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Sammanfattning  

Studien syftar till att undersöka socialsekreterares upplevelser av stressrelaterad problematik i 

arbetet, samt hur dessa upplevelser kan förstås med hjälp av begreppen professionell identitet 

och socialt stöd. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta socialsekreterare som varit 

sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. Studiens resultat visar att hög arbetsbelastning, 

ökade dokumentationskrav och brist på resurser präglar socialsekreterarnas berättelser om 

stress i arbetet. Resultaten tyder även på att brister i olika arbetsrelaterade identitetsdimensioner 

samt drag av en vårdgivarrollidentitet bland socialsekreterare kan bidra till en upplevelse av 

missnöje och ökad stress i socialsekreteraryrket. Utifrån socialsekreterarnas upplevelser 

framstår socialt stöd från chefer och ledning som en särskilt viktig resurs, och brist på stöd från 

ledningen tycks vara en riskfaktor för arbetsrelaterad stress. Avslutningsvis tyder studiens 

resultat på att det framförallt bör sättas in förebyggande åtgärder mot stress, samt att en 

diskussion kring problematiken behöver föras på arbetsplatserna för att genom 

kunskapsspridning motverka risken för stressrelaterad sjukskrivning. Arbetsrelaterad stress är 

ett stort problem inom det sociala arbetet och denna studies ambition är att ge förslag till hur 

stress och sjukskrivning bland socialsekreterare kan motverkas. 

 

Nyckelord: stress, arbetsrelaterad stress, sjukskrivning, socialt arbete, professionell identitet, 

socialt stöd 
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Abstract 
This study aims to examine social workers’ experiences of stress related problems in the social 

services, and how these experiences can be understood in terms of professional identity and 

social support. Semi-structured interviews were conducted with eight social workers who had 

experienced sick leave caused by work related stress. The results show that high workload, 

increased demands of documentation and lack of resources characterizes the social workers’ 

narratives of work related stress. This study also indicates that deficiencies in work related 

identity dimensions and traits of a caregiver role identity amongst social workers can contribute 

to experiences of dissatisfaction and increased stress in work. Based on the social workers’ 

experiences, social support from managers appears to be a particularly important resource, and 

lack of support from managers appears to be a risk factor for work related stress. In conclusion, 

the results indicate that there is a need for preventive measures against stress and that these 

problems need to be discussed at work places to spread knowledge and counteract risks for 

stress related sick leave. Work related stress is a major problem in social work and this study’s 

ambition is to provide suggestions for how to prevent stress and sick leave amongst social 

workers.  

 

Key words: stress, work related stress, sick leave, social work, professional identity, social 

support 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

 

Som författare till denna uppsats vill vi rikta ett stort tack till de åtta intervjupersoner som ställt 

upp i vår studie och som delat med sig av viktiga och berörande berättelser om ett ämne som 

behöver belysas mer i samhället.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Anna Petersén för hennes råd, tips och uppslag, vilka varit till 

stor hjälp i arbetet med uppsatsen.  
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1. INTRODUKTION 

Det sociala arbetet präglas i hög grad av stress, och socialarbetare i människonära yrken drabbas 

i stor utsträckning av sjukskrivningar på grund av utmattning (se Nilsson & Warne, 2015). I 

såväl svensk som internationell forskning framkommer att socialarbetare är en riskgrupp för 

stressrelaterad problematik i arbetet (se t.ex. Lizano & Barak, 2012; Acker, 2011; Boyas & 

Wind, 2010; Smith & Clark, 2011, Welander, Astvik & Hellgren, 2017; Aronsson, Ishäll, 

Göransson, Lindfors, Nylén & Sverke, 2015). Några orsaker till att socialarbetare i hög grad 

drabbas av arbetsrelaterad stress kan vara att de har yrken med höga krav, lågt inflytande samt 

nära klientkontakt. Att arbeta nära människor kan i sig vara psykiskt belastande. En yrkesgrupp 

som särskilt hamnar i riskzonen för stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen är socialsekreterarna 

(se Nilsson & Warne, 2015). Det verkar därmed som att det sociala arbetets villkor – och mer 

specifikt socialsekreterares arbetssituation – kan bidra till utveckling av sådan psykisk ohälsa.  

 

Arbetsrelaterad stress innebär att en person har ett arbete där kraven upplevs högre än den 

enskildes förmågor. Stressen blir ofta värre när medarbetaren upplever att denne har låg kontroll 

över arbetet samt inte får tillräckligt med stöd från ledare och kollegor (WHO, 2017). 

Riskfaktorer för stress på arbetet kan delas upp i faktorer kopplade till arbetsinnehåll och 

faktorer kopplade till arbetssammanhang. Faktorer gällande arbetsinnehåll kan syfta på typ av 

arbetsuppgifter, arbetsbelastning, tempo, arbetstid och upplevelse av kontroll. Faktorer gällande 

arbetssammanhang kan syfta på utvecklingsmöjligheter, status, lön, interpersonella relationer 

samt organisatorisk kultur (a.a.). Det behöver inte vara hårt arbete eller långa arbetsdagar i sig 

som skapar stressrelaterade besvär, utan stress kan motverkas genom möjligheter till 

återhämtning, egenkontroll, socialt samspel och upplevd rättvisa på arbetsplatsen (Åsberg, 

Nygren, Herlofson, Rylander & Rydmark, 2013). I Sverige är stress den vanligaste orsaken till 

arbetsrelaterade besvär och den psykiska ohälsan på arbetet är mest utbredd bland kvinnor 

(Ivarsson, 2014). Det är även stressrelaterade besvär som i störst utsträckning bidragit till det 

ökade antalet sjukskrivningar mellan år 2010 och 2015 (Lidwall & Olsson-Bohlin, 2016). 

Arbetsrelaterad stress kan exempelvis resultera i utmattningssyndrom, depression och andra 

stressrelaterade tillstånd (se Åsberg, Nygren, Herlofson, Rylander & Rydmark, 2013).  

 

Den forskning som genomförts på området är ofta av kvantitativt slag, vilket innebär att den 

främst studerat förekomst av arbetsrelaterad stress samt samband mellan stress och andra 

faktorer. För att skapa bättre förståelse för hur arbetsrelaterad stress kan motverkas och hanteras 

i samhället idag behövs fler kvalitativa utforskande studier på området (Friis Andersen, 2015). 

Det finns ett flertal studier som handlar om stress bland socialarbetare i förhållande till deras 

olika roller (se t.ex. Lizano & Barak, 2012; Acker, 2011; Graham & Shier, 2014; Pasupuleti, 

Allen, Lambert & Cluse-Tolar, 2009; Blomberg, Kallio, Kroll & Saarinen, 2015; Lizano, Hsiao, 

Barak & Casper, 2014). Däremot råder det brist på studier som fokuserar på socialarbetares 

identitet och dess relation till stress på arbetet. Socialarbetarens professionella identitet är 

därmed en aspekt som blir relevant att studera i förhållande till arbetsrelaterad stress. Vidare 

visar den tidigare forskningen motstridiga resultat angående betydelsen av socialt stöd för stress 

och utbrändhet bland socialarbetare. I ett par studier framkom exempelvis att informellt socialt 

stöd respektive stöd från organisation och handledare hade positivt samband med minskad grad 

av utbrändhet bland socialarbetarna (Sànchez-Moreno, de la Fuente Roldàn, Gallardo-Peralta 

& de Roda, 2015; Campbell, Perry, Maertz, Allen & Griffeth, 2013). En annan studie fann dock 

ett samband mellan socialt stöd från ledningen och högre grad av emotionell utmattning (Boyas 

& Wind, 2010). Utifrån detta blir det särskilt motiverat att undersöka socialt stöd och sociala 

nätverk i förhållande till socialarbetares upplevelser av stress på arbetsplatsen.  
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1.1 Problemformulering 

Problemen med arbetsrelaterad stress och utbrändhet är stora i det sociala arbetet (se t.ex. 

Lizano & Barak, 2012; Acker, 2011; Boyas & Wind, 2010; Smith & Clark, 2011) och i Sverige 

är sådan problematik särskilt vanlig bland socialsekreterare (se Nilsson & Warne, 2015). Detta 

leder till tankar om att det sociala arbetet eventuellt kan innehålla element som ökar risken för 

stress och utmattning, samt att detta i sin tur kan öka risken för sjukskrivningar. För 

socialsekreterare kan den egna professionella identiteten bli viktig i förhållande till upplevelser 

av arbetsrelaterad stress, då socialsekreterares arbetssituation till viss del kan antas vara svår att 

förena med den socialarbetaridentitet som formats under utbildningen. Exempelvis kan en 

socialarbetares föreställningar om hur denne vill arbeta gå i strid med rådande arbetsvillkor 

inom socialtjänsten. Socialt stöd kan fungera som en buffert mot påfrestningar i livet (Levi, 

2013), och hög grad av stress kan antas vara en sådan påfrestning. Det finns även belägg i 

forskningen för att brist på socialt stöd kan ha samband med arbetsrelaterad stress och 

utbrändhet (se t.ex. Sànchez-Moreno, de la Fuente Roldàn, Gallardo-Peralta & de Roda, 2015; 

Campbell, Perry, Maertz, Allen & Griffeth, 2013; Boyas & Wind, 2012). I den 

litteraturgenomgång som genomförts (se Tidigare forskning) har en stor del av studierna 

fokuserat på yrkesgrupper som i Sverige motsvaras av yrket socialsekreterare. I forskningen 

har det framkommit att denna grupp är särskilt utsatt för arbetsrelaterad stress, vilket motiverar 

att socialsekreterare undersöks även i denna studie. Eftersom många studier på området har en 

kvantitativ ansats framstår det särskilt relevant att studera arbetsrelaterad stress bland 

socialsekreterare i Sverige utifrån ett kvalitativt angreppssätt, med syfte att skapa en djupare 

förståelse för komplexiteten i socialsekreterarnas egna upplevelser av fenomenet. Grad av stress 

och utmattning förmodas vara störst bland de socialsekreterare som varit sjukskrivna på grund 

av stressrelaterade besvär och därför anses denna målgrupp vara särskilt lämplig att undersöka.  

 

Föreliggande studie har betydelse för det sociala arbetet då det är viktigt för både 

socialsekreterare och deras chefer att ha kunskap om faktorer i arbetet som kan leda till stress, 

samt hur stress och sjukskrivningar kan förebyggas. Arbetsrelaterad stress bland 

socialsekreterare kan få negativa konsekvenser såväl för socialsekreteraren själv som för 

arbetsledare, kollegor och klienter. Socialsekreterarens hälsa kan utsättas för allvarliga risker 

och stressen kan på sikt leda till att socialsekreteraren blir sjukskriven från arbetet. Chefer och 

kollegor påverkas även negativt om socialsekreterare blir sjukskrivna då de är beroende av 

socialsekreterarnas kompetens, samt då de kollegor som är kvar på arbetsplatsen kan få ökad 

arbetsbelastning. Klienter kan påverkas negativt om socialsekreterarna är stressade och 

eventuellt inte kan göra ett professionellt arbete, samt om klienterna ofta tvingas byta 

socialsekreterare på grund av sjukskrivningar. Utifrån detta är det tydligt att studien har relevans 

för många olika grupper i det sociala arbetet.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka socialsekreterares upplevelser av stressrelaterad problematik i 

arbetet, samt hur dessa upplevelser kan förstås med hjälp av begreppen professionell identitet 

och socialt stöd. Ambitionen är att ge förslag till hur stress och sjukskrivning inom det sociala 

arbetet kan motverkas. Utifrån syftet formuleras följande frågeställningar: 

 

• Vilka är socialsekreterarnas upplevelser av arbetsrelaterad stress? 

• Hur kan socialsekreterarnas upplevelser av stress förstås utifrån begreppet professionell 

identitet? 

• Hur kan socialsekreterarnas upplevelser av stress förstås utifrån deras olika tillgång till 

socialt stöd? 
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• På vilket sätt kan socialsekreterarnas upplevelser bidra till en förståelse för hur risk för 

stress och sjukskrivning i det sociala arbetet kan motverkas? 

 

1.3 Centrala begrepp 

I detta avsnitt definieras begreppen stress, utmattning och utbrändhet samt identitet, då dessa 

begrepp anses vara grundläggande för förståelsen av uppsatsen. Begreppen beskrivs utifrån 

olika perspektiv för att läsaren ska få en helhetsförståelse. I avsnittet presenteras även en 

redogörelse för vilka definitioner av begreppen som blir centrala samt vilka aspekter av 

begreppen denna studie har fokus på.  
 

1.3.1 Stress 

Stress är ett komplext begrepp som kan förstås på flera sätt, ur flera olika perspektiv. 

Exempelvis kan stress diskuteras med ett patogent förhållningssätt då fokus läggs på 

riskfaktorer, eller med ett salutogent förhållningssätt då fokus i stället läggs på skyddsfaktorer 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2013). I föreliggande studie kommer aspekter kopplade till 

både ett patogent och ett salutogent perspektiv diskuteras, det vill säga både sådant som ökar 

risken för arbetsrelaterad stress och faktorer som kan skydda mot stressen. Stress kan bland 

annat förstås som en fysiologisk reaktion som uppstår i kroppen till följd av olika stressorer 

(Theorell, 2012). Stressbegreppet kan även brytas ned i följande fyra delar: 1) själva 

stresskällan, 2) individens tolkning av stresskällan och känsla inför det som händer, 3) 

individens reaktion på stresskällan samt 4) individens hantering av stressen (Olofsson, 2015). 

Denna studie kommer beröra alla dessa fyra delar men syftar främst till att lägga fokus på 

individens tolkning och känsla av stressen. Stressreaktioner vid arbetsrelaterad stress påverkas 

av huruvida individen uppfattar stressorerna i arbetet som ett hot mot grundläggande värden 

samt mot upplevelsen av egenkontroll och stabilitet (Arnetz, 2013). Stress kan också delas upp 

i positiv stress, tolerabel stress och negativ stress (McEwen, 2013). Positiv stress innebär att 

en individ kan möta utmaningar i livet som är hanterbara och som efteråt kan leda till en 

upplevelse av bemästring. Tolerabel stress innebär att en individ har förmågor, resurser och 

stöd nog att hantera stressande situationer. Negativ stress innebär att individen utsätts för 

stressande händelser utan att ha tillräckliga inre och yttre resurser för att kunna bemästra 

situationen, vilket kan få negativa konsekvenser för den enskilde (a.a.). I föreliggande studie är 

fokus framförallt negativ stress och det är därmed det som avses när begreppet stress används, 

om inget annat anges. Förståelsen för begreppet stress kommer även utvecklas ytterligare när 

två teoretiska modeller presenteras i studiens tolkningsram. 

 

1.3.2 Utmattning och utbrändhet 

I denna studie finns flera begrepp som betecknar liknande tillstånd, nämligen 

utmattningssyndrom, utmattning och utbrändhet. Människor som blir sjukskrivna från arbetet 

till följd av långvarig stress kan ibland få diagnosen utmattningssyndrom, vilken i denna text 

kommer benämnas utmattning. Karaktäristiskt för utmattning är att den drabbade känner 

otillräcklig ork och bristande psykisk energi, samt att symtomen uppstått till följd av långvarig 

stress (Åsberg, Nygren, Herlofson, Rylander & Rydmark, 2013). Vanligt vid utmattning är att 

symtomen är både fysiska (t.ex. trötthet, yrsel och värk) och psykiska (t.ex. oro, ångest, 

nedstämdhet och minnesproblem) (1177, 2017). Utmattning kan ibland liknas vid begreppet 

utbrändhet. Utbrändhet kommer från det engelska begreppet burnout, och det är ett begrepp 

som i huvudsak hör ihop med stress som uppstår i arbetslivet (Åsberg, Nygren, Herlofson, 

Rylander & Rydmark, 2013). I många av de kvantitativa studier som genomförts gällande 

utbrändhet bland socialarbetare har Maslach Burnout Inventory (MBI) använts för att mäta 

utbrändhet. Utbrändhet mäts då utifrån faktorer kopplade till emotionell utmattning, 

avpersonifiering (dvs. distansering från andra människor) och subjektivt försämrad 
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prestationsförmåga (Maslach, Jackson & Leiter, 1996). I denna studie används främst 

begreppet utmattning eftersom det är en mer korrekt term i svensk kontext.  Vid referenser till 

internationell forskning används dock begreppet utbrändhet eftersom det är det begrepp 

studierna utgår ifrån.  
  

1.3.3 Identitet 

Identitet motsvaras av begreppet självbild och utgörs av flera olika aspekter. Den första är 

vitalitet, vilket innebär individens känsla av att vara levande. Den andra är demarkation, vilket 

handlar om gränsen mellan individen och andra. Den tredje är aktivitet, vilket handlar om 

individens upplevelse av självbestämmande gällande tankar och handlingar. Den fjärde är 

kontinuitet, vilket handlar om att vara densamma trots förändringar i livet. Den femte är 

integritet, vilket innebär att individen har ett jag, varken mer eller mindre 

(Nationalencyklopedin, 2017). Att forma sin identitet handlar både om igenkänning, det vill 

säga att se likheter mellan sig själv och andra, och om särskildhet, det vill säga att det inte finns 

någon som är precis som en själv (Arvidson & Johansson, 2017). Det kan även uppstå kollektiva 

identiteter, vilket handlar om att en grupp utvecklar en föreställd gemenskap utifrån likheter 

och skillnader i förhållande till andra grupper. Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv kan 

människans identitet anses vara något som formas i sociala sammanhang (a.a.). Med stöd i ett 

sådant perspektiv kan det tolkas som att det sociala, och de relationer människor har, blir 

avgörande för upplevelsen av den egna identiteten. Begreppet identitet kan även kopplas 

samman med begreppet roll, då begreppen delvis går in i varandra. Här används dock Arvidsons 

och Johanssons (2017) förklaring av hur begreppen identitet och roll hänger ihop samt hur de 

kan skiljas åt. Arvidson och Johansson (2017) menar att identiteter är mer stabila än roller, att 

förändring är trögare för identiteten än för rollerna samt att rollerna används för att individen 

ska kunna hantera sin identitet. 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien har ett flertal avgränsningar, varav några av de mest centrala räknas upp här. Studien 

kommer endast undersöka myndighetsutövande socialsekreterare i Sverige. Socialsekreterarna 

kan dock ha blivit sjukskrivna från arbete inom olika områden, exempelvis ekonomiskt bistånd 

eller barn och familj. Som framkommit är stress ett komplext fenomen som kan förstås på 

många olika sätt. Denna studie kommer dock inte utgå ifrån fysiologiska aspekter av stress, då 

dessa inte anses relevanta för studiens syfte. Studien fokuserar inte heller på specifika 

behandlingar för stressrelaterade besvär. Vidare kommer stress främst undersökas i förhållande 

till arbete. Stress som kan uppstå till följd av andra faktorer utanför arbetet kommer 

huvudsakligen inte beröras, utom när det gäller socialt stöd och sociala nätverk.  

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt kommer forskning på området stress bland socialarbetare presenteras 

övergripande. Forskningen delas upp i en del med internationella studier och en del med 

nationella studier. Det sociala arbetet internationellt kan inte direkt översättas till 

socialsekreterarnas situation i Sverige, vilket medför att den internationella och den svenska 

forskningen kan behöva särskiljas. Även det efterföljande avsnittet, studiens tolkningsram, 

kommer presentera relevant forskning, men då i förhållande till de valda teoretiska begrepp 

studien utgår från. Genomgången av tidigare forskning har därmed delats upp i olika avsnitt.  

 

2.1 Stress och utbrändhet i socialt arbete internationellt 

Den internationella forskningen om stress bland socialarbetare undersöker vilka samband som 

finns mellan arbetsrelaterad stress och andra faktorer. Exempelvis finns tydliga samband mellan 

stress och utbrändhet (Lizano & Barak, 2012; Boyas & Wind, 2010; Smith & Clark, 2011). I 
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den internationella forskningen på området framkommer att det finns vissa grupper av 

socialarbetare som särskilt hamnar i riskzonen för problem med stress och utbrändhet. Dessa 

grupper är högutbildade, vita, yngre och offentligt anställda socialarbetare (se Acker, 2010; 

Mandell, Stalker, Wright, Frensch & Harvey, 2012; Acker, 2011; Boyas & Wind, 2010). Olika 

studier om stress och utbrändhet i socialt arbete visar även något motstridiga resultat, 

exempelvis huruvida det finns samband mellan benägenhet att säga upp sig från arbetet och 

grad av emotionell utmattning (se Acker, 2011; Smith & Clark, 2011). Inte heller studier som 

undersöker samband mellan risk för utbrändhet och arbetstillfredsställelse har gett enhetliga 

resultat. En studie presenterade samband mellan hög arbetstillfredsställelse och lägre grad av 

utbrändhet (se Smith & Clark, 2011) medan andra studier visade att hög arbetstillfredsställelse 

och hög grad av utbrändhet kunde förekomma samtidigt (se Stalker, Harvey, Frensch, Mandell 

& Adams, 2008; Mandell, Stalker, Wright, Frensch & Harvey, 2012). Collins (2008) fann i sin 

litteraturstudie att det är viktigt att socialarbetare får uppmuntran för utveckling för att stress 

ska kunna motverkas och nöjdhet med arbetet ska öka. Uppmuntran för utveckling kan 

exempelvis handla om att socialarbetaren får information om sina styrkor och svagheter samt 

att denne får kunskap om hur stress, motståndskraft och kontroll kan förstås och hanteras (a.a.) 

En undersökning om stress bland nordiska socialarbetare visade att det även för dessa grupper 

förekom besvär med arbetsrelaterad stress samt att socialarbetare med mindre arbetserfarenhet 

upplevde högre arbetsbelastning (Blomberg, Kallio, Kroll & Saarinen, 2015).  

 

2.2 Stress och utmattning i socialt arbete nationellt 

I den tidigare forskning som genomförts i Sverige diskuteras socialsekreterarnas och andra 

välfärdstjänstearbetares (t.ex. kuratorer, psykologer och sjuksköterskor) arbetssituation i 

förhållande till stress och utmattning. Flera av studierna visar på hög grad av stressrelaterad 

problematik inom det sociala arbetet (se t.ex. Astvik & Melin, 2013; Welander, Astvik & 

Hellgren, 2017; Aronsson, Ishäll, Göransson, Lindfors, Nylén & Sverke, 2015). I en avhandling 

framkom bland annat att socialarbetarnas arbete förändrats över tid både gällande styrningen, 

organisationens utformning och arbetets upplägg, exempelvis i form av ökade mängder 

administrativa arbetsuppgifter (Lauri, 2016). Socialarbetarna förväntades på olika sätt rikta sin 

lojalitet mot ledningen i högre grad än mot klienterna, exempelvis genom att inte ifrågasätta 

arbetet samt att spara på resurser. En av studiens centrala slutsatser var att det sociala arbetet, 

såsom det organiseras idag, kan bidra till ett ökat avstånd mellan socialarbetare och klienter. 

Det ökade avståndet kan i sin tur förstås utifrån följande aspekter: 1) krav på evidensbasering, 

2) krav på rationalisering och objektivitet, 3) dokumentationskrav, 4) individualisering av 

klientens problem, 5) uppdelning av stödjande och utredande arbetsuppgifter, 6) 

standardiserade bedömningsinstrument samt 7) tung arbetsbörda och stress i arbetet (a.a.).  

 

Socialsekreterarnas arbetssituation är särskilt utmanande, bland annat till följd av ökade krav 

utan att tillgången till resurser blivit större (Astvik & Melin, 2013). När kraven blir för stora tar 

socialsekreterarna till olika strategier för att hantera situationen (s.k. copingstrategier), 

exempelvis kompensatoriska strategier, kravsänkande strategier, disengagemang, voice (dvs. 

att säga ifrån) och exit (dvs. att säga upp sig). De olika strategierna kan få olika konsekvenser 

och kan exempelvis påverka socialsekreterarnas hälsa negativt, samt påverka arbetets kvalitet 

(a.a.). I en studie framkom att socialsekreterarna och biståndsbedömarna upplevde högre grad 

av stress, lägre grad av arbetstrivsel och sämre möjligheter till återhämtning än cheferna. 

Studien visade även att öppenhet i organisationen, det vill säga en anställds möjlighet att 

komma med egna synpunkter, hade starkast samband med stressymptom, på så vis att låg grad 

av öppenhet ledde till högre grad av stress (Welander, Astvik & Hellgren, 2017). Astvik, 

Welander och Isaksson (2017, s. 58-59) menar att: ”[…] om organisationerna vill påverka 

medarbetare och chefer att i mindre grad vilja lämna sitt arbete, motverka tystnad och skapa 



6 
 

förutsättningar för organisationsengagemang behöver styrningen av verksamheterna leda mot 

färre motstridiga krav, rimligare arbetsbelastning och mer professionellt inflytande.” I en studie 

om återhämtning bland välfärdstjänstearbetare delades respondenterna in i tre grupper: en grupp 

utmattade, en mellangrupp och en grupp aktiva. Skillnaderna mellan de olika grupperna kunde 

bland annat förklaras utifrån deras olika svar gällande arbetskrav (t.ex. kvantitativa och 

kvalitativa krav och uppgifter som upplevs onödiga) samt arbetsuppdragets resurser (t.ex. 

kontroll, feedback, socialt stöd och måltydlighet). Upplevelsen av krav och tillgången till 

resurser i form av kontroll, feedback och socialt stöd förklarade störst del av skillnaderna mellan 

grupperna (Aronsson, Ishäll, Göransson, Lindfors, Nylén & Sverke, 2015). En annan studie 

visade positiva resultat i form av förbättrat minne, färre negativa känslor, förbättrad sömn och 

lägre grad av stress och utmattning efter att en grupp socialsekreterare fått testa sex timmars 

arbetsdag i stället för åtta timmars arbetsdag (Barck-Holst, Nilsonne, Åkerstedt & Hellgren, 

2017). Resultatet tyder på att arbetsdagens längd kan ha betydelse för upplevelser av stress 

bland socialsekreterare.  

 

3. TOLKNINGSRAM 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska begrepp och analysredskap som kommer ligga till grund 

för analys av empirin. Tolkningsramen delas upp i följande fyra teman: 1) den transaktionella 

stressmodellen, 2) stress och professionell identitet, 3) krav-kontrollmodellen samt 4) socialt 

stöd och sociala nätverk. I tolkningsramen presenteras såväl tidigare forskning som teoretiska 

begrepp relevanta för analys av studiens resultat.  

 

3.1 Den transaktionella stressmodellen 

En teoretisk modell för förståelse av begreppet stress är den transaktionella stressmodellen, 

skapad av Richard S. Lazarus. Denna modell flyttar fokus från den faktiska arbetsmiljön till hur 

medarbetarna tolkar händelser i arbetsmiljön. Fokus riktas därmed mot enskildas upplevelser 

av stress (Arnetz, 2013), vilket gör att denna modell är lämplig för förståelse av 

socialsekreterarnas upplevelser av arbetsrelaterad stress. Lazarus och Folkman (1984) beskriver 

att psykisk stress består av relationen mellan en individ och dennes miljö såsom den uppfattas 

av individen, exempelvis utifrån vad de kallar kognitiv värdering och coping. Kognitiv 

värdering handlar om individens bedömning av huruvida en händelse, eller en serie av 

händelser, är stressande samt varför individen upplever stress till följd av händelsen. Coping 

handlar om hur individen hanterar kraven som upplevs stressande samt de känslor denna stress 

leder till. Det finns skillnader mellan enskilda individer och grupper när det gäller sårbarhet 

inför samt reaktioner och tolkningar av vissa händelser (a.a.). Den transaktionella 

stressmodellen kommer, tillsammans med den tidigare definitionen av begreppet stress, ligga 

till grund för förståelsen av stress i denna studie. Den transaktionella stressmodellen kan även 

knytas samman med studiens ena teoretiska begrepp, professionell identitet. En medarbetare 

vars identitet är sammanlänkad med den omgivande miljön – mer specifikt arbetsmiljön – kan 

eventuellt uppleva stress på ett annat sätt än en medarbetare vars identitet inte är tydligt 

förknippad med arbetet. Det framstår därmed relevant att undersöka kognitiv värdering och 

coping hos socialsekreterare utifrån förhållandet mellan socialsekreterarens professionella 

identitet och dennes arbete.  

 

3.2 Stress och professionell identitet 

Den professionella identitetens relation till arbetet kommer redogöras för nedan. Till att börja 

med presenteras professionell identitet allmänt som identitetsdimensioner i arbetet. Därefter 

ställs professionell identitet i relation till medarbetare som varit sjukskrivna till följd av 

arbetsrelaterad stress. Avslutningsvis riktas fokus mot professionell identitet inom det sociala 

arbetet och för socialsekreterare specifikt. 
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3.2.1 Identitetsdimensioner i arbetet 

Det finns flera arbetsrelaterade dimensioner som blir betydelsefulla för 

identitetskonstruktionen. Dessa kan benämnas 1) möjliggörardimensionen, 2) 

legitimerardimensionen, 3) förstärkardimensionen, 4) berörardimensionen och 5) 

begränsardimensionen (Zambrell, 2016). Möjliggörardimensionen innebär att arbetet 

möjliggör professionell utveckling genom exempelvis befordran, makt eller bekräftelse i form 

av en god lön. Legitimerardimensionen kan innebära att ha en viss position inom ett yrke och 

att representera en organisation eller ett företag. Denna dimension innebär en bekräftelse för 

individen genom att denne är attraktiv på arbetsmarknaden och gör ett gott arbete. En av de 

starkaste dimensionerna i arbetet är förstärkardimensionen, vilken exempelvis innebär att 

individen har specifika kunskaper och är särskilt efterfrågad, vilket kan stärka individen i 

dennes position. Berörardimensionen innebär att individen berörs och påverkas emotionellt 

genom exempelvis meningsfulla arbetsuppgifter, att individen får uppskattning från kollegor, 

chefer och klienter samt att arbetet ger glädje. Begränsardimensionen fungerar begränsande för 

identitetskonstruktionen, vilket även brister i de ovan nämnda dimensionerna kan göra. Problem 

som ojämn arbetsbörda, brister i arbetsmiljön och dålig löneutveckling är vad 

begränsardimensionen handlar om. Den kan även innefatta känslorelaterade begränsningar i 

form av brist på bekräftelse och feedback samt svårigheter för individen att harmoniera 

arbetsidentiteten med den personliga identiteten (a.a.).  

 

3.2.2 Professionell identitet och sjukskrivning 

Medarbetares identitet kan i olika sammanhang vävas samman med deras arbete. Denna 

sammanflätning kan vara givande för såväl personalen som arbetsplatsen så länge det inte 

uppstår problem i arbetsmiljön, till exempel för hög arbetsbelastning, brist på erkännande och 

otydliga krav. När dessa problem uppkommer kan en negativ spiral av stress uppstå. Stressen 

utvecklas i två processer som kan benämnas störning i självförståelsen och självkänslan samt 

störning i verklighetsuppfattningen. Störning i självförståelsen och självkänslan handlar bland 

annat om att bilden av det egna värdet kopplas ihop med bilden av de egna arbetsprestationerna, 

så att det egna värdet påverkas av individens upplevelse av att vara tillräcklig/otillräcklig på 

arbetet. Störning i verklighetsuppfattningen handlar bland annat om att individens upplevelse 

av verkligheten ifrågasätts, vilket i sin tur kan leda till att individen inte litar på sina egna 

förnimmelser och tolkningar av omvärlden. Dessa två processer påverkas också mycket av 

ledarens roll på arbetsplatsen (Friis Andersen, 2015). I Friis Andersens (2015) studie 

intervjuades fem personer sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. “Intervjupersonerna 

beskriver sig själva som engagerade, kvalificerade och plikttrogna medarbetare. Det är viktigt 

för dem att arbetet utförs med hög kvalitet, och de använder ord som “älskar” när de beskriver 

sitt arbete” (a.a., s. 26). Innan sjukskrivningen upplevde intervjupersonerna att deras arbete 

samt arbetsprestationer var av stor vikt för hur de såg på sig själva och sin nytta i arbetet. För 

att lösa arbetsuppgifter blev identiteten en avgörande resurs samtidigt som arbetet i sig utgjorde 

en väsentlig komponent i intervjupersonernas identitet. Det var något som också kunde bidra 

till att intervjupersonerna fick svårt att hålla isär den professionella delen från den personliga. 

Den kritik intervjupersonerna fick i sitt arbete kunde därmed bli svår för dem att inte ta åt sig 

på ett personligt plan (Friis Andersen, 2015).  

 

3.2.3 Professionell identitet och roller i det sociala arbetet 

Roll, yrkesroll, identitet och professionell identitet är sammanlänkade begrepp som kan få 

betydelse för hur olika socialarbetare upplever sin arbetssituation. I en studie framkom att 

socialarbetares välmående kan påverkas negativt om det uppstår konflikter mellan 

socialarbetares professionella identitet (dvs. hur de ser på sig själva som socialarbetare) och den 
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så kallade ”praktikidentiteten” (dvs. hur det praktiska arbetet förväntas gå till) (Graham & 

Shier, 2014). En annan studie visade att socialarbetare är särskilt utsatta för att i samband med 

utveckling av sin identitet eller självförmåga i sin vårdgivarroll uppleva stress som ett resultat 

av detta (Wu & Pooler, 2014). Vidare framkom att effekterna av en stark vårdgivarrollidentitet 

kan vara skadliga för socialarbetare. Det kan vara frestande för socialarbetare att utveckla sin 

vårdgivarrollidentitet eftersom de dagligen träffar samt vill hjälpa klienter med komplexa 

problem, dock kan detta resultera i en sårbarhet att ständigt vilja utvecklas och därmed uppleva 

stress (a.a.). Begreppet vårdgivarrollidentitet kan även relateras till begreppet hjälparroll, som 

i sin tur kan vara viktigt för förståelse av den professionella identiteten. Enligt Järvinen (2001) 

kan hjälparrollen anses vara utmärkande för det sociala arbetet, och denna roll kan bli särskilt 

komplex när det för socialarbetaren gäller att finna balansen mellan å ena sidan stöd och hjälp 

till klienter och å andra sidan krav och kontroll av klienter. I Akademikerförbundet SSR:s 

(2015) etiska kod för socialarbetare diskuteras bland annat socialarbetares yrkesroller, 

professionsideal och identitet i förhållande till de olika inriktningar socialarbetare kan ha. 

Socialarbetares olika identiteter kan på så vis skapas utifrån olika kombinationer av teman och 

roller inom olika delar av det sociala arbetet. Exempel på sådana inriktningar för socialarbetare 

är: omsorg/service, empowerment (hjälp till självhjälp), advocacy (företrädarskap), 

samhällsarbete och skydd för utsatta. Dessa inriktningar, samt olika kombinationer av dem, kan 

alltså leda till att olika socialarbetares identiteter formas på olika sätt. Om den professionella 

identiteten i det sociala arbetet skulle utgå från ett mer övergripande perspektiv skulle den även 

kunna relateras till det sociala arbetets helhetssyn samt uppdraget att arbeta för att människor 

ska kunna leva ett värdigt liv (a.a.).  

 

Både grupptillhörighet och önskan om att göra ett etiskt godtagbart arbete kan vara sådant som 

präglar socialsekreterares professionella identitet. I en studie om socialsekreterares berättelser 

gällande uppbrott från arbetsplatsen framkom att socialsekreterarna presenterade sin 

yrkesidentitet både i form av kollegialitet och tillhörighet till gruppen samt i form av 

professionell etik, exempelvis kopplad till strävan efter ett arbete för social rättvisa och för 

klienternas bästa (Blomberg & Welander, 2017). Det framkom även att samhörigheten med 

kollegorna var överordnad den organisatoriska lojaliteten, vilket i sin tur påverkade hur 

socialsekreterarna förhöll sig till organisationen. Kollektiv distansering från organisationen 

bidrog till socialsekreterarnas möjlighet att ta beslut om att lämna arbetet till följd av orimliga 

arbetsvillkor (a.a.).  

 

3.3 Krav-kontrollmodellen 

Krav-kontrollmodellen, skapad av Karasek och Theorell (1990), används för att förklara stress 

i arbetslivet utifrån individers upplevelser av krav, kontroll (beslutsutrymme) och socialt stöd 

(se Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2012). Denna modell utgör, tillsammans med Den 

transaktionella stressmodellen samt den inledande definitionen av stress, en del av uppsatsens 

teoretiska förståelse för begreppet. Modellen kan användas för att studera relationen mellan 

yttre psykiska krav och den kontroll individen kan utöva i den kravfyllda situationen (Theorell, 

2012). Kontroll kan även handla om det beslutsutrymme individen upplever sig ha för att 

bemästra kraven. Beslutsutrymme är i sin tur nära förknippat med begreppet 

handlingsutrymme, och det handlar om individens möjlighet att ta egna beslut i arbetet. Kontroll 

är en viktig faktor när det kommer till stressutveckling, då det framförallt är upplevelsen av att 

förlora kontroll som utlöser stressreaktionen. När individen upplever att denne helt förlorat 

kontrollen över sin situation uppstår passivitet och individen ger upp. I krav-kontrollmodellen 

är det den “spända” situationen, det vill säga då individen både upplever höga krav och låg 

kontroll, som främst riskerar att göra individen sjuk av stress. En viktig komponent är dock 

även socialt stöd, då kvaliteten på stöd från ledning, arbetskollegor och individens övriga 
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sociala nätverk minskar risken för sjukdom (a.a.). På så vis har denna modell en tydlig koppling 

med studiens andra teoretiska begrepp, socialt stöd. 

 

3.4 Socialt stöd och sociala nätverk 
En individ som vet att denne kan få stöd från människor i omgivningen påverkas mindre 

negativt av stress och får en ökad känsla av kontroll. Socialt stöd är därmed en resurs som blir 

viktig vid upplevelser av stress. När det gäller att hantera stress och krav vid hög 

arbetsbelastning kan det sociala stödet vara avgörande (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

Människor i socialt samspel bidrar till formandet av varandras identiteter (Forsberg & 

Wallmark, 2002b). Socialt stöd kan därmed anses vara sammanlänkat med identiteten och med 

begreppet professionell identitet. För att människor ska känna välbefinnande behöver de 

interagera med andra, ge och få socialt stöd, beröm och konstruktiv kritik samt slippa bli utsatta 

för utfrysning eller mobbning (Levi, 2013). Människor som har möjlighet att använda sig av 

sociala nätverk av olika slag har också en buffert mot påfrestningar i livet (a.a.). Socialt stöd 

kan exempelvis delas upp i: 1) känslomässigt stöd, 2) värderande stöd, 3) informativt stöd, 4) 

praktiskt stöd samt 5) nätverksstöd (Olofsson, 2015). Känslomässigt stöd, som anses vara det 

viktigaste, kan handla om att någon lyssnar, finns till hands och visar omtanke. Värderande stöd 

handlar om feedback, exempelvis att få beröm eller kritik. Informativt stöd kan handla om 

rådgivning, handledning och hjälp till självhjälp. Praktiskt stöd handlar om att få hjälp med att 

prioritera och kunna få avlastning. Nätverksstöd handlar om gemenskap och att få tillhöra 

grupper med människor som delar liknande värderingar. Om nätverk på arbetet blir för täta kan 

det dock även bidra till stress (a.a.). Sociala nätverk är ett begrepp vi återkommer till längre ned 

i detta avsnitt.  

 

3.4.1 Motstridiga resultat i den tidigare forskningen om socialt stöd 

Socialt stöd är även en faktor kopplad till stress som en del vetenskapliga studier funnit något 

motstridiga resultat kring. I en studie fann forskarna ett negativt samband mellan informellt 

socialt stöd och psykisk ohälsa bland socialarbetare i offentlig sektor, det vill säga att högre 

grad av informellt socialt stöd korrelerade med lägre grad av psykisk ohälsa (Sànchez-Moreno, 

de la Fuente Roldàn, Gallardo-Peralta & de Roda, 2015). Informellt socialt stöd handlar om 

socialt stöd som kan fås i ömsesidiga interpersonella relationer (a.a.), det vill säga sådant stöd 

som står i kontrast till professionellt socialt stöd. I en annan studie undersöktes en modell för 

hur olika typer av rättvisa och socialt stöd inverkar på risk för utbrändhet och benägenhet att 

säga upp sig bland socialarbetare som arbetade inom olika enheter för barn och familj. Även 

denna studie bekräftade att socialt stöd – denna gång från organisation och handledare – hade 

samband med lägre risk för utbrändhet (Campbell, Perry, Maertz, Allen & Griffeth, 2013). Stöd 

från organisationen handlade i studien om olika typer av rättvisa i organisationen, exempelvis 

rättvisa kopplad till fördelning, procedurer och interaktioner på arbetsplatsen (a.a.)  

 

Det finns även mer tvetydiga resultat kring betydelsen av socialt stöd för stress bland 

socialarbetare. I en longitudinell studie kunde forskarna inte finna något samband mellan socialt 

stöd från ledningen och emotionell utmattning över tid (Lizano & Barak, 2012). Dock visade 

det sig att organisatoriskt stöd kunde fungera som en resurs för att minska graden av 

avpersonifiering (a.a.), vilket som nämnts är en aspekt av utbrändhet enligt Maslach Burnout 

Inventory. Boyas’ och Winds (2010) studie om socialarbetare som arbetar med barn har, även 

den, presenterat något motsägelsefulla resultat. Studien resulterade nämligen i ett samband 

mellan hög grad av inflytande och socialt stöd från handledare och hög grad av emotionell 

utmattning bland socialarbetarna, något som alltså bestred forskarnas hypotes. Boyas och Wind 

(2010) resonerade kring detta samband och föreslog att det kunde bero på att de socialarbetare 

som uppgav högre grad av inflytande och handledarstöd också var mer erfarna och därför hade 



10 
 

mer komplexa ärenden. Mer ansvar att fatta beslut i svåra ärenden kunde därmed vara en 

förklaring till ökad grad av emotionell utmattning för denna grupp (a.a.). En annan studie om 

socialarbetare som arbetar med barn undersökte även om det fanns något samband mellan 

organisatoriskt stöd respektive handledarsstöd och sådana rollkonflikter mellan arbete och 

familj som i sin tur kan ha samband med ökad stress. Av studien framkom att det endast var 

handledarstöd som kunde minska negativa effekter av sådana familj-arbete-konflikter, men att 

handledarstödet inte hade samband med risken för utbrändhet (Lizano, Hsiao, Mor Barak & 

Casper, 2014).  

 

3.4.2 Socialt stöd från ledare och kollegor 

Ledarens roll och stöd från kollegor är två viktiga komponenter och avgörande faktorer när det 

gäller stressutvecklingen bland medarbetarna (se Friis Andersen, 2015; Welander, Astvik & 

Hellgren, 2017). Det ledaren säger och gör kan få stora konsekvenser för de anställda men 

effekten av ledarens agerande kan även samspela med arbetsbelastning och förändringar i 

organisationen. Ledarens roll kan bli betydande när det gäller de anställdas uppfattning om det 

egna värdet (Friis Andersen, 2015). Detta kan i sin tur vara sammanlänkat med betydelsen av 

socialt stöd från arbetsledare för att motverka stress på arbetsplatsen. I en studie framkom att 

kollegialt stöd hade en negativ korrelation med stressymtom för socialsekreterare och 

biståndsbedömare, då högre grad av upplevt stöd från kollegor hade samband med lägre grad 

av stress. Stöd från kollegor hade även ett positivt samband med ökad arbetstrivsel. Socialt stöd 

visade sig också ha samband med möjlighet till återhämtning efter arbetet, på så vis att lägre 

grad av socialt stöd korrelerade med bristfällig återhämtning (Welander, Astvik & Hellgren, 

2017).  

 

3.4.3 Sociala nätverk 

“En persons sociala nätverk utgörs av hennes relationer till alla de människor som sammantaget 

utgör hennes sociala sammanhang – samt relationerna dem emellan” (Forsberg & Wallmark, 

2002b, s. 13). Individens sociala nätverk kan bestå av exempelvis familjemedlemmar, 

släktingar, personer på arbetsplatsen och olika professionella relationer. Även de människor 

individen direkt eller indirekt samspelar med kan räknas till dennes sociala nätverk. Ett socialt 

nätverk utgör därmed inte en grupp där alla känner alla, utan nätverket består av personer som 

på olika sätt har betydelse för den enskilde (a.a.). Forsberg och Wallmark (2002b) skriver om 

nätverksperspektiv utifrån den professionelles förhållningssätt gentemot klienter, exempelvis 

genom att den professionelle beaktar klientens hela sociala sammanhang. Det är möjligt att 

detta perspektiv, det vill säga att se till hela det sociala sammanhanget, även kan användas för 

att förstå stress och psykisk ohälsa hos professionella, såsom socialsekreterare.  

 

Det finns flera olika karaktäristika för sociala nätverk. Till att börja med finns det subjektiva, 

objektiva, formella och informella sociala nätverk (Forsberg & Wallmark, 2002a). Subjektiva 

nätverk utgörs av de personer en individ själv anser vara betydelsefulla, medan objektiva 

nätverk utgörs av en utomstående persons bild av en annan individs nätverk. Informella nätverk 

består av familj, släkt och vänner, det vill säga de närmast anhöriga. Formella nätverk kan 

exempelvis bestå av arbetskontakter och yrkespersoner. Sociala nätverk utmärks också av mer 

eller mindre täthet. Hög grad av täthet handlar om att många personer i nätverket känner 

varandra medan låg grad av täthet innebär att de olika personerna i nätverket inte har mycket 

kontakt sinsemellan. Hög grad av täthet i det sociala nätverket kan vara både en fördel och en 

nackdel. Det kan antingen leda till trygghet eller till att en person blir insnärjd i sitt nätverk och 

får begränsade möjligheter till nyorientering. Sociala nätverk kan även bedömas utifrån 

intensitet (dvs. känslomässig laddning) i relationerna, hur ofta en individ har kontakt med andra 

i nätverket samt vilken riktning relationerna har. Riktning kan handla om huruvida relationerna 
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är ömsesidiga och jämlika (s.k. reciproka relationer) eller komplementära (s.k. enkelriktade 

relationer), där den ena personen befinner sig i beroendeställning till den andra. En persons 

sociala nätverk kan även få betydelse för dennes hälsa. Även om ett socialt nätverk framstår 

rikt på relationer behöver det inte vara ett konstruktivt nätverk för den enskilde. Huruvida det 

sociala nätverket fungerar väl eller inte beror i huvudsak på om den enskildes behov av socialt 

stöd uppfylls. Det kan handla om känslomässig trygghet, möjlighet att få råd samt praktisk hjälp 

(a.a.).  

 

4. METOD 
I detta avsnitt presenteras och motiveras de metoder som använts i föreliggande studie, både 

metod för datainsamling, databearbetning och dataanalys. Avsnittet delas upp i presentation av 

metodval, vetenskapsteoretisk utgångspunkt, beskrivning av informationssökning, urval av 

respondenter, konstruktion av intervjuguide, själva genomförandet av intervjuerna samt 

bearbetning och analys av data. Avsnittet avslutas med en diskussion kring studiens kvalitet, 

samt en diskussion kring etiska överväganden.  

 

4.1 Val av metod 

Val av metod och tillvägagångssätt för en studie bör styras av syftet med studien. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att ett kvalitativt tillvägagångssätt är mest lämpligt när studien har 

som syfte att antingen undersöka hur något upplevs eller av vilket slag något är. Då det 

övergripande syftet med studien är att undersöka socialsekreterares upplevelser av 

stressrelaterad problematik i arbetet passar därför det kvalitativa tillvägagångssättet för att 

syftet ska uppfyllas och de tillhörande frågeställningarna ska kunna besvaras. Det finns flera 

olika kvalitativa datainsamlingsmetoder. I denna studie har kvalitativa intervjuer använts, då 

det är den datainsamlingsmetod som anses bäst lämpad för att på ett tillräckligt ingående sätt 

kunna fånga socialsekreterarnas upplevelser.  

 

4.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Föreliggande studie utgår från ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutik betyder tolkningslära 

och det hermeneutiska perspektivet utgår ifrån att verkligheten kan uppfattas på olika sätt av 

olika individer samt att det inte går att ställa sig utanför sig själv i förståelsen av omvärlden 

(Ödman, 2017). Ett begrepp som är centralt inom hermeneutiken är förförståelse. Förförståelse 

handlar om att människor alltid förstår verkligheten utifrån sina förutsättningar och att de 

förutsättningar en individ har styr vad som är förståeligt och oförståeligt (Gilje & Grimen, 

2007). Något som är utmärkande för det hermeneutiska perspektivet är den hermeneutiska 

cirkeln, även kallad den hermeneutiska spiralen (Andersson, 2014). Den hermeneutiska 

spiralen består av två komponenter. Den ena komponenten utgörs av en pendlande rörelse 

mellan förståelse av delarna och förståelsen av helheten. Den andra komponenten utgörs av 

förförståelsen, som beskrivits ovan. Den pendlande rörelsen mellan del och helhet handlar om 

att bilda sig en helhetsuppfattning genom att se till de olika delarna, varpå delarna kan förstås 

bättre i ljuset av helheten och så vidare (a.a.). Delarna kan bestå av textstycken (till exempel 

utdrag ur transkriberade intervjuer), medan helheten kan bestå av hela texten (till exempel hela 

den transkriberade intervjun).  

 

Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv kan det även vara relevant att presentera den egna 

förförståelsen (Ödman, 2017). Detta kan vara viktigt för att andra som tar del av denna studie 

ska ha kunskap om hur vi resonerar kring och ser på det fenomen som studeras. I föreliggande 

studie har vi förutfattade meningar om stress i allmänhet och stress i relation till socialt arbete, 

och dessa förutfattade meningar ligger till grund för vår förståelse av problematiken. Vår 

förförståelse och uppfattning om stress bygger på den bild som framställs i media, det sätt 
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människor talar om stress i vardagen samt den bild av stress i det sociala arbetet som förmedlats 

under socionomutbildningen. Det faktum att vi båda varit utsatta för stressande händelser gör 

även att vi finner ämnet särskilt viktigt samt att vi troligtvis lägger in värderingar i hur vi önskar 

att problemen ska lösas, vilket i sin tur kan påverka hur vi förstår och tolkar denna studies 

empiri. Förförståelsen påverkar även våra val av metoder, teoretiska perspektiv samt hur vi 

kommer analysera och tolka studiens resultat. Det bör även tilläggas att socionomstudenter i 

allmänhet kan ha en annan bild av stressproblematiken i det sociala arbetet än professionella 

socialarbetare har. Detta motiverar studiens syfte, då det kan vara viktigt att redan under 

utbildningen få förståelse för det perspektiv på fenomenet som kan finnas hos de professionella 

socialsekreterarna.  

 

4.3 Informationssökning 

I denna studie är ambitionen att litteraturgenomgång och informationssökning ska sträva efter 

ett systematiskt tillvägagångssätt, anpassat efter de tidsmässiga och praktiska begränsningar ett 

examensarbete innebär. Argument för att en litteraturgenomgång bör genomföras med 

systematiska tillvägagångssätt är exempelvis att en sådan typ av genomgång skapar tydlighet 

och möjliggör för andra att granska genomgången (Booth, Sutton & Papaioannou, 2016). Det 

systematiska tillvägagångssättet vid en litteraturgenomgång gäller såväl litteratursökning, 

kvalitetsbedömning, syntes, analys och presentation av litteraturen. Några aspekter som kan 

göra en litteraturgenomgång mer systematisk är bland annat: ett protokoll för hur sökningen ska 

gå till, tydliga kriterier för inkludering och exkludering av litteratur samt att sökningsprocessen 

dokumenteras med databaser och sökstrategier (a.a.). I denna studie har de uppräknade 

aspekterna av en systematisk litteraturgenomgång använts, medan andra aspekter av det 

systematiska tillvägagångssättet inte kunnat användas till följd av examensarbetets tidsmässiga 

begränsningar.  

 

Informationssökning för denna studie har gjorts i följande databaser, via Örebro 

universitetsbiblioteks hemsida: Libris, Swepub, Artikelsök, Social Services Abstracts (SSA) 

samt ett par kompletterande sökningar i databasen Applied Social Sciences Index and Abstracts 

(ASSIA) gällande andra yrkesgrupper än socialarbetare. Utöver sökningar i dessa databaser har 

även litteratur och forskning sökts via relevanta studiers referenslistor, samt via uppslag från 

handledaren för denna uppsats. Alla sökningar har avgränsats till årtalen 2007-2017 då de skulle 

vara tillräckligt aktuella samt då problemområdet har en omfattande mängd forskning.  

 

I Libris genomfördes sökningar mellan 26 och 28 oktober 2017 med sökorden stress, identity 

och social support. Sökningen avgränsades till böcker, e-resurser och avhandlingar. Antal 

träffar var 461 (stress), 870 (identity) och 108 (social support). I Artikelsök genomfördes en 

sökning 1 november 2017 med sökordskombinationen stress social* med avgränsning för 

endast tidskrifter. I Swepub genomfördes en sökning 10 november 2017 med 

sökordskombinationen stress social* work*. Antal träffar var 270 (Artikelsök) respektive 1149 

(Swepub). En översiktlig genomgång gjordes vid de olika sökningarna och de träffar som 

ansågs relevanta för studiens syfte och målgrupp valdes ut. 

 

I Social Services Abstracts genomfördes sökningar mellan 6 och 8 november 2017 med 

sökordskombinationerna all(social work* stress), all(professional identity stress social work*) 

samt all(social support stress social work*). Avgränsningar gjordes i form av peer-review samt 

länder i Europa och Nordamerika. Anledningen till avgränsningarna var att artiklarna skulle 

vara granskade samt att resultaten skulle ha publicerats i länder med förhållanden som kan 

liknas vid de svenska. Då det fanns en stor mängd artiklar inom det valda problemområdet togs 

beslutet att det var nödvändigt med sådana avgränsningar. Den första sökningen gav 2244 
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träffar, den andra gav 32 träffar och den tredje gav 714 träffar. Översiktliga genomgångar av 

sökningarna gjordes och de studier som ansågs relevanta för studiens syfte och målgrupp valdes 

för genomläsning. 

 

4.4 Urval av respondenter  
I denna studie har en kombination av strategiskt målstyrt urval och bekvämlighetsurval använts. 

Ett strategiskt målstyrt urval innebär att deltagare till en studie väljs strategiskt utifrån att de 

ska vara relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Ofta eftersträvas variation bland 

deltagarna gällande vissa kännetecken. Bekvämlighetsurval innebär att urvalet görs av personer 

som finns tillgängliga för forskaren på ett mer direkt sätt (a.a.). För att i denna studie nå ut till 

möjliga intervjupersoner i hela Sverige lades en förfrågan ut i den nationella Facebook-gruppen 

Socionom. Vid förfrågan bifogades ett missivbrev med fullständig information om studien (se 

bilaga 1). Ett antal kriterier som skulle styra val av respondenter formulerades på förhand. Dessa 

kriterier var: 1) att respondenterna skulle arbeta eller ha arbetat som socialsekreterare med 

myndighetsutövning, 2) att de skulle ha varit sjukskrivna från detta arbete på grund av 

stressrelaterade besvär någon gång inom de senaste fem åren samt 3) att de inte längre skulle 

vara sjukskrivna. Urvalet av respondenter i Facebook-gruppen kan ses som ett strategiskt 

målstyrt urval då det styrdes av studiens syfte samt den målgrupp som studien avser. Dock 

fanns ingen möjlighet att vid urvalet styra variationen av deltagarnas egenskaper (kön, 

bostadsort, ålder m.m.) eftersom det inte var möjligt att påverka vilka som skulle visa intresse 

för att delta i studien. Kontakt togs även med ett par socialförvaltningar i Sverige för att värva 

respondenter från dessa arbetsplatser men de kunde av olika skäl inte bidra med 

intervjupersoner. Vidare kontaktades Facebook-gruppen för den egna socionomklassen för att 

undersöka om klasskamraterna hade några kontakter som kunde passa som respondenter i 

studien. Detta kan förstås som en kombination mellan ett strategiskt målstyrt urval och ett 

bekvämlighetsurval, då relevanta intervjupersoner söktes genom en kontaktväg som fanns nära 

till hands. Vi fick tag på sju intervjupersoner genom inlägget i Facebook-gruppen Socionom 

samt en intervjuperson som vi fått kontakt med via en klasskamrat. En kort beskrivning av 

respondenterna presenteras i början av avsnittet Resultat och analys.  

 

I denna studie var intervjuerna retrospektiva, vilket innebär att de syftade tillbaka på något 

intervjupersonerna hade upplevt tidigare. Vid en intervju framkommer det intervjupersonen 

känner, tänker och tycker vid ett bestämt tillfälle, vilket gör att det kan finnas felkällor i 

retrospektiva intervjuer (Repstad, 2007). Hur en intervjuperson beskriver en händelse som 

inträffat tidigare i livet kan formas av tankesätt intervjupersonen fått senare, vilket kan leda en 

skev bild av hur upplevelserna faktiskt tedde sig (a.a.). För att minska risken för sådana 

skevheter togs beslutet att intervjupersonerna skulle ha varit med om sjukskrivningen inom de 

senaste fem åren. Möjligtvis skulle ett kortare tidsintervall ha varit mer fördelaktigt för att 

ytterligare minska risken för skevheter och minnesbortfall hos respondenterna. Tidsintervallet 

på fem år valdes dock för att öka chansen för ett tillräckligt stort antal intervjupersoner. Av 

etiska skäl togs även beslutet att respondenterna inte längre skulle vara sjukskrivna om de skulle 

delta i studien, då det fanns en tanke om att det kunde bli för psykiskt belastande för en person 

att delta i en intervju om denne ännu inte är återställd och friskförklarad.  

 

4.5 Intervjuguide 
Den typ av intervju som valdes för denna studie var den kvalitativa semistrukturerade intervjun. 

I den semistrukturerade intervjun används en på förhand utformad intervjuguide med teman 

och frågor (Bryman, 2011). Det är möjligt att lägga till uppföljningsfrågor och att ändra 

ordningen på frågorna under intervjun (a.a.). Den semistrukturerade intervjun har därmed både 

en viss struktur och är flexibel, med möjlighet att forma intervjun efter varje respondent. Syftet 
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med denna studie är att undersöka socialsekreterares upplevelser av stressrelaterad problematik 

i arbetet, samt hur dessa upplevelser kan förstås med hjälp av begreppen professionell identitet 

och socialt stöd. Detta gör att en semistrukturerad intervju blir särskilt lämplig, då syftet kräver 

både en viss struktur och en möjlighet att utforska utifrån socialsekreterarnas perspektiv. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) bör intervjuaren vara väl inläst på studiens ämnesområde för att 

frågorna som ställs ska vara relevanta. En intervju som utgår från teorier eller teoretiska begrepp 

kräver även intervjufrågor som kan ge den information om det som eftersöks, för att svaren ska 

kunna tolkas i enlighet med teorierna (a.a.). I denna studie har därför intervjuguiden utformats 

i enlighet med de teoretiska begrepp som studiens syfte och frågeställningar bygger på, 

framförallt begreppen professionell identitet och socialt stöd.  

 

Intervjuguiden för denna studie är disponerad enligt följande teman: 1) bakgrund, 2) 

professionell identitet, 3) stress, 4) socialt stöd och sociala nätverk samt 5) avslutning. 

Ambitionen med dessa teman var att de skulle täcka och beröra alla de aspekter som är relevanta 

för denna studies syfte och frågeställningar. Studiens första frågeställning handlar om att 

undersöka socialsekreterarnas upplevelser av stress. Denna frågeställning medförde en strävan 

efter att intervjuguiden i stor utsträckning skulle utgöras av öppna, utforskande frågor. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) är det lämpligt att inleda en intervju med en orientering där 

intervjuaren ger information om studiens syfte, ljudinspelning och möjligheten för 

intervjupersonen att ställa frågor innan intervjun. I denna studie har intervjun därför inletts med 

en genomgång av bland annat syfte och etiska aspekter, exempelvis att deltagandet är frivilligt 

och kan avbrytas om intervjupersonen önskar. Frågorna i intervjuguiden utgick delvis från 

information som hämtats i relevant litteratur och formulerades även delvis utifrån vår 

förförståelse av guidens olika teman. I den avslutande delen i denna studies intervjuguide ges 

intervjupersonen möjlighet att reflektera kring sin stresshantering idag samt bidra med 

synpunkter om information eller frågor som denne anser att intervjuaren missat. Kvale och 

Brinkmann (2014) föreslår nämligen att det kan vara lämpligt att avsluta en intervju med att 

fråga om intervjupersonen har något mer att tillägga. Intervjuguiden presenteras i bifogad bilaga 

(se bilaga 2).  

 

4.6 Genomförande av intervjuer 

Eftersom ingen av respondenterna bodde i närheten genomfördes alla intervjuer via telefon. 

Bryman (2011) diskuterar för- och nackdelar med telefonintervjuer i förhållande till direkta 

intervjuer. Fördelar med telefonintervjuer kan exempelvis vara att de är billigare och mer 

tidseffektiva. Vid telefonintervjuer påverkas respondenternas svar även mindre av faktorer 

kopplade till intervjuarens egenskaper (t.ex. intervjuarens ålder, etniska bakgrund och även 

intervjuarens närvaro i sig). Nackdelar med telefonintervjuer kan vara att det är svårare för vissa 

personer att höra vad som sägs, att det är svårare att göra långa intervjuer över telefon, att 

telefonintervjun kan passa sämre för känsliga frågor samt att det inte är möjligt att läsa 

intervjupersonens ansiktsuttryck och kroppsspråk (a.a.). I denna studie gjordes bedömningen 

att det inte skulle vara ekonomiskt möjligt att genomföra direkta intervjuer, eftersom 

intervjupersonerna var utspridda över landet samt då det skulle bli för kostsamt och 

tidskrävande att åka runt till de olika respondenterna. Denna studie, som handlar om psykisk 

ohälsa och sjukskrivning, innehåller känsliga ämnen. Eftersom det inte gick att se 

intervjupersonernas ansiktsuttryck var vi noggranna med att lyssna på deras röster för att avgöra 

om samtalet påverkade dem negativt på något sätt. Vi var måna om att intervjupersonerna skulle 

få genomföra intervjun på sina villkor samt att de skulle få ha en positiv känsla efter att intervjun 

var genomförd. Det är även möjligt att en del intervjupersoner upplever telefonintervjun som 

mer bekväm vid känsliga frågor eftersom den skapar ökade möjligheter för anonymitet och 
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bättre kan skydda den enskildes integritet, samt kan bidra till att den enskilde kan öppna upp 

sig mer.  

 

Totalt genomfördes åtta intervjuer som tog mellan 30 och 60 minuter. Vi delade upp 

genomförande och transkribering av intervjuerna lika mellan oss. Intervjuerna spelades in med 

respondenternas godkännande och fördes över från inspelningsutrustningen till datorn direkt 

efter intervjun. Under intervjuerna ställde vi tolkande frågor för att kontrollera att vi förstått 

intervjupersonernas uttalanden korrekt samt ställde uppföljningsfrågor vid behov. Att ställa 

kontrollfrågor är ett lämpligt sätt för att validera de tolkningar intervjuaren gör (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Fördelar med att intervjuerna spelas in är att intervjuaren inte behöver bli 

distraherad av att föra anteckningar, utan att denne kan lägga fokus på att lyssna på det som 

sägs (Bryman, 2011). Vidare är inspelning av intervjuerna en förutsättning för att de ska kunna 

transkriberas. En nackdel med inspelning av intervjuer är att vissa intervjupersoner kan bli 

självmedvetna och känna obehag inför att deras ord bevaras (Bryman, 2011). I denna studie har 

intervjupersonernas godkännande av ljudinspelning noggrant kontrollerats. Vidare är det 

möjligt att intervjupersonerna blir mindre distraherade av att intervjun spelas in vid en 

telefonintervju, då inspelningsutrustningen inte är synlig för respondenterna. För att 

ljudinspelning ska bli möjlig vid telefonintervju krävs att telefonens högtalarfunktion används. 

Av etiska skäl var vi noggranna med att ingen utomstående skulle kunna ta del av samtalet. 

Därför togs beslut om att intervjuerna skulle genomföras i ensamhet hemma hos oss. 

 

4.7 Databearbetning och analys 

I denna studie har intervjuerna transkriberats. Bryman (2011) menar att transkribering av 

intervjuer är mycket tidskrävande men har fördelen att intervjupersonens svar kan bevaras 

ordagrant. Vid transkriberingen var ambitionen att intervjuerna skulle skrivas ut med skrivspråk 

men utan att innebörden i intervjupersonernas uttalanden skulle påverkas eller förvanskas. Om 

det inte var möjligt att höra enstaka ord eller meningar markerades detta i transkriberingarna 

inom parentes. Lite längre pauser i talet markerades med tre punkter medan korta pauser 

markerades med kommatecken. 

 

Vid analys av kvalitativa data finns, enligt Kvale och Brinkmann (2014) ett generellt 

tillvägagångssätt som består av tre delar: 1) kodning, 2) meningskoncentrering och 3) 

meningstolkning. Kodning går ut på att nyckelord (koder) skapas utifrån det empiriska 

materialet och att koderna kopplas samman med materialets olika delar. Kodningen kan vara 

datastyrd eller begreppsstyrd. Datastyrd kodning innebär att koder bildas utifrån det empiriska 

textmaterialet medan begreppsstyrd kodning innebär att koderna utvecklas på förhand utifrån 

teoretiska begrepp och kopplas till materialet (a.a.). Vid kodning förekommer ofta en pendling 

mellan datastyrd och begreppsstyrd kodning (Lindgren, 2014). I föreliggande analys har en 

kombination av dessa kodningstyper använts. En del koder skapades därmed utifrån 

intervjupersonernas egna ord (t.ex. ta med arbete hem, brinna för arbetet och inte bli lyssnad 

på). Andra koder skapades utifrån olika teoretiska begrepp relevanta för studien (t.ex. coping, 

hjälparroll/stödroll och praktiskt stöd). Kodningen utfördes genom att kommentarer/etiketter 

med koder placerades vid enstaka meningar eller stycken av intervjupersonernas uttalanden i 

de dataskrivna transkriberingarna. Kodning kan förstås som en förberedelse inför 

meningskoncentrering, som är nästa steg i analysprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Meningskoncentrering innebär att kategorier bildas utifrån de tidigare skapade koderna. I 

meningskoncentreringen görs sammanfattande omformuleringar av respondenternas utsagor. I 

denna studie användes meningskoncentrering i begränsad utsträckning när koderna hade 

sammanställts i teman, då citat och meningskoncentreringar av enstaka uttalanden placerades 
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vid respektive tema. De teman som formades under analysprocessen är rubriker i avsnittet 

Resultat och analys.  

 

Det tredje steget i analysprocessen är meningstolkning. Meningstolkning handlar om att 

rekontextualisera och förstå intervjupersonernas uttalanden genom att gå bortom det som sagts 

och utifrån detta skapa mönster som inte framkommit explicit (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid 

tolkningen använde vi oss av tolkningsramen för att skapa förståelse för de koder och teman 

som formats efter kodning, meningskoncentrering och sammanställning av materialet. Vid 

analys av materialet läste vi transkriberingarna flera gånger för att få en känsla för helheten. 

Sedan gick vi igenom de olika textstyckena i transkriberingarna noggrant för att kunna relatera 

dem till intervjun som helhet och till de andra intervjuerna. Vi försökte även, i enlighet med 

Westlunds (2015) rekommendation, fokusera på stycken som innehöll mycket engagemang, 

exempelvis utsagor där intervjupersonerna var tydligt berörda, samt fokusera på redogörelser 

som återkom i transkriberingarna. De tolkningar vi gjorde av materialet försökte vi relatera till 

läst litteratur och tidigare forskning. Vi funderade även kring om det fanns delar i 

transkriberingarna som motsade huvudresultatet samt om textens olika delar hängde ihop på ett 

logiskt sätt (se Westlund, 2015). Det tillvägagångssätt vid dataanalys som presenterats kan 

anses passande för det hermeneutiska perspektivet som ligger till grund för denna studie. 

Analysmetoden bygger på att delar (t.ex. koder och kategorier) relateras till helheten (t.ex. 

rekontextualisering och förståelse), vilket tydligt kan kopplas samman med den hermeneutiska 

spiralen och dess pendling mellan delen och helheten. ”Medan kodning bryter ned en text i 

mindre enheter kan meningstolkning vidga den ursprungliga texten genom att lägga till 

hermeneutiska skikt som gör det möjligt för forskaren att förstå meningen” (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 245).  

 

4.8 Tillförlitlighet och äkthet 

Vid bedömning av en studies kvalitet finns olika kriterier att tillgå. Guba och Lincoln (1989) 

föreslår tillförlitlighet och äkthet som lämpliga kvalitetskriterier i kvalitativ forskning. Dessa 

kriterier kan bland annat sägas vara anpassade efter det hermeneutiska perspektivet (se Guba & 

Lincoln, 1989). Det ena kriteriet, tillförlitlighet, består av följande fyra delar: 1) trovärdighet, 

2) överförbarhet, 3) pålitlighet samt 4) konfirmerbarhet (Guba & Lincoln, 1989). Trovärdighet 

innebär att den beskrivning av den sociala världen som forskningen bidrar till är trovärdig enligt 

andra människor. I detta ingår även det som kallas respondentvalidering, vilket handlar om att 

de individer som deltagit i en studie får ta del av studiens resultat för att de ska kunna bekräfta 

att forskarens tolkning är korrekt. Överförbarhet handlar om huruvida resultaten i en kvalitativ 

studie kan överföras till en annan situation eller ett annat sammanhang. För att kunna avgöra 

överförbarhet av resultaten i kvalitativ forskning är det viktigt att beskrivningarna är täta, fylliga 

och innehåller alla viktiga detaljer. Pålitlighet innebär att forskaren är tydlig och transparent 

med hur studien genomförts, för att andra ska kunna granska det som gjorts. Konfirmerbarhet 

handlar om att forskaren inte låter sina egna värderingar styra studiens genomförande och de 

slutsatser forskaren drar av resultatet. Det andra kriteriet, äkthet, fokuserar mer på vilka 

forskningspolitiska konsekvenser en studie kan få, exempelvis om studien ger en rättvis bild av 

de olika värderingar som finns hos den grupp som studerats, om studien ger respondenter en 

bättre förståelse för sin och andras situation samt om studien ger respondenterna möjlighet att 

förändra sin situation till det bättre (Bryman, 2011). Kvalitet i vetenskapliga studier kan även 

bedömas utifrån om studiens resultat är möjliga att generalisera utanför studiens kontext. I 

kvalitativa studier kan det exempelvis handla om så kallad analytisk generalisering. Detta 

innebär att studiens resultat kan ge förståelse för händelser i andra situationer och sammanhang 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Det kan därmed liknas vid det som kallas överförbarhet, vilket 
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beskrevs ovan, och blir ett substitut till den kvantitativa forskningens statistiska 

generaliserbarhet.  

 

Gällande kriteriet trovärdighet är förhoppningen att studiens resultat och tolkningar ska bli 

trovärdiga med hjälp av de kontrollfrågor som ställts under intervjuerna för att skapa bättre 

förståelse för respondenternas utsagor. Av tidsmässiga skäl fanns inte möjlighet att erbjuda 

respondenterna att kontrollera transkriberingar och slutliga tolkningar. Dock var det en 

intervjuperson som bad om att få läsa och godkänna transkriberingen av den egna intervjun och 

detta godtogs av etiska skäl, för att respondenten skulle känna sig trygg med att vi gjort en 

korrekt översättning av hennes ord. Vidare har alla respondenter erbjudits att få ett exemplar av 

uppsatsen när den är godkänd, även om det inte innebär att vi har möjlighet att ändra uppsatsen 

efter att den blivit godkänd. Gällande kriteriet överförbarhet finns en förhoppning om att 

studiens resultat ska kunna bli användbara även i andra sammanhang där stress i välfärdsarbete 

förekommer. För att möjliggöra överförbara resultat har vi eftersträvat en beskrivning av 

empirin som lever upp till kraven om täthet och detaljrikedom. Dock kan det av tids- och 

utrymmesmässiga skäl vara svårt att vara så utförlig i beskrivningarna som kriteriet förutsätter. 

Gällande kriteriet pålitlighet försöker vi vara tydliga med våra beskrivningar av studiens 

genomförande. Eftersom studien påverkas av vår förförståelse samt formas av oss som personer 

kommer studien inte kunna göras på samma sätt av någon annan. Däremot har andra personer 

möjlighet att ifrågasätta studien när vi varit öppna med våra tillvägagångssätt samt vår 

förförståelse. Gällande kriteriet konfirmerbarhet kan det bli svårt att låta den egna förförståelsen 

få utrymme samtidigt som de egna värderingarna inte ska styra genomförande och tolkningar 

av studiens resultat. Det vi har gjort för att öka graden av konfirmerbarhet är att vi försökt 

analysera empirin ur olika perspektiv och utgå från materialet i stället för att enbart låta 

förförståelsen och de valda teoretiska perspektiven styra tolkningarna. Dock tror vi inte att det 

är möjligt att helt bortse från de egna värderingarna, vilket gör att studiens konfirmerbarhet kan 

ifrågasättas. Gällande kriteriet äkthet kan studien till viss del ge en rättvis bild av 

respondenternas utsagor samt ge dem en bättre förståelse för andra personer som varit i liknande 

situation. Dock kan vi troligtvis inte ha ambitionen att respondenternas situation på ett tydligt 

sätt ska förändras till det bättre, eller att de ska få strategier för att förändra situationen. Däremot 

upplever vi att flera av respondenterna visat uppskattning för att delta samt att de tyckte det 

kändes betydelsefullt att få dela med sig av sina upplevelser då det är ett viktigt ämne att 

fortsätta diskutera i samhället. Ambitionen med studien är även att bidra till kunskap om hur 

arbetsrelaterad stress i det sociala arbetet kan motverkas, vilket kan stärka studiens kvalitet 

utifrån kriteriet äkthet.  

 

4.9 Diskussion kring etiska överväganden  
Bryman (2011) redogör för fyra forskningsetiska principer, dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Den första principen, 

informationskravet, innebär att forskaren delger deltagarna i undersökningen information om 

att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas samt information om undersökningens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att undersökningspersonerna ges möjlighet att samtycka till 

medverkan i studien. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska hanteras och 

förvaras på ett säkert sätt för att obehöriga inte ska ges möjlighet att ta del av dem. Den sista 

principen, nyttjandekravet, handlar om att de insamlade uppgifterna om 

undersökningspersonerna endast används för forskningens ändamål (a.a.). I föreliggande studie 

har dessa principer legat till grund för utförandet. Samtliga socialsekreterare som deltagit i 

undersökningen har genom ett missivbrev fått information om att deltagandet i studien är 

frivilligt samt fått information om undersökningens syfte. Samtycke till inspelning av 

intervjuerna har inhämtats och undersökningspersonerna har även blivit informerade om att 
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inspelningarna kommer att raderas efter uppsatsen har blivit godkänd. I enlighet med 

konfidentialitetskravet är det enbart vi som har haft tillgång till respondenternas 

personuppgifter, vilka har förvarats på ett säkert sätt. Vidare används fingerade namn i 

resultatpresentationen för att intervjupersonernas anonymitet ska säkerställas. Den information 

som framkommit av inspelningarna har enbart använts för studiens ändamål och 

intervjupersonerna har även underrättats om detta.  

 

Ur ett etiskt perspektiv kan det problematiseras att intervjupersonerna söktes i en Facebook-

grupp som många personer kan ta del av innehållet i, särskilt med tanke på att flera av 

intervjupersonerna kommenterade i Facebook-inlägget att de ville delta i studien. På så vis har 

det blivit svårt för oss att garantera intervjupersonernas anonymitet i förhållande till övriga 

medlemmar i Facebook-gruppen. Dock har inlägget raderats efter att intervjuerna genomförts. 

En förhoppning är även att intervjupersonerna inte känt ett behov av att vara fullständigt 

anonyma då några av dem valt att anmäla intresse öppet. I presentation av studiens resultat har 

vi dock varit noggranna med att inte ge för mycket information om enskilda personer, då svaren 

inte ska kunna kopplas till en viss intervjuperson. Vidare hoppas vi att intervjupersonerna 

upplever att det varit värdefullt för dem att delta i studien och att studiens nytta därmed kan 

väga upp för det eventuella intrång studien kan innebära ur ett etiskt perspektiv.  

 

I kvalitativa intervjustudier finns ett grundläggande etiskt dilemma som handlar om att 

intervjuaren strävar efter en djup intervju som kan ge ingående svar samtidigt som risken att 

intervjupersonens integritet kränks ju mer inträngande intervjun är (Fog, 2004). Utifrån detta 

har vi som intervjuare varit noggranna med att visa respekt och hänsyn för intervjupersonerna 

och säkerställa att de har kunskap om rättigheten att avbryta deltagandet eller att underlåta sig 

att besvara frågor de inte är bekväma med att besvara. Som tidigare nämnts kan en nackdel med 

telefonintervjuer vara att det inte finns möjlighet att läsa av intervjupersonernas ansiktsuttryck 

och kroppsspråk, vilket i sin tur kan leda till att intervjuaren missar viktiga signaler om att 

intervjupersonen finner samtalet integritetskränkande eller om att denne vill byta ämne. Därför 

har vi både varit lyhörda för skiftningar i intervjupersonernas röster samt informerat om att 

intervjupersonen får säga till ifall det är någon fråga denne inte vill svara på. Ämnet som tagits 

upp under intervjuerna, stress och sjukskrivning, kan i viss mån vara känsligt då det kan väcka 

tunga minnen till liv. Vi upplever dock att intervjupersonerna över lag, trots att vissa av 

intervjuerna blev känslosamma, var på gott humör när intervjuerna avslutades.  

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

Empirin i denna studie bygger på uttalanden från åtta intervjupersoner. Alla intervjupersonerna 

var kvinnor mellan 25 och 65 år och kom från olika delar av mellersta och södra Sverige. Fem 

av dem bodde i storstäder (dvs. mer än 100 000 invånare), en bodde i en mellanstor stad (dvs. 

50 000-100 000 invånare) och två bodde i mindre städer (dvs. mindre än 50 000 invånare). Alla 

intervjupersonerna hade socionomexamen. De arbetade som socialsekreterare när de blev 

sjukskrivna, utom en som arbetade som LSS-handläggare. Hon hade dock även blivit 

sjukskriven från arbete som socialsekreterare tidigare och fick ingå i urvalet då hon arbetat med 

myndighetsutövning och i sin situation bedömdes motsvara kriterierna. Spannet för hur länge 

sedan intervjupersonerna varit sjukskrivna var mellan några månader sedan och nästan fem år 

sedan. Sara, Julia och Klara var sjukskrivna för mindre än ett år sedan. Maria, Lisa och Helene 

var sjukskrivna för mer än ett år sedan. Anna och Nina var sjukskrivna för mer än tre år sedan. 

Vid sjukskrivning fick intervjupersonerna olika typer av diagnoser, exempelvis 

utmattningsdepression eller utmattningssyndrom (dessa diagnoser motsvarar varandra), 
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stressrelaterad panikångest och stressrelaterad depression. Vanligt förekommande symtom var 

till exempel trötthet, värk, utslag, yrsel, sömnproblem, minnesproblem, ångest och 

nedstämdhet. Känslor intervjupersonerna kunde känna till följd av stressen var exempelvis 

maktlöshet, otillräcklighet och ilska. Flera av dem beskrev att de blivit mycket mer 

stresskänsliga efter sjukskrivningen.  

 

5.2 Arbetsrelaterad stress bland socialsekreterarna 

 

5.2.1 Arbetsbelastning och resurser 

Samtliga intervjupersoner diskuterade sina upplevelser av stress på arbetsplatsen i förhållande 

till arbetsbelastning och tillgång till resurser. Dessa två faktorer verkade även hänga samman 

då brist på materiella och immateriella resurser ofta tycktes leda till ökad arbetsbelastning. Stor 

del av den ökade arbetsbelastningen tycktes, enligt intervjupersonerna, bero på att socialtjänsten 

hade förändrats och att det blivit ökade krav på dokumentation och annat administrativt arbete. 

På samma gång gavs inte förutsättningar i form av resurser. Brist på materiella resurser kan 

handla om att socialsekreteraren inte får de tekniska hjälpmedel denne behöver för att kunna 

göra ett effektivt arbete och även att ekonomiska resurser inte räcker till för de insatser 

socialsekreterarna bedömer nödvändiga. Brist på immateriella resurser handlar framförallt om 

tidsbrist och brist på personal.  

 
Tiden räcker inte till för allt det, de förändringsarbeten man skulle göra. Det är så... Jag tycker det har 

förändrats jättemycket under tiden sedan jag blev färdig. Att det är mycket mycket mer administration än 

vad det var tidigare [...]. Jag tycker att det är en helt annan socialtjänst nu än för tio år sedan. Mycket 

mycket mer strikt, och mycket mycket mer krav och mycket mer papper, och mycket mycket mer 

dokumentation. - Julia 
 

Det som ger en störst möjligheter det är naturligtvis att det finns tillräckligt med resurser [...] alltså man 

behöver kollegor, man behöver ha tiden till varje klient, man behöver ha, eh alltså, prylarna man behöver 

ha, datorer som funkar, man behöver ha mobiltelefoner, alltså… transport, alltså alla de delarna. Att det 

liksom måste funka. - Lisa 
 

En av de identitetsdimensioner som kan finnas i arbetet är begränsardimensionen (Zambrell, 

2016), vilken på ett tydligt sätt kan kopplas samman med socialsekreterarnas upplevelser av 

stress i förhållande till arbetsbelastning och resurser. Begränsardimensionen kan exempelvis 

handla om problem med ojämn arbetsbörda och brister i arbetsmiljön, vilket i sin tur är problem 

som kan bli begränsande för identiteten i arbetet (Zambrell, 2016). För intervjupersonerna kan 

de arbetsmiljöproblem de beskrivit, i form av hög arbetsbelastning och bristfälliga resurser, 

även påverka deras professionella identitet på ett negativt sätt. Exempelvis kan det i 

intervjupersonernas fall handla om att deras identitet begränsas av den höga arbetsbelastningen 

och bristen på resurser, då dessa problem förhindrar deras möjligheter att göra det arbete de 

förväntar av sig själva, vilket möjligtvis kan skada identiteten. En skadad identitet kan 

förslagsvis innebära att socialsekreterarna upplever ett sämre mående då de inte ges 

förutsättningar att vara professionella på det sätt de önskar. Även om det inte framkommit 

explicit i intervjupersonernas utsagor att de fått en sämre psykisk hälsa till följd av att den 

professionella identiteten tagit skada är det en möjlig tolkning att de blivit mer stressade till 

följd av svårigheterna med att göra ett professionellt arbete. 

 
Jag tycker mycket handlar om organisationen och där man jobbar, att man ska få möjligheten att vara 

professionell, och kvalitet framför kvantitet. För det är oftast att man har många ärenden per per 

handläggare och det, det blir liksom inget socialt arbete, utan det blir mer att man adminis... administrerar, 

att man är en sekreterare. Och mycket tappas ju på vägen för det - Nina 
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För hög arbetsbelastning är även en faktor som kan leda till en negativ stresspiral i de fall 

identiteten är sammanflätad med arbetet (Friis Andersen, 2015). Flera intervjupersoner har 

berättat om hur de ser på sitt förhållande till arbetet, och deras utsagor tyder på att arbetet är 

viktigt för deras identitetskonstruktion. Exempel på detta kommer ges nedan (se avsnittet Den 

egna personen och den professionella identiteten).  

 

5.2.2 Krav och kontroll i arbetet 

I socialsekreterarnas beskrivningar av sina upplevelser framkom tankar om höga krav i arbetet 

och om hur viktigt det var att ha kontroll för att inte känna stress. Julia, Lisa och Klara berättade 

om problem socialsekreterare kan ha med att de känner behov av att ta med arbetet hem, och 

att det i sig kan bli en stress. Särskilt Klara beskrev hur hon känt behov av att komma ikapp 

med arbetet och att hon därför ofta tog med sig arbete hem, men att hon ändå aldrig kom ikapp. 

Kraven socialsekreterarna upplevde kunde även leda till övertidsarbete. Hög arbetsbelastning 

och många ärenden var något som kunde bidra till att socialsekreterarna kände att de inte hade 

kontroll över sitt arbete. Några av intervjupersonerna diskuterade arbetets ramar och ansåg att 

både ramarna och kraven för arbetet var otydliga, vilket i sin tur ledde till stress. Utifrån 

socialsekreterarnas beskrivningar var det tydligt att det både handlade om krav utifrån och krav 

de hade på sig själva.  

 
Det är kraven på allting som du ska hinna med fast du egentligen borde ha mer tid för det. Sen så, blir det 

ju ofta så… Vill man följa upp kraven på ett, på ett sätt så man själv är nöjd med, då kan det ju lätt bli att 

man jobbar över. - Helene 
 

Jag fick ta över en tjänst från en annan person, som hade misskött tjänsten under väldigt lång tid. Så att 

jag hade en enorm… ärendestock. Att gå igenom. Där jag inte visste vilka som var aktuella eller inte, och 

det blev väldigt… mycket jag inte hade kontroll på där. - Sara 
 

Enligt krav-kontrollmodellen kan arbetsrelaterad stress bland annat förstås utifrån upplevelser 

av krav och kontroll samt beslutsutrymme. Det handlar om att det ska vara en balans mellan 

upplevelser av krav och kontroll över dessa krav (Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2012), 

det vill säga att individen upplever att denne har möjlighet att bemästra de krav som ställs i 

arbetet. Det finns flera exempel från intervjupersonernas utsagor som bekräftar att dessa 

faktorer, och balansen mellan dem, har stor betydelse för upplevelser av stress i arbetet. Hos 

intervjupersonerna märktes över lag en tydlig skillnad gällande upplevelserna av krav och 

kontroll innan och efter sjukskrivningen. Innan sjukskrivningen var det flera intervjupersoner 

som beskrev en maktlöshet, en orkeslöshet och en känsla av att ge upp. Det är sådant som kan 

vara tecken på den passivitet som kan uppstå om en person inte längre har kontroll över sin 

situation (se Theorell, 2012). Efter sjukskrivningen var det flera intervjupersoner som beskrev 

att de blivit bättre på att sätta ned foten och ifrågasätta yttre krav. En förklaring kan vara att 

detta handlade om att intervjupersonerna inte ville förlora kontrollen och utsättas för samma 

påfrestningar igen. Beslutsutrymme, som också är en komponent i krav-kontrollmodellen, kan 

liknas vid begreppet handlingsutrymme (Theorell, 2012). Nina diskuterade 

handlingsutrymmets betydelse för möjligheten att vara professionell i arbetet och upplevde att 

ett litet handlingsutrymme i kombination med otydliga krav var ett stort hinder i arbetet. I likhet 

med hög arbetsbelastning är otydliga krav i arbetet ytterligare en faktor som kan leda till en 

negativ stresspiral för medarbetare som identifierar sig med arbetet (se Friis Andersen, 2015). 

Intervjupersonernas beskrivningar av att känna otillräcklighet, att behöva ta hem arbete och 

komma ikapp med arbetsuppgifter kan förstås utifrån det som Friis Andersen (2015) kallar 

störning i självförståelsen och självkänslan, då prestationerna framstår viktiga för 

intervjupersonernas subjektivt upplevda värde.  
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5.2.3 Coping och insikt om stress 

Intervjupersonerna använde sig av olika sätt för att hantera stress innan och efter 

sjukskrivningen, det vill säga olika typer av copingstrategier. Exempelvis har vissa av 

intervjupersonerna försökt hantera stressen innan sjukskrivningen genom att ta en sak i taget, 

minska engagemanget i arbetet och även genom att förneka hur dåligt de mår och hur stressade 

de är. Efter sjukskrivningen har flera intervjupersoner berättat om hur de blivit mer vaksamma 

inför kroppens och hjärnans signaler samt att de försökt ta flera pauser i arbetet och i vardagen 

för att minska stressen och orka med. Helene och Nina berättade om hur de efteråt använt sig 

av kognitiv beteendeterapi (KBT) och mindfulness som strategier för att hantera stressen bättre. 

Ytterligare ett tema som återkom i beskrivningarna var upplevelsen av att det bara handlade om 

att försöka överleva och att flera intervjupersoner inte längre orkade bry sig om annat än att 

klara av det mest nödvändiga. Vidare beskrev en intervjuperson ett behov av att dra sig undan 

och minska engagemanget kring arbetet runt omkring för att kunna fokusera på klienterna.  

 
Nej, det handlar bara om att överleva. Till sist. Det blir någon slags katastrof…grej, alltså du har inte råd 

så att säga va, [...] man måste köra på det här måste lösa sig, vet du, det här måste jag fixa ju och… ja så 

va. - Maria 
 

Man försöker ju liksom att inte engagera sig för mycket i saker och ting, man drar sig undan med det som 

man tycker är onödigt. Och sen försöker man koncentrera sig på det som, ja, får jobbet gjort [...]. Jag fick 

dra mig undan alla kafferaster och såna saker som jag… inte hann med. Men min… jag prioriterade ju 

fortfarande mina klienter i första hand. - Helene 
 

I princip alla intervjupersoner har på något sätt beskrivit situationen utifrån att de inte insåg 

eller inte förstod hur stressade de var innan de blev sjukskrivna, och att insikten kom först 

efteråt. Flera av intervjupersonerna beskrev även att de fysiska symtomen uppstod först och att 

de psykiska symtomen kom senare, samt att det till en början var svårt att förstå att de fysiska 

symtomen berodde på stress. I de flesta av fallen var det andra personer i deras närhet som fick 

uppmärksamma intervjupersonerna på stressen och på att deras situation inte var hållbar. Trots 

det var det flera intervjupersoner som hade svårt att ta till sig informationen.  

 
Det var först när jag gick till eh… till läkaren egentligen [...] och läkaren sade till mig att jag tror att du 

är helt, du är helt slutkörd. Och det fattade jag inte då heller. - Anna 
 

Alltså det blev ju det här tunnelseendet vet du för det är klart att vem som helst kan förstå att det här går 

ju inte, det är klart. Att inte det funkar. Och alla andra runt mig [...] förstod ju detta ju men inte jag ju. - 

Maria 
 

I den transaktionella stressmodellen används bland annat begreppet coping för att förstå 

individers upplevelser och tolkningar av stressande händelser. Coping handlar om individens 

hanteringssätt gällande krav och stress (Lazarus & Folkman, 1984). I en tidigare studie om 

socialsekreterare och coping framkom att socialsekreterarna använde sig av följande 

copingstrategier i arbetet: kompensatoriska strategier, kravsänkande strategier, disengagemang, 

voice (dvs. att säga ifrån) och exit (dvs. att säga upp sig) (Astvik & Melin, 2013). Dessa 

copingstrategier kan i viss mån relateras till denna studies resultat. Exempel på 

kompensatoriska strategier som framkommit i vår studie är att flera intervjupersoner känt behov 

av att ta med sig arbete hem alternativt att arbeta övertid. Kravsänkande strategier har inte på 

ett tydligt sätt framkommit i intervjuerna. I stället framkom att några intervjupersoner till en 

början upplevde stressen som positiv på så vis att de tyckte arbetet var roligt trots att det var 

stressigt. Helene beskrev att hon kände sig nöjd med att klara av den höga arbetsbelastningen. 

Maria berättade att hon ansåg att det faktum att hon innan sjukskrivningen upplevde stressen 

som positiv kunde vara särskilt farligt då det ledde till att hon inte tog stressen på allvar. Andra 
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intervjupersoner upplevde inte stressen som positiv utan mådde dåligt av att inte kunna leva 

upp till kraven, men använde inga tydliga strategier för att sänka kraven, då de tycktes lägga 

mycket av ansvaret på sig själva. Ett exempel på någon form av kravsänkande strategi var att 

Sara nämnde att hon vid stress försökte att bara göra en sak i taget. Flera intervjupersoner gav 

dock uttryck för en stark ansvarskänsla och negativa känslor inför att inte leva upp till arbetets 

krav. Det framstår som att det även kan ha varit en bidragande orsak till att stressnivån blev för 

hög för intervjupersonerna. Exempel på disengagemang har presenterats ovan, det vill säga att 

vissa intervjupersoner på olika sätt försökte minska sitt sociala engagemang i arbetet för att 

kunna fokusera på klienter. Exempel på copingstrategin voice kan vara att vissa av 

intervjupersonerna efter sjukskrivningen beskrev att de blivit bättre på att sätta ned foten och 

ifrågasätta krav utifrån. Det har även förekommit utsagor om att några intervjupersoner gått 

ihop med kollegorna och klargjort för ledningen att arbetssituationen inte är hållbar och måste 

förändras. Exempel på strategin exit är att flera av intervjupersonerna har sagt upp sig från sitt 

arbete, dock efter att de varit sjukskrivna.  

 

Ett annat begrepp i den transaktionella stressmodellen är kognitiv värdering. Kognitiv värdering 

handlar om hur olika individer bedömer olika händelser som stressande samt vad denna 

bedömning beror på (Lazarus & Folkman, 1984). I denna studie framkom olika berättelser kring 

intervjupersonernas tolkningar av och förståelse för stressen och den egna situationen. En 

gemensam nämnare var dock att de flesta intervjupersonerna beskrev att de mer eller mindre 

förnekat, inte lagt märke till eller inte förstått att stressen påverkat dem så pass negativt som 

den gjorde innan de blev sjukskrivna. Utifrån begreppet kognitiv värdering kan det tolkas som 

att intervjupersonerna bedömt situationen som mindre allvarlig än den var till följd av den 

professionella identitet som gör att de vill leva upp till de krav de ställde på sig själva i 

förhållande till arbetet, och i förhållande till den egna yrkesidentiteten. Det kan därmed ha varit 

viktigt för intervjupersonerna att inte ge upp, vilket i sin tur kan ha påverkat deras mående när 

de upplevde att de inte klarade av sitt arbete på den nivå de strävade efter. Det är dock troligt 

att den kognitiva värderingen av situationen även formas av en individs personlighet och hur 

individen har fostrats, vilket medför att det inte enbart är identifikationen med arbetet som 

påverkar i vilken grad det är viktigt för individer att inte misslyckas i arbetet. En fortsatt 

diskussion kring betydelsen av den professionella identiteten kommer tas upp i följande avsnitt, 

Den egna personen och den professionella identiteten.  

 

5.3 Den egna personen och den professionella identiteten 

 

5.3.1 Yrkesval och identitet 

Intervjupersonerna har flera olika berättelser om hur det kom sig att de valde att arbeta som 

socialsekreterare och hur deras yrkesväg sett ut efter sjukskrivningen. En del av 

intervjupersonerna beskrev att de inte hade tänkt sig att arbeta med myndighetsutövning men 

att de hamnade där, exempelvis för att det var enkelt att få sådana arbeten och för att de tänkte 

att det kunde vara en bra erfarenhet. Andra intervjupersoner beskrev att det var deras mål från 

början att få arbeta inom socialtjänsten, exempelvis då de ville arbeta med de målgrupper som 

socialtjänsten riktar sig mot.  

 
Ja, det var väl för att… jamen just för att jag ville jobba liksom inom socialtjänsten, det var hela tiden det 

som var min tanke. Eh, jobba med barn och unga, inom socialtjänsten. Det var det som var mitt mål 

liksom. - Lisa 
 

Jag har aldrig sett mig som en sådan som arbetar med myndighetsutövning över huvud taget egentligen 

utan har väl tänkt mer på den behandlande delen. Sedan så är det en otroligt bra erfarenhet att ha med sig 

eftersom så mycket utgår från socialtjänsten och myndighetsutövning [...]. Det är väldigt tungt, så jag vet 
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inte om om jag kommer jobba med det [myndighetsutövning] framöver i tiden eftersom jag har lärt mig 

väldigt mycket om mig själv under tiden sjukskrivningen har varit. Så jag vet inte om jag skulle kunna 

hantera ett sådant jobb igen. - Klara 
 

Vid val av yrke kan flera identitetsdimensioner påverka. Möjliggörardimensionen handlar om 

möjliggörande av professionell utveckling samt bekräftelse i form av lön, makt eller befordran 

(Zambrell, 2016). Legitimerardimensionen handlar om att ha en position eller representera en 

viss organisation samt att få legitimitet genom att vara eftertraktad arbetskraft samt att göra ett 

gott arbete. Förstärkardimensionen handlar om individens specifika kunskaper, vilket gör denne 

efterfrågad. Det handlar även om att medarbetaren känner sig stolt över sin position i arbetet, 

vilket i sin tur fungerar stärkande för medarbetaren (a.a.). Dessa dimensioner kan till viss del 

ställas i relation till intervjupersonernas redogörelser för sina yrkesval. 

Möjliggörardimensionen tycks främst komma till uttryck i intervjuerna i form av strävan efter 

professionell utveckling. Klara beskrev betydelsen av kompetensutveckling och att arbetet och 

ledningen ger möjlighet till detta. Julia ställde även sin personliga utveckling i relation till 

arbetet och planerna på att bli handledare för socionomstudenter. Det kan dock tänkas att 

möjliggörardimensionen inte är formad utifrån de identitetsdimensioner som främst 

förekommer bland socialsekreterare, då ingen av intervjupersonerna lagt vikt vid aspekter som 

lön, makt eller befordran. Den aspekt i legitimerardimensionen som kan ha viss betydelse för 

intervjupersonerna är önskan om att göra ett gott arbete. Visserligen är socialtjänsten en 

verksamhet som i regel har stort behov av personal, vilket i sin tur eventuellt lett till att 

intervjupersonerna varit eftertraktade. Däremot framkom ingenting i intervjuerna som 

bekräftade att intervjupersonerna haft hög legitimitet i arbetet, då flera av dem inte ansåg sig ha 

fått gehör från ledningen gällande egna behov och andra önskemål i arbetet. I intervjuerna 

framkom en positiv inställning till att arbeta med människor och socialt arbete över lag. Dock 

fanns inga positiva exempel på förekomst av förstärkardimensionen i intervjupersonernas 

identitetskonstruktion, då de flesta exempel som gavs handlade om att intervjupersonerna 

upplevde att deras kunskaper och position påverkades negativt av flera faktorer på 

arbetsplatsen, exempelvis hög arbetsbelastning, bristande resurser och bristfälligt stöd från 

ledningen. Det framstår som att intervjupersonernas professionella identitet påverkades 

negativt av att det fanns brister i flera av dessa identitetsdimensioner. Eventuellt var detta en 

viktig anledning till att flera av intervjupersonerna efter sjukskrivningen upplevde att de inte 

klarade av att fortsätta arbeta inom socialtjänsten, exempelvis då den egna professionella 

identiteten ständigt ifrågasattes, vilket i sin tur kunde leda till att vissa av dem valde att byta 

yrke.  

 

5.3.2 Kärnan i socialt arbete och socialsekreterarens identitet 

I intervjuerna framkom flera tankar kring vad som är kärnan i det sociala arbetet och vad det 

innebär att vara socialarbetare. Exempelvis beskrev flera intervjupersoner att det handlar 

mycket om att skapa förändring för klienterna, att kunna bidra med någonting viktigt i 

samhället, att sträva efter att alla människor får sina behov och rättigheter tillgodosedda samt 

att alla människor behandlas lika men i relation till att alla har olika förutsättningar. Flera av 

intervjupersonerna upplevde att socialsekreterarnas arbete har blivit mindre konkret socialt 

arbete och mer administrativt, vilket många intervjupersoner upplevde som otillfredsställande.  

 
Det [att vara socialarbetare] innebär väl att, ja delvis att kunna vara med och bidra med någonting, eh 

kunna skapa förändring i samhället på olika nivåer. Individnivå och gruppnivå och ja allmänt lite att man 

kan jobba på olika sätt. - Klara 
 

Det är inte socialt arbete för mig att sitta och fylla i alla blanketter som ska fyllas i liksom och att tänka 

på att jag måste skriva rätt ord i rätt ruta. Det är inte socialt arbete utan socialt arbete är att hjälpa 

människor till förändring, tycker jag. - Julia 
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Enligt Akademikerförbundet SSR:s (2015) etiska kod kan socialarbetares professionella 

identitet i allmänhet handla om vikten av helhetssyn i arbetet samt strävan efter att kunna ge 

människor ett värdigt liv. Klara illustrerar ovan det sociala arbetets fokus på helhetssyn genom 

att ta upp de olika nivåerna och att förändring bör ske på alla nivåerna. Det var dock vanligare 

att det i intervjupersonernas utsagor framkom tankar kring viljan att skapa ett värdigt liv för 

klienterna, exempelvis genom att fokusera på deras behov och visa respekt och solidaritet för 

utsatta grupper i samhället. Det kan därmed tolkas som att strävan efter ett arbete för klienternas 

bästa var särskilt viktigt för socialsekreterarna.  

 

I intervjupersonernas utsagor framkom olika berättelser om synen på den egna professionella 

identiteten och rollen som socialarbetare. Ett vanligt återkommande tema var att 

intervjupersonerna beskrev att de strävade efter att hjälpa och stötta klienter i svåra situationer. 

Det var den aspekten av socialsekreterarnas professionella identitet som var mest framträdande 

i intervjuerna. Flera intervjupersoner beskrev även på olika sätt hur de i vissa fall gick in för 

mycket i arbetet med klienterna, vilket i sin tur skapade en ökad stress.  

 
Det [att vara socialarbetare] innebär ju att man kan hjälpa människor, man är spindeln i nätet, och… som 

ett stöd för de som behöver. - Sara 
 

Man såg ju att man tog på sig mer och mer, ehm, eh, andra saker också. Eh, jag tänker utstötta ungdomar 

att, ja vissa hade ju svårt att kanske gå till läkaren själv eller saker blev inte av, så då följde man de med, 

alltså man gjorde det här lilla extra. I alla fall jag gjorde det, jag ser ju det nu då när man tittar tillbaka att 

jag gick in ibland lite för mycket. Eh, och jag hade svårt att distansera mig och att man kände sig själv 

med klienten eller patienten i knät till slut. - Nina 
 

Intervjupersonernas redogörelser kan analyseras utifrån begreppen hjälparroll och 

vårdgivarrollidentitet. Hjälparrollen är vanlig inom det sociala arbetet och handlar om att hitta 

balansen mellan att kontrollera och hjälpa klienter (Järvinen, 2001). Det är troligt att 

socialsekreteraryrket särskilt präglas av denna pendling mellan krav/kontroll och hjälp/stöd, då 

myndighetsutövning bygger på ett sådant tydligt maktförhållande med klienter som ofta är 

beroende av hjälpen. Nina beskrev detta dilemma på ett tydligt sätt. Hon berättade att hon 

utgjorde en kontrollfunktion på så vis att hon i sitt arbete på försörjningsstöd fick kontrollera 

utbetalningarna och inte hade möjlighet att ge klienterna fullt ansvar för sin egen ekonomi. 

Dock var det de mer stöttande funktionerna i arbetet Nina uppskattade mest, exempelvis att få 

ha samtal med klienterna och följa med dem på olika ärenden. I Ninas beskrivning kan det 

tolkas som att denna myndighetsroll inte var förenlig med hennes professionella identitet, vilket 

sedan ledde till att hon valde att byta yrke. En annan typ av identitet som framkom i 

intervjupersonernas redogörelser var vårdgivarrollidentiteten. Det finns risk för att en sårbarhet 

uppstår hos socialarbetare med vårdgivarrollidentitet, då dessa möter klienter med komplexa 

problem och har en önskan om att hjälpa klienterna och ständigt utvecklas i arbetet. En stark 

vårdgivarrollidentitet kan skapa en stress hos socialarbetare (Wu & Pooler, 2014). Ninas citat 

ovan kan vara ett exempel på en sådan vårdgivarrollidentitet, då hon lägger stor vikt vid att vara 

till hjälp och stöd för klienterna på olika sätt. En sådan identitet kan ha lett till stress för Nina 

då det fanns andra krav och andra arbetsuppgifter i arbetet som gjorde att hon inte kunde leva 

upp till sin vårdgivarrollidentitet. Även Julia uttryckte i sin intervju ett starkt engagemang för 

sina klienter. Hon beskrev att hon brann för de utsatta barn som hon arbetat med tidigare, men 

att hon inte i dagsläget kände att hon kunde gå tillbaka till det arbetet. Det är ett annat exempel 

på hur vårdgivarrollidentiteten kan bidra till att arbetet blir för stressfyllt. Ett annat exempel på 

detta är Annas beskrivning av hur klienterna började bli tärande för henne när hon upplevde att 

hon inte hade tillräckligt att erbjuda dem utifrån deras behov. Hon kunde inte hjälpa dem på det 
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sätt hon önskade, vilket kan ha blivit en belastning för hennes identitet i arbetet. 

Vårdgivarrollidentiteten kan även hänga samman med vad intervjupersonernas beskrivningar 

av vad som, enligt dem, tycks vara kärnan i det sociala arbetet, det vill säga att bidra till 

samhället och skapa förändring för klienterna.  

 

5.3.3 Pliktkänsla och drivkrafter i arbetet 

Det var tydligt i flera av intervjupersonernas berättelser att de kände en viss plikt i arbetet, både 

gentemot ledning, kollegor och klienter. Några av plikterna handlade om att följa de lagar, 

regler och riktlinjer som finns i arbetet, ta ansvar för att avlasta kollegor och även lära upp nya 

kollegor, samt att kunna ge klienterna det de behöver och har rätt till. Pliktkänsla gentemot 

klienter kunde, som i Julias fall, handla om att aldrig ge upp för klienter trots att vissa insatser 

inte fungerat, utan att fortsätta arbeta för att klienterna skulle få det de behövde. Lisa beskrev 

att hon kände att hon svek sina klienter och att det var en känsla som gav henne ångest. Klara 

beskrev att hon tyckte att det var svårt att säga ifrån när hon blev tilldelad nya ärenden, trots att 

hon tyckte att hon hade mycket att göra. Ett tydligt citat som illustrerar socialsekreterarens 

pliktkänsla i arbetet kom från Sara: 

 
Delvis så har man ju ett åtagande mot eh… arbetsgivaren. Och man måste ju göra det som man ska göra. 

Eh... och delvis så har man, det… plikten mot klienterna så att säga, där… de man ska hjälpa. På bästa 

sätt. - Sara 
 

Den pliktkänsla som framkom i intervjuerna kan relateras till den sammanflätning av identiteten 

och arbetet som tidigare diskuterats. Den sammanflätning mellan arbete och identitet som 

uppstår kan vara positiv under förutsättning att det inte uppstår problem i arbetet, såsom hög 

arbetsbelastning, oklara förväntningar och brist på bekräftelse i arbetet (Friis Andersen, 2015). 

Om ens identitet är nära sammanlänkad med ens arbete och dessa delar formar varandra är det 

troligt att det leder till att det blir särskilt betydelsefullt att göra ett arbete med god kvalitet. Det 

är i sin tur någonting som kan bidra till de pliktkänslor som framkommit av intervjuerna, då det 

blir viktigt för intervjupersonerna att leva upp till ledningens krav, ställa upp för kollegor och 

bidra till att klienterna får sina rättigheter tillgodosedda. I likhet med diskussionen om hur den 

kognitiva värderingen av stress kan påverkas av såväl professionell identitet som andra faktorer 

kan även socialsekreterarnas pliktkänsla förstås utifrån flera perspektiv. Även i detta fall kan 

det exempelvis vara socialsekreterarnas personligheter och fostran som formar deras 

pliktkänsla. Helene beskrev även att det är viktigt att vara etisk och ta hänsyn till sekretess för 

att vara professionell i arbetet. Flera intervjupersoner berörde andra etiska aspekter, exempelvis 

vikten av att visa respekt för klienten och ta hänsyn till att klienten är expert på sin situation. 

Ett etiskt förhållningssätt i arbetet kan både handla om en form av tidigare inlärd plikt och en 

del av socialarbetares personlighet och identitet. Lisa hade en tanke om att det krävs en viss typ 

av personlighet för att arbeta som socialarbetare. En viktig aspekt av denna personlighet och 

professionella identitet kan vara att ha ett etiskt förhållningssätt. Professionell etik har även i 

en tidigare studie visat sig vara en viktig aspekt av socialsekreterares yrkesidentitet (Blomberg 

& Welander, 2017).  

 

I kontrast till pliktkänslan socialsekreterarna kan ha i förhållande till sitt arbete har det i 

intervjuerna framkommit flera exempel på positiva känslor och drivkrafter för att arbeta som 

socialarbetare. Intervjupersonerna använde ord som intressant, spännande, roligt och givande 

när de beskrev sin syn på socialsekreteraryrket. I allmänhet var det flera av intervjupersonerna 

som tycktes ha ett stort intresse för att arbeta med människor, vilket även var en drivkraft i 

arbetet som socialsekreterare.  
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Jag tycker att det är väldigt roligt alltså. Och det som är roligt med jobbet är ju att jag tycker att… jag får 

så mycket tillbaka i de möten som jag har. - Anna 
 

Den identitetsdimension i arbetet som blir relevant i förhållande till socialsekreterarnas 

beskrivningar av drivkrafter i arbetet är berörardimensionen. Denna dimension handlar om att 

medarbetaren har givande arbetsuppgifter, blir berörd i arbetet och medarbetaren får 

uppskattning och kan känna glädje i arbetet (Zambrell, 2016). Flera av intervjupersonerna har 

berättat om att arbetet varit roligt och givande. Lisa talade om att det är oundvikligt att bli berörd 

i mötet med klienterna. I intervjupersonernas redogörelser ifrågasätts dock huruvida 

arbetsuppgifterna i huvudsak är givande, då flera av intervjupersonerna upplevde att det var för 

mycket administrativt arbete och för lite tid till klienterna. Vidare framkom flera beskrivningar 

som tydde på att intervjupersonerna på olika sätt upplevt brist på uppskattning, exempelvis från 

ledningen. Zambrell (2016) menar att en av identitetsdimensionerna som har störst betydelse är 

förstärkardimensionen. Dock framstår berörardimensionen som en av de viktigaste 

identitetsdimensionerna i det sociala arbetet. Flera intervjuer tydde på att det var drivkrafter 

kopplade till berörardimensionen som gjorde att socialsekreterarna ändå upplevde sitt arbete 

som positivt, trots att det var präglat av mycket stress.  

 

5.4 Socialsekreterarnas upplevelser av socialt stöd 

 

5.4.1 Stöd från ledning och kollegor 

Många av intervjupersonerna upplevde att stöd från ledning och chefer var mycket 

betydelsefullt, såväl att bli hörd och sedd samt att få uppskattning och feedback. 

Intervjupersonerna gav även i stor utsträckning exempel på att stödet från ledningen var 

bristfälligt, vilket i sin tur bidrog till ökade problem med arbetsbelastning och ökad stress på 

arbetsplatsen. 

 
Jag tänker att om ledningen hade tagit ansvar, ehm, och faktiskt lyssnat på oss [hade det kunnat hjälpa 

mot stressen]. För vi sade ju gång på gång att det här går inte, ehm vi måste ha hjälp, vi måste ha någon 

som stöttar oss, vi måste ha tydlighet. Eh men vi fick liksom höra håll ut lite till, håll ut lite till, det 

kommer snart, vi ska snart anställa eller ja. Men det kändes inte som att man blev lyssnad på eller blev 

tagen på allvar utan man fick, ja, jobba häcken av sig. - Nina 
 

En aspekt som kan leda till en negativ stressutveckling för medarbetare vars identitet 

sammankopplats med arbetet är erkännande (Friis Andersen, 2015). Erkännande kan i sin tur 

höra ihop med socialt stöd från ledningen. En viktig identitetsdimension i arbetet när det 

kommer till socialt stöd är berörardimensionen. En del av denna dimension handlar om att få 

uppskattning från ledning, kollegor och klienter (Zambrell, 2016). I intervjuerna framkom flera 

exempel på att uppskattningen från ledningen i många fall var bristfällig, exempelvis då 

intervjupersonerna inte kände att de fick gehör från ledningen samt då ledningen inte tog ansvar 

för deras stressade situation. Helene beskrev att hon hade en chef som inte hade någon förståelse 

för hennes upplevelse av att arbetet blev för krävande, utan att chefen hävdade att hon var 

tvungen att klara av sitt arbete. Det är ett exempel som skulle kunna relateras till den ena delen 

i processen av stressutveckling på arbetet, det vill säga den del som kallas störning i 

verklighetsuppfattningen (se Friis Andersen, 2015). Även om Helene inte beskriver vad detta 

bemötande från chefen får för konsekvenser för henne är det möjligt att hennes upplevelse av 

verkligheten och av sina känslor ifrågasätts, vilket långsiktigt kan påverka hennes bild av sin 

egen verklighetsuppfattning. Julia beskrev hur hon velat ha hjälp av sin chef med att prioritera 

vad som behövde göras först i arbetet, då hon inte kände att hon klarade att prioritera på egen 

hand. Julia kunde inte få stöd med detta, trots att chefen till en början sagt att hon skulle få 

sådan hjälp. De flesta redogörelserna präglades av att ledningen inte gav tillräckligt med stöd 
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eller tog sitt ansvar för att förbättra situationen för socialsekreterarna. Det blir därmed relevant 

att koppla samman intervjupersonernas berättelser med begränsardimensionen, då de blev 

tydligt begränsade i sitt arbete till följd av dessa brister hos ledningen. Begränsardimensionen 

kan bland annat handla om brist på feedback och bekräftelse, vilket i sin tur kan vara negativt 

för den egna identitetskonstruktionen (Zambrell, 2016). Det bör dock även nämnas att några 

intervjupersoner upplevde sig få gott socialt stöd från chefer, framförallt chefer på lägre nivå, 

samt att dessa chefer ibland kunde fungera som ett skydd mot krav uppifrån. De olika typer av 

stöd som kan bli särskilt viktiga att få från ledning och chefer är värderande stöd, informativt 

stöd och praktiskt stöd. Värderande stöd kan handla om beröm och feedback. Informativt stöd 

kan handla om tillgång till rådgivning och handledning. Praktiskt stöd kan handla om hjälp med 

avlastning och prioritering (Olofsson, 2015). Alla dessa typer av stöd berördes av 

intervjupersonerna då de diskuterade stöd från ledningen. Dock tycks det praktiska stödet vara 

särskilt betydelsefullt, exempelvis då flera intervjupersoner beskrivit ett behov av avlastning 

och hjälp med att prioritera sina arbetsuppgifter för att kunna minska arbetsbelastningen och 

känna sig mindre stressade i arbetet.   

 

Även stöd från kollegor framstod som någonting viktigt i flera av intervjupersonernas utsagor. 

Till exempel kunde kollegorna vara viktiga för den sociala stämningen på arbetsplatsen. Det 

kollegiala stödet kunde även handla om att socialsekreteraren kunde få hjälp med ärenden, både 

att få råd i svåra ärenden och att få avlastning när arbetsbelastningen blev för hög. Dock beskrev 

flera av intervjupersonerna att det kunde vara svårt att få praktiskt stöd och avlastning från 

kollegor eftersom alla ofta hade mycket att göra och svårt att få tiden att räcka till. 

Socialsekreterarna Sara och Anna beskrev att det kollegiala stödet på deras arbetsplatser inte 

var särskilt bra tiden innan de blev sjukskrivna. Sara upplevde att hon inte kunde få stöd från 

sina kollegor då det uppstod grupperingar. Anna upplevde konflikter mellan kollegorna, vilket 

ledde till en negativ stämning på arbetsplatsen. De flesta av intervjupersonerna upplevde 

däremot ett gott stöd från kollegorna, och vissa beskrev hur detta stöd kunde bidra till att minska 

upplevelsen av stress på arbetsplatsen.  

 
Jag kan nog känna att jag kan bli mindre stressad, eh, genom att ha kollegor som är lättsamma, eller att 

liksom det är en lättsam stämning i allmänhet på arbetsplatsen. Som kanske… jamen att det är liksom en 

hjärtlig stämning så att man, på fikaraster och så där kan liksom slappna av lite och liksom… man får en 

paus och sen kan man liksom köra igång igen liksom. - Lisa 
 

Det sociala stödet från kollegor på arbetsplatsen kan förstås utifrån begreppet kollektiv identitet. 

Detta begrepp handlar om att grupper upplever sig ha en gemenskap baserad på likheter och 

skillnader jämfört med andra grupper (Arvidson & Johansson, 2017). I de flesta av intervjuerna 

kan det tolkas som att det finns tecken på en sådan kollektiv identitet eftersom flera av 

intervjupersonerna har nämnt kollegialitet, positiv stämning och gemenskap i förhållande till 

sina kollegor. Dock framstår hög arbetsbelastning som ett hinder för den kollektiva identiteten, 

då många intervjupersoner och deras kollegor tycks ha svårt att hinna bibehålla den gemenskap 

som finns på arbetsplatsen. En studie om socialsekreterare visade att samhörighet med kollegor 

hade betydelse för hur mycket socialsekreterarna distanserade sig från organisationen samt 

huruvida de valde att lämna arbetet till följd av en ohållbar arbetssituation (Blomberg & 

Welander, 2017). Större möjligheter för att bygga upp och bevara en kollektiv identitet med 

kollegorna på arbetsplatsen skulle ha kunnat utgöra ett skydd vid allt för påfrestande 

arbetsvillkor, då det eventuellt skulle ha bidragit till att intervjupersonerna lämnat arbetsplatsen 

innan de blev allt för sjuka av stressen. Lisas citat ovan kan även illustrera sambandet mellan 

socialt stöd och möjlighet till återhämtning (se Welander, Astvik & Hellgren, 2017). En 

identitetsdimension som kan bli relevant att ta upp i förhållande till kollegialt stöd är 

berörardimensionen. En aspekt av denna dimension handlar om stöd och uppskattning från 
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kollegor (Zambrell, 2016). Även om det i intervjupersonernas utsagor framkom att det 

kollegiala stödet inte kunnat förhindra sjukskrivning är det möjligt att det kollegiala stödet är 

viktigt för att en medarbetare ska kunna få hjälp att inse att situationen är ohållbar, samt 

eventuellt få stöd i att söka vård i tid. Även känslomässigt stöd från kollegor, vilket flera 

intervjupersoner gett exempel på, kan vara en viktig aspekt av berörardimensionen.  

  

5.4.2 Stöd utanför arbetet 

När det gäller socialt stöd utanför arbetet har intervjupersonerna både tagit upp stöd från 

professionella (t.ex. läkare och psykolog) samt stöd från familjemedlemmar och det övriga 

sociala nätverket. Stödet från läkarna har av intervjupersonerna upplevts som både mer positivt 

och mer negativt. Det framkom även att stödet från läkaren var viktigt då det blev avgörande 

såväl för intervjupersonernas förståelse för sin situation samt för möjligheten till återhämtning 

genom sjukskrivning. 

 
Då sade ju läkaren det: “jag ser ju liksom att det här inte… du är i en situation där det inte, där det inte… 

du kan inte hantera det och det handlar inte om dig liksom”. Så jag hade ju en otroligt duktig läkare. 

Vilket jag tackar… har tackat henne många gånger efteråt bara för att, jag har ju förstått att många inte 

haft den turen [...]. Om det är någon gång som man behöver stöd så är det ju nånstans där och då när man 

själv kanske inte inser att man är, att man inte fixar det här. - Anna 
 

Flera av intervjupersonerna beskrev att vänner och familj utgjorde ett viktigt känslomässigt stöd 

och det framkom att det var viktigt med förståelse från det sociala nätverket. Däremot har fler 

intervjupersoner tagit upp att det känslomässiga stödet nära och kära kunnat ge inte varit 

tillräckligt för att minska stressen, då det funnits ett större behov av praktiskt stöd och avlastning 

i arbetet.  

 
Ja jag har några vänner som jag känner att jag kan lita på. Och de… brukar jag vända mig till. Och det… 

visst det, det känns bra, att kunna ha det… möjligheten så. Men de kan ju tyvärr inte hjälpa en med det 

som man behöver hjälp med. - Helene 
 

Både professionellt stöd och stöd från vänner och anhöriga kan räknas som så kallat 

nätverksstöd, kopplat till individens subjektivt framställda sociala nätverk. Att få nätverksstöd 

kan innebära att individen har stöd från olika grupper med liknande tankar och värderingar 

(Olofsson, 2015). Formella sociala nätverk kan exempelvis utgöras av professionella 

stödpersoner medan informella nätverk kan utgöras av nära anhöriga såsom familj, släkt och 

vänner (Forsberg & Wallmark, 2002a). Karaktäristika för sociala nätverk är bland annat 

intensitet (känslomässig laddning), kontaktfrekvens och riktning i relationerna. Riktning 

handlar om huruvida relationerna är ömsesidiga (reciproka) eller komplementära 

(enkelriktade). En komplementär relation kan exempelvis handla om att den ena personen är i 

beroendeställning till den andra (a.a.). Det professionella stödet från till exempel läkare och 

psykolog utgör olika komplementära relationer för intervjupersonerna, medan relationerna till 

vänner och familj är mer ömsesidiga och jämlika. Detta kan i sin tur påverka vilken typ av stöd 

intervjupersoner kan få från professionella respektive vänner och familj. Exempelvis är det 

troligt att det känslomässiga stödet ofta är starkare från vänner och familj då relationen blir mer 

symmetrisk och inte bygger på ett beroendeförhållande, medan professionellt stöd kan vara av 

mer informativt slag (t.ex. rådgivning och handledning). Enligt vad som framkommit i 

intervjupersonernas utsagor är intensiteten i relationerna till vänner och familj varierande. En 

del intervjupersoner beskrev hög intensitet i relationerna till de närmast anhöriga medan andra 

gav en mer nedtonad bild av möjligheten till känslomässigt stöd i dessa relationer. I intervjuerna 

framkom dock inga tydliga skillnader angående huruvida stark eller svag intensitet i 

relationerna påverkade grad av stress i arbetet. Olofsson (2015) menar att det känslomässiga 

stödet är den viktigaste typen av socialt stöd. I vår studie verkar det dock som att det 
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känslomässiga stödet inte blir mest betydelsefullt när det kommer till arbetsrelaterad stress, utan 

att det praktiska stödet får större betydelse i dessa sammanhang. I intervjuerna framkom inte 

några tydliga exempel på grad av täthet i intervjupersonernas sociala nätverk, då de inte berörde 

hur de olika relationerna i nätverket var relaterade till varandra. Nina diskuterade dock hur 

sociala kontakter i nätverket även kunde vara en påfrestning, då det ofta var många människor 

på besök hemma hos henne, vilket blev ansträngande eftersom hon kände behov av att få vara 

ifred och återhämta sig efter arbetet. Detta kan relateras till det faktum att det inte är nätverket 

i sig som blir konstruktivt för individen, utan att nätverket blir konstruktivt utifrån individens 

möjlighet att få sina behov av socialt stöd uppfyllda.  

 

6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Denna studies syfte var att undersöka socialsekreterares upplevelser av stressrelaterad 

problematik i arbetet, samt hur dessa upplevelser kan förstås med hjälp av begreppen 

professionell identitet och socialt stöd. Ambitionen var att ge förslag till hur stress och 

sjukskrivning inom det sociala arbetet kan motverkas. Studiens frågeställningar löd: 1) Vilka 

är socialsekreterarnas upplevelser av arbetsrelaterad stress? 2) Hur kan socialsekreterarnas 

upplevelser av stress förstås utifrån begreppet professionell identitet? 3) Hur kan 

socialsekreterarnas upplevelser av stress förstås utifrån deras olika resurser av socialt stöd? 4) 

På vilket sätt kan socialsekreterarnas upplevelser bidra till en förståelse för hur risk för stress 

och sjukskrivning i det sociala arbetet kan motverkas? Nedan diskuteras studiens resultat och 

slutsatser i relation till tidigare forskning, teoretiska begrepp samt studiens metod. 

Avslutningsvis presenterar vi denna studies implikationer samt förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Socialsekreterarnas upplevelser av stress 
I socialsekreterarnas berättelser fanns vissa delar som återkom och som var gemensamma för 

deras upplevelser av stress på arbetet. En av dessa delar var den höga arbetsbelastningen, vilken 

i sin tur tycktes vara kopplad till de ökade dokumentationskraven i arbetet. Att 

arbetsbelastningen över lag var för hög tycktes även bero på brist på resurser i form av tid och 

personal. Gemensamt för flera av intervjupersonerna var deras behov av att få kontroll över sin 

arbetssituation och de krav som fanns i arbetet samt att de önskade att någon skulle sätta ned 

foten när det blev för mycket. Även om de ansåg sig ha ett eget ansvar tycktes det främst finnas 

en önskan om att ledningen skulle bli bättre på att uppmärksamma och göra något åt de 

stressrelaterade problem som drabbade socialsekreterarna. I princip alla intervjupersoner 

diskuterade upplevelsen att det var svårt att inse hur allvarlig situationen var, samt att förstå hur 

dåligt de faktiskt mådde, vilket gjorde det särskilt viktigt att utomstående uppmärksammade 

situationen och hjälpte dem som mådde dåligt. Socialsekreterarna upplevde över lag att bristen 

på insikt om och förståelse för den egna situationen bidrog till att det blev svårt att hantera 

stressen. I intervjuerna framkom exempel på copingstrategier, men inga tydliga exempel på 

kravsänkande copingstrategier. Det är något som kan skapa förståelse för socialsekreterarnas 

svårigheter med att bemästra en kravfylld arbetssituation.  

 

I denna studie bygger förståelsen för begreppet stress delvis på en grundläggande definition, 

delvis på de två teoretiska modellerna krav-kontrollmodellen och den transaktionella 

stressmodellen. En tanke är att den inledande begreppsdefinitionen och de stressmodeller som 

använts i studien eventuellt kan ha inslag som inte är helt överensstämmande, vilket kan göra 

att förståelsen av begreppet stress blir tvetydig. Dock har vi inte kunnat hitta några tecken på 

att definitionen och modellerna inte kan användas kombinerat för att förstå arbetsrelaterad 

stress. De olika delarna fokuserar på olika aspekter av fenomenet men tycks inte motsäga 

varandra utan kan i stället bidra till en bredare förståelse. Huvudsakligen har den tidigare 

forskningen på området varit av kvantitativt slag, vilket gör det svårt att direkt jämföra resultat 
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i tidigare forskning med denna studies resultat. Inom ramen för en kvalitativ studie som denna 

är det inte möjligt att uttala sig om hur vanligt förekommande något är eller vilka samband som 

finns mellan olika faktorer. Däremot kan den tidigare forskningen användas som stöd för att 

problemet är utbrett bland yrkesgrupper som motsvarar socialsekreterare samt att det finns 

tydliga belägg för att stress på arbetet kan leda till psykisk ohälsa (se t.ex. Lizano & Barak, 

2012; Boyas & Wind, 2010; Smith & Clark, 2011; Blomberg, Kallio, Kroll & Saarinen, 2015). 

I en studie framkom även att ett par av de faktorer som främst skilde “de aktiva” från “de 

utmattade” välfärdstjänstearbetarna var upplevelsen av krav och kontroll (Welander, Astvik & 

Melin, 2017). Studien kan därmed styrka vår studies resultat om betydelsen av 

socialsekreterares upplevelser av kontroll över sin situation, samt att det måste finnas en balans 

mellan krav och kontroll. Vår studies resultat gällande upplevelser av hög arbetsbelastning, 

ökade dokumentationskrav och stress kan kopplas samman med några av de 

organisationsaspekter som Lauri (2016) fann påverkade socialarbetares relation till arbetet och 

klienterna. Hög arbetsbelastning, omfattande administrativt arbete och stress kunde, enligt 

Lauri (2016) leda till ökad distans mellan socialarbetare och klient. Vår studie visade dock inte 

att socialsekreterarna upplevde en ökad distans i förhållande till sina klienter.  

 

6.2 Professionell identitet i arbetet 
I socialsekreterarnas beskrivningar gällande val av yrke framkom att det både fanns 

socialsekreterare som hamnat på sina arbeten av en slump då de inte planerat att arbeta inom 

socialtjänsten, medan andra haft som mål att arbeta inom socialtjänsten. Det är även något som 

eventuellt kan påverka socialsekreterarnas identifikation med arbetet. Brister i olika 

identitetsdimensioner kopplade till arbetet kan bidra till att socialsekreterarna söker sig till 

andra arbeten, då socialsekreteraryrket på olika sätt kan utgöra ett ifrågasättande av den 

professionella identiteten. Ett sådant ifrågasättande kan i sin tur utgöra en stressfaktor. I 

intervjupersonernas berättelser framkom beskrivningar som tydde på att det kunde finnas drag 

av en hjälparroll eller en vårdgivarrollidentitet hos flera av intervjupersonerna. Det framstår 

som att dessa drag kan bidra till att socialsekreterarna upplever missnöje med att inte kunna 

hjälpa klienterna på det sätt som de önskar, samt missnöje med att inte få tillräckligt med tid till 

klienterna. Det är i sin tur något som kan påverka den professionella identiteten negativt och 

leda till ökad grad av stress. Flera av intervjupersonernas utsagor kan kopplas med en 

pliktkänsla i förhållande till arbetet, vilken också kan bidra till en upplevelse av ökad stress i 

arbetet. Denna pliktkänsla kan både förstås utifrån deras professionella identitet och deras 

personliga egenskaper. Pliktkänslan kan kopplas till den professionella identiteten på så vis att 

en nära identifikation med arbetet eventuellt kan leda till en starkare pliktkänsla och en önskan 

om att leva upp till de krav som ställs, då arbetet är en viktig del av individens identitet. Dock 

kan pliktkänslan även bero på individuella personlighetsdrag som gör att vissa får en starkare 

pliktkänsla än andra.  

 

En begränsning med begreppet professionell identitet skulle kunna vara att begreppet liknar och 

hör ihop med flera andra närliggande begrepp (t.ex. identitet, kollektiv identitet, roll och 

yrkesroll). Därmed blir det svårt att avgränsa begreppet och tydliggöra skillnaderna mellan de 

olika begreppen, vilket i sin tur kan göra begreppet vagt. Vår förhoppning är att vi gett en 

tillräckligt uttömmande förklaring av vår syn på begreppet professionell identitet för att även 

läsaren ska kunna förstå såväl begreppet i sig som de tolkningar vi gjort med hjälp av begreppet. 

En av de tidigare presenterade studierna, i vilken socialarbetares vårdgivarrollidentitet 

diskuterats (se Wu & Pooler, 2014), har direkt använts i tolkningsramen för denna studie och 

har därmed bidragit till denna studies resultat och slutsatser. Annan tidigare forskning som 

gjorts på närliggande områden har använt olika rollbegrepp som analysredskap (se t.ex. Lizano 

& Barak, 2012; Acker, 2011; Graham & Shier, 2014; Pasupuleti, Allen, Lambert & Cluse-
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Tolar, 2009; Blomberg, Kallio, Kroll & Saarinen, 2015; Lizano, Hsiao, Barak & Casper, 2014). 

En av dessa studier berörde även att konflikter inom socialarbetaridentiteten kan påverka 

socialarbetares välmående (Graham & Shier, 2014). Graham och Shier (2014) diskuterar hur 

socialarbetares identitet (dvs. hur de ser på sig själva som socialarbetare) ibland kan gå emot 

den så kallade ”praktikidentiteten” (dvs. hur det praktiska arbetet förväntas gå till), vilket kan 

påverka socialarbetarnas välmående. Det är ett resultat som även kan kopplas till denna studies 

resultat. Intervjupersonerna har gett flera olika exempel på hur de möjligheter de haft för att 

utföra arbetet gått i strid med deras förväntningar på hur de vill arbeta som socialarbetare, vilket 

i sin tur tycks ha påverkat deras psykiska hälsa, även om det inte framkommit explicit.   

 

6.3 Betydelsen av socialt stöd i och utanför arbetet 
En av de tydligaste slutsatser som kan dras av denna studies resultat är att stödet från ledningen 

är av stor betydelse för socialsekreterarnas arbetssituation och möjligheterna att klara av arbetet. 

Det handlar om praktiskt stöd (t.ex. hjälp med avlastning och prioritering av arbetsuppgifter), 

informativt stöd (t.ex. handledning) och värderande stöd (t.ex. konstruktiv kritik angående 

styrkor och svagheter). Utöver stödet framkom även en gemensam bild av att ledningen över 

lag behövde ta ett större ansvar, inte minst för medarbetares arbetssituation och hälsa. Flera av 

intervjupersonerna framhöll att bristfälligt stöd varit ett av de största problemen för deras 

negativa stressutveckling, då upplevelsen var att tydligare stöd och ansvar från ledningen skulle 

ha kunnat hjälpa dem att känna sig mindre stressade i sitt arbete. Även stöd från kollegor kunde, 

enligt intervjupersonerna, vara betydelsefullt. Framförallt kunde kollegor ge praktiskt stöd 

(t.ex. avlastning och hjälp med ärenden), informativt stöd (t.ex. råd i svåra ärenden) samt bidra 

till en positiv stämning och upplevelse av gemenskap på arbetsplatsen. Dock tycktes inte det 

kollegiala stödet vara lika avgörande som stödet från ledningen gällande stressutvecklingen, då 

kollegorna ofta själva var negativt påverkade av hög arbetsbelastning och tidsbrist, samt inte 

hade några resurser för att förändra situationen. Gällande socialt stöd utanför arbetet framkom 

bland annat vikten av en kompetent och förstående läkare som kunde ge socialsekreteraren den 

insikt om och förståelse för situationen som socialsekreteraren själv saknade, vilket i sin tur 

kunde bli avgörande för att socialsekreteraren skulle få möjlighet till återhämtning i tid. Vidare 

framkom att socialt stöd från vänner och familj kunde vara betydelsefullt på ett känslomässigt 

plan men att denna form av stöd inte av intervjupersonerna upplevdes kunna minska stressen 

på arbetsplatsen, då flera av dem beskrev ett behov av mer praktiskt stöd.  

 

Styrkan med begreppet socialt stöd kan bland annat sägas vara att det kan användas för tolkning 

på flera olika nivåer, exempelvis individnivå (t.ex. nära relationer i och utanför arbetet), 

gruppnivå (t.ex. kollegialt stöd) och organisatorisk nivå (t.ex. ledningsstöd). De olika nivåerna 

kan därmed bidra till en helhetssyn på problematiken. I en studie om socialsekreterare, 

biståndsbedömare och chefer var en av slutsatserna att grad av öppenhet i organisationen (dvs. 

en anställds möjlighet att komma med synpunkter) var den faktor som hade starkast samband 

med anställdas stressymtom (se Welander, Astvik & Hellgren, 2017). Något som framkommit 

i vår studie, som delvis kan bekräfta betydelsen av öppenhet i organisationen, är 

socialsekreterarnas önskemål om att bli lyssnade på och få bättre gehör från ledningen. Dock 

framkom inte i vår studie att graden av öppenhet var den faktor med störst betydelse för 

stressutvecklingen, då våra intervjupersoner fokuserade mer på betydelsen av praktiskt stöd i 

form av avgränsning, prioritering och avlastning i arbetet. I den tidigare forskningen fanns 

något tvetydiga resultat kring betydelsen av socialt stöd gällande stress bland socialarbetare. I 

vår studie fanns inget tydligt belägg för att informellt socialt stöd (t.ex. socialt stöd från familj 

och vänner) skulle ha betydelse för upplevelsen av stress på arbetet. Det är dock inget som 

motsäger resultatet i den studie som visade ett samband mellan informellt socialt stöd och lägre 

grad av psykisk ohälsa (se Sànchez-Moreno de la Fuente Roldàn, Gallardo-Peralta & de Roda, 
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2015). Det är nämligen troligt att den psykiska ohälsan i allmänhet kan påverkas av tillgången 

till socialt stöd även om inte upplevelsen av stress på arbetet påverkas lika tydligt av det 

informella stödet. En annan studie visade inget samband mellan socialt stöd från ledningen och 

utbrändhet bland socialarbetare över tid (Lizano & Barak, 2012). Detta är något förvånande i 

förhållande till denna studies resultat om betydelsen av socialt stöd från ledningen vid 

arbetsrelaterad stress. Resultatet gick emot den hypotes Lizano och Barak (2012) haft innan 

undersökningen, då de förväntat sig ett samband mellan stöd från ledningen och utbrändhet. De 

resonerade att resultatet kunde förstås utifrån att undersökningen handlade om socialarbetare 

som arbetade med barn och att resultatet därför kunde skilja sig från studier som undersökt 

andra typer av socialarbetare. Det kan i sin tur kopplas samman med Boyas’ och Winds (2010) 

resonemang kring att ökat ledningsstöd kunde ha samband med ökad risk för utbrändhet bland 

socialarbetare som arbetade med barn. Enligt Boyas och Wind (2010) kan socialarbetare som 

får mer stöd från ledningen eventuellt också ha mer komplexa ärenden. Det är dock inget som 

framkommit av vår studie, att det skulle vara några tydliga skillnader mellan socialsekreterarna 

beroende på vilken målgrupp de arbetat med. 

 

6.4 Förebygga och motverka stress och sjukskrivning 

Socialsekreterarnas upplevelser av arbetsrelaterad stress tycktes vara påverkade av flera olika 

faktorer som hängde ihop på olika sätt, exempelvis stöd från ledningen, möjlighet att få 

avlastning i arbetet samt tillgång till viktiga resurser. Denna studie avgränsar sig till att 

huvudsakligen fokusera på stress i arbetet, trots att intervjupersonerna även tagit upp faktorer 

kopplade till privatlivet. Detta medför en insikt om att även andra faktorer än de som berörts i 

denna studie kan ha betydelse för stressutvecklingen bland socialsekreterare. Vikten av 

förebyggande arbete mot stress och sjukskrivningar kan motiveras med att det kan få stora 

hälsomässiga konsekvenser för socialsekreterare som tvingas bli sjukskrivna på grund av att de 

varit långvarigt utsatta för höga stressnivåer. Flera av intervjupersonerna beskrev att de blivit 

mer stresskänsliga efter sjukskrivningen, vilket kan leda till en större risk för sjukdomsåterfall 

när en person väl har blivit sjukskriven för stressrelaterad psykisk ohälsa. Därmed blir det 

särskilt viktigt med förebyggande insatser på arbetet för att motverka risk för stress och 

sjukskrivning. Utifrån intervjupersonernas berättelser har några förslag på fokusområden och 

förebyggande insatser formulerats. Till att börja med är det tydligt att stödet från ledningen 

måste bli bättre, samt att ledningen i många fall behöver ta ett större ansvar för medarbetares 

psykiska och fysiska hälsa på arbetet. Exempel på hur stödet från ledningen kan utvecklas är 

att chefer och ledare får handledning i ledarskap för att de ska få kunskap om vikten av att 

lyssna, uppmärksamma medarbetares behov, visa uppskattning och hjälpa till praktiskt genom 

att avgränsa socialsekreterares arbetsuppdrag när de påverkas negativt av stress. Det måste 

också finnas tydligare riktlinjer för hur öppenhet i organisationen ska bibehållas, exempelvis 

genom att ledningen försäkrar sig om att socialsekreterares synpunkter tas till vara. För att 

minska arbetsbelastningen bland socialsekreterarna skulle en förebyggande insats kunna vara 

att anställa personal som assisterar socialsekreterarna med administrativt arbete, för att 

socialsekreterarna ska kunna fokusera på sina klienter. För att denna insats ska vara möjlig 

krävs att ekonomiska resurser är tillräckliga, vilket i sin tur beror på de politiska prioriteringar 

som görs i samhället.  

 

Ett viktigt fokusområde gällande förebyggande arbete mot stress är att det förs en öppen 

diskussion och sprids kunskap om denna problematik på arbetsplatser. En sådan diskussion kan 

medföra ökad insikt och medvetenhet om problemen över lag, vilket kan skapa ökad acceptans 

för att tala om psykisk ohälsa samt större möjligheter till att fler uppmärksammar problemen 

och sätter in stöd i tid. Våra ambitioner om att på arbetsplatserna få till en öppen diskussion och 

sprida kunskap om stressrelaterad problematik bland socialarbetare kan exempelvis motiveras 
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utifrån några slutsatser i Collins (2008) litteraturstudie. Collins (2008) menar att socialarbetare 

behöver få kunskap om sina styrkor och svagheter samt kunskap om stress och motståndskraft 

för att arbetsrelaterad stress ska kunna motverkas. Det framstår som att det är ett viktigt uppdrag 

för ledningen, att ge socialsekreterarna kunskap om denna problematik, då kunskapen blir ett 

redskap för att stress ska uppmärksammas och motverkas.  

 

6.5 Metoddiskussion 

Detta examensarbete har strävat efter att beskriva upplevelser av arbetsrelaterad stress bland 

socialsekreterare som varit sjukskrivna, för att med hjälp av deras erfarenheter skapa kunskap 

om ett fenomen som blivit ett stort samhällsproblem. Då vi tvingats avgränsa arbetet till följd 

av tids- och utrymmesskäl inser vi att det finns betydligt fler faktorer som har betydelse för 

fenomenet än dem vi diskuterat. Dock bidrar denna studie med en viktig pusselbit som kan 

möjliggöra ökad förståelse för problematiken.  

 

Från början var tanken att i studien jämföra kvinnor och män gällande upplevelser av 

arbetsrelaterad stress, eftersom det framkommit att kvinnor drabbas hårdare av stress och 

utmattning (se t.ex. Nilsson & Warne, 2015; Ivarsson, 2014). Dock insåg vi att detta inte skulle 

vara möjligt inom ramen för examensarbetet. I en mindre kvalitativ intervjustudie är det 

nämligen svårt att pröva hypoteser och jämföra grupper utifrån svar från endast några få 

respondenter (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare var det inga män som visade intresse för att 

delta i studien, vilket också gjorde det omöjligt att göra en sådan jämförelse. Anledningar till 

detta kan vara att socialsekreteraryrket är tydligt kvinnodominerat samt att det är en betydligt 

större andel kvinnor som blir sjukskrivna. Till följd av svårigheterna med att jämföra ett mindre 

antal intervjupersoner gjordes inte heller några jämförelser på basis av andra egenskaper hos 

respondenterna, till exempel etnicitet, ålder eller bostadsort. Syftet med studien fick därmed 

anpassas efter svårigheten med att jämföra olika grupper. Det är möjligt att studiens resultat 

skulle ha kunnat bli annorlunda om vi exempelvis även haft manliga respondenter, då män och 

kvinnor över lag kan ha olika upplevelser när det gäller arbetsrelaterad stress. Därmed kan det 

vara viktigt att ha i åtanke att studiens resultat kanske inte på samma sätt kan överföras till 

manliga socialsekreterare.  

 

Det kan diskuteras huruvida urvalsmetoden som använts i denna studie är den mest lämpliga 

eller om urvalet kunnat göras på annat sätt. Respondenterna söktes främst via en nationell 

Facebook-grupp och alla respondenter utom en värvades på detta sätt. Det finns en risk att vi 

missat många potentiella intervjupersoner genom att använda en källa som endast en liten del 

av Sveriges socialsekreterare har tillgång till. Vidare bodde alla intervjupersoner i mellersta 

eller södra delen av Sverige, vilket innebär att vi inte fått några respondenter från norra Sverige. 

Vi försökte även bredda sökningen genom att ta kontakt med ett par socialförvaltningar men 

dessa kunde, som nämnts, inte bidra med intervjupersoner till studien. För att nå ut till fler av 

Sveriges socialsekreterare skulle vi ha kunnat höra av oss till fler arbetsplatser samt annonserat 

i flera kanaler, till exempel i fackförbundens olika tidningar. Dock fanns inte tidsmässiga eller 

ekonomiska förutsättningar för detta. Därför ansåg vi att Facebook-gruppen Socionom var den 

mest lämpliga vägen för att nå ut till så många socialsekreterare som möjligt. Upplevelserna av 

stress kan eventuellt skilja sig mellan socialsekreterare i norra Sverige och södra Sverige ifall 

arbetsförhållandena ser olika ut i olika delar av landet, vilket medför att resultatet kan påverkas 

till följd av urvalsmetod.  

 

Då genomförandet av intervjuer och transkribering delats upp mellan oss kan studiens 

tillförlitlighet ifrågasättas. Det är troligt att vi har olika sätt att genomföra intervjuer, vilket 

påverkar de svar intervjupersonerna ger, samt att det skiljer sig i hur vi översätter 
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intervjupersonernas uttalanden till skrift. För att detta inte ska leda till omedvetna skevheter har 

vi lyssnat igenom varandras intervjuer och kontrollerat varandras transkriberingar samt gett 

kommentarer på dessa. På så vis har vi insyn i hur alla intervjuer genomförts och översatts. 

Analysen av studiens empiri har även genomförts av oss tillsammans, för att det skulle bli en 

röd tråd i resultatdelen samt då bådas förståelse för intervjusvaren skulle ligga till grund för 

slutsatserna i studien. Det är möjligt att studiens resultat skulle ha blivit annorlunda om analysen 

delats upp mellan oss. Det är även något som kan gå i strid med det hermeneutiska perspektivet 

då det blir svårare att få en helhetsförståelse för alla intervjuer om vi skulle ha delat upp 

analysen av intervjuerna mellan oss.  

 

Det kan vara viktigt att ha i åtanke att intervjuerna varit retrospektiva och att det kan förekomma 

mer eller mindre minnesbortfall hos intervjupersonerna. Exempelvis kan de svar som fås från 

intervjupersoner som nyligen varit sjukskrivna skilja sig från de svar intervjupersoner som varit 

sjukskrivna för flera år sedan ger. För att skapa tydlighet har vi därför i presentationen av 

intervjupersonerna angett om de varit sjukskrivna för mindre än ett år sedan, för mer än ett år 

sedan eller för mer än tre år sedan. På så vis kan svaren förstås utifrån hur lång tid som gått 

mellan intervjupersonernas sjukskrivning och tillfället för intervjun. Vid genomförandet av 

intervjuerna lade vi märke till skillnader i sinnesstämning mellan intervjupersonerna, och vi 

kunde till viss del härleda dessa skillnader till hur länge sedan det var sjukskrivningen tog slut 

och därmed till hur lång tid intervjupersonerna fått på sig att bearbeta händelserna. De 

intervjupersoner som nyligen varit sjukskrivna upplevdes över lag som mer dämpade och 

eftertänksamma medan de som varit sjukskrivna för flera år sedan upplevdes ha en mer positiv 

framtoning och en större distans till händelserna. Beroende på hur fördelningen ser ut mellan 

intervjupersoner som varit sjukskrivna nyligen och intervjupersoner som varit sjukskrivna för 

flera år sedan kan resultatet påverkas åt olika håll. I denna studie var dock fördelningen jämn, 

vilket kan ha bidragit till att resultatet formats av alla dessa olika sinnesstämningar.  

 

Denna studies resultat kan rimligtvis inte sägas gälla för alla socialsekreterare som blivit 

sjukskrivna till följd av arbetsrelaterad stress. Däremot kan resultaten generaliseras på en 

analytisk nivå, det vill säga så kallad analytisk generalisering. Att resultaten kan generaliseras 

på så sätt kan möjliggöras genom att socialsekreterarnas berättelser på många sätt liknar 

varandra och genom att vi försökt hitta gemensamma grundläggande beståndsdelar i 

berättelserna för att förstå problematiken. Vidare menar Flyvbjerg (2006, s. 227): “That 

knowledge cannot be formally generalized does not mean that it cannot enter into the collective 

process of knowledge accumulation in a given field or in a society”. Därmed kan även vår studie 

bidra till kunskapstillväxt inom detta problemområde då vi förmedlar resultat som kan ge en 

ökad förståelse för fenomenet utifrån socialsekreterarnas berättelser.  

 

6.6 Studiens implikationer och förslag till vidare forskning 

Socialarbetare i människonära yrken är en riskgrupp för sjukskrivningar relaterade till psykisk 

ohälsa (se Nilsson & Warne, 2015). Vi har i denna studie strävat efter att undersöka denna 

problematik ur socialsekreterarnas perspektiv för att få förståelse för vad problemen kan bero 

på och hur de kan motverkas. Denna studies implikationer är att det sociala stödet från 

ledningen har stor betydelse för upplevd stress bland socialsekreterare samt att det krävs mer 

kunskap om problematiken på arbetsplatserna för att problemen ska kunna uppmärksammas 

och motverkas i tid. En ökad diskussion kring den arbetsrelaterade stressen inom det sociala 

arbetet är av stor betydelse för såväl socialsekreterare som chefer och klienter. 

Socialsekreterarna behöver få mer kunskap och insikt om arbetsrelaterad stress samt vilka 

signaler de bör vara vaksamma på för att inte riskera sjukskrivning. Chefer behöver ta ett större 

ansvar för att medarbetare inte blir sjuka av stress på arbetet. Minskade sjukskrivningar är även 
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något som kan påverka ekonomiska resurser på arbetsplatsen, då det troligtvis blir dyrare ju fler 

som måste sjukskrivas och ersättas av vikarier, konsulter eller nya anställda. Minskad stress 

och färre sjukskrivningar bland socialsekreterarna kan även få positiva konsekvenser för 

klienter, då de förhoppningsvis kan få ökad kontinuitet i sin kontakt med socialsekreterarna.  

 

Utifrån denna studie har det uppstått idéer om fler aspekter av detta problemområde som kan 

behöva undersökas vidare. Ett exempel på detta är att det skulle vara relevant att göra en studie 

om ledningens perspektiv på denna problematik i relation till chefers och ledares ansvar, 

resurser och möjligheter. Vilka upplevelser finns hos chefer gällande arbetsrelaterad stress 

bland socialsekreterare och hur ser de på möjliga lösningar för att motverka de arbetsrelaterade 

sjukskrivningarna? Vikten av att göra en sådan studie kan motiveras av denna studies resultat 

om den stora betydelsen av ett fungerande stöd från ledningen. Vidare skulle det vara motiverat 

att genomföra en studie på problemområdet utifrån ett genusperspektiv, då det framkommit att 

kvinnor är de som drabbas hårdast av stress och utmattning (se t.ex. Nilsson & Warne, 2015; 

Ivarsson, 2014) samt att tidigare forskning i stor utsträckning tycks ha utelämnat denna aspekt. 

Om kommande studier på området skulle utgå från ett genusperspektiv skulle det möjliggöra 

jämförelser mellan män och kvinnor gällande upplevelser av arbetsrelaterad stress, vilket i sin 

tur möjliggör ökad insikt om hur det kommer sig att kvinnliga socialsekreterare drabbas 

hårdare. Sådana studier skulle kunna bidra till en bättre förståelse för hur arbetsrelaterad stress 

eventuellt kan påverkas av mäns och kvinnors olika könsroller inom det sociala arbetet. 

Avslutningsvis har flera av intervjupersonerna belyst vikten av att diskutera utomståendes 

förståelse för psykisk ohälsa och sjukskrivning. Vissa av intervjupersonerna upplevde att 

förståelsen från andra var god medan andra kände att utomstående inte visade någon förståelse. 

Därmed skulle det vara betydelsefullt att göra studier kopplade till detta. Det kan exempelvis 

handla om att undersöka upplevelser av förståelse och stöd från ledning, kollegor och 

omgivning under sjukskrivningen, samt vilken betydelse dessa faktorer kan ha för återhämtning 

och möjlighet att komma tillbaka till arbetet. 
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BILAGA 1 – MISSIVBREV 

 

Vill du delta i studie om stress och sjukskrivning i det sociala arbetet? 

  

Hej, 

  

Vi heter Fanny Milstam och Amanda Sundberg och läser Socionomprogrammet på Örebro 

universitet. Vi ska skriva en c-uppsats om socialsekreterares upplevelser av stress och skulle 

vilja intervjua socialsekreterare som har varit sjukskrivna från sitt arbete på grund av 

stressrelaterade besvär, exempelvis utmattningssyndrom. Vi väljer att rikta in oss på 

socialsekreterare som arbetar eller har arbetat med någon form av myndighetsutövning. 

  

Har du varit sjukskriven från ditt arbete som socialsekreterare på grund av stressrelaterade 

besvär, någon gång inom de senaste fem åren? Då söker vi dig för en enskild intervju. Dina 

tankar och upplevelser är viktiga för vår studie då vi vill få förståelse för denna problematik 

inom det sociala arbetet. Vi önskar göra en ljudinspelning av intervjuerna. Det är endast vi som 

kommer lyssna på dessa och de kommer raderas så snart intervjuerna skrivits ut. Om du 

motsätter dig ljudinspelning vid intervjun, meddela gärna oss. Medverkan i denna studie är helt 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Dina svar kommer att vara anonyma och endast 

användas för denna studie. Du väljer även själv om du vill avstå från att besvara någon fråga. 

Intervjun beräknas ta cirka en timme. Om du inte bor i närheten av Örebro kommer intervjun 

genomföras via telefon. 

 

Om du känner någon som skulle passa in i målgruppen skulle vi uppskatta om du kunde tipsa 

den personen om att delta i vår studie, för att vi ska nå ut till fler möjliga intervjupersoner.  

 

Det skulle betyda väldigt mycket för oss om du vill ställa upp på en intervju för detta ändamål. 

Om du är intresserad av att delta, hör av dig till oss så snart som möjligt. Hör även av dig om 

du har några frågor.  

 

 

Hoppas vi hörs! 

  

Fanny Milstam                                                 Amanda Sundberg 

fannymilstam@outlook.com                            amanda_sundberg@live.se 

070-410 95 34                                      070-467 11 20 
  
  
  
  

För att kunna delta i vår studie krävs att du: 

• Arbetar eller har arbetat som socialsekreterare 

med myndighetsutövning 

• Har varit sjukskriven från detta arbete inom de 

senaste fem åren, på grund av stressrelaterade 

besvär 

• Inte längre är sjukskriven 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE 
 

Bakgrund 

1. Vilket år är du född? 

2. Var bor du? 

3. Vilken examen har du? 

4. Vad jobbar du med idag (om du har ett jobb just nu)?  

 

Professionell identitet  

1. Vad innebär det för dig att vara socialarbetare? 

2. Vad innebär det för dig att vara professionell i arbetet? 

3. Vad upplever du kan vara ett hinder för att göra ett professionellt socialt arbete? På vilket 

sätt?  

4. Vad upplever du kan skapa möjlighet för att göra ett professionellt socialt arbete? På vilket 

sätt? 

5. Hur kommer det sig att du valde att arbeta som socialsekreterare?  

6. Hur kommer det sig att du valde att läsa till socionom? 

 

Stress 

1. Kan du beskriva hur du upplevde din arbetssituation den närmaste tiden innan du blev 

sjukskriven? 

-          Hur mådde du psykiskt? 

-          Hur mådde du fysiskt? 

-          Vad var det som gjorde dig stressad? 

-          Vad arbetade du som när du blev sjukskriven?  (Exv. försörjningsstöd, barn och    

familj, missbruk etc.) 

-          Vad hade du för arbetsuppgifter? 

-          Hur länge sedan var det du blev sjukskriven? 

-      Orsak till sjukskrivning? (Utmattningssyndrom, depression eller annat stressrelaterat 

tillstånd) 

-          När tog sjukskrivningen slut? 

-          Hur ser du på att arbeta som socialsekreterare med myndighetsutövning idag, efter 

sjukskrivningen? 

2. Hur gjorde du för att försöka hantera stressen? 

-          Hjälpte det? På vilket sätt? 

3. Vad tror du hade kunnat hjälpa dig för att du skulle känna dig mindre stressad i ditt arbete? 

 

Socialt stöd och sociala nätverk 

1. Hur kan andra personer påverka din upplevelse av stress i arbetet?  

2. Hur upplevde du stöd från ledningen (t.ex. din närmaste chef) på arbetsplatsen? 

3. Hur upplevde du stöd från kollegor på arbetsplatsen? 

4. Hur upplevde du socialt stöd utanför arbetet, t.ex. från familj, släkt och vänner? 

5. Hur skulle du beskriva ditt sociala nätverk på den tiden? 

-          Upplevde du att du kunde få stöd från olika delar av nätverket? På vilket sätt? 

 

Avslutning 

1. Upplever du att du hanterar stress annorlunda idag? På vilket sätt, i sådana fall? 

2.  Finns det någonting mer du vill tillägga, som du tycker att vi missat att ta upp? 

3. Är det okej för dig om vi kontaktar dig igen ifall vi har några frågor om det vi pratat om? 

4. Vill du ha ett exemplar av uppsatsen när den är klar och godkänd?  


