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Abstract 

Title: “But burnout and stress, is it really that serious?” A qualitative study on how 

social workers handle work related stress at the workplace. 

Authors: Julia Andersson och Sara Lindgren 
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Assessor: Kerstin Arnesson 

 

The aim of this essay was to identify how social workers experience and handle work 

related stress in order to understand how stress can be handled on an individual level. 

The study was based on a qualitative study and used semi-structured interviews. 

Interviews with professionals showed that stress mainly occur in absence of control. 

Social workers use social support and structure their work to reduce demands, to 

handle stress. The professionals also believe that limits and distance in work is key. 

Social workers use these different strategies to handle stress, yet some of the issues is 

adjusted within the organisation. Various organizational factors may contribute or 

prevent a burnout. In conclusion although the professionals can form their work 

situation by using these techniques to reduce stress, some problems will remain 

because it is controlled within the organisation. 

Nyckelord 
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Key words: Social worker, work related stress, burnout, social services, work 

situation.  

 

 

  



 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att genom intervjuer med socialsekreterare identifiera 

strategier för hur arbetsrelaterad stress hanteras och upplevs på individnivå inom de 

organisatoriska ramarna som finns. I det inledande kapitlet belyses varför människor 

upplever stress samt hur en stressad arbetssituation kan hindra socialsekreterare från 

att göra ett bra socialt arbete och möta klienter. I tidigare forskning återfinns artiklar 

som vidare problematiserar socialsekreterarens roll kopplat till krav och gränser. 

Utifrån semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare framkommer att stress 

huvudsakligen uppstår i sammanhang med avsaknad av kontroll över situationen. I 

lagom mängder upplevs stress som effektivitetshöjande men i för hög grad upplevs 

det som påfrestande. För att hantera stress används socialt stöd från kollegor och 

arbetsgivaren samt prioritera upp sitt arbete så att kraven på individen sänks. 

Socialsekreterarna tror även det är viktigt att kunna sätta gränser och att lämna arbetet 

när arbetsdagen slutar. De intervjuade socialsekreterarna tror även att det är viktigt att 

lyssna på sig själv och reflektera över sin arbetssituation. De slutsatser som drar är att 

mycket av socialsekreterarnas arbetssituation regleras på en organisationsnivå. Även 

om socialsekreterarna själva kan hitta strategier i arbetet som underlättar, befinner sig 

yrket inom den kontexten de behöver förhålla sig till. 
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1 Inledning 
Under utbildningens praktikperiod uppmärksammade vi den höga 

arbetsbelastningen och stressnivån inom socialtjänsten. I många fall innebar 

det att socialsekreterarnas psykiska och fysiska mående påverkades negativt. 

De yrkesverksamma berättade för oss om socialsekreterare som blivit utbrända 

och varit i riskzonen för en utbrändhet. Samtidigt såg vi de socialsekreterare 

som trots arbetssituationen verkade kunna hantera stressen, vilket skapade ett 

intresse för hur arbetsrelaterad stress kan hanteras. Vi har även reagerat på hur 

media framställt socialsekreterarnas arbetssituation som stressig och 

påfrestande. De har skrivit om nedskärningar inom socialtjänsten och att 

många blivit utbrända av den höga arbetsbelastningen. Som blivande 

socionomer blir vi oroliga över hur en eventuell framtid inom socialtjänsten 

kommer se ut om den emellanåt ohållbara arbetssituationen inte tas på större 

allvar. 

 

1.1  Problembakgrund 

Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 3 kap. 2§, ska arbetsgivaren vidta 

de åtgärder som krävs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 

olycksfall. Det som kan resultera i ohälsa eller olycksfall ska ändras eller 

ersättas för att minimera risken för det. Trots det utsätts många för ohälsa eller 

olycksfall i arbetet. Av de arbetssjukdomar som anmäldes 2017, uppger 

arbetsmiljöverket att mer än var tredje orsakats av organisatoriska eller sociala 

faktorer, exempelvis hög arbetsbelastning, arbetstakt och problematiska 

arbetsrelationer (Arbetsmiljöverket 2017). Socialsekreterare är ett 

kvinnodominerat yrke. År 2016 uppgavs 86% av de anställda 

socialsekreterarna vara kvinnor medans 14% var män (Statistiska centralbyrån 

2016). Bland de arbetssjukdomar kvinnor i Sverige anmälde var nästan hälften 

av psykosocial karaktär, vilket innebär att det var den vanligaste orsaken till 

arbetssjukdomar bland kvinnor (Arbetsmiljöverket 2017). 
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En enorm ökning av sjukskrivningar relaterade till stress skedde i slutet av 

1990-talet runt om i världen och inte minst i Sverige. Utvecklingen av 

problematiken har tyvärr ökat de senaste åren och beräknas stiga allt mer 

framöver. Majoriteten av utmattningsproblematiken verkar ligga i 

arbetsrelaterade stressfaktorer men det kan även bero på privata 

omständigheter. Stress är så omfattande att de kan ses utifrån ett cell-till 

samhällsperspektiv. Responsen på stress uppstår i en aktivitet som upplevs 

negativ eller positiv för att vanligtvis hantera ett hot mot individen på något 

sätt (Almén 2017). Utbrändhet uppstår då som en följd av att vara utsatt för 

långvarig stress utan möjlighet att återhämta sig tillräckligt (Hjärnfonden 

2017). 

  

Begreppet ”burnout” (utbrändhet) kom till på 1960-talet och Freudenberg var 

troligen den första att använda begreppet för att belysa ett 

uttmattningstillstånd. Ungefär samtidigt kunde den amerikanska psykologen 

Christina Maslash uppmärksamma likartade tillstånd hos socialarbetare som 

hade stort engagemang i sitt arbete och sedan drabbades av emotionell 

utmattning, empatibortfall och försämrad arbetsförmåga. Utbrändhet drabbar 

vanligtvis de yrkesgrupper som är i kontakt med människor och/eller presterar 

allt för mycket i arbetet (Socialstyrelsen 2003). Socialsekreterare är en sådan 

yrkesgrupp som dagligen möter människor i sitt arbete och är extra utsatta för 

problematiken som beskrivs.  

 

Ett annat ord för utbrändhet är utmattningssyndrom. Begreppet används i 

diagnostiska termer för att benämna konsekvenserna av svår långvarig stress 

(1177 Vårdguiden 2017). Utmattningssyndrom eller utmattningstillstånd är en 

bredare definition som kom på slutet av 1980-talet, där ofta andra psykiatriska 

diagnoser som depression eller ångest förekommer (Hjärnfonden 2017). 
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Utbrändhet är ett begrepp som skapats av personer som själva varit drabbade 

av stress och utmattning i hög grad, medan begrepp som exempelvis 

utmattningssyndrom är skapat av forskare för att förklara tillståndet. 

Begreppet utbrändhet kan ses som en metafor för de känslomässiga tillstånd 

hos personerna, varpå begreppet har fått sin popularitet bland allmänheten 

framför andra begrepp (Almén 2017). I uppsatsen används benämningen 

utbrändhet som innefattar det tillstånd som kan uppstå av att utsättas för hög 

stress under längre tid.  

 

Det sociala arbetet har övergått till att alltmer utgöras av begränsningar i 

resurser i form av ökad arbetsbelastning och nedskärningar, vilket gör det 

svårare för socialarbetare att arbeta individanpassat med klienterna 

(Blomberg, Kallio, Kroll & Saarinen 2015). Trots att kunskapen har ökat 

angående hur socialsekreterarnas arbetssituation kan förbättras, har obalansen 

mellan kraven och resurserna fortfarande visat sig allvarlig. 

(Arbetsmiljöverket 2018). Eftersom det sociala arbetet handlar om 

myndighetsutövning innebär det att organisationen sätter ramarna för vad som 

är möjligt på arbetet. I vissa fall kan individen ändå påverka sin situation i stor 

uträckning, men strängare ramar gör det allt svårare. Det är viktigt att tänka på 

att individen använder sig av olika strategier inom organisationens kontext för 

att hantera det de ställs inför. I studien vill vi uppmärksamma ämnet 

arbetsrelaterad stress och utbrändhet för att det på sikt ska kunna ske en 

förändring i socialsekreterarnas arbetssituation.  

 

1.2  Problemformulering 

Konsekvensen av långvarig stress där kroppen inte getts möjlighet till 

återhämtning, kan innebära både psykiskt och fysiskt skada (1177 vårdguiden 

2017). Forskning visar på att stress förekommer inom socialtjänsten och att 

olika strategier för att hantera stressen har identifierats hos socialsekreterare. 

Vissa strategier har negativa effekter och kan resultera i utmattning (Astvik & 
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Melin 2013). Forskning visar även att utbrändhet hänger ihop med höga krav 

i arbetet oavsett om det finns förutsättningar i form av exempelvis möjlighet 

att styra över arbetet, eller en fungerande arbetsgrupp (Fagerlind Ståhl, Ståhl 

och Smith 2017). Även faktorer hos den enskilda individen är av betydelse 

gällande hanteringen av stress (Blomberg, Kallio, Kroll & Saarinen 2015). Då 

tidigare forskning inte i så stor utsträckning belyser hur socialsekreterare som 

inte blivit utbrända hanterar arbetsrelaterad stress för att hålla i arbetslivet, 

ämnar vår studie belysa det, varpå en kunskapslucka hittas. Vi vill öka 

kunskapen kring arbetsrelaterad stress och hanteringen av den inom 

organisationens ramar samt se vilka förutsättningar och begränsningar som 

finns gällande att undvika utbrändhet på arbetsplatsen. Studien är relevant för 

socialt arbete eftersom konsekvenserna av arbetsrelaterad stress och 

utbrändhet kan bli stora för samhället och socialsekreterarna. Exempelvis kan 

det innebära stora kostnader, påverka individen, arbetsgruppen och klienterna. 

Det är därför viktigt att försöka få förståelse för hur den arbetsrelaterade 

stressen kan hanteras inom organisationens ramar.  

 

1.3  Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka hur socialsekreterare i socialtjänsten upplever 

och hanterar arbetsrelaterad stress, för att skapa förståelse för hur 

arbetsrelaterad stress kan hanteras på individnivå. Frågeställningarna som 

används är: 

 

• Vilka upplevelser har socialsekreterare av arbetsrelaterad stress? 

• Hur hanterar socialsekreterare arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen? 

• Vilka hinder och möjligheter anser socialsekreterare att det finns inom 

organisationsramarna för att undvika utbrändhet?  
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1.4  Avgränsningar  

Studien fokuserar på socialsekreterarnas egna sätt att hantera stressen under 

arbetstid och inom organisationens ramar, snarare än att undersöka hur det 

hanteras på fritiden. Avgränsningar görs genom att enbart fokusera på de 

socialsekreterare som inte drabbats av utbrändhet, vilket görs av etiska skäl. 

Det görs även för att få förståelse för hur de som inte varit utbrända hanterar 

arbetsrelaterad stress. Trots att socialsekreteraryrket är kvinnodominerat 

bortses könsperspektivet eftersom fokus ligger på socialsekreteraren som 

individ snarare än att inta ett könsperspektiv. Ett genusperspektiv hade varit 

intressant men ryms inte inom studien. 

 

1.5 Uppsatsens disposition  

Utifrån den bakgrunden till ämnet som framkommit beskrivs sedan tidigare 

forskning det nuvarande kunskapsläget kring studiens ämne följt av ett kapitel 

där det teoretiska perspektivet redogörs. Efter teoridelen presenteras ett kapitel 

där metodologiska val, överväganden och tillvägagångssätt beskrivs. Sedan 

följer ett kapitel innehållande resultat och analys där resultatet presenteras och 

analyseras utifrån det teoretiska perspektivet. Som ett avslutande kapitel förs 

en diskussion kring studien och de slutsatser som kan dras samt förslag till 

framtida forskning. 
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2 Tidigare forskning 
I avsnittet presenteras tidigare forskning inom området. Den är tematiserad 

utifrån tre övergripande teman. Första tematiseringen visar på några av de 

utmaningar socialsekreterares arbete kan innebära. Det andra temat 

presenterar vilka strategier som finns för att hantera stress på arbetet. I den 

tredje tematiseringen belyses organisatoriska faktorer som kan påverka 

arbetsmiljön. 

 

De vetenskapliga artiklarna och avhandlingarna hittades via databaserna 

Proquest, Libris och Swepub. Sökorden som användes för att hitta artiklarna 

var: social work, social worker, burnout, work related stress, Sweden, socialt 

arbete, socialsekreterare, utbrändhet, arbetsrelaterad stress samt socialtjänst. 

 

2.1 Utmaningar i yrkesrollen 

Samtliga stressituationer eller perioder som beskrevs av socialsekreterare var 

kopplade till en obalans mellan krav på arbetet och resurser. 

Socialsekreterarnas arbetsbelastning kunde inte hanteras inom arbetstiden 

samt att den ständigt höga arbetstakten inte gav utrymmet till återhämtning 

(Astvik och Melins 2013). Ett förslag enligt annan forskning är att ta bort 

arbetsuppgifter som inte är legitima för yrkesgruppen samt utveckla 

möjligheter till återhämtning, för att i sin tur skapa utrymme för det under 

arbetstid (Welander, Astvik och Hellgren 2017). 

 

Socialarbetare visades stå inför hög arbetsbelastning och viss ovisshet 

angående vad som innefattas i yrket (Blomberg, Kallio, Kroll & Saarinen 

2015). På samma sätt påvisades att socialarbetare var ansvariga att utföra 

arbetsuppgifter som ständigt utvecklas och ifrågasätts av beslutsfattare, 

samhällsmedborgare samt andra aktörer inom det sociala arbetet. Även 

socialsekreterarna själva ifrågasätte ibland arbetsuppgifterna. De uppgav att 
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förväntningarna på dem ibland krockade med politiska och etiska dilemman, 

vilket grundades på att socialarbetare förväntas att utföra fler uppgifter med 

mindre ekonomiska och mänskliga resurser. De förväntades även lösa 

problematik som skapats av strukturella faktorer i samhället. I ett fall uppgav 

en socialsekreterare att hon var tvungen att agera parterapeut åt ett par som 

kom till hennes socialkontor i ett annat syfte. Med det menades att 

socialsekreterare behöver ge andra sociala insatser än vad som egentligen ingår 

i yrkesrollen (Graham & Shier 2014).  

 

Socialarbetare kan leva med föreställningen om att de förväntas åstadkomma 

goda resultat med alla klienter. Många socialsekreterare uttryckte att de kände 

sig frustrerade och otillräckliga när de inte kunde möta klientens behov eller 

stod inför problem som det inte hittade någon lösning på. På samma sätt 

framgick att socialarbetare kände hopp och välmående inför arbetet när de 

kunde minska en klients lidande och såg positiva resultat för individen. Ett 

flertal socialsekreterare uppgav att deras stressnivåer minskade när en positiv 

förändring inträffade för en klienten. Hur de upplevde sin arbetssituation och 

sitt mående visade sig spegla hur väl de hade mött sina klienters behov 

(Graham & Sheir 2014). Socialsekreterare beskrev även att de upplevde 

svårigheter att släppa arbetet på fritiden och att den stressen påverkade deras 

sömn (Astvik & Melin 2013).  

 

Socialsekreterares arbete innebär mycket klientkontakt vilket försvåras av 

situationer där resultat ska uppnås som inte är praktiskt, etiskt eller 

professionellt genomförbart. Det betydde att missförstånd på arbetsplatsen 

mellan att vara klientfokuserad och samtidigt förhålla sig till organisationens 

policy kunde stå i konflikt med varandra. Studien visade att det var svårt att 

skapa en stark professionell identitet som socialsekreterare, vilket även 
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påverkade socialarbetares privatliv och välbefinnande negativt. Tillsammans 

visade det på den komplexa rollen socialsekreterare innehar där det finns olika 

förväntningar från socialarbetare, samhället och klienterna. Rollkonflikten 

mellan olika perspektiv att inta vid bedömningarna visade sig vara en faktor 

som kunde påverka socialsekreterarnas välbefinnande negativt (Graham & 

Shier 2014). 

 

2.2 Strategier och stresshantering  

Hanteringen av utmaningar och stress i arbetet kan se olika ut. Olika strategier 

har identifierats som socialsekreterare tog till för att hantera stressen och 

kraven i arbetet, samt vilka konsekvenserna kunde bli. Fem utmärkande 

strategier hittades; kompensatoriska strategier, kravsänkande strategier, 

disengagemang, voice och exit. Kompensatoriska strategier innebär att 

exempelvis arbeta övertid, stå över lunch eller raster samt att gå till arbetet 

trots sjukdom. Det gjordes för att leva upp till de arbetskrav som finns trots 

tidsbrist, i syfte att utföra arbetet med kvalitet och minska stressen. 

Kravsänkande strategier användes då kompensering inte längre fungerade. 

Istället blev kvaliteten på arbetsutförandet lägre för att klara av sitt arbete, 

vilket resulterade i att det egna välbefinnandet och kvaliteten på arbetet 

hamnade i konflikt. Disengagemang handlar om engagemanget för 

arbetsgruppen minskades då den påfrestande arbetssituationen upplevdes 

omöjlig att få kontroll över och där fokus enbart riktades mot den egna 

arbetsbelastningen. Voice-strategier innebär att genom protester 

uppmärksamma den otillfredsställande arbetssituationen för att reducera 

stressen och upprätthålla den professionella integriteten. När arbetssituationen 

var så pass ohållbar att det resulterade i att anställda lämnade arbetsplatsen 

användes så kallade exit-strategier. Exit-strategier handlar om att skydda sig 

själv genom att lämna arbetet istället för att försöka förbättra situationen som 

råder på arbetsplatsen (Astvik & Melin 2013).  
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Strategierna ledde vidare till ytterligare strategier och resulterar i negativa 

följder för individen såsom ökad stress, ohälsa och sämre servicekvalitet. 

Framförallt de kompensatoriska strategierna, som var vanligast att använda 

först, hade en negativ påverkan på återhämtningen. Socialsekreterarna beskrev 

hur hanteringen av den höga arbetsbelastningen i sin tur kunde resultera i 

utmattning. De negativa konsekvenserna drabbade förutom individen även 

arbetets kvalitet och den professionella utvecklingen (Astvik & Melin 2013).  

 

Andra mer positiva sätt att hantera utmaningar och förhindra ohälsa till följd 

av stress i arbetet kan exempelvis vara kollegialt stöd. Upplevelsen av 

kollegialt stöd har visat sig ha en positiv inverkan på stress. Att ha arbetat fler 

år inom yrket har även visat sig innebära en upplevelse av mindre stress. Färre 

stressymptom rapporteras av de med längre erfarenhet i yrket (Welander, 

Astvik & Hellgren 2017). Det bekräftas även av Blomberg et al. (2015) som 

menar att det är vanligt att känna stress på arbetet. Mindre erfarna och de som 

jobbar inom offentliga sektorn utsätts mest för hög arbetsbelastning och slits i 

större grad mellan olika yrkesprinciper, medan de som jobbat längre känner 

sig säkrare i yrkesrollen. Individuella faktorer spelar även stor roll, så det är 

inte nödvändigt att en ny socialsekreterare är mer utsatt för stress än en person 

som har jobbat några år.  

 

2.3  Organisatoriska faktorer och arbetsmiljö   

Nylén (2017) har i sin avhandling undersökt bland annat kopplingen mellan 

hälsa, personliga och arbetsmässiga resurser samt arbetets krav. Krav i arbetet 

innefattar belastning i form av mängd och tyngd. Resurser i arbetet handlar om 

kontrollen över det egna arbetet och återkoppling från chef och kollegor. 

Personliga resurser innebär förutsättningarna att signalera och sätta gränser. 

Resultatet visade att belastande krav i arbetet gav upphov till ökad psykisk 
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ohälsa samtidigt som resurser i arbetet visade sig ha en positiv inverkan på den 

psykiska hälsan. Avhandlingen visade på hur viktigt det var att minska kraven 

men samtidigt främja olika resurser, för att värnandet om de anställda ska vara 

i linje med organisationens mål. Något som kan vara möjligt genom att vara 

medveten om sambandet mellan rådande arbetsklimat på arbetsplatsen och 

människors välbefinnande (Nylén 2017). Även höga krav i arbetet var förenat 

med en högre grad av utbrändhet oavsett mängden resurser. Exempel på 

resurser kunde vara möjligheterna att styra över arbetets utförande och 

sammanhållning i arbetsgruppen (Fagerlind Ståhl, Ståhl och Smith 2017). 

 

Den mest väsentliga faktorn som orsakade stress visades vara olika arbetskrav. 

Mer specifikt handlade kraven om kvantitet, det vill säga att socialsekreterarna 

skulle hinna mycket. Även onödiga arbetsuppgifter påverkade arbetstrivseln 

negativt. Den typen av uppgifter kan betyda påfrestningar psykologiskt då 

arbetstid tas ifrån viktigare arbetsuppgifter (Welander, Astvik & Hellgren 

2017). Det framgick att socialt arbete utgörs av ökad arbetsbelastning, 

underbemanning, nedskärningar och tajtare budgetar vilket kan hindra de 

professionella från att möta de individuella behoven hos klienterna (Blomberg, 

Kallio, Kroll & Saarinen 2015). Mer fokus borde riktas mot att minska kraven 

i arbetet och skapa bättre förutsättningar att utföra arbetet, istället för att enbart 

förbättra arbetsresurserna. Genom exempelvis minskande av arbetstakten, 

arbetsbelastningen och de motstridiga kraven på arbetsplatsen kan symtom på 

utbrändhet och sjukfrånvaro förebyggas och skapa förutsättningar för att återgå 

till arbetet efteråt (Fagerlind Ståhl, Ståhl & Smith 2017). 

 

Resurser som inflytande inom organisationen och kollegialt stöd visade sig 

vara kopplade till arbetstrivsel. Socialsekreterare som fick stöd och kände sig 

sedda, rapporterade att det trivdes bättre på arbetsplatsen. Öppenhet inom 

organisationen visade sig också viktigt för att trivas på arbetet. Däremot visade 
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det sig att socialsekreterare och biståndshandläggare i jämförelse med 

enhetschefer kunde vara särskilt utsatta i hälsoaspekter som följd av bristfällig 

psykosociala arbetsmiljö, till exempel brist på återhämtning (Welander, Astvik 

& Hellgren 2017). 

 

2.4  Sammanfattning av forskningen 

Av forskningen framkom att socialsekreterare riskerar att vara utsatta för brist 

på återhämtning inom yrket och att de arbetar under motstridiga krav. Höga 

arbetskrav och förväntningar på socialsekreteraren visade sig bidra till den 

stress som uppstod. Det resulterade i svårigheter att skapa en stark 

yrkesidentiteten när rollen ständigt förändrades och en oklarhet kring vilka 

arbetsuppgifter rollen innefattade. Höga krav visades ha en påverkan på 

måendet och måendet hängde även i många fall ihop med hur ett klientärende 

utvecklades. Sänkta krav och värnandet om verksamhetens befintliga resurser 

anses därför viktiga. Stressen som uppstod hos socialsekreterare orsakade av 

olika faktorer visade sig hanteras med hjälp av strategier som har framförallt 

negativa utfall för både individen, arbetet och klienterna. Kollegialt stöd har 

påvisats vara stressreducerande, medan andra mer individuella strategier 

genererar ytterligare stress och negativa följder i längden. Erfarenhet inom 

yrket är en faktor som innebär en lägre stressgrad hos individen jämfört med 

nya och oerfarna inom yrket, samtidigt som individuella faktorer har en 

betydande del. Utifrån forskningen går det att utläsa att mer kunskap behövs 

angående hur arbetsrelaterad stress hanteras inom den organisatoriska 

kontexten för att undvika negativa följder såsom utbrändhet, samt hur det kan 

bidra till ett mer hållbart socialt arbete.  
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3 Teoretiskt perspektiv 
För att få en ökad förståelse för resultatet samt besvara frågeställningarna 

används teorierna copingstrategier samt exit, voice och loyalty för att 

analysera empirin. Copingteorin kan hjälpa oss att identifiera vilka strategier 

socialsekreterare har för att hantera arbetsrelaterad stress. Teorin exit, voice 

och loyalty möjliggör att identifiera ytterligare aspekter för att hantera 

arbetsrelaterad stress och ohållbara situationer, till exempel att vissa väljer att 

byta jobb medan andra stannar kvar på arbetsplatsen. 

 

3.1  Copingstrategier 

Coping har länge varit en betydande del inom psykologin och har framträtt 

genom djurförsök och psykoanalytisk jagpspykologi. Den coping som utgår 

från djurexperiment är starkt kopplad till Darwins teori om att den som 

anpassar sig bäst överlever. I den psykologiska ansatsen är coping definierat 

av realistiska och flexibla tankar gällande hur problemet kan lösas och 

därigenom reducera stressen. Fokuset inom psykologin är hur individen 

uppfattar och tänker kring individens förhållande till omgivningen. 

Definitionen av coping är konstant anpassning av beteendemässig och 

kognitiv ansträngning för att hantera externa/interna krav som är krävande och 

överskrider en individs resurser. Vilken sorts coping en individ använder sig 

av är beroende av vilka personlighetsdrag individen har och i vilket 

sammanhang individen befinner sig i. Det finns två olika inriktningar på 

coping; emotionsfokuserad och problemfokuserad, vilka både kan hindra och 

främja varandra i copingprocessen (Lazarus & Folkman 1984).  

 

3.1.1 Emotionsfokuserad coping 

Det finns en mängd copingstrategier som är emotionsfokuserade varav en del 

består av beteendeprocesser som riktar in sig mot att minska den 

känslomässiga tyngden. De strategier som förekommer är undvikande, 

förminskande, distansering, selektiv uppmärksamhet, positiv jämförelse och 
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att se negativa händelsers positiva värden. Strategierna används i stort sett i 

varje stressig situation. Vissa strategier innebär snarare att öka känslomässigt 

lidande där individer först måste uppleva lidande innan de kan känna lättnad 

och i samband med det på något sätt skuldbelägga eller bestraffa sig själv. En 

del kognitiva emotionsfokuserade copingstrategier resulterar i en förändring 

av hur själva situationen framträder för individen samtidigt som den objektiva 

situationen är densamma. Situationen tillskrivs en annan betydelse och 

omvärderas vilket minskar det hotfulla i en situation. Emotionsfokuserade 

copingstrategier kan däremot resultera i en förvrängd verklighet eftersom 

situationens betydelse kan ändras och innebära optimism, förnekelse, 

bristande insikt och ignorans. Det beror helt på omständigheterna i vilken mån 

en situation omvärderas eller om den överhuvudtaget gör det (Lazarus & 

Folkman 1984). 

 

3.1.2 Problemfokuserad coping 

Problemfokuserade copingstrategier liknar de strategier som används för att 

lösa problem. De är oftast vinklade till att definiera problemet och finna olika 

lösningar. Sedan vägs de alternativa lösningar mot varandra i termer av vilka 

för- och nackdelar det har. Problemfokuserad coping har en vidare 

problemorienterad strategi än att bara lösa problem. Det indikerar på en 

objektiv, analytisk process med fokus på omgivningen, vilket även inkluderar 

strategier som är riktade inåt. De strategier med fokus på omgivningen handlar 

om att förändra omgivningens påfrestningar, begränsningar, möjligheter samt 

tillvägagångssätt. Strategier som innebär förändrad motivation eller förändrat 

beteende är riktade inåt. Det kan exempelvis vara att reglera ambitionsnivån, 

minska självkänslans involvering i prestationer eller att hitta alternativa vägar 

till tillfredsställelse. Även att utveckla andra beteendemönster eller skaffa sig 

nya färdigheter är är sådana strategier. Trots att de inåtriktade strategierna på 

något sätt hjälper en individ att lösa ett problem är de strategierna inte typiskt 
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problemlösande. De är snarare omvärderade strategier som är 

problemfokuserade (Lazarus & Folkman 1984). 

 

3.2  Exit, voice och loyalty 

Exit, voice och loyalty utgår från hur individer i olika situationer och 

sammanhang tvingas välja att acceptera och vara lojal, protestera och försöka 

påverka eller att lämna och dra sig ur som en följd av en situation som är 

ohållbar. När alternativet exit (lämna) finns minskar sannolikheten för voice 

(göra sin röst hörd). Voice används mest i situationer där exit praktiskt taget 

inte är ett alternativ. I de situationerna kan voice vara viktigt för 

organisationen, eftersom individens missnöje med organisationen 

framkommer. När sedan begreppet loyalty (lojalitet till organisationen) läggs 

till, blir det tydligt att exit blir mindre förekommande. Det behöver dock 

nödvändigtvis inte betyda att mer utrymme ges till voice. Som ett resultat av 

lojalitet kan personer stanna längre än de normalt kanske gjort eftersom de har 

förhoppningen att organisationen kommer att förändras eller förbättras inifrån. 

Loyalty kan på så sätt vidare förhindra att försämringar förvärras, vilket det 

kan göras när barriärerna till exit är låga. (Hirschman 1970). 

 

Brister som finns kan alltså upptäckas antingen genom att individer använder 

exit eller genom att de använder voice för att protestera. Teorin handlar om 

hur de två alternativen jämförs och samspelar med varandra inom 

organisationen. Loyalty är nyckelkonceptet i kampen mellan exit och voice, 

inte bara eftersom loyalty gör medarbetare mer benägna att stanna i 

organisationen längre men även eftersom de då använder alternativet voice 

med större beslutsamhet och effektivare än vad som annars vore fallet utan 

loyalty. Så länge loyalty finns skjuts exit-alternativet upp, men så länge 

alternativet exit existerar innebär det en vetskap om att även den lojalaste 

medarbetaren kan lämna organisationen om bristerna blir för stora. Chansen 

att voice ska fungera som mest effektivt är märkbart förstärkt om voice-
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alternativet backas upp med hot om att lämna organisationen (Hirschman 

1970).  

 

3.3 Teorierna i relation till studien 

Teorierna är relevanta eftersom studien ämnar undersöka hur socialsekreterare 

upplever och hanterar arbetsrelaterad stress utifrån de organisationsramar som 

finns inom den givna socialtjänsten. Copingteorin kan framställa olika 

strategier som socialsekreterarna använder sig av (vilket är en av 

frågeställningar) ur ett psykologiskt dimension. Teorin exit, voice och loyalty 

kan istället fånga aspekter som är mer utåtriktade i förhållande till 

organisationen. De andra två frågeställningarna om upplevelser av stress samt 

hinder och möjlighet inom organisationen, kan besvaras genom en 

kombination av de två teorierna i analysarbetet. En kombination av teorierna 

tillämpas då coping möjliggör att se olika strategier socialsekreterarna 

använder, medan exit, voice och loyalty mer kan ses som reaktioner på när 

arbetet inte fungerar optimalt.  
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4 Metod och material  
I avsnitten redogörs för studiens tillvägagångssätt och arbetsprocess. Vidare 

sker en redogörelse för de metodologiska val som gjorts och hur de påverkat 

studien. Syftet med studien var att få förståelse för hur arbetsrelaterad stress 

kan hanteras på individnivå genom att undersöka hur socialsekreterare 

upplever och hanterar arbetsrelaterad stress. Arbetet utgår från en kvalitativ 

metod med fokus på förståelse, därav kommer vi utgå från ett hermeneutisk 

perspektiv. 

4.1  Vetenskapsteoretisk ansats  

I hermeneutiken är förståelse central och grundar sig i de inre erfarenheter 

människan upplever och handlingarna i kontexten de vistas i. Skapa förståelse 

försöker människor göra genom att tolka världen runt omkring oss och 

interagera via möten och samtal och förståelsen av det redan förstådda kan då 

ändras. Centralt i hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln eller spiralen, 

där förståelsen utvecklas allt eftersom en pendling sker mellan delen och 

helheten. Detta utgör en förståelseprocess som handlar om att förståelsen för 

det hela fördjupas genom att förstå delarna, vilket i sin tur skapar ny 

förförståelse för fortsatt tolkning. Utifrån detta kan ett samband mellan 

helheten och delarna synliggöras och mynna ut i en förståelse (Thomassen 

2007). Socialsekreterarnas upplevda situation på arbetsplatsen och 

erfarenheter av stresshantering har lyfts fram via interaktion och dialog för att 

besvara frågeställningarna, vilket har bidragit till ökad förståelse för deras 

handlingar inom deras kontext. Genom att se till både delarna och helheten har 

en ökad förståelse utvecklats för hur socialsekreterare hanterar arbetsrelaterad 

stress inom organisationens ramar.   

 

4.2 Kvalitativ metod  

Kvalitativ metod möjliggör att ta del av individers erfarenheter i det verkliga 

livet där intervjupersonerna inte begränsas av strikta frågeformulär. Istället ges 
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deras åsikter och syn på omständigheter utrymme, vilket är det främsta syftet 

med kvalitativ forskning (Yin 2013). För att besvara studiens syfte och utifrån 

den hermeneutiska ansatsen anses kvalitativ metod vara lämplig. Metoden 

möjliggör att undersöka de upplevelser och erfarenheter socialsekreterare 

besitter angående att hantera arbetsrelaterad stress och kan ge större 

utläggningar. Det möjliggör även att urskilja och analysera sådant i materialet 

som ger svar på frågeställningarna. Intervjupersonerna i studien gavs utrymme 

att berätta sina upplevelser och erfarenheter och utifrån det har vi försökt förstå 

dem. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod  

För att insamla data användes semistrukturerade intervjuer vilket innebär att 

forskaren ställer vissa frågor varpå intervjupersonerna besvarar frågorna med 

egna ord. Den nämnda intervjumetoden ger även möjligheten att ställa 

följdfrågor, för att ge intervjupersonen möjlighet att utveckla viktiga svar 

(Bryman 2018). De frågor som ställs i intervjun är inte heller helt bestämda 

utan kan skilja sig åt mellan intervjuerna (Yin 2013). Användandet av 

semistrukturerad intervju gjorde att intervjuerna utformades på skilda sätt 

eftersom följdfrågor ställdes i olika omfattning. Vissa svar kan därmed ha 

blivit mer utförliga än andra. Om strukturerade intervjuer använts hade 

intervjufrågorna istället varit identiska. Semistrukturerade intervjuer valdes 

just för att möjliggöra utförligare svar på intervjufrågorna samt för att öka 

förutsättningarna för att fånga viktiga aspekter.  

 

Utifrån de metodologiska val som gjorts formulerades och sammanställdes 

intervjufrågor i en intervjuguide (Bilaga 2). Intervjuguidens frågor utformades 

på ett öppet sätt för att intervjupersonerna skulle kunna formulera sig fritt. Med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer har vi fångat upp socialsekreterarnas 

åsikter angående vad som är viktigt för att hantera arbetsrelaterad stress och 

vilka möjligheter samt hinder det finns att undvika utbrändhet inom 
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organisationen. Vid kvalitativa intervjuer är det bra att begränsa sig i antalet 

intervjuer för att hålla det hanterligt. Ungefär fem till åtta intervjuer brukar 

vara att rekommendera (Trost 2010). Förhoppningen var att genomföra åtta 

intervjuer, men på grund av svårigheter att få tillgång till intervjupersoner och 

intervjuer inom studiens tidsram, genomfördes sex intervjuer.  

 

4.4  Urvalsmetod och urval 

Av praktiska och tidsmässiga skäl samt med hänsyn till studiens omfattning 

har studien genomförts på en medelstor kommuns socialtjänst i södra Sverige. 

Urvalet baserades på ett målinriktat urval där intervjupersonerna valdes utifrån 

att de ansågs lämpliga för forskningsfrågorna och befann sig i rätt kontext 

(Bryman 2018). Kriterierna var att de skulle arbeta som socialsekreterare på 

socialtjänsten samt inte ha varit sjukskrivna till följd av utbrändhet. För att nå 

socialsekreterare togs mejlkontakt med en enhetschef på den aktuella 

socialtjänsten. Enhetschefen valdes då en av oss hade hens kontaktuppgifter 

sedan praktikperioden. Via den kontakten fick vi ta del av samtliga 

socialsekreterares mejladresser varpå informationsbrev (Bilaga 1) 

innehållande förfrågan om deltagande skickades ut till samtliga 

socialsekreterare inom den enheten. Att få tillgång till samtligas mejladresser 

gjorde att alla socialsekreterare på enheten fick chans att delta. Därmed 

minimerades risken att studien blev vinklad (Yin 2013), vilket eventuellt hade 

varit fallet om enhetschefen endast gav ut vissa socialsekreterares 

mejladresser. Urvalet gjordes därefter utifrån de socialsekreterare som svarade 

på förfrågan om deltagande samt om de uppfyllde kriterierna för medverkan i 

studien. Eftersom det inte fanns tillräckligt med socialsekreterare på den 

tillfrågade enheten som kunde medverka i studien, kontaktades enhetschefer 

vid andra enheter på samma socialtjänst. Därefter genomfördes samma 

procedur, varpå vi fick tag på tillräckligt med intervjupersoner för studien. 

 



 

19 

 

4.5  Tillvägagångssätt 

Inför genomförandet av intervjuer bokades tid och plats för intervjuerna in 

löpande efter överenskommelse med intervjupersonerna. Samtliga intervjuer 

hölls avskilt på respektives arbetsplats och vi båda närvarande vid 

intervjutillfällena. Information om samtycke, och konfidentialitet gavs innan 

intervjun började och informationsbrevet (Bilaga 1) fanns även tillgängligt vid 

intervjutillfället för att läsas. Intervjuerna utgick från intervjuguiden (se Bilaga 

2) och följdfrågor ställdes vid behov. Intervjuerna varade mellan 20 och 45 

minuter och spelades in via mobiltelefon för att underlätta analysprocessen.   

 

Det insamlade materialet transkriberades efter intervjuernas genomförande. 

Efter insamlandet av intervjumaterialet analyserades det för att förstå dess 

innebörd. Kvalitativa analysmodeller har gemensamt att de skifta mellan att 

undersöka specifika delar samtidigt som de betraktas utifrån större 

sammanhang. Det brukar kallas för hermeneutisk analys (Jacobsen 2012). 

Helheten kan förstås genom den hermeneutiska cirkeln eller spiralen, där 

delarna ger en förståelse för helheten av det som studeras (Thomassen 2007). 

För att få förståelse för helheten av det studerade försökte vi få förståelse för 

det som framkom ur intervjuerna. I analysen av materialet användes 

innehållsanalys vars syfte är att förenkla och göra det möjligt att få en översikt 

över materialet. Sedan berikades datan genom att materialet applicerades på 

sammanhang som är större. Som inledande steg av analysen tematiserades 

materialet utifrån relevans och mönster som syntes i materialet (Jacobsen 

2012). Utifrån tematiseringar vi hittade sammanställdes dem för att sedan 

läggas in i kategorier vilka bildade rubrikerna i resultat- och analysdelen. 

Kategoriseringarna motsvarar till stor del våra frågeställningar men även 

intervjuguiden (Bilaga 2). När tematiseringarna urskildes beaktades de 

teoretiska ramarna vi hade att förhålla oss till för att analys av materialet skulle 

vara möjligt att genomföra.  
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Eftersom vår studie rör ett ibland känsligt ämne, kan det vid det fysiska 

intervjutillfället upplevas som känsligt att prata om. Det kan i sin tur påverka 

vilka svar som ges eller i vilken grad intervjupersonerna är villiga att dela med 

sig. En kvantitativ studie hade kunnat ge fler antal svar och det kan vara lättare 

att svara ärligt på känsliga frågor via en enkät där personen inte behöver se 

forskaren och därför kan svara anonymt. Nackdelen är däremot att följdfrågor 

inte kan ställas, vilket hade lett till att viktiga aspekter missas. En kvalitativ 

intervjustudie möjliggör istället mer djupa och utförliga svar.  

 

4.6  Studiens kvalitet 

Den kvalitativa datainsamlingsmetoden och andra val som gjorts i studien har 

inneburit att ett färre antal intervjuer har genomförts. Utifrån 

intervjumaterialet försöker vi säkerställa att informationen som framkommit 

tolkats objektivt och motsvarar det intervjupersonerna sa. Materialet förväntas 

även vara relevant för studien och kunna besvara våra frågeställningar.  

 

 
4.6.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trovärdighet och tillförlitlighet innebär att resultaten är väsentliga och 

korrekta samt har  framtagits på ett representativt sätt. Resultatet som framgår 

ska kännas tillförlitligt. Ett sätt att testa det är genom att fråga sig om resultatet 

hade varit liknande om undersökningen hade genomförts igen på samma sätt 

(Jacobsen 2017). Trovärdighet eller validitet innebär att forskningen ska 

säkerställas genom att forskningen utförs utifrån de regler som finns. 

Tillförlitlighet eller reliabiliteten innebär att studien har genomförts på ett 

tillförlitligt sätt och ska kunna upprepas på samma sätt, med likadant utfall. I 

kvalitativa studier blir det problematiskt eftersom kontexten studien inom 

förändras. Resultatet är även beroende av de sociala relationerna till sina 

respondenter. Det betyder att andra forskare måste kunna gå in i samma sociala 
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roll som den som genomförde studien första gången (Bryman 2018). Eftersom 

studiens metod var semistrukturerade intervjuer, ställdes samma frågor till 

samtliga intervjupersoner. Det innebar även en möjlighet att ställa följdfrågor, 

vilket resulterade i att intervjuerna utformades på olika sätt även inom den 

angivna studien. Vi försökte ha ett likvärdigt förhållningssätt till 

intervjupersonerna men på grund av att några av dem var kända för en av oss 

sedan tidigare kan det ha resulterat i att intervjusituationen påverkades och 

blev mer avslappnad. För att öka trovärdigheten och tillförlitligheten 

analyserades transkriberingarna tillsammans.  

 

4.6.2  Generaliserbarhet och överförbarhet 

Överförbarhet innebär att resultatet är representativt för sammanhanget varpå 

det går att överföras på andra sammanhang (Jacobsen 2017). Eftersom 

kvalitativa studier vanligtvis studerar en liten grupp är det istället mer 

väsentligt att beskriva detaljer de säger än att kunna överföra resultatet 

(Bryman 2018). Resursbegränsningar kan leda till att det studerade området 

blir begränsat (Jacobsen 2012). På grund av olika omständigheter intervjuades 

färre socialsekreterare än vad som först var tänkt. Studien har i det här fallet 

fångat olika nyanser av hur stress hanteras hos socialsekreterare. Utifrån 

resultatet blir det ändå svårt att se intervjupersonernas svar som representativa 

för andra. Resultatet blir därmed svårt att generalisera. Generaliserbarhet är i 

kvalitativa studier inte eftersträvansvärt, utan används snarare i kvantitativa 

studier där urvalet gjort på ett större antal (Bryman 2018). 

 

4.7  Etiska överväganden 

Att reflektera kring etik är av vikt vid vetenskaplig forskning där individer är 

inblandade  (Yin 2013). Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) är viktig att beakta i sin forskning. 3§ tillämpas på 

det som innefattar personuppgifter eller andra uppgifter om individen som det 

ej finns samtycke till. Av 4§ framgår dessutom skydd mot att sprida 
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information en medverkande uppgett om det på något sätt kan innebära skada 

för den medverkande. Detta är något studien tagit hänsyn till genom att 

avidentifiera intervjupersonerna och bortse från sådan information som kan 

vara av känslig art. Informationen som framkommit har endast använts i 

uppsatsen och inte i annat syfte. Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det viktigt 

att skydda intervjupersonernas integritet samtidigt som det är av vikt att väga 

skada mot nytta. En mindre skada kan vara betydelsefull för samhället om det 

kan förbättra någons livskvalitet, hälsa eller miljö, vilket forskningskravet står 

för. Om skadorna för en person kan undvikas ska det däremot alltid göras, 

vilket kallas individskyddskravet. 

 

Utifrån individskyddskravet finns fyra huvudkrav som måste beaktas i 

forskning. De är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Kraven syftar till att vara vägledande för forskaren och 

synliggöra forskarens ansvar. Informationskravet betyder att forskaren inför 

en studie ska delge forskningens syfte och de medverkandes villkor, vilka 

innebär att det är frivilligt att medverka i studien och att medverkandet kan 

avbrytas utan följder. Samtyckeskravet syftar till att samtycke måste finnas 

innan intervjun påbörjas. Med konfidentialitetskravet menas att känsliga 

uppgifter som kan komma upp i samband med forskning ska förvaras och 

hanteras på ett sätt där inga obehöriga kan komma åt det. Nyttjandekravet 

syftar till att de uppgifter som framkommit om individer endast får användas i 

samband med forskning och inte nyttjas i annat syfte (Vetenskapsrådet 2002).  

 

De fyra kraven har tagits i beaktning innan, under och efter studiens 

genomförande. Intervjupersonerna informerades om syftet och villkoren både 

skriftligt och muntligt. Samtycke inhämtades både gällande deltagande i 

studien samt inspelning av intervjun. Vid transkriberingarna har vi uteslutit 

alla namn för att undvika att intervjupersonen identifieras om någon mot 
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förmodan skulle få tag i transkriberingen. Nyttjandekravet efterföljs genom att 

materialet som framkommit enbart använts i studien. Med hänsyn till 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002) informerades 

intervjupersonerna innan intervjutillfället om att de skulle avidentifieras i 

resultatet. Syftet med det var att deras åsikter ska kunna läggas fram utan att 

medföra negativa konsekvenser, exempelvis om det framkommer kritik 

angående arbetsplatsen. Intervjupersonerna har avidentifieras genom att inte 

nämna namn, ålder, kön samt enheten de arbetar på, eftersom informationen 

är irrelevant för studien. Valet har gjorts för att minimera risken att de 

medverkande intervjupersonerna identifieras.   

 

Att använda intervju som datainsamlingsmetod i forskning innebär en rad 

etiska frågor som är kopplat till relationen och stämningen under intervjun. 

Det handlar om att göra personen som intervjuas bekväm i att prata om 

upplevelser som sedan kommer publiceras. Det kan innebära en svår 

balansgång mellan att få värdefull information och samtidigt inte vara 

respektlös genom att bli alltför påträngande (Kvale & Brinkmann 2014). Av 

känsliga och etiska skäl intervjuades enbart de som inte hade varit sjukskrivna 

för utbrändhet. När vi intervjuade socialsekreterarna hade vi i åtanke att ge 

dem utrymme, samt att försöka känna av stämningen för att förhindra att vara 

påträngande. Eftersom en av oss var bekanta med några av intervjupersonerna 

sedan innan, kan detta även ha påverkat intervjusituationen. 

 

Vid kvalitativa studier gäller det att fånga intervjupersonernas perspektiv på 

något. Forskarens egna betydelse av det som sagt kan speglas i det som återges. 

Resultatet av det kan innebära att betydelsen framställs som något annat än 

vad som var tänkt. Att inte låta forskningen påverkas av egna åsikter är också 

en utmaning. Utmaningarna kan innebära att genomförandet och 

redovisningen av intervjun påverkas vilket kan resultera i tolkning snarare än 
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en beskrivning (Yin 2013). Intervjupersonerna ska kunna se tillbaka på 

resultatet som framkommer och känna igen sig i det studien visar. Det är alltså 

av vikt att vi som forskare inte förvränger den data vi samlar in samt 

framställer materialet objektivt. Vi har genomgående haft det i åtanke vid 

redovisningen av resultatet, genom att först presentera resultatet med deras ord 

för att sedan tolka det.  

 

4.8  Arbetsfördelning 

Större delen av uppsatsarbetet har gjorts gemensamt. Vi har sökt, läst samt 

formulerat text utifrån litteratur och vetenskapliga artiklar både gemensamt 

och enskilt. Vid samtliga intervjuer har båda medverkat, där vi turats om att 

hålla i intervjun. Då den ena huvudsakligen ställt intervjufrågorna, har den 

andra inflikat med följdfrågor samt ansvarat för tekniken. Transkriberingen av 

intervjumaterialet delades upp likvärdigt mellan oss. Bearbetningen av 

råmaterialet utfördes gemensamt där vi gick igenom materialet och urskiljde 

det väsentliga för att sedan formulera ett resultat. Analysen av resultatet 

gjordes både gemensamt och enskilt där vi granskade varandras texter. 

Slutligen skrevs diskussionen där vi gemensamt kom fram till innehållet och 

formuleringen av den.  
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5 Resultat och analys 
Syftet med studien var att få förståelse för hur socialsekreterare upplever och 

hanterar arbetsrelaterad stress. För att besvara syfte och frågeställningarna 

kommer resultatet och analysen presenteras tillsammans i löpande text. 

Resultatet och analysen är indelat i tre teman: arbetssituationen, strategier för 

att hantera stress samt individ och organisation. I framställningen av resultat 

och analys beaktas den hermeneutiska cirkeln där förståelse skapas genom att 

se delar och helheten av det som undersökts. Resultatet analyseras med hjälp 

av teorierna copingstrategier samt exit, voice och loyalty.  

 

Studiens sex deltagande socialsekreterare arbetade vid intervjutillfället vid 

enheter inom området barn och vuxen inom samma kommuns socialtjänst. 

Samtliga intervjupersoner var socionomer och hade arbetat på den nuvarande 

arbetsplatsen mellan två månader och sex år. I avsnittet kommer 

intervjupersonerna benämnas som intervjuperson 1, 2, 3, 4, 5 och 6.  

 

5.1  Arbetssituationen  

Inom arbetssituationen ryms faktorer på arbetsplatsen som styr arbetet. Det 

kan exempelvis vara arbetsbelastning, möjlighet till återhämtning samt hur 

socialsekreterarna upplever sitt arbete i förhållande till stress. 

Intervjupersonernas arbete innefattar mer och mindre givande delar, men 

nackdelarna med arbetet vägs i många fall upp av fördelarna. Samtliga 

intervjupersoner uttryckte att kontakten med klienterna är något de tycker om 

med arbetet, speciellt när det går bra för klienterna.  

 

5.1.1 Arbetsbelastning 

Arbetsbelastningen upplevs av intervjupersonerna som något som periodvis 

kan skifta mellan att vara hanterligt och mindre hanterlig. Fyra av 

intervjupersoner upplever att deras arbetsbelastning just nu är hanterlig. 
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Samtidigt som de kan behöva stötta upp kollegor som har högre 

arbetsbelastning. Två av intervjupersonerna upplever däremot att deras 

nuvarande arbetsbelastning är hög. En av dem hinner inte utföra sitt arbete 

under sin avsatta arbetstid och får därför stanna på övertid för att hinna utföra 

arbetsuppgifterna. Den andra beskriver att den höga arbetsbelastningen blir 

extra märkbar när kollegor är frånvarande och någon måste täcka upp i deras 

ärenden. Arbetsbelastningens skiftande tyngd kan bero på många faktorer. Det 

skulle kunna handla om användandet av olika copingstrategier (Lazarus & 

Folkman 1984) för att hantera den situation som uppstår. Beroende på vilken 

sorts copingstrategi socialsekreteraren använder, innebär det olika följder för 

individen och omgivningen. Det går även att se på utifrån ett loyalty-

perspektiv (Hirschman 1970). Medarbetare stannar för att de är lojala även om 

de upplever något som inte är hållbart, eftersom de kan ha förhoppningen att 

arbetssituationen kommer förbättras.  

 

Arbetsbelastningen som i vissa fall är krävande, gör att det finns behov av 

återhämtning på arbetstid. Den största möjligheten till återhämtning på arbetet 

enligt intervjupersonerna var raster. Rasterna försökte tas i den mån det var 

möjligt, eftersom det ansågs viktigt att ge sig den tiden. Däremot fanns inte 

alltid utrymme på grund av arbetsuppgifter som behövde göras och stress som 

uppstod kring det, men även av möten, resor och hembesök. Tre av 

intervjupersonerna pratar om att det är eget ansvar att lägga upp sin dag så 

raster hinns med.  

 

Men vi strukturerar, eller planerar ju upp våra dagar väldigt mycket själva, 

eeeh så jag tycker man kan styra över det själv, hur man väljer att lägga upp 

sin vecka eller så [...]att man kanske inte har åtta besök på en dag liksom utan 

att man själv ger sig själv pauser. - Intervjuperson 3 
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Intervjupersonen beskriver ett sätt att ge sig själv distans till arbetet genom att 

lägga upp veckan på ett sätt som ger utrymme för raster. Det kan ses som en 

emotionsfokuserad copingstrategi (Lazarus & Folkman 1984) där 

socialsekreteraren ger sig själv utrymme för paus från arbetet och de känslor 

arbetet medför för att minska stressen.  

 

Om socialsekreterarna fått bestämma hade det funnits mer resurser som kunde 

avlasta dem i arbetet när det blev för mycket och när kollegor var sjukskrivna 

så de hann utföra ett bra socialt arbete. Många av intervjupersonerna upplever 

att de blir begränsade i sitt arbete på grund av brist på resurser som exempelvis 

ekonomi eller personal. Trots att de påpekar brister som hade kunnat förbättras 

i arbetet och har en önskan om hur det ska se ut, stannar ändå en del kvar och 

har en förhoppning att arbetssituationen ska förbättras. Detta kan förstås 

utifrån att de har loyalty gentemot arbetsplatsen, och genom att markera brister 

i arbetet används även voice eller exit (Hirschman 1970). När 

arbetsbelastningen är för hög och det finns lite utrymme till återhämtning inom 

den givna arbetstiden, kan det ses som ett hinder på organisationsnivå för att 

få en arbetssituation som är hållbar.  

 

5.1.2 Upplevelser av stress  

Socialsekreterarnas uppfattning av stress visade sig vara likartad för samtliga 

intervjupersoner. De beskriver övergripande att stress uppstår då de inte hinner 

med sina arbetsuppgifter. 

 

Jag hinner inte med att göra det jag ska, asså de uppgifterna som man 

verkligen måste, sen kan man ju ha väldigt höga krav på sig själv. - 

Intervjuperson 4 
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Stress uppstå alltså enligt intervjupersonerna av arbetsuppgifter som behöver 

göras men som det inte finns utrymme för. I samband med det är kraven på en 

själv höga. Det kan utifrån copingteorin innebära användande av olika 

strategier för att hantera situationer som uppstår. Å ena sidan kan det resultera 

i problemfokuserade copingstrategier, där åtgärder tas för att ändra de egna 

resurserna. I det innefattas både resurser gällande omgivningen och sig själv 

som individ. Å andra sidan kan det resultera i emotionsfokuserade 

copingstrategier där känslorna som uppstår hanteras på ett sätt som ändrar 

inställningen till situationen. De höga krav som finns kan även sänkas genom 

olika copingstrategier, vilket både kan ses som emotions- och 

problemfokuserade strategier (Lazarus & Folkman 1984). Men krav som 

kommer från organisationen kan vara svåra att påverka. 

 

För fyra av socialsekreterarna kännetecknas stress av brist på kontroll i arbetet 

samt att inte veta hur de ska angripa arbetsuppgifter. Tre av socialsekreterarna 

uttalade däremot att effektiviteten ökar när de har mycket att göra. Samtidigt 

kan det bli överväldigande, vilket kan hämma arbetsförmågan.  

 

Jag tycker ju om att ha mycket att göra annars blir jag oeffektiv. Jag måste 

ändå ha lite att göra för att kunna vara som mest effektiv, men blir det för 

mycket.. alltså blir det för mycket kan jag bara sitta på mitt kontor och stirra 

in i datorn, jag vet inte ens var jag ska börja liksom för det är så mycket som 

jag behövt ta tag i. - Intervjuperson 2 

 

Ovan beskrivs effektivitet som ett sätt att hantera stress och beta av saker, 

vilket kan ses utifrån problemfokuserad coping och “lösa-problem-tänk”. Det 

kan vara ett sätt att bli mer produktiv och därmed ändra sin motivationsgrad i 

arbetet för att minska stress (Lazarus & Folkman 1984). Om det däremot 

övergår till att bli ohanterligt går det att utifrån citatet se att effekten blir den 
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motsatta. Stress kan därmed ses som en del av arbetet som behövs i måttlig 

grad för att vara effektiv och problemlösande för vissa. En annan 

socialsekreterare uttryckte däremot att stress kan vara någonting som man vill 

undvika då det har en negativ påverkan snarare än en drivkraft. 

 

Stress är för mig nånting man i allra högsta grad ska försöka undvika att 

beblanda sig med alls. Jag går inte igång på stress, jag tycker inte det finns 

någonting positiv med stress överhuvudtaget… Jag blir inte engagerad av 

stress, jag blir inte peppad av det på något vis. Det är som ett gift man ska 

undvika. - Intervjuperson 5 

 

I motsats till föregående citat och teoretisk koppling ovan där effektivitet var 

drivkraften, använder sig inte intervjuperson av att hitta motivation av stress. 

Istället försöker hen undvika att beblanda sig med stress överhuvudtaget. Det 

kan ses som en inåtriktad problemfokuserad copingstrategi där personen 

medvetet undviker stress (Lazarus & Folkman 1984). Strategin kan ses som 

förebyggande eftersom personen undviker att blandas sig med stress. I sin tur 

kan användandet av strategier och dess konsekvenserna undvikas.  

 

5.1.3 Stressens konsekvenser  

Intervjupersonernas upplevelser av arbetsrelaterad stress påverkade både 

arbetet och fritiden negativt. Stressen i arbetet kan visa sig på olika sätt. De 

beskriver vanliga stressrelaterade symptom såsom sömnproblem, 

koncentrationssvårigheter, yrsel och andra fysiska åkommor.      

 

Det påverkade min sömn, jag kände ibland yrsel och domningar liksom i 

ansiktet. - Intervjuperson 1 
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Sett utifrån copingteorin (Lazarus & Folkman 1984) kan situationer hanteras 

på olika sätt, vilka kan antas innebära följder för individen. Det kan i sin tur 

innebära att situationer behöver hanteras på andra sätt än innan, vilket 

resulterar i att andra copingstrategier används för att försöka kompensera upp 

sitt mående. De upplevda symtomen kan även betraktas utifrån ett loyalty-

perspektiv. För att hindra att situationen gick så långt att symptomen uppstod, 

hade användningen av voice varit ett alternativ, där personen påtalar orsakerna 

till varför stressymptomen uppstått till arbetsgivaren (Hirschman 1970). 

Förhoppningsvis kunde då arbetsgivaren göra något för att underlätta 

situationen, för att undvika att symptomen i citatet uppstår. 

 

Stressymptomen kan även påverka det sociala arbetet med klienter. En 

intervjuperson beskriver att det är svårt att vara fokuserad i möten med klienter 

när hen är stressad eftersom hen redan ligger ett steg före i huvudet, vilket 

resulterar i bristande närvaro och fokus i möten med klienter. Det beskrivna 

kan ses som ett sätt att hantera stressen för att hinna med sina arbetsuppgifter. 

En analys av det är att vissa copingstrategier (Lazarus & Folkman 1984) 

medför konsekvenser som kan ligga på olika nivåer, såsom individnivå eller i 

förhållande till klienterna. Strategin kan innebära att socialsekreteraren 

möjliggör att hinna med arbetet medan det kan få negativa konsekvenser för 

klienten som märker att socialsekreteraren inte är helt närvarande i mötet. 

Dilemmat som uppstår hos socialsekreteraren kan sedan uppmärksammas till 

arbetsgivaren genom att använda voice (Hirschman 1970) och påtala att 

stressen går ut över klienterna när hen inte kan vara fullt fokuserad i möten på 

grund av stress i arbetet. Att ha ett tempo på arbetsplatsen där tid inte finns till 

klienter som gör att socialsekreterarna får stressymptom, ligger på en högre 

nivå en individerna. Även om de utvecklar olika sätt att klara av situationen är 

detta något som behöver förändras även på organisationsnivå för att främja en 

mer hållbar arbetssituation.  
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5.1.4 Utbrändhet som konsekvens  

En konsekvens av konstant och långvarig stress benämns vara utbrändhet 

enligt intervjupersonerna vilket är något allvarligt de vill undvika. Det beskrivs 

som ett tillstånd av brist på ork och engagemang, där de som drabbas av 

utbrändhet kan upplevas apatiska eller likgiltiga inför situationer de ställs 

inför. Tillståndet är något intervjupersonerna tror främst drabbar de som 

engagerar sig för mycket i arbetet och inte kan sätta gränser. En intervjuperson 

beskriver det på följande sätt. 

 

Men sen att se kollegor drabbas av det, då blir det så... påtagligt och verkligt 

på ett sätt som känns lite märkligt. För att den utbrändheten som är grov och 

som jag då har sett andra drabbas av det påverkar ju deras personlighet på ett 

sätt som är rätt skrämmande. Jag har haft en kollega som svimmar och som 

känner personlighetsförändring, brister i gråt, är ute på stan och vandrar och 

helt plötsligt inte vet var de befinner sig för någonstans […] - Intervjuperson 

1 

 

Citatet visar på hur allvarligt utbrändhet kan vara, samtidigt som det av 

intervjupersonerna beskrivs som vanligt förekommande på arbetsplatserna, 

vilket visar sig i följande citat.  

 

Jag tycker nästan att man antar om någon är sjukskriven, att det är för 

utbrändhet och att, så man pratar lite om det som att det vore en förkylning 

typ, att alla drabbas tillslut liksom. - Intervjuperson 6 

 

Utifrån Hirschmans (1970) teori exit, voice och loyalty är ett sätt att se på det 

att de som blir utbrända är lojala mot organisationen. De som drabbas kanske 

inte väljer att använda sig av exit eller voice alternativet för att påtala 

eventuella brister i sin arbetssituation som kan bidragit till att de blir utbrända. 
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Det går även att förstå utifrån copingteorin (Lazarus & Folkman 1984) då 

utbrändhet skulle kunna bero på användningen av copingstrategier som i 

längden inte är hållbara. Strategierna kanske snarare resulterar i negativa 

konsekvenser för individen och genererar i mer stress.  

 

Ett stort hinder i det sociala arbetet är att denna typ av sjukdomar blir en del 

av arbetet eftersom det är så vanligt att personer blir utbrända av hög 

arbetsbelastning. Attityden mot stressrelaterade symptom behöver få mer 

fokus inom organisationerna. Intervjupersonerna visar även på en rädsla för 

att själva drabbas eftersom det är så vanligt, vilket är allvarligt. Att denna typ 

av problem hanteras borde ligga i allas intresse inom socialtjänsten och de 

största förändringarna kan inte individerna göra själva, utan de måste göras på 

en högre nivå.  

 

5.2  Strategier för att hantera stress  

För att hantera de arbetsrelaterade faktorerna som genererar stress använder 

intervjupersonerna strategier. Stressen grundar sig ofta i oförutsägbara 

händelser på arbetet eller är kopplat till organisationen och arbetsbelastningen, 

menar intervjupersonerna. Majoriteten menar att det är stressande när 

telefonen ringer och när det finns en ovisshet i ärendena. Andra saker som 

några av intervjupersonerna upplever kan skapa stress är när samverkan med 

andra aktörer inte fungerar optimalt. Intervjupersonerna upplever att stress 

även uppkommer på grund av frånvaro eller stress i arbetsgruppen. En 

intervjuperson menar att stressade kollegor kan påverka hela arbetsgruppen 

genom att stressen “smittar av sig”. En annan intervjuperson menar att det 

skapar stress när kollegor är sjukskrivna och hen då måste utföra även deras 

arbetsuppgifter utöver sina egna. Huvudsakligen är exemplena ovan sådant 

som de själva inte kan styra över eftersom det grundar sig i organisationen. 

Utifrån copingteorin (Lazarus & Folkman 1984) kan det innebära att använda 

olika strategier för att hantera de stressiga situationerna som uppstår och 
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påverka förutsättningarna i omgivningen. Alltså använda sig av 

problemfokuserade strategier. Exempelvis i den sista situationen, där 

intervjupersonen använder problemfokuserad copingstrategi, genom att 

försöker lösa problemet så snabbt och smidigt som möjligt för att sedan kunna 

återgå till sina arbetsuppgifter.  

 

5.2.1 Kollegors betydelse  

Att söka stöd hos kollegor och prata av sig eller diskutera något är ett sätt som 

flera av intervjupersonerna gör för att hantera stressen de upplever i arbetet. 

Något som även görs är att med hjälp av humor hantera stressen. En av 

intervjupersonerna beskriver det på följande sätt. 

 

Man måste ju få ut all liksom ilska, ångest, vad det nu kan vara. [...] och de 

kan liksom känna samma för, alltså man vet ju att alla är ju i samma sitts. Så 

då kan man ju göra något komiskt av det istället kanske och skoja om det och 

skratta lite och sen så går man in och jobbar igen. - Intervjuperson 2 

 

Att prata av sig och använda sig av humor kan ses som en emotionsfokuserad 

copingstrategi, där problemet förminskas eller undviks för att minska tyngden 

av det (Lazarus & Folkman 1984). Ett annan sätt några av intervjupersonerna 

använder sig av för att hantera stress är att ha ett öppet arbetsklimat. Det 

innefattar att kollegor vågar prata med varandra om betungande delar i arbetet 

för att slippa hantera det ensam. Det går att se som en emotionsfokuserad samt 

problemlösande copingstrategi då det både kan innebära att situationens 

betydelse blir en annan och att stressen kring det minskar. Dessutom kan det 

innebära att lösa problem med hjälp av omgivningen samt hitta verktyg inom 

sig själv för att lösa dem (Lazarus & Folkman 1984). Att använda sig av 

kollegor för att underlätta situationen förutsätter att individen är benägen att 
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göra detta, samtidigt som gruppen eller kollegan visar på öppenhet att samtala 

om det. Det är något som ligger på individen att välja att göra eller inte.  

 

5.2.2 Strukturera och prioritera  

Ett sätt att hantera stressen på enligt hälften av intervjupersonerna är att 

strukturera upp sitt arbete och prioritera bland arbetsuppgifterna. Det görs i 

form av att skriva listor och på så sätt få en överblick över vad som behöver 

göras, samt prioritera utifrån det.  

 

Jag försöker göra någon slags prioriteringsordning. Allt behöver inte hanteras 

direkt liksom. - Intervjuperson 3 

 

Ovan beskrivs hur en prioriteringsordning kan underlätta att se vad som är 

viktigast att lösa direkt och vad som inte är lika brådskande. Stressen som 

uppstår då det är mycket saker att göra kan därmed reduceras. Genom att få en 

överblick och kontroll över vad som behöver göras, kan hen utföra uppgifterna 

i den mest lämpliga ordningen. Det kan förstås utifrån problemfokuserad 

coping (Lazarus & Folkman 1984), eftersom en ändring görs i omgivningen 

för att uppgifterna lättare ska kunna hanteras. Däremot skulle det kunna 

generera ytterligare stress då det kan gå ut över klienterna. En annan strategi 

för att hantera stress som framkom genom intervjuerna var att arbeta utöver 

sin arbetstid eller på avsatta raster för att ta igen arbete som inte hunnits med.  

 

Jag jobbar ju mer, alltså då slutar jag ju inte när jag ska, alltså om jag ska 

sluta två [...] då jobbar jag ju kvar. Om det är att lösa situationen [...] - 

Intervjuperson 4 

 

Citatet visar på hur intervjupersonen hanterar situationen genom att 

kompensera tidsbristen och arbeta utöver den tid hen faktiskt skulle arbeta. Att 
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på detta sätt kompensera och göra att arbetet tar upp ens lediga tid kan ses som 

en problemfokuserad copingstrategi (Lazarus & Folkman 1984). Hanteringen 

består av att hitta alternativ till att trots förutsättningarna ändå kunna utföra 

arbetsuppgifterna. Alternativet blir därför att arbeta på sin fritid för att komma 

ikapp. Det kan även ses som en emotionsfokuserad copingstrategi då “lidande” 

i form av att arbeta över, måste ske innan tillfredsställelse kan nås. 

Intervjupersonen visar på en medvetenhet kring att strategin inte är den bästa, 

men använder sig av den trots det. Att ta tag i problemet och få saker gjorda är 

ett annat sätt att hantera stressen på.  

 

[...] Jag kollade upp fakta så att säga och sen redde jag ut det. Det är bara att 

göra, det är ju det. Man får ju inte bara sitta och ha ångest över det, utan man 

får bara göra det liksom [...] Blir man av med det så har man ingen ångest 

längre. - Intervjuperson 2  

 

En stressig situation kan alltså hanteras genom att dels skaffa sig mer kunskap 

om det som ska göras och dels genom att aktivt göra något för att lösa 

situationen och därmed minska stressen kring det. Utifrån copingteorin 

(Lazarus & Folkman 1984) kan detta ses som en copingstrategi som är 

problemfokuserad både genom att hen ändrade både yttre och inre faktorer för 

att komma framåt. Problematiken som framgår om att prioritera, jobba övertid 

samt att göra andra arbetsuppgifter när de är sjukan är går att koppla till 

individens eget förhållningssätt till hur det hanteras. På liknande sätt kan det 

ses som något som ligger på organisationen eftersom dessa saker blir 

nödvändiga eller problematiska i en kontext när det är mycket arbetsuppgifter 

och socialsekreterarna måste bestämma vad de ska fokusera på.  

 

5.2.3 Distansering och sänka kraven  

Det finns både sätt att distansera sig i arbetet och från arbetet för att hantera 

stress, nedan följer några exempel på det som intervjupersonerna lyfte fram. 
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Fyra av intervjupersonerna tycker att stressen minskar när det får sitta i fred 

och fokusera på arbetsuppgifterna. Det kan underlättas genom att ibland stänga 

av mobilen en stund under dagen för att undvika att bli störd utifrån. De 

beskriver att det är ett sätt för att dels komma ikapp med arbetsuppgifter de 

ligger efter med.  

 

Det kan ses som en emotionsfokuserad strategi då uppmärksamhet läggs på 

vissa saker i arbetet, samtidigt som det sker en distansering till omgivande 

faktorer som kan störa. Det är även en problemfokuserad copingstrategi 

eftersom situationen hanteras på ett sätt som förändrar förutsättningarna i 

omgivningen och underlättar utförandet av arbetsuppgifter (Lazarus & 

Folkman 1984). Strategin ligger på en individnivå gällande hur individen 

förhåller sig till arbetsuppgifter.  

 

Två av intervjupersonerna uppgav att de hanterar stress genom att ta små 

mikropauser mellan arbetsuppgifterna samt att promenera på lunchrasterna för 

att rensa tankarna. Det kan utifrån copingteorin ses som en emotionsfokuserad 

strategi eftersom det är distanserade eller undvikande för att ta en paus från 

arbetet (Lazarus och Folkman 1984). En annan intervjuperson berättar att hen 

skapar distans till arbetet som ett sätt att hantera svåra arbetssituationer och 

istället se det som arbetsgivarens ansvar.  

 

 [...] inte göra det till mitt problem utan lägga över det till arbetsgivaren `jag 

gör vad jag kan och jag gör mitt bästa´. - Intervjuperson 1 

 

Med det menar intervjupersonen att inte se problemet som sitt eget utan att 

lägga över ansvaret på arbetsgivaren och på så sätt distansera sig. Det går att 

se på utifrån emotionsfokuserad coping där distanseringen sker för att minska 
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den känslomässiga tyngden samt att omvärdera situationen och inte göra den 

till endast sitt egna ansvar (Lazarus & Folkman 1984). Intervjupersonen 

beskriver även att det är ett sätt att inte förknippa arbetet med individen. Att 

blanda ihop den professionella rollen med privatpersonen är något som ett 

flertal av intervjupersonerna pratar om. Även att sänka kraven på sig själv i 

arbetet för att kunna hantera stressen är en strategi som framkommer.  

 

Man får bromsa sig själv hela tiden för att jag känner att man lägger ribban 

rätt mycket själv i det här jobbet också. Man kan gå in för att göra allting 

väldigt bra och perfekt och så och då blir man jättestressad eller så får man 

lägga sig på en lite lägre nivå, så jag försöker väl lägga mig på en lite lite 

lägre nivå men det är svårt [...] - Intervjuperson 6 

 

Exemplet kan förstås genom emotionsfokuserad copingstrategi där personen 

avdramatiserar kraven eller ändrar inställningen till situationen genom att 

sänka kraven på sig själv. Samtidigt sänks kraven på ett problemfokuserat sätt 

genom att förändra de inre faktorerna. En annan vinkel av den 

problemfokuserade copingen är att fokus istället läggs på att lösa problemet på 

smidigast sätt, utan att lägga för stor vikt vid att det ska bli perfekt (Lazarus & 

Folkman 1984). Att höga krav sätts på sig kan även förstås genom loyalty, då 

det kan göra personen benägen att sätta höga krav på sig själv (Hirschman 

1970). Situationen handlar om att socialsekreteraren behöver sänka kraven på 

sig själv genom att reglera det personliga förhållningssättet till det, vilket 

innebär att det utgår från individen. Situationen blir mer komplex när 

arbetskulturen inom organisationen läggs på där medarbetare vill framstå som 

duktiga varpå det ibland tar på sig fler uppgifter än det orkar.  

 

5.2.4 Reflektion och insikt  

Intervjupersonerna uttrycker reflektion över sitt arbete som en viktig egenskap 

för att hålla i arbetslivet. I det ingår bland annat att kunna begränsa sig själv i 
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vad som är möjligt att utföra och att försöka lämna arbetet vid arbetsdagens 

slut. Hälften av intervjupersonerna nämner att en viktig egenskap är att sänka 

kraven på sina arbetsprestationer och att kunna acceptera att allt inte är möjligt. 

Två av intervjupersonerna beskriver att det är viktigt att vara ärlig mot sig själv 

i arbetet för att kunna strukturera arbetet på ett hållbart sätt. En 

socialsekreterare uttrycker sig enligt följande: 

 

Att man liksom är ärlig mot sig själv och lite vad man har för begränsningar 

[...] det vi kanske upplevde från utbildningen var mycket en bild av att såhär 

‘ni är socialarbetare och ni är superhjältar och ni ska rädda allt och alla 

liksom’, och sen kommer man ut, och det kan man absolut inte göra. [...] det 

måste man också kunna inse i sig själv och vara okej med. - Intervjuperson 3 

 

Citatet belyser vikten av att inse att du som socialsekreterare inte kan göra allt 

för alla. De förväntningar både en själv och omgivningen ställer på sig går inte 

alltid att leva upp till i verkligheten. Individen måste då själv komma till insikt 

i det och på något sätt landa i att det är så. I enlighet med emotionsfokuserad 

copingstrategi innebär detta att sänka kraven på sig själv för att kunna hantera 

stressiga situationer som uppstår i arbetet. Det vill säga att ändra sitt tankesätt 

kring situationen utan att situationen i sig förändras (Lazarus & Folkman 

1984). Det kan vara viktigt att göra för att situationen inte ska bli övermäktig 

och ohanterbar och i längden resultera i att känna stress. Fyra av 

intervjupersonerna tror även att det är bra att skaffa sig en helhetsbild istället 

för att gå in för djupt på detaljer. Fyra intervjupersoner nämner att inte göra 

mer än vad som ligger inom yrkesrollen. Många gånger kan vissa uppgifter 

socialsekreterarna tar på sig göras av andra. Exempelvis kan det vara att lägga 

över mer ansvar på klienten eller andra aktörer som exempelvis skola, BUP 

eller arbetsförmedling.  
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Kollegor och jag själv kan ibland stressa över saker som inte är ens eget 

ansvarsområde egentligen, att man tar på sig för mycket liksom `amen jag 

löser det, jag kan fixa det´ eller att man vill underlätta för sina kollegor, man 

måste vara väldigt medveten, strikt och noga med vad är faktiskt det jag 

behöver göra liksom. - Intervjuperson 6. 

 

I citatet belyses något som bör undvikas för att hålla i längden. Det anses vara 

viktigt att kunna sätta gränser och inte ta på sig mer än yrkesrollen kräver. Det 

går att se utifrån selektiv uppmärksamhet inom emotionsfokuserad coping 

eftersom fokus bara riktas mot de väsentligaste arbetsuppgifterna som 

socialsekreteraren måste utföra. Sedan får man se över vilka övriga 

arbetsuppgifter som kan genomföras av andra (Lazarus & Folkman 1984). 

Förhållningssättet går även att se utifrån ett voice-perspektiv där 

socialsekreteraren säger ifrån och sätter gränser på de arbetsuppgifter som 

andra kan utföra (Hirschman 1970). Att sätta gränser i arbetet utgår från den 

enskildes ansvar att känna hur mycket hen kan ta på sig, men organisationen 

uppmuntrar till att enskilda ska orka mycket. Även om personen vill sänka 

kraven på sig själva och sätta längre gränser så kan det hamna i konflikt med 

verksamhetens förväntningar och mål.  

 

5.2.5 Lämna arbetsplatsen 

En annan strategi som två av intervjupersonerna tar upp är att välja att byta 

arbetsgivare och söka sig till en annan arbetsplats när det blir för mycket. En 

av av dem berättade att hen kände en sorts ilska som en reaktion på situationen 

hen befann sig i, vilket i sin tur kunde resulterade i att lämna yrket. 

 

[...] Jag tänker nog snarare på mig själv liksom, att såhär vill inte jag ha det. 

Jag gör det klart för mig själv att det här är inte okej för min del, och det kan 

ju leda till någonting annat, exempelvis att jag nu jobbar mina sista dagar här. 

- Intervjuperson 5 
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I citatet belyser intervjupersonen vikten av att främst tänka på sig själv och sitt 

mående i förhållande till arbetsplatsen. När arbetet blir för tungt väljer 

intervjupersonen istället att byta arbetsplats. Den andra intervjupersonen 

belyser situationen på följande sätt: 

 

[...] tillslut kommer man till vägens ände och då får man välja antingen 

fortsätter jag och blir sjukskriven eller så byter jag jobb. - Intervjuperson 2 

 

Båda citaten kan ses på utifrån exit där personerna tillslut väljer att lämna 

arbetsplatsen och ser det som en utväg när förbättring inte sker (Hirschman 

1970). Det kan uppstå som en konsekvens av en påfrestande arbetssituation 

där den enda utvägen är att byta arbetsplats. Om de inte lämnade arbetsplatsen 

skulle de riskera att bli sjukskrivna, vilket det andra citatet belyser. Det kan 

också ses som en problemfokuserad strategi (Lazarus & Folkman 1984) där 

problemet hanteras genom att individen förändra något i omgivningen, i detta 

fall att själv vara den som byter omgivning.  

 

5.3  Individ och organisation  

Strategierna som presenterades i temat ovanför är olika strategier som 

intervjupersonerna använder sig av för att hantera stress på arbetsplatsen, men 

det betyder inte att alla deras strategier är bra för individen på sikt. Vissa saker 

kan individer förändra medan andra faktorer ligger på organisationsnivå. I 

avsnittet framgår vilka hinder och möjligheter som finns inom organisationens 

ramar, för att främja en mer hållbar arbetssituation där arbetsrelaterade 

sjukdomar som utbrändhet kan undvikas.  
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5.3.1 Introduktion och arbetsgrupp  

Som ett första steg i arbetslivet anser intervjupersonerna att det är viktigt med 

en bra introduktion på arbetsplatsen, oavsett om individen innehar erfarenhet 

från liknande arbetsplatser sedan tidigare eller inte. En bra introduktion 

innefattar vanligtvis enligt intervjupersonerna möjlighet att gå bredvid i 

ärenden, få stöd i det första samtalen med klienter och att ha en mentor. Utöver 

det belyser de även chefens ansvar i introduktionen genom att chefen låter den 

anställde få komma in i arbetet i sin takt och lyssnar på vad hen behöver.  

 

[...] den (introduktionen) ska ju vara till för dig som nyanställd. Och, den ska 

liksom inte vara en given mall, utan den ska ju kunna anpassas liksom. - 

Intervjuperson 1  

 

En bra introduktion ska alltså vara individanpassad. Den kan i sin tur skapa 

förutsättningar för hur individen kan hantera framtida situationer i arbetet på 

ett hållbart sätt. Det vill säga att copingstrategier (Lazarus & Folkman 1984) 

som är mer hållbara används, snarare än att copingstrategier som har negativa 

konsekvenser i längden används. Något som skulle kunna vara fallet om 

introduktionen inte fungerade och tvingade individen att använda mindre 

fördelaktiga strategier. Vid en bra introduktion kan möjligheten öka för att 

anställda blir lojala mot arbetsplatsen, vilket beskrivs som viktigt för att 

personal ska stanna på arbetsplatsen och våga säga ifrån. Personer som känner 

sig värdefulla på arbetsplatsen kan ses som mer benägna att visa loyalty mot 

arbetsplatsen. De kan även använda voice när de påträffar brister vilket kan 

förhindra att exit sker (Hirschman 1970). En god introduktion kan utgöra 

grunden till en hållbar arbetssituation där personen känner sig viktig och 

därmed skapa en “voice-kultur”.  
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Introduktionen på arbetsplatsen är något som kan utformas så det främjar 

viktiga delar av yrket för att förhindra att arbetsrelaterad stress uppstår initialt 

på arbetsplatsen. När arbetssituationen däremot blir för pressad för de övriga 

kollegorna kan man ändå förstå att introduktionen kan bli lidande eftersom den 

nyanställda då kanske behöver gå in i arbetet alltför snabbt. På det sättet kan 

en introduktion både bidra till att hinder och möjligheter för medarbetare 

beroende på hur väl den genomförs.  

 

En hållbar arbetssituation ligger också mycket i att personal stannar på 

arbetsplatsen, vilket intervjupersonerna beskriver som en viktig del i arbetet. 

Majoriteten av intervjupersonerna lyfter att bra kollegor är viktigt för att orka 

med yrket. Tillsammans kan de stötta, hjälpa och avdramatisera jobbiga 

situationer. Att ta hjälp av kollegor kan ses som problemfokuserad coping 

eftersom de tillsammans kan identifiera i vad stressen uppstår. Det går även 

att förstå utifrån emotionsfokuserad coping då att ta stöd av kollegor kan 

underlätta hanteringen av känslorna (Lazarus & Folkman 1984).  

 

Om kollegor stannar på arbetsplatsen kan det vara ett sätt att undvika att 

arbetsrelaterad stress uppstår. När medarbetare istället i stor utsträckning byter 

arbetsplats kan det ses som ett hinder. Hindret är inte direkt kopplat till 

organisationen, men som i många fall påverkats av brister i organisationen, 

vilket har lett till att personal sökt sig till andra arbetsplatser. Att kollegor 

stannar eller byter arbetsplats kan därför ses som hinder eller möjligheter som 

till stor del kan regleras på organisationsnivå genom att arbetssituationen 

förbättras.  

 

5.3.2 Förändra inifrån 

En av förutsättningarna för förändring i arbetssituationen är att brister 

uppmärksammas. I intervjuerna finns inte så tydliga exempel på att 
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socialsekreterarna säger ifrån till chefen när deras arbete blir jobbigt. Däremot 

framgår att det är viktigt att säga ifrån och hålla fast vid det. 

 

Oftast kan man ju möta motstånd när man står på sig. För det mesta så tycker 

jag ändå att det hjälper att stå på sig lite. - Intervjuperson 6 

 

Intervjupersonen menar att det kan vara jobbigt att säga ifrån till chefen och 

använda sig av det som Hirschman (1970) beskriver som voice för att 

möjliggöra en förändring i arbetssituationen. Samtidigt uttrycks i citatet ovan 

att det ofta är värt att säga ifrån för att arbetssituationen ska kunna förändras 

och att personen i fråga ska få det bättre på arbetsplatsen. Att säga ifrån kan 

även utifrån Hirschman (1970) ses som att personal vill vara lojal mot 

verksamheten och därför istället väljer att påtala de brister de upplever 

eftersom de helst inte vill byta arbetsplats. Något som en annan beskriver kan 

dock vara att bara gör sitt arbete utan att försöka förändra det som är bristande, 

trots att det skulle vara nödvändigt.  

 

Jag är jättedålig på, nä nu pratar jag om vad jag är dålig på, men jag går ju 

inte till chefen eller så och säger `du nu är det för mycket här liksom´ utan 

man bara kämpar på. - Intervjuperson 4  

 

Utifrån Hirschman (1970) kan detta ses som en avsaknad av användandet av 

voice och snarare vara ett passivt lojalt förhållningssätt gentemot 

organisationen, där intervjupersonen försöker jobba efter de förutsättningar 

som finns snarare än att förbättra dem. Istället för att säga ifrån och 

uppmärksamma att det är för hög arbetsbelastning väljer intervjupersonen att 

inte säga till.  
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Dock visade hen medvetenhet angående att sättet att hantera situationen inte 

alltid är bra, men att det ändå förekommer. För att hantera arbetsrelaterad 

stress på ett fördelaktigt sätt framgår att kunna säga ifrån till chefen redan från 

början när det blir mycket stress inom arbetet och signalera att vissa saker inte 

är möjliga att genomföra. 

 

[...] sen tror jag det är viktigt med från början att man, ah men, kan säga nej. 

- Intervjuperson 2.  

 

Hirschman (1970) menar att voice främst är en strategi som används när exit 

vill undvikas och att voice blir viktigt för organisationen. I citatet framgår inte 

hur personen använder sig av voice i nuläget förutom att det är något som bör 

göras redan från början för att få en bra arbetssituation. Däremot ses voice som 

viktigt för organisationen för att möjligheten att förändra inifrån ska finnas när 

medarbetare kontinuerligt rapporterar fel. För att arbetssituationen ska kunna 

förbättras för socialsekreterare behövs deras egna åsikter om yrket 

framkomma. Ett sätt att göra det är genom att voice används.  

 

5.3.3 Balans i yrket  

Majoriteteten av intervjupersonerna beskriver vikten av att inte ha för privat 

eller känslomässigt involverad relation till klienterna, samtidigt som distansen 

till dem inte ska vara för stor.  

 

Ja, en egenskap då som jag värderar högt hos mig själv och som jag ser har 

fungerat för mig det är ju det här att kunna distansera sig till arbetet. Utan att 

för den skull ha en distans till klienterna - Intervjuperson 1  

 

Med det vill intervjupersonen säga att det är viktigt att ha en distans till arbetet 

samtidigt som klienterna inte påverkas av distansen, utan att klientrelationen 



 

45 

 

fortfarande är professionell. Utifrån emotionsfokuserad coping kan det ses 

som ett sätt att distansera sig för att hantera arbetet och hålla i arbetslivet 

(Lazarus & Folkman 1984). Sättet att distansera sig på gynnar både den 

professionella, individen samt klienten, där alla får ut något gott av det. 

 

Socialsekreterarna säger att det är önskvärt att ha en klientrelation som bygger 

på förtroende utan att bli för privat. Intervjupersonerna beskriver flertalet 

egenskaper som de anser viktiga som en balansgång mellan att vara för mycket 

eller för lite engagerad.  

 

Det är så svårt för det är ju såhär en mix av allting, för jag tänker såhär, man 

ska kunna vara ganska fyrkantig samtidigt som man ska vara flexibel. Man 

ska inte vara känslomässigt sådär involverad på något sätt utan man ska 

liksom visa empati och ha empati men ändå inte gå in för mycket i ärendena. 

- Intervjuperson 2 

 

Intervjuperson belyser att det är svårt att peka ut en specifik egenskap eftersom 

det snarare är viktigt att ha en balans mellan olika egenskaper och kunna 

anpassa det utifrån situationen. Ibland behöver man vara väldigt fyrkantig i 

beslut utifrån rådande lagstiftning och ibland behöver socialsekreterarna 

kunna vara flexibla för att anpassa sig efter arbetet. Att vara flexibel och 

anpassa sig efter arbetet kan ses som en problemfokuserad copingstrategi för 

att hantera arbetet. Alltså att fokusera på omgivningen och att anpassa sitt egen 

förhållningssätt utifrån hur omgivningen förändras. Det kan göras genom att 

pröva på olika sätt att hantera omgivningen eller genom att omvärdera sin egen 

roll i förhållande till förväntningar och självkänsla (Lazarus & Folkman 1984). 

 

Samtliga intervjupersoner tycker även att det är viktig att skilja på yrkesrollen 

och privatlivet. De pratar om motion och att göra saker som är roliga som en 
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viktigt del för att återhämta sig efter jobbet. Det kan också användas för att 

släppa jobbiga situationer från arbetet på sin fritid. De menar att det är bra att 

inta en professionell yrkesroll på arbetet och släppa den när de går hem. 

Utifrån emotionsfokuserad coping (Lazarus och Folkman 1984) är det ett sätt 

för att distansera sig från arbetet på fritid och lämna jobbet på jobbet. 

Socialsekreterarna ser en balans i yrket samt att kunna släppa yrket som en 

främjande faktor för att undvika att drabbas av arbetsrelaterade sjukdomar som 

utbrändhet.  

 

5.3.4 Arbetsplats och arbetsgivare  

Ur resultatet framgår olika faktorer på arbetsplatsen som både skapar 

möjligheter och hinder för ett hållbart arbetslivet. En intervjuperson tycker att 

arbetsgivaren ska ta större ansvar och ha en strategi för hur utbrändhet kan 

undvikas, vilket hen tycker är ganska vagt i dagsläget. Chefer behöver vara 

närvarande och uppmärksamma på när arbetet blir för påfrestande snarare än 

tvärtom. Några av intervjupersonerna nämner att arbetskulturen bör förmedlas 

på ett annat sätt.  

 

[...] hur chefer förmedlar arbetskulturen på arbetsplatsen. Det är också viktigt 

tycker jag. I synnerhet om man kommer hit som ung [...] Genomsyras då 

arbetsplatsen av enhetschefer som håller uppe ett orimligt högt tempo och 

den här unga individen tar efter detta, vilket är lätt hänt eftersom man kommer 

hit ung och oerfaren och insocialiseras på en arbetsplats och tar efter folk, när 

det kanske inte ens är det tempot man behöver ha. - Intervjuperson 5  

 

Arbetskulturen innefattar enligt exemplet att man ska vara effektiv och få 

mycket gjort snabbt där den nya som kommer till arbetsplatsen anpassar sig 

efter det, framförallt när man är ung eller oerfaren. Intervjupersonen tycker att 

det är fel att arbetskulturen ser ut på det sättet och hade önskat att arbetsgivaren 

uppmuntrar återhämtning och ett lugnare arbetstempo för att 
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socialsekreterarna ska hålla i längden. Arbetskulturen kan få 

socialsekreterarna att inta en roll som “duktig-flicka” där de tar på sig mer än 

de kanske klarar av.  

 

Jag tänker att de flesta som jobbar på socialtjänsten har lite såhär “duktiga 

flicka syndromet” alltså att man vill va så bra, man vill inte säga nej liksom 

man löser det man får till sig. Eeh så jag menar när man väl säger ifrån eller 

säger nej eller säger att det är mycket eller såhär, att man ska ta det på allvar 

liksom. För det är ju ingen som säger de i första hand. - Intervjuperson 2 

 

De två citaten ovan visar på en strävan efter att vara duktig och lojal mot 

arbetsplatsen. Utifrån Hirschmans (1970) teori går det att förstå varför 

personerna anpassar sig till arbetsklimatet när loyalty appliceras, eftersom de 

i första hand vill vara lojala mot arbetsplatsen och utföra ett bra arbete. I det 

andra citatet ryms även att personen använder voice och att det måste tas på 

allvar av arbetsgivaren för att personerna ska orka med arbetet.  

 

Att de är lojala mot arbetsplatsen och tar på sig mycket arbetsuppgifter och att 

arbetskulturen ser ut på det viset är något som första citatet belyser som något 

som borde ändras eftersom det kan vara ohållbart. En förändrad arbetskultur 

menar intervjupersonen kan bidra till att hålla i arbetslivet. Den typ av frågor 

som framgår och bör förändras här är faktorer som ligger på en organisatorisk 

nivå där individen inte kan förändra själv genom att ha olika sätt att hantera 

situationen. Istället så måste förändring ske på en organisationsnivå  

 

Det framkom även att kontakten med chefen har en betydande del i att hålla i 

arbetslivet. En intervjuperson beskriver att det är viktigt att ha en öppen 

kontakt med arbetsgivaren och säga ifrån när det blir för mycket i arbetet. Det 

går att koppla till användande av voice genom att säga ifrån när 



 

48 

 

arbetssituationen håller på att bli ohanterlig (Hirschman 1970). Enligt 

intervjupersonerna är det alltså viktigt med en rimlig arbetsbelastning, bättre 

balans mellan resurser och ärenden och ett mindre antal ärenden genom mer 

personal för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Att ha en öppen 

kontakt med chefen är till skillnad för stycket ovanför ett sätt som 

socialsekreteraren själv kan vara med och försöka påverka sin arbetssituation.  

 

5.3.5 Råd till nyanställda  

Sista intervjufrågan bestod av vilka tips intervjupersonerna skulle ge 

nyanställda på arbetsplatsen för att hålla i arbetslivet. Intervjupersonerna tog 

upp sådant som även de själva skulle kunnat ha nytta av när de var nyanställda. 

Ett tips var vikten av att prata öppet om känslor som uppstår.  

 

Prata jättemycket. Var helt ärlig om alla känslor du har. Ehm.. för alla andra 

har dom också. [...]Inte vara rädd för att...vad ska man säga, använda sig av 

vem man är som person i arbetet med klienterna. - Intervjuperson 3 

 

Att ha en dialog och öppet visa de känslor som uppstår kan enligt copingteorin 

(Lazarus & Folkman 1984) vara en känslofokuserad copingstrategi. Känslorna 

som uppstår är viktiga att dela med sig av till kollegor för att kunna hantera 

känslorna och känna att man inte är ensam. Till viss del handlar citatet även 

om voice (Hirschman 1970) där intervjupersonen visar på en öppenhet och 

ärlighet gentemot yrket, även om mycket fokus i citatet handlar om 

kommunikationen gentemot kollegor. Ett annat tips som ges både i citatet ovan 

och nedan är att våga vara sig själv och se sin roll i verksamheten som viktig 

trots att man är olika som individer.  

 

Lyssna på sig själv och liksom sina egna instinkter, och vad man själv vill. 

Det är nog lätt hänt att bara föras med i något flöde som man inte själv har 
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kontroll över. Att ta det väldigt försiktigt i början och att vägra att ta emot för 

svåra ärenden [...] man får lyssna på sig själv. Är det här rätt eller. För folk är 

så olika [...] Ingen är ju bättre än den andra, men man får ju vara sann mot 

den man själv är och inte leva upp till nån slags förväntan som inte är din. - 

Intervjuperson 5 

 

Att lyssna på sig själv går i linje med emotionsfokuserad coping, där personen 

reglerar känslorna så att arbetsprestationerna upplevs dugliga när kraven på 

sig själv sänks och situationen omvärderas (Lazarus & Folkman 1984). 

Intervjupersonerna tror även att det är viktigt att inte koppla ihop 

arbetsprestationen med sig själv som individ, vilket hänger ihop med 

självkänsla och att veta sitt eget värde som person och ta sitt mående på allvar. 

Detta kan ses som ett sätt att hantera situationen på enligt problemfokuserad 

coping, där situationen hanteras genom att inte se sin självkänsla i relation till 

arbetsuppgifter som utför (Lazarus & Folkman 1984). 

 

Tipsen som tas upp gällande att prata, vara sig själv och sätta gränser är 

möjlighet som kan göra yrket lättare att hantera, men det är egenskaper som 

inte nödvändigtvis är något som alla socialsekreterare har. Det kan därför bli 

svårt för personer som inte har de “önskvärda” egenskaperna som beskrivs, att 

använda sig av tipsen. Det som utgör möjligheter att lättare hantera arbetet kan 

på samma gång bli ett hinder för en annan individ.  
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6 Diskussion  
I följande avsnitt sammanfattas resultatet och analysen och de slutsatser som 

dragits. Vidare förs en diskussion utifrån resultatet och analysen i relation till 

tidigare forskning. Slutligen förs en metod- och teoridiskussion samt förslag 

till framtida forskning inom området.  

 

6.1  Sammanfattning och slutsatser 

Utifrån resultatanalysen framkommer att de intervjuade socialsekreterarna 

upplever att arbetsrelaterad stress uppstår vid avsaknad av kontroll över 

arbetsuppgifterna. Stress upplevs som något som i vissa fall kan bidra till 

effektivitet medan de i andra fall eller i för hög grad upplevs som något de vill 

undvika. Sammanfattat upplever de att stressen kan gå ut över både arbetslivet 

och privatlivet, vilket är två “roller” som enligt dem behöver skiljas på. 

Resultatanalysen visar att  olika copingstrategier används för att hantera 

stressen. Det kan exempelvis vara att söka kollegialt stöd, strukturera och 

prioritera i arbetet samt att kunna distansera sig från arbetet. Resultatet och 

analysen visar även på att det finns andra sätt att förhålla sig till och hantera 

ohållbara arbetssituationer, vilket teorin exit, voice och loyalty förklarar. Det 

sker på individnivå men inom en organisatorisk kontext. 

 

Resultatanalysen visar på både möjligheter och hinder för att undvika 

utbrändhet inom organisationens ramar. Det kan vara att sänka kraven på sig 

själv och sätta gränser i yrket, samt ha en balans i yrket gällande flexibilitet 

och fyrkantighet samt mellan yrkesliv och privatliv. Något som inte alltid är 

enkelt i praktiken. Andra faktorer som ökar möjligheterna är en bra start på 

arbetsplatsen i form av en fungerande och givande introduktion samt en bra 

arbetsgrupp. Resultatanalysen visar att organisatoriska faktorer även har en 

betydande del. Det viktigaste att tänka på som nyanställd för att hålla i 

arbetslivet ansågs vara att ställa rimliga krav på sig själv, att lyssna till sig själv 
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och att med utgångspunkt i det ställa krav på att introduktionen blir så givande 

som möjligt. 

 

Slutsatserna är att socialsekreterarna har olika upplevelser och erfarenheter av 

arbetsrelaterad stress och dess hantering, där vissa påverkas mer än andra. De 

upplever även olika grader av stress som mer eller mindre välkomnande, men 

där den allvarliga och kontinuerliga stressen är något samtliga intervjupersoner 

vill undvika. Stressen är något som flertalet upplever och måste hantera 

dagligen och som uppkommer på grund av olika organisatoriska faktorer som 

de inte alltid kan rå över. Det som framkommit ger därför enligt oss svar på 

vår frågeställning angående vilka upplevelser av arbetsrelaterad stress de har. 

Utifrån resultatanalysen går det att utläsa att socialsekreterarna hanterar 

arbetsrelaterad stress genom medvetna eller omedvetna copingstrategier. Det 

sker utifrån deras individuella behov och både underlättar men även försvårar 

arbetet i längden, samt har olika påverkan på individen. Utifrån detta anser vi 

att vår frågeställning om hur socialsekreterare hanterar arbetsrelaterad stress 

besvaras.  

 

Utifrån sista frågeställningen går att utläsa att det finns många olika hinder och 

möjligheter inom organisationsramarna för att undvika utbrändhet. Många 

faktorer kan mestadels regleras på organisationsnivå, men där individen med 

hjälp av olika personliga strategier och tekniker kan minska sin stress. 

Exempelvis framgår att distansera sig från arbetet på olika sätt. En generell 

slutsats som kan dras är att socialsekreterare behöver sänka kraven på sig själva 

och inse att de inte är mer än människor. Detta kan dock försvåras då 

hanteringen av stressen sker inom en organisatorisk kontext där vissa saker 

inte går att styra eller påverka direkt. Det går att utläsa att flertalet aspekter 

som anses viktiga för att hålla i arbetslivet är sådant som ryms inom 

organisationen. En annan slutsats på organisationsnivå är att det finns ett behov 
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av större utrymme för återhämtning, få socialsekreterare att stanna på 

arbetsplatsen samt lyssna på deras synpunkter.  

 

6.2  Kopplingar till tidigare forskning 

Utifrån tidigare forskning syns att socialsekreterare uppfattar att gränsen till 

deras ansvarsområdet är något oklar ibland (Graham & Shier 2014). Det går i 

linje med det intervjupersonerna säger om att veta var gränsen till sitt 

arbetsområde går och inte ta på sig mer arbetsuppgifter än vad yrkesrollen 

kräver då vissa arbetsuppgifter kan läggas på andra aktörer. I tidigare 

forskning framgår att socialsekreterarnas mående hänger ihop med klientens 

mående och att stressen blir mindre påtaglig när klienter mår bra (Graham & 

Shier 2014). Ur analysen av resultatet framgår inte om stressen minskar men 

däremot bekräftas att socialsekreterarnas mående hänger ihop med 

utvecklingen i ärenden. Astvik & Melin (2013) identifierar olika strategier för 

att hantera stress samt dess följder. Exempelvis kan det vara att arbeta övertid, 

arbeta trots sjukdom eller att minska kvaliteten på arbetsuppgifterna. De olika 

strategiernas huvuddrag går även att se utifrån vårt resultat och analys. Utifrån 

vår studie ansågs det även som positivt att söka stöd hos kollegor för att hantera 

stress, vilket även Welander, Astvik & Hellgrens (2017) studie visar.  

 

Socialt arbete utgörs av ökad arbetsbelastning vilket kan hindra professionella 

från att möta klientens behov (Blomberg, Kallio, Kroll & Saarinen 2015). Det 

går att koppla till en av intervjupersonerna som berättade att stressen ibland 

påverkade klientmöten eftersom hen redan var på nästa steg i huvudet. En 

annan intervjuperson berättade även att det ibland hindrar att utföra ett bra 

socialt arbete när hen måste täcka upp för sjukskrivna kollegor. Astvik & 

Melins (2013) forskning visar ytterligare att den höga arbetstakten inte ger 

utrymme för återhämtning och att arbetsuppgifterna ibland inte kan hanteras 

under den givna arbetstiden. Detta går i linje med  vad som framkommit i vår 
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studie, att de ibland måste jobba över för att hinna med yrket. Fagerlind Ståhl, 

Ståhl och Smiths (2017) studie visar att de som har höga krav på sig själva 

riskerar mer att utsättas för utbrändhet, vilket även vårt resultat visar genom 

att intervjupersonerna pratar om att sänka kraven på sig själv. Många av 

intervjupersonerna tror det är viktigt att kunna sätta gränser för vad en person 

klarar av, vilket Nyléns (2017) forskning visar. Där även att känsla av kontroll 

över sitt arbete är viktigt för att hantera arbetet.  

 

6.3  Metod- och teoridiskussion 

Studiens metodval kan kritiseras och diskuteras ur flera vinklar. Studien har 

bidragit med en ökad förståelse för några strategier och tekniker som 

socialsekreterare kan använda sig av för att hantera och minska stress-graden. 

Dock kan det som framkommit i studien inte sägas motsvara strategier som 

alla socialsekreterare använder sig av. Om studien hade ämnat att undersöka 

det hade en kvantitativ studie varit att föredra eftersom det kan ge en mer 

täckande bild av olika strategier som används. En kvalitativ metod valdes 

istället för att möjliggöra att få förståelse hur arbetsrelaterad stress hanteras 

utifrån olika faktorer, som hinder och möjligheter inom organisationen. Vi 

ville även gräva lite djupare i stressen för att försöka förstå hur 

arbetssituationen hänger ihop med stressen, vilket semistrukturerade intervjuer 

bidrog med. Ett sätt att förbättra studien kunde vara genom att genomföra en 

pilotintervju, vilket kunde möjliggjort att intervjufrågorna utvecklades något 

samt att vi hade känt oss mer trygg i intervjusituationen från första intervjun 

istället för framåt de sista intervjuerna.  

 

Teorierna som användes i uppsatsen upplevdes användbara utifrån de vi vill 

analyser. Vi ser inte att andra teorier hade varit mer lämpliga, däremot hade 

teoriavsnittet kunnat kompletteras med fler teorier eller begrepp för att fånga 

fler aspekter i materialet. Avgränsningen till enbart de två teorierna som 
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användes gjordes för att vi ansåg att de skulle svara på våra frågeställningar. 

De uteslöts även på grund av uppsatsen begränsad omfattning samt att fokus i 

teorierna låg på annat än det vi ville rikta in oss på. Vårt huvudfokus med 

teorierna var hantering av stress på individnivå.  

 

Sammanfattningsvis är vi medvetna om att det även finns andra sätt att hantera 

arbetsrelaterad stress på som inte framkom i uppsatsen. Det som presenterades 

motsvarade istället det som våra intervjupersoner lyfte fram som viktigt i deras 

kontext gällande ämnet arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Att säga att 

kunskapsluckan vi ville undersöka är fylld vore missvisande. Istället menar vi 

att den delvis fyllts och att förståelsen för situationen har ökat, iallafall för oss 

som framtida yrkesutövare.   

 
6.4  Förslag på framtida forskning 

Av studiens metod-och teoridiskussion går att utläsa andra intressanta 

undersökningsområden. Eftersom vi valde att inte inta ett genusperspektiv, 

vore det intressant att undersöka om det föreligger skillnader i stresshantering 

mellan kön. Det skulle även vara intressant att se hur samspelet mellan 

organisation och individ fungerar gällande att möta socialsekreterares behov. 

En ytterligare aspekt som hade varit intressant att undersöka är självkänslans 

koppling till arbetsprestationerna, vilket framkom som viktigt att skilja mellan 

enligt intervjupersonerna. För att få ett mer representativt resultat om 

stresshantering hade en kvantitativ studie innefattande ett större antal 

socialsekreterare varit intressant att genomföra.  

 

6.5  Avslutande ord 

Utifrån våra iakttagelser från praktikperioden där vi på olika sätt kom i kontakt 

med arbetsrelaterad stress och utbrändhet, har vår uppfattning om det delvis 

ändrats. Vi ser fortfarande att stress- och utbrändhetsproblematik förekommer 
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och att det är ett problem. Det som har förändrats är att vi insett att 

organisationen påverkar mycket genom att skapar olika möjligheter och hinder 

för socialsekreterare när det kommer till hur väl de kan hantera arbetsrelaterad 

stress. Det har även förändrats i att se tendenser till hur problematiken varierar 

och inte alltid är närvarande. I situationer där den varit närvarande har vi 

dessutom sett hur den kan hanteras och förhållas till på sätt som inte behöver 

innebära negativa konsekvenser på individens mående. Förhoppningen är att 

studien väckt reflekterande tankar hos studiens deltagare angående att det är 

viktigt att hantera stressen för att hålla hela arbetslivet. Vi hoppas även på att 

studien ska väcka reflektion hos övriga som tar del av studien. Under studiens 

gång har även vi fått värdefull kunskap angående verktyg som 

socialsekreterare kan använda för att hantera arbetsrelaterad stress och 

påfrestningar. Däremot kan det vara lättare sagt än gjort i många fall, men 

borde i allra högsta grad eftersträvas för att göra socialt arbete mer hållbart. 

Precis som Fagerlind Ståhl, Ståhl och Smith (2017) menar, bör organisationen 

och organiseringen av arbetet ses över, snarare än att försöka ändra på 

individens resurser.  

 

Kunskapen vi har fått av uppsatsarbetet har gjort att vi reflekterat över hur vi 

själva hanterar stress i olika situationer och vilka konsekvenser det kan ha. 

Inför kommande yrkesliv finns en mängd olika aspekter att ta hänsyn till för 

att gynna ett hållbart arbetsliv. Både gällande hur vi förhåller oss till oss själva 

som individer, samt gentemot omgivningen. De värdefulla råd som vi fått 

under uppsatsskrivandet kommer vi ta med oss i arbetslivet.  
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Bilaga 1, informationsbrev  

  

Till dig som är socialsekreterare. 

Information och förfrågan om deltagande i 

intervjustudie. 

Socialsekreterares arbetssituation beskrivs ofta som stressig och påfrestande varpå 

vissa blir utbrända och andra inte. Vi vill därför genomföra en intervjustudie med 

förhoppningen att få ökad förståelse för hur socialsekreterare inom socialtjänsten 

hanterar arbetsrelaterad stress för att undvika utbrändhet. Vi vänder oss till dig som 

INTE har varit sjukskriven till följd av utbrändhet eller utmattning.  

 

Det är frivilligt att medverka i studien och Du kan avbryta din medverkan när du vill. 

Intervjuerna kommer att genomföras på överenskommen plats och beräknas ta 30-60 

minuter. Dina svar från intervjun kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta 

del av svaren och medverkande personer kommer inte kunna identifieras. Materialet 

kommer enbart användas till vårt examensarbete.  

 

Vi heter Julia Andersson och Sara Lindgren och studerar sjätte terminen på 

socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. I utbildningen ingår att skriva 

en kandidatuppsats (c-uppsats) därför söker vi efter personer att intervjua.  

Har Du några frågor eller är intresserad av att delta i studien får Du gärna höra av dig 

till oss. Tack! 

 

Julia Andersson, student                              Sara Lindgren, student 

E-post: x x x                                                   E-post: x x x 

Tel: x x x                                                        Tel: x x x 
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Bilaga 2, intervjuguide 

Inledande frågor 

• Vilken utbildningstitel har du? 

• Vilket år tog du examen?  

• Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats? 

• Har du jobbat inom liknande yrke tidigare?  

• Vad tycker du är det bästa/sämsta med ditt nuvarande yrke? 

 

Arbetssituationen 

• Hur ser din nuvarande arbetsbelastning ut?   

• Vilken möjlighet finns för återhämtning på arbetstid?  

• Hur upplever du din arbetssituation nu jämfört med när du började? 

o Ev följdfråga. Hur föreställde du dig att socialsekreteraryrket 

skulle vara innan du började arbeta? Stämde det? 

• När trivs du på arbetet?  

• När trivs du inte på arbetet?  

 

Arbetsrelaterad stress  

• Vad är stress för dig? 

• Hur påverkas du av stress? 

• Berätta om en situation då du kände dig stressad på arbetet. 

• Hur hanterade du det?  

• Hur ofta upplever du stress på arbetet? 

• Vad gör dig stressad på arbetet?  

• Vilka strategier har du för att hantera stressen under arbetstid? 

• Vad gör du efter en stressig arbetsdag?  
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Avslutande frågor 

• Vad är din bild av utbrändhet? 

• Vad på arbetsplatsen anses du viktigt för att undvika utbrändhet?  

• Ge exempel på egenskaper du anser viktiga för att hålla i arbetslivet?  

• Om du fick bestämma, hur skulle arbetssituationen se ut för 

socialsekreterare?  

• Vad skulle du ge för tips till nyanställda?  

• Finns det något mer du vill tillägga?  

 


