyft det till medarbetarsamtal 

också. Att jag har jättestort behov av det, för att sån är jag som person, det 

är så jag fungerar och chefen liksom lyssnar på det men sen är det ju 

liksom att hon inte har tiden heller. 
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Ovanstående citat visar hur respondenten upplever frustration över att chefen inte är 

närvarande vid behov av stöd. De flesta av respondenterna upplevde en sådan 

frustration över att chefen inte var närvarande och använde sig därför av strategin röst 

och hjälpsökande.  
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6. Sammanfattning 
I följande avsnitt kommer vi att sammanfatta studien och slutsatsen gällande 

huvudfrågorna och de tre huvudteman som vi har ställt upp. Frågorna är vilka strategier 

har socialsekreteraren för att hantera arbetsbelastning och stress som råder på 

socialkontoret?, Vilka strategier använder socialsekreterare för att återhämta sig?, 

Vilket stöd upplever socialsekreterare att de får från arbetskollegor och chefer i  

hanteringen av stress?. Våra tre huvudteman är arbetsbelastning och stress, 

återhämtning och socialt stöd. 

Sammanfattningsvis använder sig våra respondenter utav en mångfald av 

strategier för att hantera den upplevda arbetsbelastningen och stressen som råder på 

socialkontoret. Socialsekreterarna använder sig av olika strategier för att återhämta sig 

från arbetet. Det sociala stödet som socialsekreterarna får från arbetskollegor och chefer 

varierar hos respondenterna. Majoriteten av respondenterna upplever en avsaknad av 

socialt stöd av chefer och de vänder sig oftast till sina kollegor för att lösa ett problem 

eller så löser de problemet självständigt. I studien framkommer det att 

socialsekreterarna använder sig av problembaserad coping, emotionsbaserad coping och 

sociala copingstrategier. Dessa copingstrategier används av socialsekreterarna för att 

hantera den upplevda stressnivån och stressen som råder. Strategierna varierar, det kan 

vara kognitiva, aktionsinriktade, passiva och affektiva strategier som socialsekreterarna 

använder sig av beroende på vilken situation de befinner sig i.  

I vårt tema Arbetsbelastning och stress framkommer det att det råder en 

hög arbetsbelastning bland socialsekreterarna som arbetar inom barn- och 

ungdomssektorn. Många av socialsekreterarna uppger att de bakomliggande faktorerna 

till den upplevda höga arbetsbelastningen är bland annat att dokumentation blir lidande. 

För att kompensera det som blir lidande har socialsekreterarna en problemfokuserad 

lösning med att ta med arbetet hem samt att arbeta under fika- och lunchrasten. 

Majoriteten av respondenterna uttryckte vikten av att strukturera upp sitt arbete för att 

minimera den upplevda stressen. Många av socialsekreterarna använde sig av strategier 

för att kunna effektivisera och minimera den upplevda stressnivån. Med hjälp av post it 

lappar, råd och vägledning av kollegor och planering av dagen är några av strategierna 

för att hantera arbetsbelastningen. Socialsekreterarna berättar även att de tänker på 
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arbetet under sjukfrånvaron samt att många av respondenterna berättar att de tar med sig 

arbetet hem och arbetar både lördagar och söndagar för att kunna hantera stressnivån.  

Förutom den höga arbetsbelastningen framkommer det även att 

personalomsättningen är hög vilket i sin tur har påverkat socialsekreterarna negativt på 

grund av ovissheten över hur arbetsgruppen kommer att kunna se inom kommande 

framtid. Detta i sin tur gör att socialsekreterare väljer att inte visa öppenhet och lära 

känna ny personal. Socialsekreterarna berättar under intervjuns gång att detta tar en hel 

del av deras energi vilket upplevs som frustrerande. Orsakerna till personalomsättningen 

är bland annat som socialsekreterarna beskriver det, avsaknaden av tillräckligt med stöd 

av chefer och ledning. Personalgruppen upplevs som ostabil och under de senaste åren 

har arbetsgrupperna varit i ständig förändring vilket ökat stressnivån.  

Chefernas och ledningens stöd upplevde socialsekreterarna som 

otillräcklig. För att kompensera det otillräckliga stödet använde sig socialsekreterarna 

av antingen sina kollegor eller så försökte de lösa problemet självständigt.  

I temat Återhämtning var det få av socialsekreterarna som upplevde en 

möjlighet att återhämta sig under arbetstiden. Hälften av respondenterna arbetade ofta 

under sina fikapauser och lunchraster då de upplevde att tiden inte räckte till. Gällande 

möjligheten till återhämtning efter arbetstiden upplevde alla respondenter att de hade 

någon form av strategi till att kunna återhämta sig. Strategierna varierade från att sova 

efter arbetstiden till att utföra fysiska aktiviteter eller också fritidsintressen. Många av 

respondenterna berättade att de hade sina tankar på arbetet även efter arbetstiden och för 

att kunna släppa tankarna kring arbetet och ärendena använde sig några av 

socialsekreterarna av mindfulness och utförde meditationsövningar som en strategi för 

återhämtning.  

 Gällande temat Socialt stöd var det många av socialsekreterarna som upplevde 

att de fick adekvat stöd av närstående och vänner. De berättade att de talade oftast i 

telefon efter arbetstid med antingen sina vänner eller med familjen. Gällande stödet från 

chefer var det få av respondenterna som upplevde ett adekvat stöd. Majoriteten av 

respondenterna upplevde att cheferna oftast inte var anträffbara då de bad om stöd och 

vägledning vilket i sin tur skapade en ökad stressnivå och frustration. Då chefen inte är 

anträffbar använde sig många av respondenterna av varandra som stöd och vägledning. 
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Strategierna som socialsekreterarna använder sig av varierar från kognitiva och 

aktionsinriktade till passiva och affektiva copingstrategier. 

 Den generella slutsats vi drar utifrån våra teman är att det sociala stödet är av 

yttersta vikt för att socialsekreterarna ska kunna minimera den upplevda stressnivån 

fysiskt men också psykiskt. Efterfrågan för det sociala stödet upplevs vara hög bland 

socialsekreterarna på grund av den höga arbetsbelastningen och stressen som råder på 

socialkontoret. Socialsekreterarna upplever arbetsbelastningen som hanterbar med stöd 

av olika strategier. Då det sociala stödet uteblir förblir situationen icke påverkbar, 

mängden arbete är stressande oavsett hur många ärenden en socialsekreterare tilldelas 

kan hen med hjälp av strategier minimera stressnivån. Däremot kan inte 

socialsekreterarna påverka det sociala stödet om inte cheferna visar sig närvarande och 

tillgängliga vid behov av stöd. Ifall det sociala stödet fortsätter att utebli är vår generella 

slutsats att stressnivån möjligtvis förblir på samma nivå eller också ökar och detta kan 

resultera i att personalgruppen förblir i en ständig förändring. 
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7. Slutdiskussion 
Som tidigare nämnts kan inte studiens resultat generaliseras till en större population i 

samhället. Däremot får alla framtida läsare tänka efter hur överförbart studiens resultat 

är till den enskildes situation och arbetsplats.   

Med studien vill vi bidra med en ökad kunskap kring hur man använder sig av coping 

på sin arbetsplats. Studiens resultat visar även hur intervjupersoner berättar om sin 

psykosociala arbetsmiljö, intervjupersonernas syn på möjligheten till att erhålla ett 

adekvat socialt stöd från både chefer och kollegor. Samt vikten av att kunna återhämta 

sig under och efter arbetstid.  

 Nackdelen med vår studie är att vi enbart intervjuade socialsekreterare inom 

denna kommun. Att socialsekreterare i denna kommun upplever en hög arbetsbelastning 

och stress på kontoret behöver inte betyda att upplevelserna är likadana i en annan 

kommun. Upplevelser av arbetsbelastning och stress kan se olika ut beroende på de 

förutsättningar som råder inom olika kommuner såsom socialsekreterarnas 

arbetsbelastning, hur deras budget ser ut samt vilket stöd de erhåller från chefer och 

ledning. Flera olika faktorer har betydelse för hur socialsekreterare i Sverige har det på 

sin arbetsplats, ifall de upplever en hög stressnivå eller inte. 

Med hjälp av vår studie och avsnittet tidigare forskning kan vi se mönster 

kring hur arbetsbelastning och stress inom barn- och ungdomssektorn kan se ut för 

socialsekreterare. Vi ser även mönster kring olika tänkbara faktorer som kan orsaka en 

stressfull arbetsmiljö på socialtjänstens kontor. Efter genomförandet av intervjuerna har 

vi också uppmärksammat hur socialsekreterarna inom sektorn barn- och ungdom 

minimerar den upplevda stressnivån med hjälp av olika copingstrategier. Det finns 

kopplingar mellan tidigare forskning och den empiri som respondenterna har delat med 

sig. Som skrivet i ’Resultat & analys’ samt avsnittet ’Sammanfattning’ finns det vissa 

strategier som är gemensamma för de intervjuade socialsekreterarna, såsom 

fritidsaktiviteter eller utvecklandet av en hobby för att minimera stressnivån.  

Strategierna de använder sig av kan vara omedvetna och medvetna strategier för att 

hantera den arbetsbelastning som råder. Socialsekreterarna identifierar problemet och 

väger mellan olika alternativ för att kunna lösa det. Vi har uppmärksammat 

respondenternas uttalande gällande att personalgruppen är ostabil. Många inom gruppen 

har lämnat sina arbeten eller också sjukskrivit sig på grund av den stress som råder. När 
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det gäller avsaknaden av stöd och hjälp från chefer har majoriteten av våra respondenter 

upplevt stress. Att cheferna inte varit närvarande eller kunnat stötta socialsekreterarna 

med arbetsuppgifterna har också medfört en ökad stressnivå. Respondenterna har fått 

lösa uppståndna problem självständigt eller med hjälp av kollegor i den mån av tid, 

kompetens och kunskap de besitter. Som avsnittet ’Tidigare forskning’ uppger, och vi 

författare framhåller, är socialt stöd en viktig del inom människobehandlande yrken. 

Dels för att få socialsekreterare att stanna kvar och dels för att minska den upplevda 

stressen hos socialsekreterarna. Samtidigt behöver chefer visa sig närvarande vid 

kommande svårigheter som kan uppstå i deras arbetsuppgifter för att kunna stötta och 

hjälpa vid hanteringen av problemet.  

Som det framgår inom coping så kan man antingen hamna i ett 

problembaserat eller emotionsbaserat stadium. I vår studie så har vi uppmärksammat att 

alla våra respondenter någon gång befunnit sig inom ett emotionsbaserat stadium där de 

identifierat ett problem men inte haft resurser till att göra skillnad och påverka sin 

situation. Respondenterna som funnit sig själva inom emotionsbaserad stadium har även 

lyckats med att övergå till problembaserad coping. De har lyckats att identifiera 

problemet samt väga olika alternativ mellan varandra och sedan angripa problemet 

direkt och handgripligt. På så sätt har de socialsekreterare som lyckats med övergången 

mellan emotionsbaserad och problembaserad stadium använts sig av olika strategier för 

att kunna hantera den höga arbetsbelastningen och den upplevda stressnivån. Förmågan 

till att kunna copa inom socialtjänsten har varit varierande. Flera av socialsekreterarna 

har svårigheter med att identifiera problem och lösa dem genom olika strategier. Bland 

annat har de svårigheter med att hinna med sitt arbete och upplevt sig tvingade till att 

arbeta utöver det vanliga för att hinna med det som blir lidande – dokumentationen. 

Långsiktigt kan detta vara skadligt för socialsekreterarna då deras arbetssätt skapar en 

inre stress som slutligen kan övergå till ”utbrändhet”. 

 Något som vi blev intresserade för och som vi uppmärksammade var ett citat i 

temat arbetsbelastning och stress. En av våra respondenter berättade att hen både 

arbetar lördagar och söndagar för att hantera sin rådande arbetsbelastning. 

Respondenten berättade att hen har ett behov av att arbeta utöver det vanliga för att 

hinna med sina arbetsuppgifter. Med hjälp av överarbetet upplevde respondenten 

arbetssituationen som hanterbar. 
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Att man arbetar utöver det vanliga kan ibland framstå som normaliserat då 

även många andra tjänstemän arbetar hemifrån. Dock väcker respondentens uttalande 

många frågor och bekymmer gällande hens nuvarande arbetsbelastning på 

socialkontoret. Att både arbeta lördagar och söndagar för att uppleva kontroll och 

hanterbarhet inför kommande arbetsvecka kanske inte är det optimala för en 

socialsekreterares hälsa och välbefinnande. Ska alla socialsekreterare som upplever hög 

arbetsbelastning behöva arbeta lördagar och söndagar för att uppleva en hanterbar 

arbetssituation och en lägre stressnivå? Är det arbetstagarens ansvar eller arbetsgivarens 

när det gäller ansvaret över arbetsuppgifter och hur mycket arbete man ska tillföra? Hur 

acceptabelt är detta i längden för socialsekreterarens hälsa och välbefinnande? Detta är 

några frågor som en arbetsgivare bör ta hänsyn till för att förhindra kommande 

”utbrändhet” och stress bland arbetstagarna inom området socialt arbete.  
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8. Förslag till vidare forskning 
Vår forskningsstudie har fokuserat på hur socialsekreterare hanterar arbetsbelastning 

och stress på ett socialkontor i en kommun i södra Sverige. Vi har även fokuserat på 

vilka strategier socialsekreterare använder sig av i dessa situationer. Det vår studie kan 

bidra med är att socialsekreterare kan vända sig till vår studie för att söka efter kort och 

relevant information kring stresshantering. I vår studie använder vi oss av coping som 

teori där vi lyfter fram problembaserad och emotionsbaserad coping. Med hjälp av vår 

studie kan socialsekreterare ta lärdom gällande dessa coping former och möjligtvis 

etablera dessa former på sin arbetssituation. Vår studie kan framförallt lära andra 

socialsekreterare olika former av strategier för att hantera en upplevd arbetsbelastning 

som medfört en ökad stressnivå. 

 När det gäller vidare forskning har vi som studenter funderat kring stödet som 

arbetstagarna mottar från arbetsgivarna. Som tidigare forskning påtalat men även våra 

respondenter som deltagit i studien att ett adekvat stöd från cheferna är viktigt för att 

dels bibehålla sitt välbefinnande, att personalen upplever uppskattning men också att de 

väljer att stanna kvar på sina arbetsplatser. Frågan blir då hur chefer kan på ett adekvat 

sätt bidra med socialt stöd för sina arbetstagare? Som en av våra respondenter beskrev 

situationen med att mentorsprogram finns men att de mötena med mentorerna ställs in 

på grund av den höga arbetsbelastningen. Vad är det som brister i arbetsmiljön som gör 

att det sociala stödet uteblir för arbetstagarna?  

En annan fråga som vi tänkt på är hur socialsekreterarnas stress påverkar 

mötet med klienterna? Vi precis som Tham (2008) anser att arbetsvillkoren för de som 

arbetar inom barn- och ungdomssektorn måste förbättras så att man kan garantera 

barnen att de får den hjälp de behöver och de insatser de är berättigade till. 

Ytterligare en fråga vi studenter intresserade oss för var ifall 

emotionsbaserad coping är en sämre utgångspunkt att hamna i än problembaserad 

coping? Människor som hamnar i emotionsbaserad coping har oftast inte resurser för att 

kunna påverka sin situation jämfört med de som hamnar i problembaserad coping. Inom 

problembaserad har man oftast möjlighet att identifiera problemet och sedan angripa det 

direkt och handgripligt.
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Bakgrund: 

1.Vad har du för utbildning? 

2.Hur länge har du arbetat som socialsekreterare inom barn- och ungdomssektorn? 

Arbetsplats: 

1.Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

2.Hur ser din nuvarande arbetsbelastning ut på kontoret? 

3.Hur upplever du din arbetssituation i nuläget? 

Arbetstider: 

1.Hur ser dina arbetstider ut? 

2.Finns det möjlighet till flex på arbetsplatsen? 

Raster: 

1.Vad gör ni under rasterna? 

2.Kan du beskriva känslan efter en rast/paus? 

Stress: 

1.Hur skulle du definiera begreppet stress? 

2. Beskriv en situation där du nyligen upplevde en ökad stressnivå. 

3.På vilket sätt hantera du den upplevda stressen? (strategier) 

4.Agerar du olika utifrån olika situationer gällande stresshantering? 

5. Hur återhämtar du dig efter en stressfull arbetsdag? (strategier) 

6.Hur upplever du stödet från kollegor och chefer vid en stressig situation? 

7. Hur påverkas du av stress personligen? 

Sjukfrånvaro: 

1.Vad händer med dina arbetsuppgifter när du är sjuk? 

2. Hur upplever du stödet från arbetsgivaren/organisationen vid sjukfrånvaron? 

3.Hur hanterar du arbetsuppgifterna efter en sjukfrånvaro? 

 

Återhämtning: 

1.Hur skulle du definiera återhämtning? 
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2.Hur ser din möjlighet ut för återhämtning under arbetstid?  

3.Hur återhämtar du dig efter en stressfull arbetsdag?  

Efter avslutad arbetsdag: 

1.Hur upplever du dig fysiskt samt psykiskt emotionellt efter en avslutad arbetsdag? 

2. Hur upplever du att arbetet påverkar din fritid och din hemmiljö? Följdfråga: Hur 

hanterar du detta? 

3.Upplever du att det finns möjlighet för återhämtning efter arbetsveckan?  

Övriga frågor: 

1.Har du några kommentarer/ funderar kring intervjun? 

2.Har du något du vill tillägga eller något som du vill ta upp som vi inte tagit upp under 

intervjun?  
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Bilaga 2 Informationsbrev 
 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter som läser sjätte terminen på socionomprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. I skrivande stund håller vi på med C-uppsatsen och vi ska 

skriva om socialsekreterares strategier kring arbetsbelastning och stresshantering. Vi 

vill undersöka vilka strategier socialsekreterare använder sig utav vid stresshantering 

och upplevd arbetsbelastning. Vi söker efter åtta till tio möjliga respondenter som 

arbetar inom barn och ungdomssektionen.  

 

Val av plats för intervjuerna kommer att ske utifrån era önskemål. En möjlighet är att vi 

besöker er på er arbetsplats. Intervjuerna kommer att vara i cirka 45 – 60 minuter. 

 

Allt insamlat material kommer endast att användas av oss författare. Ni som väljer att 

delta i studien kommer att förbli anonyma. Det finns även möjlighet för er att ta del av 

studien när den är färdigställd.  

 

Om ni är intresserade av deltagandet kan ni kontakta oss via: 

Epost: XXX@student.lnu.se , XXX@student.lnu.se  

Eller, 

Mobilnummer: 076-xxx xxx x eller 073-xxx xxx x 

 

Med vänliga hälsningar, 

Alen Nezirevic och Daniel Petersson. 
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