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Abstract 
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socialsekreterares egna upplevelser] 

Supervisor: Lottie Giertz 

Assessor: Rickard Ulmestig  

 

Research on psychosocial health in social work isn't developed enough. Instead, there's much 

more research on psychosocial unhealth. What about social workers, the unhealth is often 

related to the situation at work and the work environment.  

The aim of this study was to "during interviews understand the factors which social workers 

experience as important to maintain their own psychosocial health in the life situations". With 

hermeneutic method the particular interest was directed on how the participants experienced 

and explained their psychosocial health on the basis of their life situations, and the results was 

analyzed with Antonovsky's (1991/2005) perspective directed on health and Sense of 

Coherence (SOC). In the study, we used a qualitative form of interviews which allowed our 

participants to answer with their own words and from how they interpreted the questions. We 

have made interviews with eight social workers in a average municipality in Sweden. The 

results are shown qualitatively in current text. With our interest in social workers´ 

psychosocial health, we have understood that it's complicated to make a partition line between 

the life at work and the private life when it comes to the social workers´ experiences of factors 

that helps to maintain psychosocial health. Instead, it's about to understand the social worker's 

psychosocial health as a whole, on the basis of the work as well as the private life. In 

comparison to research on psychosocial unhealth, our participants said that it's especially the 

private life, rather than the life at work, that influences and sometimes even controls the 

psychosocial health in general. Nevertheless, there were plural factors at work which were 

experienced as especially important to maintain the psychosocial health, for example a "good 

director", "good colleagues", "ability to let go of the liability for clients" and a working 

situation where you "work two together" plus "experience and knowledge" from the whole 

life situations. In private life, and in addition to work, the experiences were about "enriching 

leisure time", social support from friends and family and the ability to make "reasonable 

demands and limits for yourself" in private life as well as at work. 

 

Keywords: psychosocial health, entirety, work, leisure time, social worker, Sense of coherence 

(SOC)  

Nyckelord: psykosocial hälsa, helhet, arbete, fritid, socialarbetare, Känsla av sammanhang 

(KASAM)  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Enligt Arbetsmiljöverket (2004:6) lider var tredje socialsekreterare av stressrelaterade besvär. 

93% av socialsekreterarna uppger att arbetet till ”viss del eller mer”, är psykiskt påfrestande, 

och 64% menar att arbetet påverkar privatlivet på ett negativt sätt till ”viss del eller mer” 

(Arbetsmiljöverket 2004:6). Även om statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att 

antalet sjukskrivningsdagar per anställd socialsekreterare minskat under åren 2002-2010, visar 

samtidigt olika rapporter att sjukskrivning bland socialsekreterare, tillsammans med andra 

yrkesverksamma inom människobehandlande organisationer, oftast beror på psykisk stress 

och utmattning samt en arbetsmiljö med höga krav i förhållande till låg kontroll över arbetet 

(Rapport från Arbetsmiljöverket 2004:6, 2010:4, 2012:5 och Socialförsäkringsrapport 

2012:14). I sina rapporter utgår Försäkringskassan ifrån definitionen av psykosocial ohälsa 

som att personen lider av "anpassningsstörningar och reaktion på svår stress" och "depressiv 

episod" (Socialförsäkringsrapport 2011:17, s. 20). Ovanstående kan förstås med att 

yrkesverksamma i dessa yrken påverkas mer psykiskt än fysiskt i arbetet med 

klienterna/patienterna/eleverna, parallellt med att exempelvis undersköterskor och 

sjukvårdsbiträden som har ett mer fysiskt krävande arbete än socialsekreterare ofta sjukskrivs 

på grund av den fysiska arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket 2004:6). Arbetsmiljöverket (2012:7, 

s. 4) har sammanställt viktiga indikatorer som kännetecknar en god arbetsmiljö, varav “lagom 

arbetstempo och arbetsbelastning” och “administrativt och/eller personligt stöd i arbetet" är 

några exempel. 

Människobehandlande organisationer finns i vårt samhälle i olika former av 

institutioner. Det kan vara vård, skola, socialtjänst med flera. Det som kännetecknar dessa är 

att man har nära kontakt med de som ska skyddas, underhållas eller stärkas och/eller 

förändras. Vad gäller socialt arbete, ligger ofta fokus på att förändra klienten och dennes 

situation till vad som av socialsekreteraren uppfattas som en bättre situation (Hasenfeld, 

1983). Med klienter menas här de hjälpsökande hos socialtjänsten. Man har också utifrån sin 

profession till uppgift att skydda och förbättra välbefinnandet hos dessa personer. Hasenfeld 

(1983) menar att både “råmaterialet” och “produkten” utgörs av människor. Extra vikt bör 

därför läggas vid moraliska aspekter (mänsklig välfärd och välbefinnande), då beslut kan ha 

stor innebörd för den enskilde personen. Organisationens mål utgår från både officiella mål 

(lagar) och de operativa målen (det som man försöker åstadkomma inom verksamheten), och 
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då dessa inte alltid överensstämmer så är det svårt att få harmoni i arbetet. Det är också svårt 

att mäta om man når “önskat” resultat och hitta bestämda mallar att arbeta efter då klienter är 

mycket olika.  Relationen mellan klient och tjänsteman är asymmetriskt då klienten inte alltid 

vill ha kontakt med organisationen. Det innebär att intressena i dessa fall är motstridiga 

(Hasenfeld, 1983). Men även graden av klientkontakt, det vill säga den nära och direkta 

klientkontakten, upplevs ofta som en psykosocial påfrestning hos socialarbetaren (Jönsson, 

2005). 

 

1.2 Problemformulering 

De studier som vi har tagit del av belyser socialsekreterares arbetssituation utifrån psykosocial 

belastning i sitt arbete, med fokus på deras upplevelser av sin arbetsmiljö som till exempel 

stress och utmattning som i vissa fall leder till utbrändhet (Jönsson, 2005; Collins, 2007; Shier 

& Graham, 2010; Hamama, 2012). Tidigare forskning menar att en ohälsosam arbetssituation 

påverkar hälsan och privatlivet negativt (Pasupuleti, I. Allen, G. Lambert och Cluse-Tolar, 

2009). Dessa studier har fått oss att tänka i banor med fokus på socialsekreterares 

psykosociala hälsa (snarare än ohälsa) - faktorer som de själva menar bidrar till att de behåller 

sin hälsa trots det ofta psykiskt tunga arbetet. Det som i tidigare forskning uppges kunna 

motverka psykosocial ohälsa, bör i motsatsförhållande kunna leda till psykosocial hälsa. Och, 

faktorer i privatlivet borde kunna bidra till att ge psykosocialt "friska" socialsekreterare.  Med 

faktorer menar vi det som socialsekreterarna uppger hjälpa dem att upprätthålla psykosocial 

hälsa. Vi kommer främst att använda oss av begreppen "viktiga faktorer" och "hjälpande 

faktorer", men också "främjande faktorer" och copingstrategier när vi redovisar 

socialsekreterarnas svar. Faktorer och copingstrategier är två begrepp som Antonovsky 

(1991;2005) använder sig av i salutogenetisk teori. 

Någon allmän definition av begreppet psykosocial hälsa har vi inte funnit
1
, men med 

psykosocial hälsa menar vi ett tillstånd där man känner sig tillfreds med sin livssituation i 

såväl arbetet som privatlivet, utan ohälsosam stress och depressiva symptom som i längden 

kan leda till sjukskrivning. Detta begrepp hjälper oss att belysa positiva faktorer som hjälper 

socialsekreterarna till välbefinnande. I likhet med WHO:s definition av hälsa (Bilaga 1), 

innefattar den psykosociala hälsan den enskilda människans psykologiska och sociala 

faktorer.  

                                                 
1
 Vi utgår från Försäkringskassans definition av psykosocial ohälsa, det vill säga att personen lider av 

"anpassningsstörningar och reaktion på svår stress" och "depressiv episod". 
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Vi vill förstå vad det är som gör att vissa socialsekreterare upplever sig som 

psykosocialt "friska". Förståelsen når vi dels genom hermeneutiken med dess tolkning och 

förståelse av studieobjektet utifrån sitt sammanhang (Gadamer, 1997; Thomassen, 2007), och 

att inte utgå från någon given sanning, dels utifrån salutogen teori och dess känsla av 

sammanhang (KASAM) (Antonovsky, 1991/2005). Vår förförståelse för ämnet är varierande 

då Pia har flera års erfarenhet inom socialt arbete där hon mött både psykosocial hälsa och 

ohälsa bland chefer, socialsekreterare och klienter, och Amanda har erfarenhet av praktik och 

arbete och har då förstått vikten av förstående chefer när ohälsa förekommer. En gemensam 

förförståelse är att "hjälparens" mående påverkas i olika grad av arbetet med klienter och 

deras problem, men att olika hjälpare utvecklar olika strategier för att behålla den 

psykosociala hälsan. I studien utgår vi ifrån åtta socialsekreterare som arbetar inom Barn och 

familj i en medelstor svensk kommun, och som har hög rapporterad frisknärvaro på arbetet. 

Begreppet frisknärvaro kommer från vår valda kommun som dokumenterar de 

kommunanställdas frisknärvaro, istället för sjukfrånvaro, på arbetsplatsen. Frisknärvaron 

likställs i kommunens dokumentationssystem med närvaro på arbetsplatsen. Vår tanke var att 

hög frisknärvaro innebär "friska" socialsekreterare som inte upplever långvarig stress- och 

depressionssymptom. Innan intervjupersonerna kontaktades, ifrågasatte vi dock det - vad är 

det som säger att socialsekreterare med hög frisknärvaro inte (också) upplever psykosocial 

ohälsa? Vi vill därmed lyfta förståelsen för att uppvisad hög (frisk)närvaro på arbetsplatsen 

inte nödvändigtvis betyder att socialsekreterarna upplever sig vara psykosocialt "friska" och 

må psykosocialt väl.  Utifrån tidigare forskning tänker vi att upplevelser av god psykosocial 

hälsa även är kopplat till privatlivet, och inte bara till arbetssituationen. Vissa faktorer i 

arbetet motverkar psykosocial ohälsa, nämligen socialt stöd, självutbildning, olika former av 

handledning, handlingsutrymme och utmaning i arbetet (Jönsson, 2005; Collins, 2007; 

Pasupuleti m. fl., 2009; Shier & Graham, 2010; Hamama, 2012).  

Detta perspektiv på hälsa är viktigt att belysa, då socialsekreterare utgör det främsta 

verktyget i arbetet med klienterna och troligen har individuella förutsättningar och 

tillvägagångssätt för att må psykosocialt väl.  Det som hjälper borde vara intressant att veta 

för människor i stort. Det är dessutom relevant i och med att socialtjänsten idag ofta arbetar 

utifrån lösningsfokuserat arbete med just fokus på det som fungerar. Ytterligare, från 

klienternas synvinkel är det viktigt med kontinuitet och trygghet i mötet med 

socialsekreteraren, vilket underlättas om socialsekreteraren är närvarande på sin arbetsplats 

och samtidigt månar om sitt eget mående i sitt arbete (Jönsson, 2005).  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer med socialsekreterare förstå de faktorer som 

upplevs som betydelsefulla för att upprätthålla psykosocial hälsa utifrån hela livssituationen. 

 

 

1.4 Frågeställningar 

 Vilka faktorer i privat- och arbetsliv upplever socialsekreterarna i dagsläget som 

hälsofrämjande för sin psykosociala hälsa? 

 Vilka faktorer, resurser eller förutsättningar i såväl arbetsliv som privat upplever 

socialsekreterarna att de saknar och/eller är önskvärda för att upprätthålla sin psykosociala 

hälsa? 

 

 

1.5 Tidigare forskning 

Psykosocial hälsa är, enligt oss, inte tillräckligt studerat. Tidigare forskning är istället inriktad 

på socialarbetares psykosociala ohälsa kopplat till arbetsmiljön, och till begränsad del 

privatlivet. Större delen av den tidigare forskning som vi använder oss av är studier gjorda i 

andra länder. En svårighet med användandet av de internationella studierna är att vi inte vet 

säkert om Storbritannien, USA och Israel definierar “social workers” på samma sätt som det 

svenska begreppet “socialarbetare”. När vi tänker oss socialt arbete, menar vi socionomer 

med olika arbetsuppgifter. Dessutom har olika länder olika förutsättningar till exempel i 

arbetsmiljö och i levnadsstandard, vilket gör att socialarbetarna kanske inte har samma 

utgångspunkt och referensramar när de upplever psykosocial ohälsa i förhållande till arbetet. 

Trots det, ingår även dessa socialarbetare i människobehandlande organisationer (human 

service organizations) (Hasenfeldt, 1983), vilket gör att vi ändå kan relatera till dem.  

   

1.5.1 Arbetsrelaterad psykosocial ohälsa 

Pasupuleti m.fl. (2009) belyser i sin studie livstillfredsställelse bland 255 socialarbetare i 

nordvästra Ohio. Med livstillfredsställelse menas här den kognitiva uppskattning av 

tillfredsställelse inom alla områden i en människas liv, såväl privat- som arbetsliv. Frågorna 

som ställdes handlade om otillfredsställelse på arbetet, familjekonflikter orsakade av 

missförhållande på arbetet, missförhållande på arbetet orsakat av konflikter i familjen, 

arbetsrelaterad stress, tvivel och förvirring vad gäller arbetsrollen, rollkonflikter samt faror i 



 

 

 

8 

 

arbetssituationen. Resultaten visar att otillfredsställelse på arbetet, familjekonflikter orsakade 

av missförhållande på arbetet, osäkerhet vad gäller arbetsrollen och faror i arbetssituationen 

påverkar graden av socialarbetares livstillfredsställelse. Däri framgår att vantrivsel på 

arbetsplatsen och upplevd stress och ohälsa i arbetssituationen ofta går hand i hand, och är en 

vanlig orsak till att socialarbetare blir utbrända och/eller vänder sig till en annan arbetsplats. 

Detta är något som även Collins (2007) tar upp i sin studie om socialarbetare i Storbritannien. 

Det kan betyda att socialarbetare som upplever sig ha god hälsa även upplever 

arbetssituationen och trivseln på arbetsplatsen som god.  

Collins (2007), liksom Pasupuleti m.fl. (2009) och Hamama (2012) hävdar att 

arbetsrelaterad stress ofta är en följd av att socialarbetaren bland annat är anspänd, känner 

ångest, frustration, oro, emotionell utmattning och/eller är bekymrad i sin arbetssituation. 

Stressen kan i sin tur leda till utbrändhet (Hamama, 2012). Vidare menar Hamama, som utgår 

från 232 israeliska socialarbetares (varav 126 arbetade med barn och 106 arbetade med 

vuxna) uppfattningar om utbrändhet, att utbrändhet i sin tur är kopplat till socialarbetarens 

ålder, professionella erfarenhet, inre och yttre arbetsförhållanden och graden av socialt stöd 

från kollegor inom organisationen och från ledningen. Resultaten från studien visar bland 

annat att yngre socialarbetare (under 30 år) löper högre risk för utbrändhet, jämfört med äldre, 

mer erfarna socialarbetare. Detta förklaras i de yngres begränsade förmåga att använda sitt 

handlingsutrymme, osäkerhet på arbetet, låg känsla av meningsfullhet, lågt presterande 

möjligheter till personlig utveckling och självuppfyllelse i sitt arbete. De äldre socialarbetarna 

förklaras ha mer erfarenhet, vilket gör dem starkare mot utbrändhet, dels genom att de har 

bättre förmåga att sätta upp realistiska krav på arbetsplatsen och sina egna arbetsinsatser. Det 

visade sig också att kvinnor, snarare än män, samt välutbildade socialarbetare (på masternivå) 

överlag i högre utsträckning än andra riskerar att bli utbrända. Vad gäller de högutbildade 

socialarbetarna så är det den höga pressen och förväntningarna på sig själva och utifrån som 

uppgavs vara orsaken till den höjda risken. Vi tänker att det på liknande sätt finns skillnader 

mellan hur socialsekreterare upplever faktorer vad det gäller att hålla sig "frisk". 

Hamama (2012) konstaterar också att den nära kontakten med och hjälpen till klienter, 

med känslan att inte få något tillbaka, kan leda till emotionell utmattning och eventuell 

utbrändhet. På liknande sätt belyser Jönsson (2005) socialarbetares arbetsmiljö och hur den 

och hur arbetet med klienterna, om det innebär nära klientkontakt eller inte, påverkar 

socialarbetarnas psykosociala mående. Det är den nära klientkontakten som innebär hög 

arbetsbelastning för socialarbetaren, vilket i sin tur ofta är en orsak till psykosocial ohälsa.  
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1.5.2 Faktorer som motverkar psykosocial ohälsa 

I jämförelse med Jönsson (2005) och Hamama (2012), hävdar Collins (2007) att mötet med 

klienter och arbetet med dem att försöka förändra deras liv bidrar till arbetstillfredsställelse 

bland socialarbetare. En svensk studie från sjukvården menar också att kontakten med 

klienterna, i deras fall "patientkontakten", är hälsofrämjande faktorer för sjukvårdspersonal. 

Detta tillsammans med andra hälsofrämjande faktorer, såsom bland annat “medarbetarskap” 

och “arbetsförmåga" (Bringsén, Andersson & Eljertsson, 2009). 

Något som är extra intressant för vår studie, och något som både Hamama (2012) och 

Collins (2007) skriver om, är att risken för utbrändhet bland socialarbetare kan minskas om 

socialarbetaren känner att det finns utrymme och möjlighet till personlig utveckling och 

självuppfyllelse, handlingsutrymme samt utmaningar i arbetet. Om dessa faktorer kan minska 

risken för utbrändhet (och indirekt psykosocial ohälsa för socialarbetare), menar vi att det 

betyder att det kan vara ett sätt att hålla sig frisk som socialarbetare. 

Collins (2007) förklarar att människor är olika mottagliga för stress, bland annat 

beroende på situation och mående i dagsläget. För att hantera stress, alternativt undvika den, 

bör man uppmärksamma hur man själv reagerar och agerar i vissa situationer, och däri bli 

uppmärksam på sina egna styrkor och svagheter. I sin studie belyser han  socialarbetares 

arbetstillfredsställelse gällande hälso- och ohälsofrämjande copingstrategier, som på olika sätt 

kan stötta socialarbetaren i arbetet. Däri finns nyttan med gruppstöd i samverkan med 

individuellt stöd mellan kollegor och mellan chef och medarbetare. Det sociala stödet innebär 

att kollegor sinsemellan ger och får i fråga om lyssnande och visad uppmärksamhet för 

varandra, såväl emotionell som praktisk stöttning i arbetet, vilket kan vara en faktor till att 

förebygga utbrändhet. Även Jönsson (2005) och Shier och Graham (2010) tar upp vikten av 

socialt stöd i fråga om stöd inom arbetsgruppen och privat. Det sociala stödet kan även ges i 

form av grupphandledning av både informellt och formellt slag, där det formella innebär 

tillgång till information och förståelse för arbetsprogram och arbetsplatsens policy som gäller 

de anställda (Collins, 2007; Shier & Graham, 2010). Utöver det, skriver Shier och Graham 

(2010) bland annat om just behovet av mellanmänskliga relationer för att man som 

socialarbetare skall kunna upprätthålla ett subjektivt välmående. De har utgått från intervjuer 

med totalt 13 socialarbetare, av de 25 högstpresterande gällande Subjective Well-being 

(SWB), som är registrerade vid Alberta College of Social Workers (ACSW), Canada. 

Sammantaget visar tidigare forskning att problemen med psykosocial ohälsa och de 

lösningar som föreslås är arbetsrelaterade. Forskningen ser inte socialarbetarna i sin helhet 
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utan delar upp arbetsliv kontra privatliv, samtidigt som den drar parallellen mellan att den 

dåliga arbetsmiljön tenderar att visa sig i privatlivet, men sällan tvärtom. Denna uppsats 

hermeneutiska ansats gör det möjligt att i stället vidga förståelsen av socialsekreterarens 

erfarenheter av psykosocial hälsa och deras förutsättningar att bibehålla den genom att låta 

socialsekreterarna själva beskriva hur de upplever att de kan upprätthålla sin psykosociala 

hälsa.  

 

 

1.6 Teoretisk utgångspunkt 

Salutogenetiskt perspektiv innebär att det är det friska som studeras. Till skillnad från 

patogenetisk teori, som medicinskt studerar riskfaktorer och sjukdom, går salutogenetisk teori 

ett steg längre och uppmärksammar de avvikande fall människor som trots att de utsätts för 

samma inre och yttre påfrestningar som de som mår dåligt, mår väl. I salutogenetisk 

inriktning studeras människan som helhet utifrån dennes historia. Antonovsky (1991;2005) 

förklarar det med att det sällan finns en lösning på människors problem och sjukdomar, 

istället är det flera delar som skapar ohälsa respektive hälsa och det gäller då att studera 

människan utifrån alla delarna - såväl fysiska som psykosociala. Att det friska prioriteras 

utesluter inte att människor inte utsätts för ohälsa. Istället ses människan under hela livet 

befinna sig på ett “multidimensionellt kontinuum från hälsa och ohälsa” (Antonovsky, 2005, 

s. 38), där människor i någon bemärkelse både är frisk och sjuk under sin livstid. Det som är 

intressant att studera utifrån salutogenetisk perspektiv är människors olika copingstrategier 

som gör att han/hon är frisk trots att han/hon ständigt utsätts för inre och yttre påfrestningar i 

livet. Och, hur kommer det sig att vissa människor jämfört med andra verkar kunna hantera 

dessa påfrestningar bättre?  

Enligt Antonovsky (1991;2005) är dessa påfrestningar olika typer av stressorer som kan 

upplevas och inverka på människor både positivt och negativt, beroende på vem som utsätts 

för stressorn och när i livet. Hur de inverkar på människor hänger ihop med människans grad 

av KASAM (Känsla Av SAMmanhang), det vill säga hur människan med hjälp av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet behåller sitt välmående på olika sätt. Med 

begriplighet menas hur begriplig människans tillvaro är för honom/henne själv. Graden av 

begriplighet beror på människans förmåga att göra tillvaron begriplig, hur påverkbar han/hon 

upplever att tillvaron är samt vilken möjlighet han/hon har för att hantera det han/hon vill 

påverka. Hög känsla av begriplighet gör att man hanterar påfrestningar som inte är önskvärda 
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och gör dem gripbara. Med hanterbarhet menas vilka resurser, både materiella, religiösa 

övertygelser och mänskliga relationer etcetera, som människan upplever att han/hon har när 

något inträffar. Hög känsla av hanterbarhet innebär att förutsägbara saker inträffar, och 

eventuella oförutsägbara händelser hanteras med inställningen att “det ordnar sig” istället för 

att känna sig som ett "offer" (Antonovsky, 1991, s. 45). Det förutsätter just att den enskilde 

har resurser för att hantera det inträffade väl. Meningsfullhet syftar på den känslomässiga 

betydelsen som människan har i förhållande till livet. För en människa som känner hög 

meningsfullhet, innebär det ofta känsla av motivation att hantera situationen och en syn på 

krav och problem som en utmaning istället för påfrestning. Man letar efter en mening med det 

som händer, för att lära sig utav det och kan se dess betydelse. Antonovsky skriver om en 

svag, medelmåttig och stark KASAM. Graderna av KASAM förutsätter inte att graden av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet skall ligga på samma nivå samtidigt och/eller 

hela tiden, utan de olika delarna kan kompensera varandra. Som exempel innebär en stark 

KASAM inte att människor alltid upplever stressorerna som positiva och aldrig utsätts för 

negativa stressorer, exempelvis att han/hon själv eller en nära anhörig blir allvarligt sjuk. 

Men, dessa människor har andra (bättre) förutsättningar att hantera negativt påfrestande 

händelser i livet. Det förklaras utifrån människors generella motståndsresurser (GMR), och 

motståndsbrister (MB) utifrån dess grundläggande livssituation. “Den salutogenetiska 

modellens centrala tes är att en stark KASAM är avgörande för framgångsrik hantering av 

livets stressorer och därmed för hälsans bevarande.” (Antonovsky, 2005, s. 217). På 

motsvarande sätt innebär det inte heller att människor med svag KASAM bara uppsätts för 

negativa händelser i livet, men däremot upplever de oftare händelserna som negativa och har 

sämre förutsättningar för att klara av dessa situationer. 

Antonovsky (1991;2005) menar att arbetet är det livsområde som är avgörande för 

individens KASAM, men menar också att andra livsområden i undantagsfall kan spela en 

större roll än arbetet. Den "avgörande frågan" i graden av KASAM uppges vara om "det finns 

livssektorer som personen själv upplever som viktiga" (Antonovsky, 2005, s. 51). 

Sammanfattningsvis, definierar Antonovsky (2005, s. 46) KASAM som en  

 

“global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande 

och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens 

inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 

(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering 

och engagemang.”.   
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2. Metod 

2.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

För att förstå intervjupersonernas tankar och idéer om sin psykosociala situation, utgår vi ifrån 

hermeneutiken, som är en del av humanvetenskaperna. Avsikten med hermeneutiken är att 

teoretisera tolkning och förståelse, och att inte utgå från någon given sanning. Det innebär 

förståelse och tolkning av människans sätt att vara och avsikten är att som forskare förstå 

studieobjektet med öppenhet och utifrån dess sammanhang (Gadamer, 1997; Thomassen, 

2007). Den hermeneutiska spiralen innebär ett ständigt skapande av ny förståelse och kunskap 

som ändras utifrån forskarens förförståelse, det vill säga tankar kring och erfarenheter från det 

studerade ämnet, i takt med insamlingen av materialet (Helenius, 1990; Gadamer, 1997). 

Under studiens gång ändras ofta förförståelsen genom möte, interaktion och utbytet av 

erfarenheter och kunskaper med andra människor och/eller genom tolkning av texter, i och 

med att man får ny förståelse för studieobjektet utifrån dess kontext (Thomassen, 2007). 

Enligt Helenius (1990) kan den även förklaras uttrycka en “dialektisk studieprocess i vilken 

en helhet utan konturer följs av konturer utan helhet och utmynnar i en helhet med 

meningsfulla delar.” (s. 259). 

Det handlar med andra ord om att förstå socialsekreterares subjektiva upplevelser om 

vad som skapar psykosocial hälsa för just individen själv. Vad som är fungerande faktorer för 

en socialsekreterare kan därmed skilja sig från en annan. Av den anledningen vill vi inte 

förklara hur man upprätthåller sin psykosociala hälsa i sitt arbete som socialsekreterare, utan 

vi vill förstå hur man på erfarenhetsbasis kan upprätthålla den på olika sätt (Helenius, 1990). 

Genom denna förståelse kan det också, i ett större sammanhang, hjälpa andra individer till 

exempel sjukskrivna och nyanställda samt organisationer som är intresserade av välmående 

personal genom att fundera över och eventuellt anamma detta på ett sätt som passar för 

honom/henne och/eller organisationen. 

 

2.2 Urval  

Urvalet av intervjupersonerna innefattar åtta socialsekreterare med dokumenterad hög 

frisknärvaro på arbetet, det vill säga att de uppvisar hög närvaro på sin arbetsplats. Med denna 

benämning vill vi återigen förtydliga att uppvisad hög frisknärvaro inte nödvändigtvis betyder 

att socialsekreterarna upplever sig vara psykosocialt "friska". 
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I begreppet “frisk” utgår vi ifrån att intervjupersonerna inte har varit sjukskrivna på 

grund av psykosocial ohälsa mer än 14 arbetsdagar i sträck under det senaste året
2
. Denna 

avgränsning baseras dels på att det endast är sjukskrivningarna som övergår 14 

sjukskrivningsdagar i sträck som Försäkringskassan utgår ifrån i sin statistik över 

sjukskrivning, dels på kommunens dokumentation över socialsekreterarnas frisknärvaro, som 

räknas i 12-månadersperioder.  

För att uppnå syftet med denna uppsats har vi genomfört kvalitativa intervjuer med åtta 

socialsekreterare varav tre är män och fem kvinnor som arbetar med barn och familjer, som 

exempelvis familjehemsplaceringar och vårdnadstvister, i en medelstor svensk kommun. 

Anledningen till att vi väljer just dessa intervjupersoner är att socialsekreterare är en vanlig 

yrkeskategori bland socionomer och att socialsekreterare som arbetar inom Barn och familj 

arbetar i nära kontakt med klienterna, vilket enligt Jönsson (2005) innebär en hög 

arbetsbelastning. Det är relevant med både kvinnors och mäns upplevelser av sin psykosociala 

situation i samband med arbetet för att förstå hur de förhåller sig psykosocialt med hög 

frisknärvaro på arbetsplatsen som resultat. Detta utifrån att män framställs vara mer 

motståndskraftiga mot stress- och depressionssymptom som orsak till sjukskrivning, jämfört 

med kvinnor (Socialförsäkringsrapport 2011:17), och att det kan finnas könsmässiga 

skillnader i upplevelser av hjälpande faktorer. Vi valde en medelstor kommun därför att den 

har fler anställda socialsekreterare jämfört med en liten kommun.  

Intervjupersonerna tillhör olika enheter och har olika arbetsuppgifter. Åldrarna bland 

dem är spridda, varav ett par är relativt nyutexaminerade socionomer medan andra har varit 

yrkesverksamma längre och har mer arbetserfarenhet inom området. Vi valde att placera 

socialsekreterarna i åldersspann “25-35 år”, “36-45 år”, “46-55 år” och “äldre” (det vill säga 

över 55 år) i och med att tidigare forskning har visat att det finns åldersmässiga skillnader i 

fråga om psykosocial ohälsa på arbetsplatsen (Hamama, 2012). Indelningen skedde när vi 

träffade intervjupersonerna. I brevet till intervjupersonerna (bilaga 2) klargjordes att vi var 

intresserade av att intervjua och få reda på hur socialsekreterare som är närvarande på sin 

arbetsplats och därmed inte har varit sjukskrivna en längre tid på grund av psykosocial ohälsa 

i form av stress- och/eller depressionssymptom under den senaste 12-månadersperioden, 

                                                 
2
 Intervjupersonerna kan i vår definition av "frisk" ha varit sjukskrivna på grund av fysiska orsaker mer än 14 

arbetsdagar i sträck, men i den genomförda studien har intervjupersonerna inte uppgett någon längre 

sjukskrivning under det senaste året.  
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upplever sin psykosociala hälsa i förhållande till sin livssituation. Vi använder oss av detta 

urval då det är större sannolikhet att vi på detta sätt kommer i kontakt med de som för tillfället 

inte upplever psykosocial ohälsa. 

Brevet skickades med hjälp av kommunens Personalavdelning ut till 12, enligt 

Personalavdelningen, tänkbara intervjupersoner, och enskilt till var och en. Det genererade 

enbart ett svar att medverka i intervju, varpå en påminnelse till de tänkbara intervjupersonerna 

skickades ut. Tack vare det och hjälpen från en enhetschef på Barn och familj samt ett par 

intervjupersoner som tipsade om tänkbara intervjupersoner bland kollegorna så kom vi i 

kontakt med tio socialsekreterare som var intresserade av att medverka i vår studie. Tyvärr var 

vi tvungna att tacka nej till två intervjupersoner på grund av svårighet med att få ihop en tid 

för intervju som passade för båda parter inom vår tidsram. Det användes samma 

urvalskriterier för enhetschefens och intervjupersonernas förslag på tänkbara intervjupersoner 

som för Personalavdelningens. 

En eventuell brist med att använda sig av Personalavdelningens dokumentation över de 

anställdas frisknärvaro är att vi inte kan avgöra om eventuell sjukskrivning har berott på 

fysiska eller psykosociala skäl, utan avgränsningen gäller all eventuell anmäld sjukfrånvaro 

under det senaste året. I och med denna avgränsning finns risken att vi har gått miste om 

någon socialsekreterare som har varit eller är hemma för sjukskrivning på grund av fysiska 

skäl men som samtidigt upplever sin psykosociala hälsa som god. Vi valde att inte lägga tiden 

på att sålla bland de olika sjukskrivningsorsakerna, utan istället begränsade vi oss till 

kommunens befintliga dokumentation.  

 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

I studien utgår vi ifrån kvalitativa intervjuer och resultaten redovisas kvalitativt i löpande text. 

Vid intervjutillfällena har båda författarna till denna uppsats och en intervjuperson i taget 

medverkat och intervjuerna har spelats in för att kunna transkriberas, och sedan analyseras. 

Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en intervjuguide med sju grundfrågor 

(bilaga 3) och frågorna handlade om socialsekreterarnas upplevelser av sin psykosociala 

hälsa. Anledningen till valet av just semistrukturerad intervjuform är att vi har ett tydligt och 

specifikt område att studera (Bryman, 2008). Utöver grundfrågorna så formulerade vi redan 

före intervjutillfällena några följdfrågor som stöd för oss om intervjupersonen inte skulle 

förstå någon fråga direkt eller svävar ut i svaret så att det saknar relevans för våra 
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grundfrågor. Socialsekreterarnas svar ska ge oss en ökad förståelse för deras situation 

angående psykosocial hälsa. Utifrån det kan vi sedan tolka och förstå vad de upplever som 

“hjälp” att hålla sig "friska". 

Utifrån vår användning av hermeneutisk metod, passar kvalitativa intervjuer som metod 

bra då den kan generera vidare och mer djupgående svar från intervjupersonernas berättelser 

än vad frågor i en kvantitativ metod i detta fall kan göra (Helenius, 1990; Kvale och 

Brinkmann, 2009). Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är just, enligt Kvale och 

Brinkmann (2009), ”att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget 

perspektiv” (s. 39). Vi är medvetna om att resultaten från intervjuerna inte är helt 

generaliserbara, vilket den kvalitativa forskningen har kritiserats för (Kvale och Brinkmann, 

2009). Trots det kan våra intervjupersoner utifrån sina egna upplevelser om sin psykosociala 

situation visa exempel på psykosocialt välmående socialsekreterare och hur de på olika sätt 

gör för att upprätthålla och/eller förbättra sin psykosociala hälsa. Så som vi förstår Helenius 

(1990), kan den enskilda socialsekreterarens svar ge en allmän uppfattning om 

socialsekreterares psykosociala hälsa, men inte en enda sanning eller förklaring till hur man 

generellt som socialsekreterare bibehåller sin psykosociala hälsa. Det är inte heller önskvärt ur 

hermeneutisk synpunkt där målet istället är att få förståelse för hur det ter sig för vissa 

individer.  

En begränsning med hermeneutiken som tolkningsmetod kan vara subjektiviteten, att 

forskarens förförståelse påverkar resultaten. Risken finns även att vi som intervjuare tolkar 

intervjupersonernas svar så att de passar ihop med, för oss förväntade, svar (Gilje och Grimen, 

2007). Som intervjuare har man trots allt tolkningsföreträde, en slags makt, vad gäller det 

insamlade materialet (Kvale och Brinkmann, 2009). För att minimera denna risk så försöker 

vi se intervjupersonernas svar i relation till i vilket sammanhang som det sägs, och även 

använda oss av intervjupersonernas egna definitioner och begrepp som de använder då de 

exempelvis förklarar hjälpande faktorer samt att vi citerar vissa av svaren. Dessutom att vi är 

två som tolkar svaren och oss sinsemellan diskuterar våra tolkningar kan minska 

subjektiviteten i tolkningarna. Detta i och med att tolkningarna diskuteras utifrån trovärdighet, 

rimlighet och tillförlitlighet gentemot socialsekreterarnas svar i sitt sammanhang, och fokus 

återförs på socialsekreterarnas svar. Med andra ord måste vi förhålla oss till en tillvaro som 

redan har tolkats av socialsekreterarna själva, alltså är det socialsekreterarens tolkningar och 

uppfattning av sig själv och sin hälsa samt hur de uppfattar andra och världen som vi måste 

tänka på (Gilje och Grimen, 2007). 
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2.4 Analysprocess 

Vår ambition var att se hur socialsekreterare håller sig psykosocialt "friska" i det psykiskt 

påfrestande och utsatta arbetsklimatet de har och utsätts för. Vi analyserade först våra 

intervjupersoners svar med hermenutiken för att på så sätt lyfta fram socialsekreterarnas egna 

utsagor om det som hjälper dem, samt förstå utsagorna utifrån intervjupersonernas egen 

livssituation. I denna analys fann vi mönster i gemensamma teman i intervjupersonernas svar, 

exempelvis att det gäller att se sig själv som arbetare som en helhet, där man både är 

yrkesverksam och privatperson, att privatlivet är det livsområde som upplevs ha störst 

inverkan på den psykosociala hälsan. Likaså vikten av en god arbetsmiljö på arbetet och att 

man känner sig tillfreds med sin livssiutation. De empirinära teman analyserades sedan utifrån 

Antonovskys salutogenetiska teori och dess KASAM med begreppen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, för att förstå hur socialsekreterarna skapar psykosocial hälsa 

sett till sin hela livssituation. 

I resultat- och analysdelen använder vi oss av begreppet "hen" istället för "han"/"hon" 

när vi syftar till våra intervjupersoner, för att avidentifiera dem. I tidigare kapitel och avsnitt i 

studien har vi dock använt oss av "han"/"honom"/"hans" och "hon"/"henne"/"hennes" då vi 

har syftat till människor och socialsekreterare i allmänhet. Likaså benämnde vi oftast 

intervjupersonerna och deras kollegor som socialsekreterare, medan de i övrigt benämndes 

socialarbetare då det är den benämning som bland annat används i vår valda utländska 

tidigare forskning och generellt för de yrkesverksamma inom socialtjänsten. 

Intervjupersonernas svar redovisas i löpande text med våra omformuleringar och i citat som 

huvudsakligen redovisas ordagrant, men vi har gjort vissa ändringar för att förtydliga svaret. 

 

  

2.5 Arbetsfördelning 

Vi har båda medverkat vid genomförandet av intervjuerna och delat upp transkriptionen 

mellan oss, varav Amanda har transkriberat fem intervjuer och Pia tre. Svaren sammanställdes 

av oss båda i tabellform för att skapa struktur och få översikt av svaren, men resultaten 

redovisas i löpande text. Vi har haft regelbundna träffar då vi tillsammans letat likheter och 

skillnader i intervjupersonernas svar samt diskuterat och fått nya infallsvinklar. Vi har även på 

varsitt håll läst in tidigare forskning och perspektiv, varav Pia har läst rapporter från 
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Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, SCB och människobehandlande organisationer samt 

delar av tidigare forskning och sedan sammanställt materialet så att det passar vår studie. 

Amanda har läst och sammanställt resterande av vår använda tidigare forskning och den 

salutogena teorin. Vi har sedan sammanställt våra anteckningar tillsammans i ett delat 

skrivdokument på internet och/eller när vi träffats. 

 

 

2.6 Etiska överväganden 

Studien utgår från Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Vi som forskare har utgått från de fyra forskningsetiska principerna: 

öppenhetskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Öppenhetskravet: I brevet som skickades till intervjupersonerna (bilaga 2) informerades 

det om det övergripande syftet med studien.  

Samtyckeskravet: Intervjupersonerna är informerade om att det var frivilligt att 

medverka i studien och påmindes skriftligen att medverkan vid önskan från dem kan avbrytas. 

Konfidentialitetskravet: I brevet till intervjupersonerna framkom att de själva och svaren 

kommer att avidentifieras i den färdiga uppsatsen. Avidentifieringen innebär att varken 

kommunens namn, intervjupersonernas namn eller vilken enhet de arbetar i kommer att 

skrivas ut i uppsatsen. Avidentifieringen innebär också att benämningarna "han"/"honom" och 

"hon"/"henne" i resultatredovisningen är ersatt av benämningen “hen”. Detta dels då 

intervjupersonerna arbetar inom samma förvaltning, dels då tre av intervjupersonerna är män 

och deras svar kan vara lättare att koppla till vederbörande intervjuperson vid användning av 

ordet “han”.  

Nyttjandekravet: Vi har lovat intervjupersonerna att skicka den färdiga uppsatsen till 

dem. Intervjupersonerna har inte meddelats att vår handledare och examinatorer kan komma 

att ta del av det insamlade materialet. Vi har inte funnit någon anledning att tro att det skulle 

upplevas som ett problem för intervjupersonerna.  

Vad gäller ämnets etiska känslighet gentemot intervjupersonerna, finns risken att vi 

under sammanställningen av resultaten och i analysen misstolkar intervjupersonernas svar, 

och/eller återger deras svar på ett sätt som inte stämmer överens med vad de menade (Gilje 

och Grimen, 2007). I den kvalitativa forskningsintervjun finns risken överlag att olika 

“urtolkare” hittar olika innebörder i samma intervju, vilket framställs som en brist. Det är en 
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fördel att vara två i sammanställningen av resultat och i analysen, då det öppnar upp för 

möjligheten att diskutera tolkningarna sinsemellan. Ur en synvinkel kan det leda till att det i 

diskussionen medvetet eller omedvetet skapas ytterligare tolkningar och/eller att vi hittar nya 

innebörder i intervjupersonernas svar (Kvale och Brinkmann, 2009). Samtidigt har 

intervjupersonerna själva genom denna intervjuform fått utveckla sina svar utifrån hur mycket 

de vill berätta om sin psykosociala situation. 

 

 

3. Resultat och analys 

3.1 Inledning 

Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer med socialsekreterare förstå de faktorer som 

upplevs som betydelsefulla för att upprätthålla psykosocial hälsa utifrån hela livssituationen. 

Frågorna som inledningsvis ställdes och som i undersökningen önskas ge svar på var vilka 

aktuella, saknade och/eller önskvärda faktorer i privat- och arbetsliv som socialsekreterarna 

upplever som särskilt viktiga för att upprätthålla psykosocial hälsa. Våra intervjupersoner 

arbetar inom olika enheter inom Barn och familj och de har varit anställda som 

socialsekreterare inom detta arbetsområde mer än ett år - från drygt ett år till 30-35 år inom 

arbetsområdet. Det var en jämn åldersfördelning bland våra intervjupersoner, mellan 25 och 

62 år. Vid eventuella åldersskillnader, benämner vi i resultatredovisningen våra 

intervjupersoner som yngre (25-45 år) och äldre (46 år och uppåt) och kopplar det till 

mängden arbetserfarenhet.  

På vår fråga hur intervjupersonerna upplever sin psykosociala hälsa utifrån stress- och 

depressionssymptom, är den generellt bra eller god, i skiftande skala (från "mycket god", 

"god", "bra", "överlag bra" "ganska bra" till "bra för närvarande") utifrån socialsekreterarnas 

egna definitioner. En reflektion värd att uppmärksamma när vi pratar om socialsekreterarnas 

individuella psykosociala hälsa utifrån livssituationen, är att människor har olika definitioner 

av vissa ord och känslor. Vi tänker att det som en intervjuperson upplever vara “bra” 

psykosocial hälsa kan ha samma betydelse som en annans definition av att den är “jättebra”. 

Likaså kan en "fantastiskt bra arbetsgrupp" för en individ beskrivas som en "ganska bra 

arbetsgrupp" av en annan, trots att det kan handla om samma arbetsgrupp. Det är bland annat 

sådana individuella tolkningarna som är möjliga att komma åt genom kvalitativa intervjuer, 
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och med utgångspunkt i hermeneutiken och salutogenetiskt perspektiv så förstås svaren 

utifrån det sammanhang som intervjupersonerna befinner sig i. 

 

 

3.2 Frisknärvaro 

Några intervjupersoner svarade att de har valt att arbeta vid tillfällen då de egentligen enligt 

sig själva borde ha varit hemma på grund av psykosocial ohälsa. Frågan ställdes för att lyfta 

förståelsen för att hög rapporterad frisknärvaro på arbetsplatsen inte nödvändigtvis betyder att 

man som yrkesverksam mår psykosocialt bra. Intervjuperson 7 beskrev detta “tillfälle” som 

början av sin karriär då hen under de första tre till fyra månaderna inte mådde psykosocialt väl 

på grund av upplevd stress och påfrestande arbetsuppgifter. Hen upplevde att starten i 

arbetslivet var “väldigt tuff", men var tveksam till om hen hade mått bättre av att vara hemma 

för då hade “tankarna flugit iväg”. Vederbörandes psykosociala ohälsa kan med utgångspunkt 

i salutogen teori förstås utifrån låg grad av hanterbarhet i och med begränsade resurser i fråga 

om att klara av arbetssituationen. För denna person, handlade det om begränsad 

arbetserfarenhet och otillräcklig arbetsintroduktion, då hen inte upplevde att hen fick tid att 

känna in sin arbetsroll och arbetsuppgifterna utan istället kastades in i arbetet.   

Intervjuperson 8 svarade att “det ser man först i efterhand”, om man borde ha varit 

hemma och sjukskriven eller inte, och berättade om en situation då hen och dennes familj 

utsattes för hot av en klient. Vederbörande hade, nu i efterhand, önskat mer visat stöd och 

intresse från arbetsledningen gentemot hen själv som anställd och utsatt i ärendet. 

 
“I det specifika ärendet, då när jag hade hot mot mig och familjen sådär, det påverkade mig 

mycket. [...] Ja, det är jättesvårt, jag kanske hade behövt mer stöd från arbetsledningen 

snarare än att jag skulle stanna hemma. För jag tror inte att jag hade blivit av med ärendet, 

eller det kanske någon hade tagit, men det var ingen annan som ville ha det ärendet heller. 

Så nästa person hade ju fått samma skit som jag, och man är väl lojal mot kollegor och så 

också. [...] Ja, det var ju många som visste att det var svårt och tufft och så, men jag hade 

nog velat ha mer tror jag. [...] Jag hade kanske behövt mer arbetsledare som var med på 

möten [...] så de hörde vad som sades.” (Intervjuperson 8) 

 

Utifrån salutogenes, var resursen som saknades tillräckligt stöd från arbetsledningen för att 

göra situationen hanterbar. Det visar hur viktig upplevelsen av en "bra" chef som lyssnar och 

visar sitt stöd är för att upprätthålla psykosocial hälsa bland personalen. Hotsituationen och 

dess följder är det enda tillfället som intervjupersonen sade sig uppleva psykosocial ohälsa. 

Sådana tillfälliga händelsers inverkan på KASAM kan enligt Antonovsky (2005) med gott 

samvete bortses ifrån "även om det är ett faktum att de (tillfälliga händelserna) kräver 

anpassning" (s. 60). 
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Intervjuperson 1 sade att den psykosociala hälsan har skiftat under livets gång och att 

tragiska händelser i privatlivet gjorde att hen särskilt under en period inte mådde psykosocialt 

bra, vilket hen även sjukskrevs för. Hen sade också: 

 
“Alltså, om man nu pratar om den här sortens liksom sjukdom så är den ju lite 

svårdefinierad, även för en själv. Alltså, när man är så trött eller nerkörd så att man faktiskt 

borde vara sjukskriven, det är ju lite såhär glidande skala, ‘Är jag sjuk eller är jag frisk?’. 

Alltså, innan man själv riktigt - man mår inte bra, men ‘mår jag så dåligt så att jag inte kan 

gå till jobbet?’, det är svårt att bestämma själv tror jag. [...] Det vill man väl inte säga det 

att man inte fixar det man har utbildat sig till?”. (Intervjuperson 1) 

 

Parallellt med det, sade intervjuperson 3 att hen av princip inte sjukskriver sig. Istället tar hen 

ut semesterdagar eller kompledighet när hen anser sig inte kunna arbeta på grund av sjukdom. 

Vad gäller denna person har det handlat om fysisk sjukdom. På liknande sätt som den "sjuka" 

närvaron på arbetsplatsen vid en första anblick kan ge en felaktig bild av begreppet 

"frisknärvaro" och den psykosociala hälsan bland socialsekreterare, ger detta en felaktig bild 

av vederbörandes antal sjukdagar - då antalet sjukdagar uppges vara färre än antalet dagar 

som hen faktiskt är hemma på grund av sjukdom. Om fler än vår intervjuperson har detta 

tänk, bör man förhålla sig kritisk till systemet med rapportering av sjukskrivning och annan 

“ledighet”, när man betraktar statistiken över antalet sjukskrivningsdagar per anställd. Vi 

förstår intervjupersonen som att fostran och moral är en viktig del vad gäller närvaron på 

arbetet.   

  
"... har man ett arbete ska man gå dit och man ska sköta det. Man ska inte vara frånvarande 

från sitt arbete och sen har det ju naturligtvis att göra med hur man trivs på sitt jobb. Trivs 

man med sitt arbete, då tycker man det är roligt att gå till sitt jobb, och de allra, allra flesta 

gånger så har jag gjort det". (Intervjuperson 3) 

 

Intervjuperson 6 svarade lite “nekande" på frågan, som hen själv uttryckte det, om hen valt att 

arbeta trots upplevd psykosocial ohälsa. Hen beskrev en period i sitt liv då en nära anhörig 

nyligen hade blivit allvarligt sjuk, och då hen i samma veva började tvivla på sitt arbete som 

socialarbetare. För att få reda på det, tog hen tjänstledigt från arbetet och gjorde annat som 

hen tyckte vara meningsfullt just då. Vi förstår detta utifrån salutogenetisk teori i samband 

med citatet: "Personer med stark KASAM har snarare lättare att låta känslorna komma upp till 

ytan och ge öppet uttryck åt dem istället för att tränga bort dem. På så vis blir det lättare både 

att handskas med det instrumentella problemet och att klara av känsloregleringen" 

(Antonovsky, 2005, ss. 201-202).  Vi förstår det som en självinsikt hos intervjupersonen, en 

förmåga att bryta och/eller ta en paus innan den psykosociala hälsan försämras till att bli 

ohälsosam. Denna insikt förstår vi även hos intervjuperson 3 som förvisso tydligt svarade att 



 

 

 

21 

 

hen inte upplever att hen har mått psykosocialt dåligt och behövt vara hemma på grund av det, 

men har under perioder i livet valt att gå ner i arbetstid då det har varit påfrestande situationer 

i privatlivet och hen upplevde sig behövas mer i privatlivet. 

Sammanfattningsvis förstår vi att samtliga intervjupersoner har en stark KASAM då de 

tillämpar olika copingstrategier som vi kommer att presentera mer nedan. Samtidigt finns det 

perioder i deras liv som har varit mer påfrestande och i vissa fall lett till upplevelser av 

psykosocial ohälsa. Då intervjupersonerna har upplevt psykosocial ohälsa, har det bottnat i 

sådant som de själva inte kunnat styra över, men som ändå händer i livet. Exempelvis 

närståendes sjukdom och/eller bortgång, upplevd stress i förhållande till arbetsmängd kontra 

arbetserfarenhet samt hotsituation gentemot sig själv och familj. Trots dessa motgångar i livet 

valde intervjupersonerna att arbeta, en av dem sjukskrev sig och idag upplever de sig må 

psykosocialt bra. Återhämtningen förstår vi utifrån att intervjupersonerna har stark KASAM, 

och att svårigheterna i arbetet etcetera kompenserades av KASAM i privatlivet. Det är 

nämligen "styrkan i KASAM hos den individ som upplever dessa händelser som bestämmer 

om följderna kommer att vara skadliga, neutrala eller hälsobringande." (Antonovsky, 2005, s. 

59), där stark KASAM ofta innebär hälsobringande följder. Ett exempel är att Intervjuperson 

7 hanterade situationen genom att be om hjälp av chefen att lösa arbetssituationen. Hen tog 

inte på sig skuld för att inte klara av arbetsbelastningen, utan förklarade det med avsaknad av 

erfarenhet och för henne otillräcklig introduktion i arbetet. Ytterligare ett exempel är det vi 

tolkar som personlig insikt hos Intervjuperson 3 och 6, det vill säga att de respekterar sina 

känslor att ibland vara otillräckliga och gör något åt det. Exempelvis genom att omstrukturera 

sin tid i livet, och lägga över viss energi från delen arbetsliv till delen privatliv om det behövs 

för livet i helhet, samt gå ner i arbetstid.  

 

 

3.3 Livet som helhet 

I tidigare forskning visade Pasupuleti m.fl. (2009) att otillfredsställelse på arbetet, snarare än i 

privatlivet, är det som påverkar graden av socialarbetarens livstillfredsställelse. Även 

Antonovsky (1991;2005) menar att individens roll i arbetet och erfarenheterna därifrån är 

överförbara och påverkar andra livsområden, men att arbetet och hur individen förhåller sig 

där är det livsområde som är avgörande för KASAM. I relation till det, uppgav flera av våra 

intervjupersoner att det är svårt att dra en skiljelinje mellan den psykosociala hälsan på arbetet 

och den i privatlivet, då man som människa sällan är antingen socialsekreterare eller 

privatperson, utan en kombination av dessa roller. Flera av intervjupersonerna menade att 
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måendet i både arbetsliv och privatliv påverkar den övergripande psykosociala hälsan, men att 

de, till skillnad från tidigare forskning och Antonovsky, särskilt upplever att det är privatlivet 

som påverkar och till viss del styr hur man upplever sin psykosociala hälsa såväl på arbetet 

som generellt. Så här uttryckte intervjuperson 8 det: 

 
“... Jag tror väl att människor är någon sorts helhet, man är väl inte bara sitt jobb och man är 

väl inte bara sin privatperson. Man är inte bara sin familj, utan det är olika delar av ens 

tillvaro som samspelar. Och blir man sjukskriven [...]det är mer än bara jobbet som inte 

funkar, sammantaget gör det att man inte mår bra, tror jag att det kan vara många gånger. 

Så har man en tuff situation där man inte trivs och inte får någon uppbackning så kanske det 

räcker med att bara ha ett dåligt jobb för att man ska sjukskriva sig och må dåligt. Men ofta 

tror jag att det är så har man en stabil och bra tillvaro omkring sig så klarar man av tuffa 

perioder på jobbet också. Så tror jag det kan vara. I alla fall är det faktorer som gör att man 

kan hantera det bättre.”  

 

Ytterligare ett par intervjupersoner nämnde vikten av inställningen att "arbetssituationen äger 

en inte" och "man är inte sitt arbete". Även Intervjuperson 3 sade att man som yrkesverksam 

är mer än bara socialsekreterare, att det handlar om "multipla faktorer" och förklarade att det 

är svårt att "peka ut att den saken är så och så viktig och den saken är si och så viktig, utan jag 

tror att många av de här faktorerna gör hur det sen blir. Det är svårt att ta ut något 

(specifikt)!". Vidare sade hen: 

 

"... jag tror att det handlar om ett tips om att [...] titta på sitt eget liv. [...] Mår man inte bra 

hemma så mår man inte bra på jobbet heller, tror jag. Jag tror att en del av de här 

arbetssituationerna [...] är inte riktigt relevanta ibland för det handlar om hur man mår som 

människa och hur man lever sitt liv hemma. Ligger man i skilsmässa, har min man cancer 

[...] Mycket sånt som präglar ens arbete och nu blir det ju risk när man säger så att man inte 

alls tittar på arbetslivet och så och man faktiskt ser vad som är fel, men det är inte riktigt så 

jag menar. Vi är människor som inte bara är den arbetande människan utan den arbetande 

människan är ju påverkad av en massa andra saker. Vad man har med sig i bagaget sen man 

föddes, och egentligen sin personliga läggning och allt detta. Hur sårbar man är som person 

och det är ju en läggningsfråga, en personlighetsfråga och sen kan man säkert träna det på 

olika sätt, man kan gå i terapi man kan hålla på. Men jag tror att vi är betingade lite från vi 

är små till vad vi blir bra på och inte bra på, hur sköra vi är och så. Och det följer ju 

naturligtvis med en in i arbetssituationen också. (Intervjuperson 3) 

 

Hen gjorde ytterligare en koppling mellan privatlivet och arbetslivet genom att förklara att när 

hen fick barnbarn påmindes hen om hur det är att ha barn i familjen och genom det så 

förbättrades förståelsen och förhållningssättet till familjerna i arbetet. Det förstår vi utifrån 

Antonovskys (2005) "livshändelsestressorer" (s. 59), där bland annat tillkomsten av en ny 

familjemedlem ingår. Sårbarheten, som Intervjuperson 3 nämnde, är även något som 

Intervjuperson 4 belyste.  
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"Egentligen, jag vet ju inte om det spelar så väldigt stor roll vilket arbete man än har, om 

det skiljer så hemskt mycket [...] Har man det jobbigt av olika skäl så tror jag det är väldigt 

svårt att arbeta med nästan vilket jobb som helst. För det blir jobbigt ändå [...]. Det 

påverkar ju allting enklare om man är mer sårbar [...]. Sen kan man bli hårt påfrestad och 

mer sårbar på grund av det. Kanske att man har en bild av att det här yrket skulle vara mer 

utsatt av psykosociala skäl då, men är man redan från början [...] mer sårbar, så tror jag, då 

finns det ju större risk. Jag upplever inte att jag är det (sårbar), från början heller." 

(Intervjuperson 4) 

 

I tidigare forskning belyser Collins (2007) detta, att människor är olika mottagliga för stress, 

utifrån situation och mående i dagsläget. De båda socialsekreterarnas upplevelser av mycket 

god respektive god psykosocial hälsa förstår vi genom Intervjuperson 4:s förklaring att hen 

själv inte ser sig själv som sårbar och att Intervjuperson 3 upplevde sig ha "bra ärftliga 

förutsättningar" för psykosocial hälsa. Vi tolkar det dels som att intervjupersonerna är 

medvetna om hur de själva fungerar och reagerar i olika situationer, vilket Collins menar är 

ett sätt att hantera och undvika psykosocial ohälsa. Det kan även tolkas utifrån 

intervjupersonernas starka KASAM, då människor med stark KASAM bättre aktiverar 

motståndsresurser och hanterar motgångar i livet smidigare, jämfört med människor med svag 

KASAM.   

Intervjuperson 4 belyste vikten av privatlivets avgörande inverkan på den psykosociala 

hälsan.  

 
“Ja, det måste funka hemma. Så att man kan arbeta i lugn och ro. Så att privatliv, ofta, är 

det som skapar det dåliga måendet och sen är det svårt att jobba med någonting som till 

exempel det här om det inte är tryggt och bra hemma.”  

 

I förhållande till Antonovsky (1991;2005) förstår vi vår empiri, såsom att privatlivet 

upplevdes vara det avgörande livsområdet för psykosocial hälsa, på olika sätt. Han menar att 

arbetet är avgörande för en människas KASAM, men att det finns undantag där andra 

livsområden för vissa människor kan vara överordnade, och erfarenheter från arbetet är då 

underordnat i inverkan på KASAM. Samtliga av våra intervjupersoner kan, utifrån det, ses 

som sådana "undantag" då de upplevde att privatlivet är avgörande för hälsan. Ett annat sätt 

att förstå vår empiri är att utgå från Antonovskys tankar om postindustrialistiskt samhälle. I 

båda upplagorna av boken "Hälsans mysterium" från år 1991 och år 2005 menar han att 

samhället är på väg mot förändring mot postindustrialismen där arbetsetiken spelar mindre 

roll, och andra livsområden kan då komma att spela större  roll för övergripande KASAM. 

Arbetet ses då endast som ett arbete, en plats där människan ägnar mycket tid, men som 

han/hon lämnar när han/hon kommer hem. Vår empiri kan sålunda förstås utifrån att våra 

intervjupersoner befinner sig i det som Antonovsky menade känneteckna ett postindustriellt 
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samhälle. Det är mycket möjligt att samhället har genomgått sådana förändringar under de 22 

respektive 8 år som det har gått från att boken skrevs (år 1991) och släpptes i nytryck (år 

2005) fram till idag. 

Vid ett annat tillfälle under intervjun, sade intervjuperson 4 att  

 
“jag tänker väl att jag kommer aldrig att ha det mer intensivt än vad jag har det nu, hoppas 

jag i alla fall. För nu är det väldigt intensivt hemma, det är intensivt på jobbet, men det 

går.”. 

 

Vederbörande intervjuperson syftade till familjen med bland annat små barn och ett hus som 

håller på att renoveras när hen talade om sitt stressiga privatliv. Intervjupersonen förstår vi i 

förhållande till vilken typ av stressor som vederbörande upplevde. Intervjupersonen (bland 

flera) menade att om man inte mår bra hemma så påverkar det även måendet på arbetet 

negativt (se s. 23). Det exemplifierades med vederbörandes ord ovan om att det för 

närvarande var "väldigt intensivt hemma" och "på jobbet, men det går". Trots den stressiga 

totala livssituationen, uppgav hen att hen "ytterst sällan" mår dåligt på grund av 

arbetssituationen. Det är bland annat det som avgör vår tolkning, utifrån salutogenetiskt 

perspektiv, att vederbörande intervjuperson upplevde det stressiga i livet som positiva 

stressorer, där hen kunde se den nuvarande livssituationen som en fas i livet, som inte 

kommer vara bestående livet ut. Genom det, uttryckte intervjupersonen känslor av både 

begriplighet och hanterbarhet såväl som meningsfullhet över livssituationen och har därmed 

stark KASAM (Antonovsky, 1991/2005).  

Vederbörande intervjuperson förklarade även sin goda hälsa utifrån sin inställning till 

sig själv och arbetet, det vill säga att hen sätter rimliga krav på sig själv i arbetet och är 

medveten om hur mycket uppgifter hen klarar av utifrån sin livssituation.  

 

"... 'duktig-flicka-syndrom' finns det någonting som det ofta kallas. [...]För höga krav och 

prestation. Man kan inte hitta en bra nivå på det utan man ska bara hela tiden göra allting 

perfekt. Det här är kanske inte ett jättebra yrke om man har den inställningen, för då finns 

det ingen gräns för vad, när man skall sluta jobba med någonting eller när man skall bli 

nöjd. Jag blir nöjd när jag är på en lägre nivå än så. " (Intervjuperson 4) 
 

Hen förklarade att om en arbetsuppgift inte är klar innan deadline så  

 

"finns det en förståelse för det också (från chefens håll). Det är inte bra, men det går att 

förstå. Och då får man försöka fixa det på ett sätt som fungerar. Istället för att vända ut och 

in på sig [...] Det är viktigt att tänka att 'det här är bara arbete'.". (Intervjuperson 4) 

 

Utifrån intervjupersonens inställning till och sätt att hantera motgångar, tolkar vi det återigen 

som att hen har en stark KASAM. Vi förstår inställningen till livet och sig själv som en resurs 

för hen att hantera händelser i livet. Citatet kan fungera som exempel på Antonovskys 
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(1991/2005) postindustriella samhälle. Likaså, tolkar vi det som att ytterligare en resurs var att 

chefen och kollegor upplevdes vara förstående över att det finns ett liv även utanför 

arbetsplatsen bland annat vad gäller vård och omsorg av barn, däri en förståelse för att 

vederbörande intervjuperson inte har möjlighet att arbeta övertid i och med hämtning av barn 

på dagis etcetera. Intervjupersonen menade att hen utifrån sin nuvarande livssituation måste 

tillåta sig att våga lägga över arbetsuppgifter som man inte själv hinner med på sina kollegor. 

 

"Har man inga barn eller annat att ta ansvar för hemma så är det ju klart lättare att ordna till 

dem sakerna. Nu har jag väl haft turen också för jag har hamnat i ganska få sådana 

situationer [...], akuta saker samma kväll och sådär. Och det finns nästan alltid någon 

annan som kan (ta akuta ärenden och jobba över vid behov). Det får man ju också vara 

noga med att tänka att allting måste man inte göra själv." (Intervjuperson 4)  

 

Oavsett hur hemförhållandena ser ut, belyser även intervjuperson 5 vikten av att inte arbeta 

övertid för ofta. Det handlar om att inte sätta det i system, utan att sätta gränser för sig själv 

hur mycket man hinner med och klarar av i arbetet i relation till den arbetstid man har, för att 

upprätthålla psykosocial hälsa generellt.  

 

"... att inte jobba över så mycket, för man skulle kunna det i detta jobbet. Jag skulle kunna 

sitta här till sent på kvällarna, ganska ofta, för det är mycket att skriva och så. Men att tänka 

att man har den arbetstiden man har. [...]Det tycker jag (är viktigt) för då tror jag inte att 

man  håller i längden om man sitter och jobbar till sju varje kväll liksom, eller inte tar lunch 

så där. Det tror jag inte funkar." (Intervjuperson 5) 

 

Intervjupersonen lyfter här att det är viktigt att ta igen sin övertid vid ett annat tillfälle, och 

förklarade att det kan personalen göra genom flextid. Detta belyste också intervjuperson 2 

som en viktig faktor i sitt psykosociala välmående, då hen upplevde flextiden som en del i att 

arbetet är självständigt, trots vissa begränsningar med klienter och arbetsuppgifter . 

Även Intervjuperson 6 menade att det är viktigt att hitta sin egen nivå och sina egna 

gränser och i det gäller det att förhålla sig till och lyssna på sig själv och inte jämföra sig med 

vad och hur mycket andra kollegor klarar av i sitt arbete. Hen uppgav att det här också är 

viktigt att kunna ge sig själv "cred" även för de små framstegen tillsammans med klienten. 

Intervjuperson 7 menade att det handlar om att man ”inte är för hård mot sig själv helt enkelt” 

men att detta är ”lättare sagt än gjort”. Här är ytterligare exempel, bland våra intervjupersoner, 

på att det är betydelsefullt att lyssna på sig själv och sätta egna gränser därefter: 

 

"... det är väl just det att man ska våga lyssna på sig själv [...] blir det för mycket så kan 

man kanske gå ner lite i arbetstid , alltså vara lite vaksam innan det är för sent eller så." 

(Intervjuperson 5) 

 

"... man skall se sin egen del, alltså det man kan göra i sin egen livssituation. Och samtidigt 

har ju arbetsgivaren naturligtvis ett ansvar, men man får inte glömma det egna. För jag tror 

det är, man måste skydda sig själv." (Intervjuperson 1) 
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Trots kraven gäller det också att tillåta sig själv att göra fel, menade en av 

intervjupersonerna. 

 

"... man vill ju inte göra fel! Men det gör man ju! Alltså hela tiden stupar man ju huvalöst, 

när man gör fel, så. Och det får man kanske inte vara så rädd för heller då. Eller, förlåta sig 

lite för att det blir fel. [...] Och så blir det ju när man har jobbat ett tag. När jag tittar 

tillbaka och ser det som jag blev hysterisk för och fick ångest för och inte kunde sova för 

innan så kan jag ju le lite så och klappa mig själv på huvudet och säga: 'ja, det var då det.". 

[...] Idag är det andra grejer som man inte kan sova för och så. [...] Alltså det handlar ju om 

ens egna utveckling hela tiden." (Intervjuperson 2) 

 

Då intervjupersonerna uppgav att den generella livssituationen påverkar deras psykosociala 

mående i arbetet och att det är olika under livets gång, tolkar vi det i ett större sammanhang 

som att svaren troligen hade varit andra om vi hade intervjuat socialsekreterarna under en 

annan period i livet. Även en annan tidpunkt i den nuvarande livsperioden hade troligen 

genererat andra svar om situationen i hemmet eller arbetet hade påverkat socialsekreterarna 

som individer negativt. För socialsekreterarna som har små barn hade det kanske räckt med att 

maginfluensa bryter ut på förskolan och man får stanna hemma på grund av vård av sjukt 

barn, för att livssituationen skall upplevas annorlunda i samband med just den/de dagarna.  

Vissa faktorer som våra intervjupersoner har uppgett vara hjälpande för att upprätthålla 

psykosocial hälsa är kopplade till varandra, då både arbetsliv och privatliv är delar av 

helheten. Däribland finns kopplingen mellan faktorn att ha förmågan att koppla bort arbetet 

när man är hemma och faktorn "berikande fritid", det vill säga en fritid som ger utrymme för 

specifika intressen exempelvis träning/motion. Majoriteten av intervjupersonerna nämnde 

förmåga att koppla bort arbetet när de är hemma som en hjälpande faktor. Intervjuperson 3 

benämnde detta som att "fokusera" på arbetet och "avfokusera" arbetet på fritiden. För att 

kunna koppla bort arbetet hemma lyftes "berikande fritid" fram som en viktig faktor. 

Intervjuperson 8 sade "Har man många andra saker då är det lättare att koppla bort jobbet.".  

Intervjuperson 5 lyfte fram motionen och att ingå i något socialt sammanhang som viktigt för 

hen. 
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"... bara en så enkel sak som att röra på sig till exempel gör ju skillnad tycker jag. Det 

märker jag i perioder jag tränar eller inte tränar, då är man ju piggare och får mindre ont 

[...] Men så är det också hur man har det privat. [...]  Jag tror att det är viktigt att man trivs 

med sitt privatliv. [...] Att ha kanske sammanhang där man trivs. För någon period då 

kände jag att jag hade så mycket på jobbet, då var jag sådan där 'Nej, jag måste bara vara 

hemma', liksom,  'man ska bara vila på helgen' och så, men då kunde jag känna att jag var 

lika trött när jag kom tillbaka för då är det lätt att man bara går och tänker på jobbet och så. 

[...] (Det är viktigt) Att inte bara vara hemma och vila sig, utan ha ett socialt sammanhang 

också." (Intervjuperson 5) 

 

I samband med förklaringen av "fokusera" och "avfokusera" arbetet, sade Intervjuperson 3 att 

det även handlar om förmågan att inte älta kring sina ärenden, för att kunna "avfokusera" 

arbetet på fritiden och må psykosocialt bra. Hen förklarade att det är en kvinnogrej att älta, 

medan män inte gör det i samma utsträckning. Bland våra intervjupersoner stämmer det, att 

män har lättare att släppa tankarna på arbetet i sitt privatliv medan kvinnor sade att de 

tenderar att älta och ta med tankarna hem. Intervjuperson 2 poängterade att det inte behöver 

vara dåligt att faktiskt tänka på arbetet även på fritiden då "tankarna kommer och anfaller en 

så där lite då och då. När man inte är beredd" för att kunna släppa det i längden. 

Intervjuperson 4 menade att det handlar om hur man är som person, om man har lätt att släppa 

eller inte. Hamama (2012) angav en annan könsskillnad i sin studie, där kvinnor framhålls 

som att har sämre förutsättningar än män att må psykosocialt väl. Vi har även en föreställning 

om könskillnader i upplevelsen av psykosocial hälsa, exempelvis att kvinnor som lever i en 

familj med små barn upplever sin psykosociala hälsa annorlunda än män i samma situation. 

Detta, med tanken att kvinnor och män upplever, har och/eller tar olika ansvar i familjen och 

hemmet parallellt med förvärvsarbete. Det är här fråga om könskillnader i större omfattning 

än vad vi har fått fram data som behövs för att styrka vår föreställning, men vi vill lyfta det 

som förslag till fortsatta studier inom området. 

Det finns även en koppling mellan faktorerna "berikande fritid" och "friskvårdstimme", 

det vill säga en timmes träning en gång i veckan på arbetstid, som faktorer för att upprätthålla 

psykosocial hälsa.  

 

"... vi har ju en friskvårdstimme i veckan [...] man får en timme av arbetstiden för att göra 

någon fysisk aktivitet. Det tycker jag är bra, om man vill gå en promenad eller så där så går 

det bra. [...]Så finns det något sånt friskvårdsbidrag också [...] om man går och tränar så 

kan man lämna in kvitto och så får man en del tillbaka, en viss summa av det. " 

(Intervjuperson 5) 
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3.4 Faktorer i privatlivet 

Trots att arbetsliv och privatliv är svåra att dra en skiljelinje mellan så uppgav 

socialsekreterarna vissa faktorer som särskilt kopplade till privatlivet för att upprätthålla sin 

psykosociala hälsa. Det som särskilt lyftes fram var privatlivet utifrån familjesituation och 

"berikande" fritid, då det med fritid menades olika individuella intressen.  

Intervjuperson 8 pratade om människan som "helhet" och menade att "en stabil och bra 

tillvaro omkring sig" underlättar när det gäller att hantera tuffa perioder på jobbet (se s. 22). 

Med den "stabila" och "bra" tillvaron menade hen bland annat en fritid bestående av träning 

och umgänge med familjen. Överlag, tolkar vi det som att intervjupersonernas KASAM i både 

arbetslivet och privatlivet kompletterar varandra. Det vill säga att om det är bra inom både 

privat- och arbetsliv så upplevs stark KASAM i livet som helhet, men om det upplevs finnas 

motgångar i någon av livsdelarna så kan den andra delen kompensera den förra. Vi förtydligar 

här att våra intervjupersoner upplevde att det är privatlivet som har störst inverkan på den 

generella psykosocial hälsan och däri KASAM, till skillnad från arbetslivet som Antonovsky 

och tidigare forskning lyfter fram. Intervjupersonerna uppgav olika sätt att få motion och 

träning på, till exempel promenader som Intervjuperson 5 sade, eller cykelturen till och från 

arbetet som Intervjuperson 3 sade. Utöver träningen, tyckte samtliga intervjupersoner att det 

är viktigt att ha umgänge med familj och/eller vänner, vilket stämmer överens med socialt 

stöd utanför arbetet som Shier och Graham (2010) framhåller. För de intervjupersoner som 

hade familj, upplevdes det som naturligt att lägga undan tankarna på arbetet när de kom hem 

till familjen då istället familjen fick all uppmärksamhet. För andra intervjupersoner handlade 

det om att hitta den sociala gemenskapen i vänner. Intervjuperson 7 sade: 

 

"Jag märker ju att träning hjälper ju mig jättemycket att stressa ner, efter jobbet [...] Det 

vill jag gärna kunna göra tre gånger i veckan för att behålla, för att inte vara så stressad då 

och sen det sociala att man efter jobbet kanske kan träffa vänner och kanske börja tänka på 

någonting annat. Och inte kanske gå hem till en tom lägenhet. [...] Man hittar strategier, 

liksom. [...]  Nu har jag ju inte familj, annars kanske det hade varit att man hade allt fokus 

där då när man kommer hem, men eftersom jag lever ensam så får man hitta andra 

strategier."  

 

En intervjuperson förklarade sin hälsa med att hen tar hand om sig själv och är tillfreds med 

sin livssituation, både vad gäller motion, bra socialt nätverk och boendesituation. 
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"Jag sköter om min kropp om man säger så. Jag tycker om fysisk aktivitet. Jag mår bra utav 

det. Det märker jag hjälper mig jättebra. Det här med att sova och såna saker, det 

underlättar jättemycket med den fysiska aktiviteten. Jag har ett gott liv, jag har vänner, jag 

har familj. Alltså, jag har ett bra nätverk runtomkring mig och det är klart att det hjälper ju 

upp det också. [...] Jag bor bra [...] Jag bor som jag vill. Alltså jag har liksom inget som jag 

är i övrigt att önska så att säga. Jag klarar mig! (Intervjuperson 2) 

 

Intervjuperson 4 var den enda som nämnde visat stöd hemifrån gentemot sin arbetssituation 

som en hjälpande faktor för psykosocial hälsa och förklarade det med att dennes livskamrat  

har kunskap och erfarenhet från yrkesområdet och att hen därigenom 

 

"kan få utlopp för arbetssituationen även hemma. Man kan beskriva en situation som man 

jobbar i, hemma, och faktiskt få förståelse och råd också, hur man kan tänka.". 

(Intervjuperson 4)   

 

Intervjuperson 2 talade om frihet i förhållande till sig själv och förklarade att hen fick barn 

som ung, vilket har gjort att hen fått möjlighet att skapa sitt "eget liv" i vuxen ålder, samtidigt 

som hen upplevde sig själv som ung och frisk. På liknande sätt förklarade Intervjuperson 1 sin 

livssituation utifrån att inte ha några andra "plikter" utanför sitt arbete. Istället kan hen ägna 

sig åt saker på fritiden som är betydelsefulla för hen själv. Sådana livsfasbyten kan upplevas 

stressande och intervjupersonerna hade lika gärna kunnat blir "offer" (Antonovsky, 1991, 

s.45) för sin nya livssituation, men istället fann de meningsfullhet och sysselsättningar som är 

anpassade till den nya livsfasen. Det förstår vi med deras starka KASAM, som underlättar 

deras sätt att hantera och finna motivation i sin livssituation.    

Generellt vad gällde fritiden, menade Intervjuperson 4 att det gäller att hitta "någon 

form av fritid som, någon gång i alla fall, ger lite vila och avkoppling". För Intervjuperson 6 

handlade det om att ägna sig åt kreativa sysslor, hunden och studierna.  

Intervjuperson 3 menade att fritiden bör ägnas åt sådant som man tycker är kul och 

berikande för sin egen del, varpå hen bland annat medverkade i ideella föreningar. I dem 

sammanhangen kände hen sig betydelsefull, samtidigt som hen lärde sig nya intressanta saker 

och utvecklades som människa. Dessutom kunde hen här själv välja hur mycket tid och energi 

som skulle läggas ned i föreningen. Hen uppgav att det i alla sammanhang är viktigt att sluta 

innan intresset blir en belastning. Det förstår vi med hjälp av meningsfullheten i 

salutogenetisk teori.  
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3.5 Faktorer i arbetslivet 

Av Pasupuleti m.fl (2009) framgår att vantrivsel på arbetsplatsen och upplevd stress och 

ohälsa i arbetssituationen ofta går hand i hand. Utifrån det hade vi en tanke och förförståelse 

om att socialarbetare som upplever sig ha god psykosocial hälsa upplever arbetssituationen 

och trivseln på arbetsplatsen som god. Våra intervjupersoner styrker vår tanke, då samtliga av 

dem dels sades uppleva sin psykosociala hälsa som "bra"/"god" i skiftande skala utifrån sina 

egna definitioner. Dels lyfte intervjupersonerna fram att de trivs i sin arbetssituation där de 

bland annat upplevde bra relationer och sammanhållning inom arbetsgruppen och socialt stöd 

från kollegor och chef, och att stämningen i arbetsgruppen därigenom var bra. Intervjuperson 

2 upplevde sig till exempel ingå i en "väldigt bra arbetsgrupp" där "sammanhållningen i 

gruppen är fantastiskt bra". Intervjuperson 6 beskrev sin arbetsgrupp som bra utifrån att det är 

en liten grupp "med en anda av omtanke" och att de sällan är sura mot varandra utan har en 

"ganska god" stämning med god och nära relation till varandra. Hen upplevde också att 

chefen fanns tillhands för rådfrågning och avlastning i arbetet. Intervjuperson 3 förklarade sin 

"mycket goda" psykosociala hälsa med handledning, bra arbetsgrupp och arbetsledning. 

 

"... Och eftersom man har handledning på jobbet, man har en bra arbetsgrupp, man har en 

bra arbetsledning då är det inte svårt att gå hem, inte för mig i alla fall, och koppla av. Men 

däremot är det intriger, är det skit i en arbetsgrupp då är det mycket lättare att ta med det 

hem. Och jag har varit lyckligt lottad, i de flesta arbetsgrupper jag har varit i [...] med bra 

kvinnliga chefer så har det fungerat väldigt bra alltså." (Intervjuperson 3) 

 

Det sociala stödet som våra intervjupersoner upplevde sig få från kollegor och chef i arbetet 

och i privatlivet av vänner och familj, uppgav de vara viktigt för att upprätthålla den 

psykosociala hälsan. Intervjuperson 4 jämförde sin nuvarande arbetssituation med 

erfarenheter från stressigare arbetssituationer, och dess inverkan på arbetsgruppens 

sammanhållning.  

 

"Det var någon period då alla i princip stängde in sig på sina rum för att skriva. Man hinner 

inte prata med varandra. [...] Varken prata om ärenden egentligen eller det där småpratet 

som faktiskt också är väldigt viktigt. Och då går det till en viss gräns, [...] då märker man 

att det är inte bra längre. Och där är det ju viktigt att, dels att chefen förstår det och ser det 

och att man kan prata om den situationen i gruppen, att man har det som ärende på sina 

möten och sådär." (Intervjuperson 4) 

 

Citatet visar att mellanmänskliga relationer är viktiga för att arbetssituationen skall fungera, 

vilket Shier och Graham (2010) belyser, och för att den enskilde arbetaren skall uppleva 

psykosocial hälsa. Det stämmer även överens med Colins (2007) hälsofrämjande coping-

strategier som innebär gruppstöd och individuellt stöd mellan kollegor och mellan chef och 
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medarbetare, samt olika former av grupphandledning som också Shier och Graham (2010) 

belyser som motverkande faktorer för psykosocial ohälsa. Utifrån det, hade vi en förförståelse 

om att handledning upplevs som verkningsfullt för att upprätthålla psykosocial hälsa, och det 

förvånade oss att endast två intervjupersoner spontant nämnde handledning som en viktig 

faktor. Vår förförståelse gjorde att vi som intervjuare frågade intervjupersonerna om de har 

handledning, om de inte själva tog upp det som en hjälpande faktor. Det visade att totalt sex 

av våra intervjupersoner har handledning i sin arbetsgrupp med en extern handledare var 

tredje eller var fjärde vecka och att det var blandade tankar om handledning i sig var en faktor 

till god hälsa. Enligt salutogenetisk teori är människor i behov av olika individuellt anpassade 

resurser för att kunna hantera händelser som man ställs inför/utsätt för i livet, däri även 

privatlivet. Vad gäller intervjupersonernas olika upplevelser av handledning som olika 

betydelsefull för den individuella hälsan, kan det förstås utifrån att handledningen snarare 

utgör en åtgärd från arbetsgivaren än en fungerande resurs för personalen. Det är med andra 

ord viktigt att uppmärksamma de faktorer som socialarbetarna själva upplever som 

fungerande faktorer för att upprätthålla psykosocial hälsa. 

Intervjuperson 2, som inte hade handledning, sade att hen inte kände något behov av det 

och motiverade det med sin låga grad av klientkontakt jämfört med vad andra 

socialsekreterare har. Däremot framhölls en nära och tät kontakt med den närmsta kollegan 

och deras möten med chefen för att stämma av arbetssituationen, i likhet med betydelsen av 

mellanmänskliga relationer som Jönsson (2005) och Shier och Graham (2010) belyser, som 

hjälp för att upprätthålla psykosociala hälsa.  

Colins (2007) och Hamama (2012) lyfter fram känsla av utrymme och möjlighet till 

personlig utveckling och självuppfyllelse, handlingsutrymme och utmaningar i arbetet som 

motverkande faktorer för psykosocial ohälsa. Flertalet av våra intervjupersoner uppgav att 

arbetet upplevdes som utmanande och att de upplevde ansvar och möjlighet att själv utforma 

sitt arbete med klienterna och därigenom utvecklas i sin yrkesroll, vilket främjade psykosocial 

hälsa. Särskilt handlingsutrymmet framtolkar vi i intervjupersonernas svar om ansvaret i 

arbetet inför sina arbetsuppgifter, gentemot kollegor och chef såväl som inför klienterna.  

 

"En annan faktor [...] har med trivsel på sin arbetsplats att göra och det har med 

bestämmandegrad, alltså beslutsmässigheten i sitt arbeta (att göra). [...] Du både får ta 

ansvar och det kan ju naturligtvis vara tungt ibland, men det ger en också en viss frihet att 

man är litad på, att man betraktas som bemyndigad att ta det ansvaret och så. Och att jag 

tror att på den nivån som vi ligger och som vi jobbar så tror jag att det är hälsobringande att 

ha en hög beslutandenivå så att säga. Förlåt, en hög delegation kanske man skall säga." 

(Intervjuperson 3) 
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"Jag tror, för mig handlar det om att jag kan påverka min arbetssituation. Och då menar jag 

både på arbetet, men också att jag har olika delar. Jag jobbar x % här och så har jag andra 

delar också. Och för mig blir det väldigt stimulerande att få utveckla olika sidor av mig, och 

som ställer olika krav på mig. Det gör att jag känner tillfredsställelse i jobbet. Ja, jag blir 

sporrad av att få göra olika saker. Och inom just det här jobbet, den här %  som jag har här 

så har jag en stor frihet att prioritera i de ärenden som jag känner att det emotionella trycket 

är högst. Och där jag bäst gör nytta. Och jag kan jobba på så många olika sätt beroende på 

vad familjen behöver. Jag har möjlighet att möta familjen på den nivå där den är. Är det en 

familj som har väldigt svårt med tilliten så kanske jag måste börja med att fråga om det är 

någonting som jag kan hjälpa dem med." (Intervjuperson 6) 

 

Handlingsutrymme under ansvar är något som även problematiseras då det finns förtryckta 

formulär med rubriker som skall fyllas i av socialsekreterarna i arbetet med klienterna. 

Intervjuperson 4 menade att socialsekreterare genom handlingsutrymmet själva "bestämmer" 

vad som är viktigt och tillräckligt att dokumentera, men att hen upplever att vissa 

socialsekreterare använder sig av formulären som en given mall där det är svårt att avgränsa 

vilka rubriker som är relevanta och tillräckliga för den enskilda individen. I 

människobehandlande organisationer är det svårt att mäta resultat i arbetet, och då är 

dokumentationen från utredningar de "resultat" som syns. Kopplat till salutogenes kan det 

förstås utifrån hur viktig socialsekreteraren känner sig i sitt arbete, att det man gör är viktigt 

för verksamheten och klienterna, och för sig själv.  

Även intervjuperson 8 belyste att man som handläggare har ett ansvar för sina behov. 

Att man som individ har olika behov av stöd från chefen, och att man måste efterfråga och 

”kräva” stödet för att få förståelsen för sitt behov.   

 

"... det är ju såklart viktigt att man blir lyssnad på och får gehör för sina tankar och så. Jag 

har en chef som lägger stort ansvar på handläggarna och som har stort förtroende för 

handläggarna och jag som har jobbat ett tag känner mig rätt bekväm med det, att det inte är 

någon som tittar mig över axeln och så. Sen finns det nog andra som är mindre erfarna och 

har behov av mer styrning och handledning och stöd och såhär, som saknar det kanske”. 

(Intervjuperson 8) 

 

En intervjuperson beskrev stödet och förståelse från såväl chefen som kollegorna inför sin 

egen arbetsprestation som väldigt betydelsefull och poängterade att det ofta är en själv som 

ställer de högsta kraven på sig själv i arbetet. 

 

"Det hjälper ju mig jättemycket att ha en chef som förstår, och en arbetsgrupp som 

förstår att man gör sitt bästa. Och man är ju alltid hårdast mot sig själv, tror jag. Eller 

jag är det i alla fall." (Intervjuperson 7) 

 

Hen upplevde chefen som särskilt stöttande då chefen i början av vederbörandes karriär, när 

hen mådde psykiskt dåligt på grund av arbetsbelastningen, hjälpte till med avlastning av 

ärenden.  
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"Jag ber ju hellre om hjälp än väntar för länge, absolut! Sen förstår ju jag tanken att man 

drar sig också för det, eftersom folk här i denna arbetsgruppen överlag har väldigt mycket 

att göra så då vill man inte störa. Så är det ju också." (Intervjuperson 7) 

 

I ansvaret låg även en känsla av plikttrogenhet gentemot arbetssituationen, som både 

intervjuperson 7 och 8 belyste som en faktor till deras höga frisknärvaro på arbetsplatsen. 

 

"Det är definitivt en del, min plikttrogenhet. Att jag är väldigt envis och vet väl av 

erfarenhet att ingenting blir bättre av att blunda. Utan, då är det bättre att ta tag i det, helt 

enkelt, på det sätt man kan. Så att det är mitt sätt att lösa, egentligen inte bara arbete utan, 

alla situationer i mitt liv. Att inte blunda, utan ta tag i det." (Intervjuperson 7) 

 

"... jag tror inte att jag är mer plikttrogen än någon annan egentligen, men får man ett 

ärende så är man ju ansvarig att driva det och sköta det själv. Det är ju ingen annan som gör 

det om inte jag är på jobbet, så man har ju ett ansvar mot dem man möter och träffar." 

(Intervjuperson 8) 

 

I ansvaret och den goda kontakten och relationen till kollegorna, fanns också tankar och 

känslor av lojalitet gentemot sina kollegor. I ett tidigare citat sade Intervjuperson 8 att när hen 

och familjen utsattes för hot, troligen inte hade blivit av med ärendet "så nästa person hade ju 

fått samma skit som jag, och man är väl lojal mot kollegor och så också" (se s. 19). 

Flertalet intervjupersoner påpekade att det är viktigt att man i yrkesrollen kan avgränsa 

vad som är ens eget ansvar och vad som är klientens ansvar i arbetet med denne. Man skall  

 

“... inte ta jobbet på för stort allvar heller, inte ta på sig ansvaret (för klienterna) för det är 

väldigt lätt, man får väldigt mycket i knät. Och man kan inte behålla det i sitt knä utan 

människor har ett oerhört stort ansvar för sina egna liv.”. (Intervjuperson 8) 

 

Intervjupersonen förklarade att det i vissa ärenden istället handlar om att hjälpa klienterna att 

förstå att det är de själva som i första hand måste beskriva vilken hjälp de önskar för att 

förändra sina liv, för att de tillsammans med socialtjänsten helt eller delvis skall kunna 

verkställa det. Intervjuperson 5 påpekade också det, och sade att det verkar tacksamt att som 

klient lägga över alla sina bekymmer på socialtjänsten men att man som enskild arbetare inte 

skall ta åt sig av det. I denna distans mellan sig som socialsekreterare och klienterna sades det 

även vara viktigt att kunna distansera sig från klienters missnöje. 

 

"Just det här med att förhålla sig till att människor inte alltid är nöjda med det man gör, 

[...] det är en övningssak, tycker jag mycket. [...] Hur man skall lära sig bemöta det. 

Och det är väl det som kan vara tufft i början att inte vara beredd riktigt på den tuffa 

miljön som det faktiskt är väldigt många gånger.” (Intervjuperson 7) 
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"... det är lätt att lägga på sig själv om det inte lyckas alltså, och så. Alltså, att man tar det 

för personligt, både det som går bra och det som går dåligt. Det gäller ju båda dem här 

bitarna, tror jag. Det har ju med att också inte göra sig så viktig för andra. Att det står inte 

och faller med mig. Så, men att det jag gör påverkar. Det måste jag vara jäkligt medveten 

om att allt jag gör det påverkar. Men, min betydelse kanske inte är hur stor som helst heller. 

Det är, att hitta den balansen. Det där är svårt, men [...] jag tror att det också har betydelse 

för hur man mår. [...] Man ska inte tro att man kan gå in i detta jobbet och inte tro att man 

inte ska ta detta personligt, för det gör man alltså. ” (Intervjuperson 2) 

 

Denna distans arbetar hen med hela tiden. Intervjuperson 6 uttryckte sig på liknande sätt: 

 

"De samlade erfarenheterna har gjort att jag någonstans vet att jag påverkar en liten del i 

en människas liv, men den människan har själv ansvar för sitt liv."  

 

Intervjuperson 2 upplevde att det är en "utmaning och det är jättespännande" i arbetet med 

klienterna då det, likt Intervjuperson 6 beskrev, handlar om att möta klienterna utifrån där de 

befinner sig. Likt Colins (2007) och Bringsén, Andersson och Eljertsson (2009), menade 

vederbörande intervjupersoner att klientkontaken utgör en stor del av utmaningen i arbetet. 

Intervjuperson 2 jämförde här sin nuvarande arbetssituation med låg grad av klientkontakt 

med tidigare arbeten då klientkontakten var högre. Hen förklarade att den psykosociala hälsan 

är bättre idag då klientkontakten är lägre, men att den inte heller var dålig förut. Däremot 

upplevde hen sig oroa sig mer för klienter och beslut i ärenden förut, då klientkontakten var 

högre. Detta stämmer överens med Jönssons (2005) studier om graden av hög klientkontakt 

kopplat till upplevd hög arbetsbelastning. I arbetet med klienterna, menade både 

Intervjuperson 2 och 6 att man som socialsekreterare måste ge klienterna tid innan man går 

vidare till nästa steg i insatsen. Att hela tiden "bromsa, gasa" som Intervjuperson 2 förklarade 

det. Likaså beskrev Intervjuperson 2 utmaning i samarbetet med kollegor från andra enheter, 

då de befinner sig i olika faser i arbetet med klienten. Vederbörande intervjupersoner svarade 

även att vidareutbildningar inom arbetsområdet är en viktig faktor. Genom utbildning 

utvecklas man som människa och Intervjuperson 6 uppgav att det i hela livet är viktigt att 

utvecklas inom sådana områden som intresserar en själv. Andra intervjupersoner menade att 

man hela tiden utvecklas som människa i och med erfarenhet och ny kunskap från arbetet och 

samarbetet med kollegor.  

Antonovsky (1991;2005) menar att en avgörande fråga i förhållande till graden av 

KASAM, är "om det finns livssektorer som personen själv upplever som viktiga" (2005, s.51). 

Särskilt viktiga allmänna sektorer uppgavs vara människans känslor, närmsta interpersonella 

relationer, huvudsakliga sysselsättning och existentiella teman. Oavsett vilka sektorerna är, 

skall de  upplevas vara meningsfulla "i den bemärkelsen att de upplevs som utmaningar, värda 

att investera energi i" (2005, s. 51)  för stark KASAM. Våra intervjupersoner uppgav att de 
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trivs på arbetet, att det enligt vissa är utmanande och att trots att det ofta är psykosocialt 

påfrestande så får man mycket tillbaka - man utvecklas som människa. Som tidigare nämnt, 

uppgavs även socialt stöd vara viktigt.  

De upplevda faktorerna i arbetslivet förstår vi även i förhållande till Antonovskys 

(1991/2005) fyra punkter "medverkan i socialt värdesatt beslutsfattande", "social 

uppskattning" av verksamheten där man arbetar, "belastningsbalans" och "förutsägbarhet" 

som klargör arbetssituationens inverkan på KASAM. "Medverkan i socialt värdesatt 

beslutsfattande" innebär att individen känner stolthet och glädje över arbetet samt frihet i och 

med handlingsutrymmet. Den "sociala uppskattningen" handlar om att individen känner sig 

uppskattad i förhållande till sig själv och sitt arbete i verksamheten, samt att verksamheten 

upplevs vara betydelsefull i samhället och att det arbete som arbetaren utför är en viktig del i 

verksamheten. "Belastningsbalans" innefattar de resurser, såväl materiella som icke-materiella 

(ex. socialt stöd) som finns tillgängliga för arbetaren och i vilken omfattning de är anpassade 

för den enskilde individen. Våra intervjupersoner uppgav liknande, men ändå olika, faktorer 

som hjälper dem att upprätthålla sin psykosociala hälsa. En skillnad mellan Antonovskys 

punkter och vår empiri är att de endast utgår från faktorer i arbetet som inverkar på KASAM, 

medan våra intervjupersoner menar att det finns hjälpande faktorer i såväl arbetet som i 

privatlivet. Det förstås utifrån att Antonovsky just menar att arbetslivet är det livsområde som 

är avgörande för en människas KASAM, medan vi utifrån våra intervjupersoners svar hävdar 

att privatlivet är det avgörande livsområdet för dem. Här, i detta avsnitt, handlar det dock 

främst om intervjupersonernas upplevda faktorer som återfinns i arbetet. Den fjärde punkten 

är "förutsägbarhet" som syftar på hur tydlig arbetarens plats  är i arbetssituationen, det vill 

säga tydlighet om vad som förväntas och krävs av arbetaren. Tydlighet leder till 

arbetstrygghet, och underlättar kommunikationen och det sociala stödet i arbetsgruppen och 

mellan chef och arbetsgruppen. Vi tolkar det som att intervjupersonerna finner denna trygghet 

i tilliten från chefen då de åläggs ansvar för sina ärenden. Som verksamma inom 

människobehandlande organisation har socialsekreterare vissa lagar och riktlinjer att arbeta 

utifrån, men tillämpningen av lagarna (oavsett om de utgör ramlagar som Socialtjänstlagen 

eller om de innefattar strikta riktlinjer som tvångslagarna där Lagen om vård av unga (LVU) 

är särskilt relevant för våra intervjupersoner) innebär ändå i viss utsträckning 

tolkningsföreträde, ett handlingsutrymme för socialsekreteraren i arbetet med den enskilde 

klienten. Exempelvis belyste Intervjuperson 2 vikten av att bli lyssnad och litad på av chefen 

och att inte bli för styrd i sitt arbete.  
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"Alltså, jag tror att det som får oss att må sämre, det är ju när man inte blir lyssnad på. När 

beslut tas över huvud på en. 'Nu ska vi göra såhär och nu ska vi göra såhär', utan att man 

har förståelse för vad det innebär för våra arbetsuppgifter. Det finns ju en ganska stark 

yrkesheder och yrkesstolthet och en tanke om att vi vill göra ett bra jobb. Så, när det blir 

någonting i organisationen som försämrar detta, då blir det ju sämre. " (Intervjuperson 2) 

 

På liknande sätt tar även Antonovsky upp detta och presenterar människan som ett objekt om 

man inte får bestämma själv, utan andra bestämmer åt en.  

 

“När andra bestämmer allting åt oss - när de bestämmer uppgiften, formulerar reglerna 

och åstadkommer resultaten - och vi inte har någonting att säga till om, då reduceras vi 

till objekt. En värld som på så sätt upplevs som likgiltig för vad vi gör, kommer att 

upplevas som en värld som berövats sin mening.” (2005, s. 130). 

 

Majoriteten av socialsekreterarna sade att de arbetar två och två i ärenden, då en är 

huvudhandläggare och den andra medhandläggare. Detta sätt att arbeta stärker 

socialsekreterarnas relationer till sina kollegor och uppgavs vara en orsak till att 

arbetsgruppen upplevs vara "bra". Intervjuperson 1 uttryckte tacksamhet gentemot kommunen 

som tillåter socialsekreterarna att arbeta i par "för det är inte så helt vanligt i kommuner att 

man får göra det" i och med att det på ett sätt "tar det ju mer tid" men på ett annat sätt är det 

besparande för personalen "just för att det sliter mindre på personalen". Intervjuperson 2 sade 

att hen, utöver sin närmsta kollega, även arbetar med handläggare från andra enheter. 

Samarbetet fungerar i regel bra, men kan skapa frustration, då de olika enheterna tänker olika, 

men vill klientens bästa. Detta då en enhet tänker ”akut” och den andra enheten ”långsiktigt”.  

Intervjuperson 6 arbetade ensam med sina ärenden, men tack vare att hen vet att hjälp 

från chef och kollegor finns vid behov och kände sig därmed nästan aldrig ensam. Den andra 

intervjupersonen som arbetar ensam  förklarade att ambitionen på enheten är att de skall 

arbeta i par, men att det inte fungerar i dagsläget på grund av resursbrist. Hen förklarade att 

hen idag står ensam i kontakten med klienterna och sade att 

 

"... när det kör ihop sig då så är det klart att då, då blir det tufft att hålla i det själv." 

(Intervjuperson 7) 

 

Hen menade att det skulle göra "jättestor skillnad" att ha en kollega att dela svåra ärenden 

med. I likhet med den andra intervjupersonen som är relativt ny inom arbetsområdet, uppgav 

intervjuperson 7 att stödet från såväl chef som arbetskollegor hjälper, då de i dagsläget saknar 

den arbetserfarenhet och kunskap som äldre och mer erfarna kollegor har.  

 

"Jag tänker att man kan få jättemycket hjälp utav mer inkörda kollegor hur man skall tänka 

och så. [...] Jag är övertygad om att det är så att de som har jobbat längre blir duktigare på 

att sålla (bland ärendena)." (Intervjuperson 7) 
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I likhet med det sade intervjuperson 8 att arbetserfarenhet påverkar tryggheten i arbetet och 

tilliten till den egna förmågan. Det avgör hur självständig man är och/eller hur mycket stöd 

man som arbetare behöver av sina kollegor 

 

"... jag tror att det är individuellt hur mycket man behöver sina kollegor, hur mycket man 

använder dem. Jag tror att jag är ganska självständig i hur jag driver mina ärenden och hur 

jag gör mina bedömningar men det är nog för att jag har jobbat med det här i snart tio år, så 

jag blir ju tryggare och tryggare i mina bedömningar och då behöver jag mindre vägledning 

och handledning i de olika ärendena.". (Intervjuperson 8) 

 

Vidare sade intervjupersonen att den psykosociala hälsan också är ärendebundet och 

förklarade att svåra ärenden å ena sidan stressar, medan arbetserfarenhet och kunskap å andra 

sidan minskar stressen när man finner arbetssituationen som hanterbar.  

Även Intervjuperson 2, 6 och 1 upplevde arbetserfarenhet och livserfarenhet generellt 

som en hjälpande faktor. Intervjuperson 1 jämförde sin psykosociala situation nu, då hälsan 

upplevdes vara "bra för närvarande", med  andra perioder i livet då den psykosociala hälsan 

var sämre och hen var sjukskriven under en längre period. Hen förklarade det dels utifrån 

känslan av mer erfarenhet i livet i stort nu, jämfört med när hen var yngre. Som yngre 

upplevdes arbetet i kombination med privatliv vara väldigt tufft, med många “oförenliga 

krav” som hen inte förstod hur de skulle gå ihop. Idag kan hen sätta gränser för hur mycket 

hen klarar av i olika arbetssituationer, vilket kan förstås utifrån känslan av hanterbarhet och 

att veta vad som är meningsfullt och viktigt i den specifika situationen (Antonovsky, 

1991/2005). Samtidigt uppgav intervjupersonen att livssituationen utanför arbetet har 

förändrats till att innebära “väldigt lite andra plikter” i förhållande till sitt eget liv, vilket 

innebär mycket tid för sig själv utanför arbetet. De "oförenliga kraven" upplevde hen finnas 

kvar, men idag handlade det om samhällets (olika tillsynsmyndigheters och människors) 

förväntningar på socialsekreterarnas arbete å ena sidan och socialsekreterarnas möjligheter att 

leva upp till förväntningarna å andra sidan, och att när förväntningarna och möjligheterna 

klaffar så underlättar det psykosocial hälsa.  

Sammanfattningsvis tolkar vi det som att arbetserfarenhet är en resurs som byggs upp 

och som leder till trygghet i arbetet, vilket hänger ihop med hur länge man har varit 

yrkesverksam inom socialt arbete. Vi förstår det utifrån Antonovskys (1991/2005) begrepp 

hanterbarhet, då hanterbarheten uppges stärkas av arbetserfarenhet som "är anpassade efter 

arbetarens förmåga, som ställer adekvat material, sociala och organisatoriska resurser till hans 

eller hennes förfogande, och som skapar både tillfällig överbelastning och tillfälliga 

möjligheter att dra tillbaka och lagra energi" (s. 155). Det handlar också om, som 

Intervjuperson 8 uttryckte, att människor är i olika stort behov av stöd från andra i sitt arbete, 
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medan andra är mer självständiga. Vi förstår intervjuperson 7:s önskan att arbeta tillsammans 

med en kollega i ärendena dels utifrån att hen är relativt ny inom arbetsområdet, dels att hen 

möjligen kände ett större behov av samarbete med andra jämfört med intervjuperson 8. Den 

första aspekten, att Intervjuperson 7 är relativt ny inom arbetsområdet och att vederbörande 

intervjuperson uppgav att hen har upplevt psykosocial ohälsa när hen arbetat, kopplar vi till 

Hamama (2012) som visar att yngre socialarbetare i större utsträckning, än mer erfarna och 

äldre, lider av psykosocial ohälsa. I detta sammanhang blir socialsekreterarens ålder i sig 

oviktig, då det snarare handlar om vilken arbetserfarenhet man har. Vi tolkar därför erfarenhet 

som en viktig del för att upprätthålla den psykosociala hälsan och att avsaknaden av viss 

erfarenhet ersätts i samarbetet mellan kollegor. Detta förstår vi också utifrån det som 

Intervjuperson 7 och 8 tog upp kring betydelsen av att som ny på arbetsplatsen ha tillgång till 

en "handledare" eller "mentor", som intervjupersonerna benämnde dem. Dessa skall fungera 

som bollplank för den nyanställdes tankar och funderingar och användas som lite av en 

lärobok i hur man skall förhålla sig till arbetet, både i fråga om arbetsuppgifter och hur man 

kan upprätthålla sin psykosociala hälsa. Det kan i sin tur förstås utifrån salutogenes i den 

bemärkelsen att det handlar om att anpassa lämpliga och fungerande resurser för den enskilde 

individen, för att öka dennes hanterbarhet i livet (Antonovsky, 1991/2005). Att upprätthålla 

den psykosociala hälsan med hjälp av kollegors erfarenheter handlade om att göra arbetet 

hanterbart bland annat genom kollegornas bekräftelse på arbetsinsatsen, att man har gjort 

"rätt" och "tillräckligt" i sina bedömningar samt lära sig att tillåta sig själv att släppa det och 

gå vidare.  

Inte bara Intervjuperson 8, utan även Intervjuperson 5, 2 och 4, menade att den 

psykosociala hälsan i arbetet är ärendebunden. Intervjuperson 2 förklarade att arbetsmängden 

och arbetsuppgifterna är “väldigt starkt kopplat” till hur man mår psykosocialt. Hen uppgav 

att arbetsuppgifterna idag innebär mindre klientkontakt än tidigare och att de nuvarande 

arbetsuppgifterna är "en ganska tacksam uppgift" och förklarade att hen inte fattar några 

beslut, utan verkställer redan tagna beslut. Det har ökat den psykosociala hälsan, och hen 

påtalade likt ett par andra intervjupersoner vikten av att få återkoppling i ärendena. 

Intervjuperson 4 sade att det är utvecklande att få en överblick över hela ärendegången och då 

konstatera att "det här hände. Det här gjorde jag. Så här blev det.". För att återkoppla till 

ärendemängden, upplevde Intervjuperson 5 en “ganska bra period” arbetsmässigt, och 

Intervjuperson 4 sade att arbetsmängden är "hanterbar" för närvarande, vilket förklarar 

upplevelsen av den psykosociala hälsan som "överlag bra" respektive "god". Med en 
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salutogenetisk inriktning förstås det utifrån att intervjuperson 4 upplever sig har resurser att 

klara av sitt arbete. 

 

 

3.6 Önskvärda faktorer 

Socialsekreterarna sade att det redan fanns hjälpande faktorer, men lyfte fram vissa faktorer 

som de idag saknar och/eller önskar och som de upplever kan hjälpa dem och andra att 

upprätthålla och/eller förbättra sin psykosociala hälsa. Dessa faktorer visade sig vara kopplade 

till arbetssituationen och med salutogenes som utgångspunkt förstår vi det som att 

intervjupersonerna upplever att deras nuvarande resurser för att upprätthålla psykosocial hälsa 

är otillräckliga eller kan förbättras (Antonovsky, 1991/2005). Ett par intervjupersoner nämnde 

en form av "mentorskap" som önskvärt vid en nyanställning, bland annat i förhållande till 

återblick på sin egen arbetsintroduktion. Det förklarades med att det i början av en anställning 

kan vara bra att få ställa alla de frågor kring arbetet som man har, och där man inte alltid vet 

"var man ska börja" som Intervjuperson 7 uttryckte det. Hit hör också en arbetsintroduktion 

då man får känna sig in i sin arbetsroll och arbetsuppgifterna, samtidigt som man ges en 

"mjukstart" i ärenden. Vad gäller organisationen, handlade önskan om hela organisationens 

ansvar för att hjälpa socialsekreterarna att avgränsa sig i ärendena, vilket innebär tydlig 

arbetsbeskrivning om vad som förväntas av socialsekreteraren.  

Ett par intervjupersoner lyfte fram socionomutbildningens ansvar i att förbereda 

studenterna för det kommande arbetet. De båda socialsekreterarna förklarade att de förvisso 

hade haft samtalsövningar med fiktiva ärenden, men de hade främst varit "kuratorsinriktade" 

med stöttande samtal och "svåra ärenden" med "konflikthantering" hade de inte varit inriktade 

på. Detta var dock det som socialsekreterarna upplevde att de möter i sitt dagliga arbete, vilket 

särskilt i början upplevdes vara svårt att bemöta och bemästra. Utöver det fanns en önskan om 

ett forum för diskussion och reflektion inom arbetsgruppen, där det inte är "hotfullt" att ta upp 

situationer och känslor mellan kollegor som påverkar en i yrkesrollen. Intervjuperson 6 

förklarade något liknande som de i arbetsgruppen där hen ingår nyligen hade infört - en 

"reflektionstimme" en gång i månaden, vilket är ett tillfälle för kollegorna att ta del av hur de 

andra tänker utifrån specifika ord, situationer och teman.  

Några intervjupersoner kommenterade vårt val av att studera psykosocial hälsa snarare 

än ohälsa, med att det är ett “spännande” och “intressant” ämne. 
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“... det är ju en intressantare vinkel än vad det är som gör att man mår dåligt! Och utifrån 

det här med att vi jobbar utifrån lösningsfokuserat tänkande ska prägla oss så är det en 

mycket vettigare vinkel på det. Och det kan hjälpa fler också än att veta vad det är som gör 

att man mår dåligt!” (Intervjuperson 4) 

 

Intervjuperson 3 poängterade vikten av att uppmärksamma hälsan bland socialarbetare 

generellt för att de inte bara skall framställas må psykosocialt dåligt.  

 

“... det är viktigt att ta upp att alla socialarbetare mår inte skit, för det blir lite så i pressen 

ibland. ‘Det är så tungt och så svårt’ och det är det säkert, tungt, på många olika håll, men 

på en hel del håll så är det faktiskt rätt så bra.”.  (Intervjuperson 3) 

 

Även andra faktorer, som redan har tagits upp och som socialsekreterarna upplevde att de 

redan har i sitt arbete, belystes som särskilt viktiga. Några exempel på det som sammanfattar 

våra resultat är "bra chef", "bra kollegor", "berikande fritid", "rimliga krav och gränser på sig 

själv", "förmåga att släppa ansvaret för klienter" och "arbetar två och två" samt "erfarenhet". 

Vad gäller "bra kollegor" fanns en närhet av, men också en önskan om mer, humor i 

arbetsgruppen. Det gällde även gentemot klienter, då Intervjuperson 4 menade att det är 

nödvändigt att försöka hitta något att skratta åt i alla situationer, hur allvarligt någonting än är. 

Kopplat till KASAMs begrepp "begriplighet", "hanterbarhet" och "meningsfullhet" så 

förstår vi vår empiri på följande sätt. Begripligheten kan förstås med att intervjupersonerna 

efterfrågar och värdesätter tydligt ledarskap med viss förutsägbarhet för ens arbetsuppgifter. 

När intervjupersonerna upplever överbelastning i ärenden och orimliga krav från 

organisationen så kan det förstås med att de inte upplever begriplighet i situationen, vilket 

leder till upplevd mindre god psykosocial hälsa. Hanterbarheten förstås utifrån de resurser 

som står till intervjupersonernas förfogande och inverkar på hur intervjupersonen möter de 

krav som hen ställs inför i sitt liv. Sådana resurser i form av faktorer som uppgavs vara 

hjälpande var exempelvis socialt stöd såväl i privat- som arbetsliv, erfarenheter, inställningen 

till livet och upplevda krav på sig själv. Meningsfullheten förstår vi då samtliga 

intervjupersoner lyfter fram saker som de upplever vara viktiga för dem i livet. Det handlade 

bland annat om livet i stort, att de trivs på arbetet, upplever socialt sammanhang och har 

berikande fritid. Här tillkommer också glädjen över arbetet kopplat till det ansvar och 

handlingsutrymme som de kände där, vilket var utmanande och bidrog till att de på olika sätt 

utvecklades som människor.  
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4. Avslutning 

4.1 Slutdiskussion 

4.1.1 Ett samhälle med fokus på ohälsa och det "sjuka" 

Vår studie inriktas på att socialsekreterares psykosociala hälsa är kopplad till människan som 

helhet där det främst är privatlivet som är det mest avgörande livsområdet för den 

psykosociala hälsan. Trots det, består vår resultat- och analysdel till stor del av faktorer som 

är kopplade till arbetet. Det kan för det första förklaras med att vi möter intervjupersonerna i 

deras yrkesroll som socialsekreterare och att de då svarar utifrån den rollen. Våra 

frågeställningar var inriktade på vilka faktorer i privat- och arbetsliv som de som 

socialsekreterare (yrkesrollen) upplever sig ha för att upprätthålla psykosocial hälsa. För det 

andra kan det förklaras med att faktorerna kopplade till arbetet även finns nämnda i andra 

studier, som direkt är studerade utifrån socialarbetares arbete. Det betyder att när vi jämför 

vår empiri med tidigare forskning och salutogenetisk teori (som också är inriktad mycket på 

arbetet), tar det stort utrymme i vår text. Vår empiri om faktorer kopplade till privatlivet kan 

bara jämföras med en liten del av tidigare forskning som tar upp socialt stöd i från vänner och 

familj. Vi lyfter därmed återigen betydelsen av forskning med fokus på hälsa även kopplat till 

privatlivet, då vår empiri visar att det finns specifika faktorer även i privatlivet, och faktorer 

kopplade mellan privat- och arbetsliv, som påverkar den psykosociala hälsan. 

En intressant iakttagelse i samband med den salutogenetiska infallsvinkeln på 

socialsekreterares psykosociala hälsa är att några av våra intervjupersoner svarade vad det är 

som inte fungerar för att må psykosocialt bra, trots vårt intresse av faktorer som fungerar. Kan 

det vara så att samhället i stort idag är inställt på att prata om och fokusera på ohälsa när det 

gäller att lyfta fram sin arbetssituation? Detta är något som Antonovsky (2005) menade, att 

det ofta är just “ohälsa” och det “sjuka” som lyfts fram i forskning, och även vår valda 

tidigare forskning utgår från patogenetiskt perspektiv. Därmed, förstår vi intervjupersonernas 

ohälsa-inriktade svar genom att förklara det med att de är vana vid att tänka i termer av 

psykosocial ohälsa. Möjligtvis är det ett skäl till socialsekreterarnas positiva inställning till att 

medverka i vår studie, det vill säga att de är öppna för nya infallsvinklar i frågan om sin 

psykosociala situation och tacksamma att bli uppmärksammade för att vara "friska" enligt vår 

definition. 

En förklaring till varför tidigare forskning inte har anammat det salutogenetiska 

perspektivet är, enligt oss, att människobehandlande organisationer är tacksamma att granska 



 

 

 

42 

 

utifrån ett eländesperspektiv. Det finns samhälleligt intresse att granska socialtjänstens arbete, 

dels i och med socialsekreterares arbete med utsatta människor och dels i och med att arbetet 

finansieras av skattepengar. I arbetet med människor i beroendeställning har 

socialsekreteraren dels den enskilde individen att ta hänsyn till samtidigt som han/hon har 

sekretess och andra lagar att förhålla sig till. Det som verkar vara intressant för samhället är 

hur socialsekreteraren hjälper eller inte lyckas hjälpa den enskilde människan, utan att lyfta 

bakgrunden till den ibland begränsade/uteslutande insatsen som ofta bottnar i att arbetet med 

klienter begränsas av exempelvis lagtext. Kan det helt enkelt vara så att det “sjuka” och 

ohälsan är det som fångar människors uppmärksamhet och nyfikenhet? I vårt fall var det just 

Arbetsmiljöverkets (2004:6) formulering om att var tredje socialsekreterare lider av 

stressrelaterade besvär som väckte vårt intresse. Vi hade kunnat vända på den formuleringen, 

vilket utifrån vår ståndpunkt i denna uppsats borde bli: “Två av tre socialsekreterare lider inte 

av stressrelaterade besvär” (Arbetsmiljöverket 2004:6). Det ger en positivare bild av hur 

socialsekreterares psykosociala hälsa ser ut. Vi håller dock fast vid Arbetsmiljöverkets 

formulering i vår inledning, dels för att poängtera att det är den ohälsosamma sidan som oftast 

fokuseras och att det finns för lite fokus på det hälsosamma, dels med förhoppningen att den 

även fångade Ditt intresse som läsare - så som den gjorde med oss. En annan möjlig 

förklaring till uppmärksamheten kring ohälsa och socialtjänstens "brister" i arbetet med 

klienterna kan vara tanken att hjälpa de “sjuka” och för att kunna göra det krävs det att de 

uppmärksammas i samhället. Men, för att kunna hjälpa dem att må bättre krävs också 

förståelse för hur man kan hålla sig frisk. Vi menar med andra ord utifrån Antonovsky 

(1991;2005) men också från resultat av vår studie att de båda perspektiven är nödvändiga i 

relation till varandra. 

 

4.1.2 Livssituationen som en helhet 

Då arbetsplatsen är ett stort livsområde för många människor, det vill säga att det är en plats 

där många människor spenderar stora delar av sina liv på, anser vi att en människas hela 

psykosociala hälsa kan öka och/eller upprätthållas om arbetsgivaren uppmärksammar 

medarbetaren som en helhet, med ett liv även utanför arbetet. Vår empiri visar att det främst 

är privatlivet som inverkar på upplevelsen av psykosocial hälsa, och att god psykosocial hälsa 

på arbetsplatsen mer eller mindre förutsätter att situationen hemma är bra. Med utgångspunkt 

i vår empiri, anser vi inte att den tidigare forskningens fokus på ohälsa kopplat till arbetsliv 

belyser individen i sin helhet eller arbetsgivarens förståelse för det.  
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Att socialsekreterare är både sin yrkesroll och privatperson bör innebära att 

socialsekreteraren även som privatperson påverkas av samhällets kritiska ögon på 

socialtjänsten, då han/hon måste stå till svars för sin organisation. Om socialsekreteraren inte 

upplever att samhället uppskattar dennes arbetsplats och arbetsinsats, eller om 

socialsekreterarna själva inte är överens med det som verksamheten står för, menar 

Antonovsky (2005) att socialsekreterarnas KASAM kan sjunka. Det gäller alltså att få tydlig 

information av organisationen så att socialsekreteraren känner sig trygg och har möjlighet att 

göra sitt bästa för att göra situationen hanterbar, både som yrkesverksam och som 

privatperson. Det kan dock bli problem, då socialsekreterarna ingår i en 

människobehandlande organisation som kännetecknas av oförenliga mål och krav att förhålla 

sig till i arbetet där de å ena sidan skall förhålla sig till bestämda lagar och å andra sidan ofta 

en nära och stöttande klientkontakt, vilket kan öka risken för hög psykosocial belastning för 

socialsekreteraren (Hasenfeld, 1983; Jönsson, 2005). I kommunala verksamheter handlar det 

om att spara pengar genom att begränsa resurser som ekonomi och personal, och i privata 

verksamheter handlar det om att som socialsekreterare förhålla sig till verksamhetens 

produktions- och vinstintresse, vilket förutsätter att kostnaderna är lägre än vinsterna.  

I vår studie har det framkommit att det upplevs finnas oförenliga krav i arbetet. 

Samtidigt har socialsekreterarna handlingsutrymme i arbetet då det gäller att tolka 

(ram)lagarna och bemöta klienterna med passande insatser utifrån dennes situation. 

Handlingsutrymmet är något som våra intervjupersoner uppskattar och anser hjälper dem att 

upprätthålla psykosocial hälsa, men det framkom också att handlingsutrymmet inte 

nödvändigtvis upplevs som något positivt av alla. Det innebär ett stort ansvar och 

självständighet, vilket inte passar alla människor. Det är inte bara i vår studie som 

socialsekreterarnas handlingsutrymme och ansvar verkar eftersträvas av arbetsgivaren, utan 

även i samhället i stort. Ofta i anställningsannonser (inte bara vad gäller tjänster inom 

socialtjänsten) efterfrågar arbetsgivaren en medarbetare med egenskaper som att vara flexibel, 

stresstålig, ta ansvar och kunna arbeta självständigt samt vara engagerad i arbetsuppgifterna. 

Då det idag är tuff konkurrens om arbete så handlar mycket om att lyckas få ett arbete och att 

bevisa för arbetsgivaren att man platsar i verksamheten, även efter anställning. Med krav på 

ansvar, finns risken att medarbetaren inte vågar tala om att arbetssituationen upplevs vara för 

stressig för honom/henne att klara av, i och med att man vid anställningen visade att man var 

kompetent för arbetet. Som en av socialsekreterarna som vi träffade sa: “Det vill man väl inte 

säga det att man inte fixar det man har utbildat sig till?” (Intervjuperson 1). Här handlar det 
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också om de upplevda kraven på sig själv och det man presterar. Människor jämför sig och 

sina prestationer med andras i såväl arbetet som i privatlivet. Idag är det inte heller begränsat 

att jämföra sig med grannhuset eller den närmsta kollegan, utan hela världen står till ens 

förfogande i och med bland annat tillgången till internet och möjligheten att resa över 

kontinenter för att få en annan förståelse för människor och kulturer. Och det handlar inte bara 

om att vara engagerad i arbetet, utan också i privatlivet genom en slags samhällelig förväntan 

att ständigt vara aktiv och hitta på nya saker för att passa in. Som flera av våra 

intervjupersoner sade, är det därför viktigt att sätta rimliga gränser för sig själv och vad man 

själv klarar av. Det handlar bland annat om att acceptera att vi människor har olika 

förutsättningar för att hantera och genomföra saker i livet. 

Att undersöka psykosocial hälsa på detta sätt, har skapat ytterligare frågor hos oss bland 

annat vad gäller arbetsgivarens ansvar i att uppmärksamma sina anställda under "slitsamma 

perioder". I detta ansvar ligger att uppmärksamma de faktorer som de anställda själva 

upplever som fungerande faktorer för att upprätthålla psykosocial hälsa, samt att se den 

anställde utifrån dennes hela livssituation. Det kan exempelvis innebära att vissa perioder i 

livet kräver andra arbetstider än andra perioder. Vi har en idé om hur arbetsgivare kan förhålla 

sig till detta genom vad vi kallar "behövd tjänstledighet med full lön". Med det menar vi att 

den anställde vid behov har möjlighet att gå ner i arbetstid, men samtidigt få lön för sin 

ordinarie tjänst. Det kan på sikt förhindra långtidssjukskrivning för psykosociala skäl. 

Samtidigt, skapas möjligheter att släppa in arbetslösa på arbetsmarknaden för att fylla ut de 

tjänster som skapas då de redan yrkesverksamma går ner i arbetstid. Den psykosociala hälsan 

hos de anställda kan därmed upprätthållas/förbättras och stressen hos arbetslösa 

människor kan samtidigt avhjälpas/minskas, om arbetsgivare i stort har möjlighet att bevilja 

"behövd tjänstledighet med full lön". Hur detta mer i detalj kan komma att fungera har vi inga 

svar på, men det är något som är värt att lyfta för vidare diskussioner kring psykosocial hälsa.  

Oavsett om den enskilde arbetaren sjukskrivs eller beviljas "behövd tjänstledighet med 

full lön", kommer åtgärden att belasta samhället ekonomiskt. På individnivå skulle vinsterna 

genom att bevilja "behövd tjänstledighet med full lön" vara att den anställda känner stöd i sin 

situation, dennes känsla av meningsfullhet ökar då han/hon befinner sig i ett sammanhang 

som är mer hälsofrämjande för honom/henne. Medarbetaren får fortsätta att arbeta och kan 

genom det känna sig behövd och värdefull i sitt sammanhang, samtidigt som han/hon får tid 

att hantera tillfälliga motgångar i det övriga livet. I det långa loppet innebär det att den 

enskilde arbetaren slipper att sjukskriva sig, och får tid att återhämta sig, vilket i sin tur 
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inverkar på prestationerna och måendet på arbetet. För arbetsgivaren innebär det i längden 

psykosocialt "friska" medarbetare samt att kontinuitet både gentemot övrig personal och 

gentemot klienterna upprätthålls.  

Två av tre socialsekreterare lider inte av stressrelaterade besvär (Arbetsmiljöverket 

2004:6) - det handlar om att ta lärdom av dem! Våra åtta intervjupersoner utgör exempel på 

yrkesverksamma socialsekreterare med upplevd psykosocial hälsa. Det skulle vara intressant 

att undersöka de teman som intervjupersonerna lyfter fram som psykosocialt hälsofrämjande, 

i en större undersökning med ett större och bredare urval. Vår tanke om att även privatlivet 

påverkar den psykosociala hälsan, som vi angav inledningsvis, fastställdes av 

intervjupersonerna. De framhöll att både arbets- och privatliv, det vill säga att se sig själva 

som en helhet, är viktiga faktorer. Man "är väl inte bara sitt jobb och man är väl inte bara sin 

privatperson" (Intervjuperson 8) etcetera. Att hitta strategier för att hålla sig psykosocialt 

"frisk" borde vara intressant för både den enskilde individen och arbetsgivaren samt samhället 

i stort, särskilt i och med att socialsekreterarna har ett utsatt och psykosocialt belastande 

arbete i en människobehandlande organisation. Inte bara vi, utan även socialsekreterarna i vår 

undersökning föredrog det salutogenetiska fokuset i vår studie och det uttrycktes tydlig 

positivitet till att yrkesgruppen även lyfts fram som psykosocialt frisk. För, i det hela taget: 

 
"det är viktigt att ta upp att alla socialarbetare mår inte skit [...] på en hel del håll så är det 

faktiskt rätt så bra.”.  (Intervjuperson 3) 
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6.Bilagor 

6.1 Bilaga 1 - WHO:s definition av hälsa 

Hälsa:  

 
“A state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity.” (WHO Constitution1948) 

  
”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej 

endast frånvaron av sjukdom eller skröplighet." (WHO 1948) 
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6.2 Bilaga 2 - Brev till intervjupersoner 

 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Amanda Gustafsson och Pia Lindgren som går sjätte terminen 

på Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Nu är det dags för oss att skriva vår 

C-uppsats inom socialt arbete.  

Vi har förstått att socialsekreterare har ett psykosocialt påfrestande arbete. Det kan 

förstås utifrån att socialsekreterare dels använder sig själva som främsta verktyg i sitt arbete, 

dels då socialt arbete kan vara krävande i mötet med klienter och andra. Arbetsmiljöverket 

(2004) visar att var tredje socialsekreterare lider av stressrelaterade besvär. Statistik från 

Statistiska centralbyrån (SCB) visar att antalet sjukskrivningsdagar per anställd har minskat 

bland socialsekreterare från år 2002-2010. Samtidigt visar rapporter från Arbetsmiljöverket 

(2004: 6; 2010:4; 2012:5) och Socialförsäkringsrapport 2012:14 att sjukskrivning bland 

socialsekreterare, tillsammans med kuratorer, psykologer och läraryrken, oftast beror på 

psykisk stress och utmattning samt arbetsmiljö med för höga krav i förhållande till låg 

kontroll i arbetet. De psykosociala orsakerna skiljer sig från andra människobehandlande 

organisationer, där orsaken till sjukskrivning bland till exempel undersköterskor och 

sjukvårdsbiträden oftast är den fysiska arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket 2004:6). Med 

psykosociala besvär menar vi långvarig sjukskrivning på grund av stressymtom och 

depressiva symptom. 

Utifrån det är vi intresserade av att veta hur de socialsekreterare som är närvarande på 

arbetsplatsen upplever sin psykosociala hälsa. Vi är alltså intresserade av Dig som inte är, 

eller har varit, sjukskriven en längre tid på grund av psykosocial ohälsa, under den senaste 12-

månadersperioden. Det är Dina upplevelser om Din psykosociala hälsa i förhållande till Din 

livssituation, som är viktiga för oss.  

Vi kommer att avidentifiera de uppgifter som Du lämnar till oss så att de inte kan 

härledas till en viss arbetsplats, eller Dig som verksam socialsekreterare.  

 

Tack för att Du hjälper oss med vår undersökning! 

 

Vänliga hälsningar 

Amanda & Pia 
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6.3 Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du arbetat som handläggare?  

Handläggarens ålder 

25-35 år, 36-45 år, 46-55 år, äldre 

 

2. Hur upplever du din psykosociala hälsa? 

 

3. Känner du att du har valt att arbeta vid tillfällen då du egentligen, enligt dig själv, borde 

ha varit sjukskriven en längre period? 

- (Om ja - berätta mer!) 

 

4. Vad är det som gör, tror du, att du har så hög frisknärvaro på arbetsplatsen? 

- (Vad får dig att närvara på din arbetsplats?) 

- (Finns det saker, utanför ditt arbete, som du upplever hjälper dig att må psykosocialt 

bra?) 

- (Vad funkar för DIG?) 

 

5. Berätta om hur du upplever din arbetssituation 

- (Hur ser kontakten ut med kollegor, chefen, klienter/brukare?)  

 

6. Om du fick önska: Hur skulle arbetet för att upprätthålla psykosocial hälsa på 

arbetsplatsen då se ut? 

 

7. Är det något vi har missat att fråga, som Du upplever hjälper dig att upprätthålla 

och/eller förbättra Din psykosociala hälsa?



 

 

1 

 

 


