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SAMMANFATTNING 

 

Denna studie utfördes med syfte att analysera och beskriva hur socialsekreterare på 

socialtjänstens enhet ekonomiskt bistånd, upplever hur arbetsrelaterad stress i deras arbete 

har för inverkan på hälsa och arbetskvalité. Detta skulle besvaras med hjälp av två 

frågeställningar: På vilket sätt påverkar arbetsrelaterad stress socialarbetares hälsa och 

arbetskvalité enligt deras egen upplevelse? Vidare, ställdes frågan om vilket stöd och hjälp 

som finns att få inom den egna förvaltningen?  Fem semistrukturerade intervjuer med 

socialsekreterare har genomförts, analyserats och tolkats.  Resultaten visar, att socialarbetare 

med en tung ärendebörda med hög stressfaktor, riskerar att en försämrad arbetskvalité 

uppstår, samt att chefers och organisationens stöd är väsentligt för att orka arbeta utan att bli 

utbränd. Den privata sfären har stor betydelse för att kunna koppla bort arbetet och få 

möjlighet till återhämtning. Arbetet kräver stor organiseringsförmåga med flexibilitet, då 

arbetet i sig är ganska autonomt med stort handlingsutrymme. En slutsats var att de som 

arbetar inom ekonomiskt bistånd löper en förhöjd risk att bli utbrända. 

 

Sökord: arbetsrelaterad stress; ekonomiskt bistånd; fysisk och psykisk påverkan; 

empowerment. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate how social workers who worked with financial 
assistance perceived their work situation and the impact work-related stress had on their 
health and quality of work. Further, the study intended to find out if they felt that they 
received support from their employer that could prevent stress-related sick leave. The 
following two research questions were to be answered: In what way does work-related stress 
affect social workers’ health and job quality according to their own experience? What kind of 
support and help experienced social workers were available within their organization? To 
receive answers to the questions semi-structured interviews with five social workers were 
conducted, analyzed and interpreted. The results showed that when social workers have a 
heavy case burden, high stress and a risk of deteriorated job quality occurred. Furthermore, 
support from managers and the organization was essential in order to continue working 
without getting burned out. The private life was of great importance for being able to relax 
from work and to collect one’s thoughts. The work required a strong mind, big organizational 
ability and flexibility as the work is quite autonomous with a freedom of action. A conclusion 
was that those working with financial assistance have increased risk of becoming burned out. 
 
Keywords: Work-related stress, financial assistance, physical and mental stress, 
Empowerment. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Klyftorna i det svenska samhället blir allt större och vidare då det finns fler utsatta än 

någonsin på grund av olika faktorer såsom arbetslöshet, missbruk och psykisk ohälsa. Där 

det enda som ibland står emellan ett värdigt liv för en individ med låg socioekonomisk 

bakgrund och risk för utslagning i samhället är socialarbetaren.  Socialarbetare har därför en 

viktig roll i samhället, men en tung arbetsbörda (Söderfeldt, Söderfeldt & Warg, 1995). Då 

samhället hela tiden utvecklas och förändras innebär det också att nya idéer, 

organisationsförändringar och verksamhetssystem förändras och implementeras inom 

verksamheter för det sociala arbetet. Detta till trots, måste verksamheten fungera och det 

dagliga arbetet flyta på. Frågor som dock uppstår är, vad innebär sådana förändringar för en 

socialarbetare som redan har en hög arbetsbörda, eller för en redan hårt utsatt klient?  Med 

utgångspunkt från Kim, Ji och Kaos (2011) tre-åriga studie om socialt arbete och utbrändhet, 

påverkar stora organisationsförändringar socialarbetares stressnivå negativt och kan leda till 

att de inte orkar med sitt arbete, vilket i sig kan medföra allvarliga konsekvenser för det 

dagliga sociala arbetet med klienter (Kim, Ji och Kao, 2011). Därför är det intressant att 

undersöka hur de som arbetar med socialt utsatta i samhället, egentligen upplever sin 

arbetssituation. Hinner de uppskatta sitt arbete och att arbeta med det de brinner för eller 

”bränner de ljuset i båda ändar” och hur påverkar detta deras hälsa? Lloyd, King och 

Chenoweth, (2002) tar upp i sin studie att en socialarbetare som upplever längre tid av stress 

och emotionell utmattning löper sannolikt en risk att få en mer opersonlig attityd till sina 

klienter vilket kan leda till att de brister i sitt uppdrag och att de då inte längre är lämpliga att 

ta hand om de mest utsatta i samhället. 

Jag har valt att undersöka hur socialsekreterare på enheten ekonomiskt bistånd i en kommun 

i centrala Sverige egentligen mår då stress och psykiskt tung arbetsbörda tillhör vardagen. 

Kim och Stoners (2008) forskning visar på att stress är en alltmer vanlig sjukdomsorsak till 

varför fler och fler blir så kallat ”utbrända” och måste byta arbete och jag vill undersöka vad 

det fenomenet inom den sociala omsorgen beror på. Är det stressen som påverkar den 

psykiska hälsan och tankar på att byta arbete, och i så fall hur ser då arbetssituationen ut? 

Söderfeldt, Söderfeldt och Wargs (1995) forskning visar på att socialarbetare som upplever 

att de får bra stöd från arbetsledningen känner sig mindre negativt påverkad av sin stressiga 

arbetssituation, än de som upplever att de får lite eller inget stöd från sin arbetsledning. 

Därför är det intressant att undersöka om socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt 

bistånd upplever att de har möjlighet att själva påverka sitt arbete och om det finns bra stöd 

från den organisationen de arbetar inom. 
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1.2  Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera och beskriva hur socialsekreterare på socialtjänstens 

enhet ekonomiskt bistånd erfar arbetsrelaterad stress.  

1.3 Frågeställningar 

 På vilket sätt påverkar arbetsrelaterad stress socialarbetares hälsa och arbetskvalité enligt 

deras egen erfarenhet? 

 

 Vilket stöd och vilken hjälp upplever socialarbetare att det finns att få inom den egna 

förvaltningen, vid en eventuell stressig arbetssituationDessutom blir indraget 

automatiskt. 

 

1.4 Centrala begrepp 

Här kommer de centrala begreppen som förekommer i uppsatsen att redogöras. De begrepp 

som kommer att förklaras är: Utbrändhet, socialt arbete, ekonomiskt bistånd samt stress. 

Dessa begrepp är viktiga att förstå vad de innebär, då de är vanligt förkommande i texten 

1.4.1 Utbrändhet:   

Utbrändhet eller utmattningssyndrom kan uppkomma efter långvarig utmattning eller 

psykosocial påfrestning. Socialstyrelsens (2003) definition av utmattningssyndrom är, i en 

sammanfattad version: stressrelaterad ohälsa kopplad till arbete, relationsproblem eller 

andra former av långvariga påfrestningar. Symptom på utmattningssundrom enligt 

Henekens och Leenders (2010) uppkommer ofta som en reaktion på långvarig stress utan 

återhämtning. Utbrändhet anses ofta vara resultatet av kronisk stress på arbetsplatsen. Om 

balansen mellan återhämtning och stress störs och det går längre perioder utan 

återhämtning, kan fysiska och psykiska besvär uppstå. Exempel på vanliga symptom är 

hjärtklappning, mag-tarmbesvär, yrsel, ljudkänslighet, sömnproblem, känslomässig 

utmattning, kroppslig värk och svårighet att hantera krav och tidspress. Andra symptom som 

kan uppkomma är koncentrationssvårigheter, minnesstörningar, samt påtaglig kroppslig 

svaghet vilka kan pågå en längre tid innan insjuknandet är ett faktum. Symptomen kan 

komma smygande men ibland kan förloppet gå snabbt och det upplevs som om ”man går in i 

väggen” (Henekens & Leenders, 2010) och enkla vardagliga saker som att låsa dörren blir 

omöjliga att genomföra.   

1.4.2  Stress 

Stress har blivit ett vanligt förkommande ord i dag och belyser ett fenomen som de flesta 

människor kan relatera till.  Perski (2012) docent vid Karolinska Institutet och chef för 
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Stressmottagningen vid Institutet för Psykosocial Medicin i Stockholm förklarar stress som 

en obalans mellan yttre krav och individens resurser.  Hur vi förhåller oss till yttre belastning 

är alltså avgörande för om vi upplever en stressreaktion eller inte. Währborg (2009) 

konstaterar samma faktum och visar även på att det är individens varseblivning som är den 

centrala faktorn. Stress har ingen allmän förklaring utan beror på individens upplevelse av 

situationen. Wärhborg (2009) menar att stress är en överlevnadsmekanism hos människan. 

Enligt honom, uppstod stress förr i korta sekvenser som exempelvis vid ett möte med ett 

vilddjur där kroppens sympatiska nervsystem aktiveras och gjorde oss redo för flykt eller 

kamp. Skillnaden mellan då och nu är att vi människor dagligen tar in fler intryck än vad 

exempelvis en stenåldersmänniska gjorde på en hel livstid. Vidare lyfter Währborg fram 

forskningsrön där man skiljer på ond och god stress. Den goda stressen innebär 

överraskningar och vissa yttre krav som gör oss förväntansfulla och koncentrerade men den 

onda stressen uppstår när krav och påfrestningar blir oöverstigliga. Den onda stressen kan ge 

upphov till ångest och då bidra till en ohälsosam anpassning. 

1.4.3  Socialt arbete: 

Socialt arbete syftar på organiserad verksamhet där fokus ligger på svaga samhällsgrupper. 

Arbetet sker på strukturell nivå, grupp och organisations nivå samt individ och familje- nivå 

för att förhindra att samhällets utveckling och förändring inte ska skapa sociala problem eller 

psykosociala konsekvenser för grupper eller individer (Börjesson, 2008). 

1.4.4 Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd:  

I Sverige har alla invånare rätt till skälig levnadsnivå, enligt Socialtjänstlagen, (SFS 

2001:453; Socialstyrelsen, 2010). Det står i 4 kap. 1§ första stycket i socialtjänstlagen, att alla 

som inte själva kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 

bistånd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt. Den som utreder den enskilde klientens 

behov av bistånd arbetar på enheten för ekonomiskt bistånd och kallas för socialsekreterare, 

alternativt biståndshandläggare. Bedömning av rätt till bistånd utgår från följande frågor: 

Hur ser behovet ut? Kan behovet tillgodoses av den enskilde eller på annat sätt, samt hur ska 

biståndet se ut för att tillförsäkra en skälig levnadsnivå (Socialstyrelsen, 2010)? 

2 TIDIGARE FORSKNING.       

Till det här avsnittet har fem stycken artiklar som kopplar samman ämnet arbetsrelaterad 

stress och utbrändhet med socialt arbete valts ut. För att få fram en så bra empirisk grund 

som möjligt är både enskilda kvalitativa och kvantitativa studier valda, samt 

metodtriangulerade studier, vilket är kombinerade kvalitativa och kvantitativa studier 

(Larsson, 2005), samt en litteraturundersökning. Artiklarna är utvalda från databaserna för 

Socialt arbete, Social Service Abstract och Swepub.  
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2.1 Utbrändhet och dess symtom 

Vad så kallad stressrelaterad utbrändhet beror på inom det sociala arbetet tar flera 

forskningsstudier upp. Själva begreppet utbrändhet finns inte i alla länder men i några 

europeiska länder med ett välutbyggt socialt system såsom bland annat Sverige och 

Nederländerna finns utbrändhet som en klinisk medicinsk sjukdomsorsak vilket Schaufeli, 

Liter och Malach (2009) tar upp i sin studie. Syftet med deras studie Burnout: 35 years of 

research and practice var fokuserat på själva konceptet utbrändhet. Alltså varför 

uppkommer fenomenet utbrändhet? Deras studie sträcker sig över 35 års material om ämnet. 

Utbrändhet som koncept dök upp under 1970-talet och det säger en hel del om människors 

upplevelse av sitt arbete enligt Schaufeli m.fl. (2009). De uppskattar att över 6000 böcker, 

kapitel, avhandlingar och artiklar har skrivits om ämnet och det är genom dessa de har dragit 

sina slutsatser. För att förstå begreppet utbrändhet gör de en liknelse vid ett brinnande ljus 

som blåses ut eller en eld som släcks. Ljuset eller elden kan inte fortsätta att brinna om man 

tar bort det som tänder elden och den drar sin energi ifrån. Om en person som upplever sig 

tömd på energi och inte orkar med sitt arbete kan den personen tappa sin kapacitet och ork 

för den insats som arbetet kräver (Schaufeli m.fl.), 2009). 

Schaufeli, Liter och Malachs (2009) resultat visar på att det genom de 35 åren de baserade 

sin studie på är det mest personer som arbetar inom krävande socialt arbete som drabbas av 

fenomenet utbrändhet.  

Termen utbrändhet dök upp när Schaufeli m.fl. (2009) gjorde en intervjustudie bland 

socialarbetare i Kalifornien. Malach som är en socialpsykologisk forskare blev intresserad 

avhur socialarbetare i hanterade stresspåslaget i sitt arbete. Resultatet av intervjuerna visade 

att socialarbetare ofta var känslomässigt utmattade samt att de hade utvecklat en negativ 

känsla för sina klienter som resulterade i att de kände sig otillräckliga i sin kompentens, 

vilket även Storey och Billingham (2001) kommer fram till i sina studier.  

Schaufeli, Liter och Malach (2009) utvecklade genom sina observationer och intervjuer en 

metod för att utvärdera utbrändhet som ”en komplex konstruktion bortom den 

känslomässiga utmattningen”, den så kallade Maslach Burnout Inventory (MBI). Med detta 

menar Schaufeli, Liter och Malach att den totala utmattning som uppstår känslomässigt vid 

högt stresspåslag kan på olika sätt leda till utbrändhet eftersom människan och dess 

känsloupplevelse är en komplex struktur. 

Stress är en av de indikatorer som kan utlösa risker för utbrändhet vilket även Kim och 

Stoner (2008) får fram i sin analys av sin kvantitativa tvärsnittsstudie.  

Storey och Billingham (2001) försökte definiera stress och för att de skulle kunna förklara det 

sociala arbetets komplicerade samband med dess krav och begränsningar, valde de i sin 

triangulerade studie att använda MBI som alltså är en interaktionell modell. Modellen 

innebär att stress inte har ett enkelt orsakssamband utan är en sammansatt struktur med 

många variabler. De försökte även använda en responsbaserad modell vars fokus ligger på 

fysisk respons på medicinsk och stimulansbaserad behandling, där stress ses som en egen 

fysisk yttre faktor som påverkar individen oberoende på situation, men de kom fram till att 

den interaktionella modellen var bäst eftersom två olika individer i exakt samma situation 

påverkas olika av stress. 

Storey och Billinghams (2001) resultat visade på att ju längre tid socialarbetare arbetar med 

tunga och psykiskt krävande uppgifter såsom svårt psykiskt sjuka klienter, ökar risken för 
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utbrändhet. Bland annat fann man, att de socialarbetare som hade högre poäng på 

utbrändhet vid första frågetillfället enligt MBI, rapporterade mer problem med huvudvärk, 

magproblem och luftvägsinfektioner ett år senare. Studien visar klart ett samband mellan 

utbrändhet och fysiska problem men det är även relevant att titta på den psykiska hälsan, 

(Kim, Ji & Kao, 2011). 

2.2 Arbetsrelaterad stress och kvalitetet 

Kim och Stoner (2008) genomförde en kvantitativ tvärsnittsstudie, Burnout and turnover 

intention among social workers: effect of role stress, job autonomy and social support, där 

de prövade olika hypoteser om stor omsättning bland socialarbetare och utbrändhet har 

något sammanband. 1 500 registrerade socialarbetare i Kalifornien valdes slumpmässigt ut 

och fick en enkät med frågor inom fem olika områden såsom arbetsroll, möjlighet till 

autonomi, socialt stöd, utbrändhet samt om respondenten haft funderingar på att sluta inom 

organisationen. Av dessa 1 500 var endast 478 personer relevanta då Kim och Stoner ville 

undersöka situationen inom organisatoriska förhållanden. De resterande föll bort på grund 

av olika skäl såsom pensionering eller att de hade flyttat till en annan stat eller att de 

arbetade inom frivillighetsorganisationer.  

Studiens resultat visade på att arbetsstress hade en direkt effekt på utbrändhet även om stöd 

från arbetskamrater och organisationen erbjöds, vilket är intressant då samma studie visade 

att de som hade större självbestämmande inom sitt arbete inte gärna såg sig om efter ett nytt 

arbete, trots att de påverkades negativt av sin arbetsstress. Det framgick även att det är 

väsentligt för kvalitén av det sociala arbetet att klienter ska slippa många byten av 

socialarbetare. För klienter som redan har stora förtroendeproblem kan stora förändringar, 

som byte av socialarbetare, leda till försämring för den enskilde klienten. Relationen till 

socialarbetaren kan vara avgörande för hur vissa klienter kan och vill samarbeta.  

Även Storey och Billingham (2001) undersökte sambandet mellan socialarbetare och 

arbetsrelaterad stress inom socialt arbete och fann liknande resultat inom sin forskning. 

Syftet i studien Occupationel stress and social work var att ta reda på vad som orsakar stress 

och när stress blir riskfyllt. Hur uttrycker sig stressen och vad kan göras för att minska den? 

De genomförde en kvalitativ litteraturundersökning och för att kunna öka trovärdigheten i 

analysen gjordes även ett kvantitativt frågeformulär på ett socialkontor i södra Wales 1998, 

(en så kallad metodtriangulering) (Larsson, 2005). 

Storey och Billingham (2005) ville i första hand ta reda på hur individuellt respondenterna 

upplevde och påverkades av stress, och i andra hand undersöka stressens påverkan i relation 

tillsocialt arbete.  Forskarna fann en mängd olika faktorer som spelade in i sammanhanget 

och för att närmare kunna utröna vad det var som påverkade socialarbetarnas känsla av 

stress, delade Storey och Billingham upp de olika faktorerna i kategorierna: Demografiska 

uppgifter, Arbetsglädje, Hälsa, Stöd från arbetsgivare/organisationen samt Stresshanterande 

strategier. De kom fram till att de socialarbetare som upplevde sig mycket stressade på grund 

av hög arbetsbörda och dåliga förutsättningar från sin organisation, även ansåg att deras 

arbetskvalité blev lidande. Den höga arbetsbördan och tidspressen blev så stor att de helt 

enkelt inte hann med sina klienter och då blev deras arbetsresultat sämre.  
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Något som var framträdande i Storey och Billinghams (2001) studie var att kvinnor som 

socialarbetare, upplevde sig generellt mer stressade än männen. Det visade sig också att de 

som hade bra relationer på arbetet med stöd från organisationen samt ett fungerande nätverk 

utanför arbetet, hade mindre problem med stress. 

Om socialarbetare upplever sin arbetssituation stressfylld eller inte och om det kan påverka 

deras arbetskvalité, har även Lloyd, King och Chenoweth (2002) i sin studie, Social work, 

stress and burnout: A review, om stress och utbrändhet, försökt ta reda på. Artikelns syfte 

var att undersöka socialarbetares upplevelse av stress och dess påverkan såsom utbrändhet. 

De gjorde en litteraturundersökning, samt en kvantitativ empirisk studie. Lloyd, King och 

Chenoweth (2002) har jämfört resultat från olika studier. Författarna anser att det finns 

många kommentarer om utbrändhet som ses som allmänt känt, men att det saknas empiriskt 

systematiska svarsmaterial inom ämnet. De ställer frågan om det sociala arbetes filosofi och 

värderingar gör arbetet naturligt stressigt. 

Studiens resultat visade på att då själva kärnan i socialt arbete ligger i att arbeta med 

relationer till klienter kan det vara ansträngande fysiskt och psykiskt att arbeta med klienter 

som har orealistiska mål och krav.  Dessutom ställs det höga krav från organisationerna de 

arbetar inom. Tidspressen och stressen i det sociala arbetet kan även leda till att 

socialarbetaren känner sig distanserad från sina klienter och det kan leda till en sämre 

kvalitet i jobbet än vad man kan och orkar råda över. Detta i sin tur förtar socialarbetarens 

autonomi, vilket kan leda till stressymptom som i värsta fall ger utbrändhet. En annan 

stressfaktor i det sociala arbetet som tas upp i samma studie är att socialarbetare sällan har 

kontroll över vilken klient de träffar, eftersom det är arbetsledningen som beslutar vilka 

klienter en socialarbetare får hand om.  

Utifrån dessa resultat anser Lloyd, King och Chenoweth (2002) att det är viktigt att 

socialarbetaren har en bra och grundlig utbildning, så de kan hantera de konfliktfyllda 

situationer som kan uppstå i arbetet med klienterna.  

2.3  Organisatoriskt stöd och hjälp 

Inom den tidigare forskningen så framgår det att det har betydelse för den enskilde 

socialarbetarens känsla av upplevd stress om arbetsledningen och organisationen finns till 

hands med råd och stöd inför stressfyllda arbetssituationer. 

Söderfeldt, Söderfeldt och Wargs (1995) litteraturstudie Burnout in Social Work undersökte 

sambandet mellan socialt arbete och utbrändhet. Socialt arbete anses ha förhöjd risk för 

utbrändhet då det är starkt klientrelaterat där socialarbetare ofta arbetar med tunga och 

svåra situationer. Söderfeldt, Söderfeldt och Warg (1995)  gjorde en litteraturundersökning i 

de tre databaserna MEDLINE, Psychological Abstracts, och Sociological Abstracts efter 

empiriska resultat på sambandet mellan socialt arbete och utbrändhet.  De fann 18 stycken 

studier som innehöll rapporter om utbrändhet i socialt arbete. Studierna analyserades med 

syftet att besvara tre frågor. Är socialarbetare utbrända? Vad är förknippat med utbrändhet i 

socialt arbete? Och vad ska göras åt utbrändhet inom socialt arbete? 

Resultaten analyserades i de olika studierna och de fann att det fanns många olika sätt att 

mäta utbrändhet som t.ex. genom Maslach Burnout Inventory (MBI), som enligt Schaufeli, 

Liter och Malach (2009) mäter känslomässig utmattning, depersonalisering och personlig 
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prestation. s Även Pines Ledan Scale mäter 21 olika erfarenheter såsom trötthet, hopplöshet 

och så vidare, men ingen av skalorna mäter arbetsmiljö, vilket är ett intressant faktum då 

arbetsmiljön och arbetssituationen inom socialt arbete påverkar risken för utbrändhet 

väsentligt enligt Kim, Ji och Kao (2011). 

 Söderfeldt, Söderfeldt och Wargs (1995) studieresultat visade alltså på att utbrändhet inom 

socialt arbete inkluderar många olika variabler, som arbetsbörda och personliga 

livssituationer, arbetets art och klientarbete, eller den enskilde socialarbetarens uppfattning. 

Dessutom visade studien på att ju längre tid socialarbetare arbetar med tunga och psykiskt 

krävande uppgifter såsom svårt psykiskt sjuka klienter, ökar risken för utbrändhet.  

Respondenterna i Söderfeldt, Söderfeldt och Wargs (1995) litteraturstudie gav olika förslag 

till att förhindra risken för utbrändhet. Förslag, som även var genomgående i flera studier 

såsom Storey och Billinghams (2001) och Lloyd, King och Chenoweth (2002). Förslagen 

handlade om till exempel att arbetsgivare och organisationer behöver ge bättre stöd och 

tydligare riktlinjer för arbetstagarna, och vara lyhörda för sina medarbetare och underlätta 

arbetsbördan. Vidare ansåg även respondenterna att det behövdes mer utbildning om 

riskerna för utbrändhet, samt copingstrategier för att hantera stress på utbildningar som 

riktar sig mot socialt arbete. 

Kim, Ji och Kaos (2011) forskning visar även på att det fanns en tendens att de som var 

nyexaminerade och nya inom sitt verksamhetsområde riskerade utbrändhetssymptom tidigt i 

sitt arbete enligt deras studie Burnout and physical health among social workers: a three-

year longitudinal study (2011). För att undersöka relationen mellan utbrändhet och fysisk 

hälsa hos socialarbetare i Kalifornien, använde Kim, Ji och Kao (2011)  sig av en longitudinell 

studie över tre år (2005-2007) där man med hjälp av slumpmässigt utdelade postenkäter 

bland registrerade socialarbetare i Kalifornien fokuserade på fyra typområden inom fysisk 

ohälsa såsom sömnstörningar, huvudvärk, luftvägsinfektioner och gastrointestinala 

infektioner. Respondenterna ombads att svara på 14 olika frågor inom de olika områden på 

en 7-gradig fast skala där högre poäng indikerade större problem.  För att bedöma grad av 

utbrändhet användes MBI.  

Resultatet på studien enligt Kim, Ji och Kao (2011) indikerar på att emotionell utmattning är 

relaterad till känsla av överansträngdhet och fysisk och psykiskt utmattning, och bristande 

känsla för jobbet och minskad personlig prestation är relaterad till depersonalisering och 

cynism. Detta gör att Kim m.fl. anser att det viktigt att socialarbetare har kompetens nog för 

sitt arbete då känsla av inkompetens kan leda till brister i resultatet för deras arbete. Vidare 

visade även deras resultat på att organisationer och arbetsledare spelar en viktig roll i 

förebyggandet av utbrändhet.  

2.4  Studiens problemområde 

Då den tidigare forskningen visar ett klart samband mellan stress och socialt arbete och en 

risk för utbrändhet är den intressant för min studie av hur socialsekreterare på en enhet för 

ekonomiskt bistånd upplever stress i sin arbetssituation. Detta, då de har ett arbete som är 

hårt utsatt för kritik och stress.  Den tidigare forskningen visar, att de individuella 

skillnaderna är avgörande för hur arbetssituationen upplevs. Som framgick av tidigare 
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forskning, finns det även en viss risk för en trötthetskänsla och uppgivenhet bland 

socialarbetare som utsätts för hög press på arbetet.  

Omorganisationer och nya verksamhetssystem måste fungera för att arbetet ska fortskrida 

och det är viktigt att socialarbetaren kan få stöd och hjälp inom sin organisation för att 

förebygga sjukskrivningar och utbrändhet. Då socialarbetare som påverkas negativt av sin 

arbetsrelaterade stress tenderar att prestera sämre, samt att de får allmänt sämre relationer 

till sina klienter än de socialarbetare som kan hantera stressen positivt, är det relevant att 

undersöka hur just socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd hanterar sin stressade 

arbetssituation. Detta, beaktande av att de är en mellanhand mellan klienterna och deras 

delaktighet i samhället. Tidigare forskning visar även på att socialarbetare som inte orkar 

med sin arbetsbörda och som känner att deras autonomi går förlorad i arbetet, tenderar att 

byta arbete vilket i sin tur enligt tidigare forskning leder till en ökad risk för utsatthet hos 

klienterna då det kan vara svårt för många redan socialt utsatta personer att byta 

socialarbetare då ett nytt förtroende är svårt att bygga upp.  

3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

I följande avsnitt presenteras teorier och begrepp som jag anser är relevanta för min studie. 

Som Kvale (2009) skriver kan en teoretisk tolkning av intervjuer tillföra nya dimensioner av 

ett fenomen och sätta in empirin i ett sammanhang. De teorier jag valt är dels teorin om 

inlärd hjälplöshet relaterat till begreppet empowerment, som jag använder för att visa risker 

med vad som kan hända när tron på sig själv försvinner.  Dels har jag utgått från 

copingteorin (Lazarus & Folkman, 1984) för att förklara hur intervjupersonerna hanterar de 

sociala krav eller påverkan deras arbete har på deras autonomi, handlingsutrymme och 

flexibilitet och hur de hanterar detta i sin vardag för att koppla bort arbetet. Jag har även valt 

handlingsteorin, för att förklara att de individer som tror att deras eget handlande styrs av 

andra saker såsom ödet, slumpen eller till och med arvsanlag istället för det som de själva 

faktiskt gör, ger dem ett begränsat handlingsutrymme. Denna tro på att något annat styr 

människor, än de själva, kan leda till en så kallad självuppfyllande profetia (Berglind, 1995). 

3.1  Teorin om inlärd hjälplöshet och Empowerment 

För att förklara teorin om inlärd hjälplöshet måste först begreppet Empowerment förstås. 

Vad Empowerment är per definition är svårt att förklara, men Empowerment som 

forskningsstrategi handlar enligt Starrin (2007) om att stärka människor för att bättre kunna 

möta utmaningarna i livet och öka deras handlingskompetens och motivation att kämpa för 

sociala och ekonomiska förändringar. Empowerment i socialt arbete handlar om att hjälpa 

klienterna att ta makten över handlingar och beslut som påverkar deras liv. Att hjälpa dem 

att hjälpa sig själva, (Askheim, 2007).  
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Socialarbetare ska vara en slags företrädare som ska försöka representera klienternas 

intressen gentemot sociala strukturer och mäktiga grupper i samhället (Askheim & Starrin, 

2007). I grunden handlar Empowerment om att stärka förtryckta gruppers makt men 

Empowerment kan även vara individinriktat. Eftersom mitt arbete handlar om den enskilde 

socialarbetarens upplevelse och individens egen makt har fokus lagt på den delen av 

empowermentteorin som handlar om teorin om inlärd hjälplöshet (Berglind, 1995). 

Teorin om inlärd hjälplöshet handlar om hur en person som inte tror sig ha någon makt att 

påverka det som sker i livet eller göra någonting som ger ett positivt resultat påverkar 

individen (Berglind, 1995). Den stress som den höga arbetsbelastningen är upphov till kan i 

sin tur alltså leda till att socialarbetare känner sig otillräckliga och blir deprimerade och 

tappar tron på sig själva och sin förmåga att hjälpa andra, vilket även Kim,  Ji och Kao (2011) 

kommer fram till i sin tre år longitudinella studie. Hur pass hjälplös socialarbetaren själv 

upplever sin situation i arbetet påverkas om personen i fråga anses kunna förändra 

situationen själv eller inte (Berglind, 1995). 

3.2  Copingteorin 

Coping handlar om människans strategier att kunna hantera de yttre och inre krav i livet som 

kan uppstå enligt Brattberg, (2008). Ett annat sätt att förklara ordet på är att coping innebär 

människorssätt att bemästra de påfrestningar de möter både i arbetslivet och i det vardagliga 

livet samt hur de finner lösningar på situationer som uppstår. 

Lazarus och Folkman (1984) delar upp coping i en känslofokuserad och problemfokuserad 

coping. Känslofokuserad coping innebär att individen inser att det inte går att påverka eller 

förändra de yttre svåra påfrestningar som uppstått i en situation, men däremot kan finna en 

strategi för att lösa de problem som känslorna ger inombords. Den problemfokuserade 

copingteorin handlar om att hitta lösningar och försöka förändra och hantera den yttre 

situation som orsakat stress, sorg eller smärta. Det är främst den problemfokuserade 

copingteorin som är intressant i mitt arbete då den handlar om att den enskilda 

individen har uppfattat att situationen eller problemet går att lösa eller förändra enligt 

Lazarus och Folkman, (1984). Den känslomässiga copingen kommer dock även den att 

undersökas, exempelvis om hur erfarenheter i arbetet påverkar socialsekreterarnas 

välbefinnande.  

3.3  Handlingsteori 

I mitt arbete har jag även valt att influeras av handlingsteorin som handlar om att analysera 

och dela in personers sätt att handla utifrån deras motiv och mål. Max Weber (1864-1920) 

var den förste som utformade den sociala handlingsteorin som skiljer sig ifrån beteendeteori 

på det sättet att tyngdpunkten ligger på meningen eller syftet i det som människor gör istället 

för som inom beteendeteorin där man har fokus på de yttre händelser som formar 

människors beteende.  Kort sagt, handlar det om vad som är meningsfullt i förhållande till 

värderingar och mål (Berglind, 1995) och som beskrivs av Svensson, Johansson och 

Laanemets (2008, s. 20) så här: 



10 

”Utmärkande för social handling är att den med avseende på mening som den eller de 

handlande inlägger i sitt beteende relaterar till andras beteende och orienterar sig efter detta”, 

(Svensson, Johansson & Laanemets, 2008, s.20). 

Handlingsteorin handlar helt enkelt om när, var och hur något görs för att uppnå ett visst 

mål. Som socialarbetare inom ekonomiskt bistånd så finns en direkt kontakt med klienter 

och eftersom de arbetar åt en offentlig myndighet har de ett visst handlingsutrymme för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter. Detta handlingsutrymme är det som socialarbetaren 

använder för att hjälpa klienter och kunna ta beslut, som ska hjälpa dem inom de ramar som 

deras myndighetsutövning ger dem. I ett påfrestande arbete som ekonomiskt bistånd där 

handläggaren är den sista länken mot utanförskap i samhället är det viktigt att veta vad som 

ska och bör göras och även varför. Därför är handlingsteorin intressant för min studie då det 

finns ett regelverk som ska följas i en arbetssituation med allt annat än okomplicerade 

ärenden. Alla bör ges lika behandling men då alla människor är individer med olika 

komplicerade problemstrukturer så krävs det att man kan ha ett flexibelt handlingsutrymme, 

(Svensson, Johansson & Laanemets, 2008). 

Meads analys av handlande (citerad i Berglind, 1995) är att människan har ”ett själv” (s.25). 

Människan har enligt Mead den unika förmågan att kunna vara objekt för sig själv och objekt 

är en produkt av individens handlingsberedskap. Alltså att handla mot sig själv som man 

skulle kunna handla mot andra. Man kan bli arg på sig själv, stolt över sig själv, besviken på 

sig själv. Någonting man själv skapar.  Så, vill jag enligt Mead försöka förstå en annan 

människa bör jag ”ta den andres roll”(Berglind, 1995.s.26) för att kunna se den andres 

synpunkt. Detta är något som jag tycker är viktigt att ta med i min studie då det är precis det 

jag måste försöka göra för att kunna förstå intervjupersonernas perspektiv. 

 

4 METOD OCH EMPIRISKT MATERIAL 

4.1 Val av metod 

Jag har valt att utföra en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie då jag anser att den 

metoden passar bra i förhållande till syftet då jag vill undersöka intervjupersonernas 

individuella perspektiv av sin arbetssituation. Då kvalitativa studier kan ge ett större djup och 

detaljrikedom än kvantitativa studier, blir det ett bra sätt att beskriva den intervjuades 

upplevelse av arbetsrelaterad stress och dess effekter (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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4:1:1  Datainsamling och genomförande 

Till min studie har jag valt att använda bekvämlighetsurval, det vill säga, personer som väljs 

på grund av att de finns enkelt tillhanda för forskaren eller så kallat kedjeurval vilket innebär 

personer som valts ut via en kontakt som är aktuell för temat (Bryman, 2001). Jag har  

lämnat missivbrev till en teamledare på enheten för ekonomiskt bistånd vid en 

socialförvaltning, som gav mig namn på några socialsekreterare, vilka kunde tänka sig att 

delta i en intervju. Jag valde att intervjua fem socialsekreterare som arbetar inom individ och 

familjeomsorgen med att handlägga ekonomiskt bistånd inom olika arbetsspår. De olika 

spåren är: Resursspåret, arbetsspår vuxen, samt ungdom och flyktingspåret.  

Att arbeta inom resursspåret innebär att socialsekreterare främst arbetar med något ”tuffare” 

ärenden, då de arbetar med individer som behöver extra stöd via olika resurser såsom 

arbetsrehabilitering, missbruksvård och andra insatser. På arbetsspår vuxen, samt ungdom, 

handläggs biståndsärenden för klienter som ska anses vara redo för arbetsmarknaden, vilket 

kan vara väldigt ojämnt då en del klienter anses vara närmare arbetsmarknaden än andra, 

som anses stå längre ifrån. Inom flyktigspåret handläggs ärenden med nytillkomna flyktingar 

som saknar sysselsättning på grund av bland annat språkhinder och låg utbildningsnivå. 

Arbetet inom detta spår kan vara ett frustrerande arbete, då det innebär att samarbetet med 

tolkar måste fungera effektivt för att överhuvudtaget göra sig förstådd hos sina klienter. 

Handläggarna har olika befattningar inom enheten såsom socialsekreterare och teamledare, 

men alla har en högskoleutbildning såsom beteendevetare eller socionom. Spridningen inom 

spåren på enheten är självvald då jag vill ha så rik data som möjligt till min analys. 

Dessa personer har kodats som intervjuperson 1 till 5 för att kunna hålla personernas 

identitet konfidentiell i studien. Jag har valt att genomföra en semistrukturerad intervjuguide 

för att strukturera intervjun men ändå öppna upp för intervjupersonernas egna upplevelser 

och tolkningar (Bryman, 2001). 

Innan jag startade med intervjuerna gjordes en provintervju med en person, som dock inte 

arbetar inom ekonomiskt bistånd utan med annat krävande socialt arbete. Detta gjordes för 

att kontrollera intervjuguidens struktur och för att se om frågorna var enkla att förstå. 

Provintervjun resulterade i några smärre förändringar i intervjuguiden för att underlätta 

förståelsen av frågorna. Intervjuguiden bestod av 24 frågor som var indelade i tre teman: 

Intervjupersonernas bakgrund, deras hälsa och råd och stöd. Indelningen gjordes i syfte att få 

en klarare syn på de individuella skillnaderna mellan intervjupersonernas svar i 

analysarbetet. 

4:1:2 Databearbetning och analysmetod  

Under intervjuerna har bandspelare användas efter godkännande av intervjupersonerna 

eftersom det gav en större möjlighet för mig att kunna koncentrera mig på själva intervjun 

och de svar som gavs ifall eventuellt följdfrågor skulle uppkomma. Vidare antecknades även 

stödord för den senare tolkningen av intervjun. Intervjuerna har blivit transkriberade ord för 

ord och sen utskrivna för att därefter tolkas och analyseras med en kvalitativ analysmetod. 

Analysmetoden har inspirerats av fenomenologin, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

generellt innebär att försöka förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och 

beskriva världen som den upplevs av dem enligt deras verklighetsuppfattning. Tolkningen av 
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de transkriberade intervjuerna har sedan gjorts genom att dra samman intervjupersonernas 

svar och kortat ner dem, en slags meningskoncentrering för att bättre få fram meningen 

bakom de uttalanden som intervjupersonerna gjort, för att kunna presentera en djupare 

innebörd. 

Då jag har en viss förförståelse för vad stress inom socialt arbete kan innebära, har jag 

influerats av fenomenologin i min tolkning då mitt arbete syftar till att få insikt i hur 

intervjupersonerna upplever sin känsla av stress i sitt arbete och om de upplever att det finns 

hjälp att få inom sin organisation (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta innebär att studien har 

en abduktiv ansats då empirisk data från intervjuerna tolkas med hjälp av den egna 

teoretiska förförståelsen utifrån intervjupersonernas egna uppfattningar, (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005). 

4.2 Etiskt ställningstagande 

För den här studien har de fyra forskningsetiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011) tagits 

hänsyn till enligt följande. 

Tillstånd att få intervjua de anställda har erhållits från verksamhetschef muntligen, samt att 

intervjupersonerna har fått information via missivbrev och muntligen vid intervjutillfället om 

vad intervjun gäller och vilket syfte undersökningen hade. Vidare har de informerats om att 

deras deltagande är frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan om 

de så önskade. De har fått lämna samtycke muntligen till att delta, samt till att intervjun 

spelas in. Samtliga deltagare har fått information om att undersökningen och all data är 

konfidentiell och att ingen information som kan ledas tillbaka till intervjupersonen, kommer 

att lämnas ut i studien. Alla har tilldelats ett fiktivt namn eller opersonligt id. Allt material 

har hållits inlåst i ett säkerhetsskåp, och endast författare och eventuellt handledare kommit i 

kontakt med materialet. Inget av det insamlade materialet kommer att användas i något 

annat syfte än det angivna i studien. Vidare, blev intervjupersonerna erbjudna att läsa det 

färdiga resultatet om de så önskar.  

4.3  Förförståelse 

Då jag haft min första verksamhetsförlagda praktik på tio veckor på en mottagningsenhet för 

ekonomiskt bistånd, samt att jag har timanställning på en enhet för ekonomiskt bistånd idag, 

har jag med min erfarenhet från min socionomutbildning en insyn i hur arbetet inom 

ekonomiskt bistånd kan se ut. Min personliga förförståelse tror jag i viss mån kan ha 

påverkat denna studie men även varit en tillgång i min tolkning. Jag har dock försökt att vara 

så objektiv som möjligt i mitt sökande efter mer förståelse för hur arbetsrelaterad stress kan 

påverka personer som arbetar inom socialt arbete med ekonomiskt bistånd. Men den 

erfarenhet och kunskap jag alltid bär med mig kan ju aldrig bortses ifrån. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Resultat 

Resultat och analys kommer att presenteras var för sig. Resultatredovisningen inleds med en 

beskrivning av intervjupersonernas bakgrund i form av ålder, utbildning och erfarenhet. 

Därefter följer en kategori kallad Hälsa som innehåller en redovisning av svaren på den 

första frågeställningen, dvs. På vad sätt påverkar arbetsrelaterad stress socialarbetares 

hälsa och arbetskvalité enligt deras egen upplevelse? Svaren på den andra frågeställningen, 

Vilket stöd och vilken hjälp upplever socialarbetare att det finns att få inom den egna 

förvaltningen? redovisas under kategorin Stöd och hjälp. Indelning av kategorierna gjordes 

efter intervjuguidens uppbyggnad och under varje kategori kommer intervjupersonernas svar 

att presenteras.  I analysen har intervjupersonernas svar analyserats utifrån från valda 

teorier och min tolkning av dessa kommer att presenteras. Intervjupersonerna har 

hädanefter kodats som IP1 till IP5. 

5.1.1 Bakgrund 

De intervjuade består av fyra kvinnor och en man med genomsnittsåldern 38 år, varav tre har 

beteendevetarexamen och två har socionomexamen. Spannet för att ha arbetat inom 

ekonomiskt bistånd, löper mellan 1 och 27 år. Deras arbetsuppgifter består av att utreda 

rätten till ekonomiskt bistånd, samt att vägleda klienterna och kartlägga deras behov för att 

de ska kunna försörja sig själva, antingen genom eget arbete eller det sociala 

försäkringssystemet, samt att ge råd och stöd. Då de tillhör olika spårinriktningar, såsom 

arbetsklara, flykting eller resursspåret, skiljer sig grundarbetsuppgifterna för ekonomiskt 

bistånd sig inte åt. Däremot kan kartläggningen variera mycket då arbetsspåren innebär olika 

grader av svårigheter. Det kan innebära stor spridning på de resurser som handläggarna 

måste kunna erbjuda för att stötta sina klienter och för att få en fungerande planering för 

varje individ.  

Tre av intervjupersonerna har arbetat tidigare inom socialt arbete inom äldreomsorgen, 

missbruksutredning och med förebyggande arbete för ungdomar och barn i missbruk. 

5.1.2  Hälsa  

De intervjuade svarade att de upplever sig stressade i sin arbetssituation periodvis, men 

anledningen till den upplevda stressen varierar. Tre av intervjupersonerna upplever att den 

stora ärendemängden gör det svårt att hinna med att utreda och få utbetalningarna att gå 

iväg i tid. En av de intervjuade upplever att klienternas krav på något för sin överlevnad kan 

ge upphov till en stresskänsla i arbetet. Själva mängden arbete är även det en vägande faktor 

för upplevd stress. Vilket framgår av följande citat: 

Ja man blir ju stressad när man inte hinner med, eh, att människor inte får klart eller får sina 

pengar i tid. Det är klart att det tar att man känner stress. (IP1) 
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Stundvis, det är ju det att man har ju ständigt krav på sig från klienter, för det har ju med 

pengar att göra först och främst. Det handlar om grundläggande saker, överlevnad vilket gör 

att klienter kan bli, få väldigt stor panik, desperation som går utöver ens arbetsuppgifter. Så 

det är arbetsuppgifterna och behovet som gör mig stressad, (IP4) 

Den fysiska och psykiska hälsan påverkas av stressen enligt de intervjuade. Fysiska symtom 

är till exempel trötthet, huvudvärk, stelhet i nacke och axlar men även högt blodtryck och 

andningssvårigheter. Psykiska symptom handlar om sömnsvårigheter, lätt irritabilitet samt 

psykisk trötthet.  En intervjuperson prioriterar bort promenader till arbetet vilket i sig kan 

påverka det fysiska välbefinnandet, och en annan intervjuperson påverkades allvarligt fysiskt 

av den upplevda stressen, vilket följande citat visar på: 

Jag prioriterar bort t.ex. att gå till jobbet för då går det fortare och då kan jag vara mer tid på 

jobbet. Eh, jag kan sova och vakna mitt i natten och fundera på saker som hör till jobbet. Och 

sista tiden har jag också fått högt blodtryck. (IP1) 

Jag vet mycket väl att jag har haft vissa svårigheter att andas under tiden som jag varit väldigt 

stressad.(IP4) 

För att hantera stressen i arbetet har alla olika svar men tre strukturerar upp sitt arbete och 

prioriterar det som är viktigast i turordningen. Att ta promenader på rasterna fungerar för en 

av de intervjuade och för en annan är det viktigt att aldrig ta med sig arbetet hem utan lämna 

det bakom sig när arbetsdagen är slut. Fyra av fem är överens om att deras kvalité på arbetet 

blir lidande på grund av stress. Den femte uppger att kvaliteten aldrig blir lidande men med 

den stora ärendemängden blir klienter lidande då handläggaren kan känna att allt som borde 

göras inte hinns med ordentligt.  

En intervjuperson upplever även en viss distans till sina klienter vid stressiga dagar när 

telefonen går varm, då intervjupersonen anser att det kan uppstå en risk för att klienterna 

inte blir tagna på allvar eftersom handläggaren kan tycka att deras frågor blir triviala. Men 

för klienterna i fråga, kan det vara en livsviktig fråga, som inte tas allvarligt från 

handläggarens sida. Det finns en risk att klienterna blir ett nummer på ett papper istället för 

personer av kött och blod. De övriga intervjupersonerna anser att de har fokus på klienten 

och finns där och då i mötet, men det blir en viss distans då det kan dröja länge innan man 

kan har tid att boka in personliga möten.  

Den ökade arbetsbelastningen med många ärenden och ny omorganisation gör att alla 

upplever sig mer stressade och det har en negativ påverkan på intervjupersonerna. Men alla 

hyser en gemensam förhoppning om att den nya omorganisationen så småningom ska leda 

till förbättringar. Tre av fem önskar dock att de kunde få klarare och tydligare direktiv om 

vad som gäller, medan en av dem anser att det blev mycket klarare efter omorganisationen 

och tror att det blir mindre stressigt när alla har landat och allt fallit på plats och framgår av 

följande citat: 

Alltså själva, de förändringarna vi har gjort på den senaste tiden har vi ju gjort för att vi tänker 

att det ska bli bättre, men när man är just i det, i förändringen och man har för lite resurser, då 

tar det mer tid. Och då blir det ju ändå mera pålägg på det här med stressen, (IP3) 
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Ja alltså det är klart att det blir en stress,… jag får ju inga fler ärenden utan stänger ju bara…. 

Men nu har vi ju fått lite fler arbetsuppgifter. Typ jourdag och så, och då blir det en stress, för 

då ska jag helst inte boka in besök och så på jouren. Och då blir det en annan typ av stress och 

sen ska man ju vara med i såna här grupper och så, fast det tycker jag är jätteroligt men jag vet 

att då försvinner möjligheterna att ha möten blir färre och färre….Men jag tänker att det ju 

bidrar till något gott. (IP4) 

För att hantera stress i privatlivet använder sig intervjupersonerna av olika knep men träning 

är ett genomgående tema. Privat, görs saker med familjen, som gör att det blir svårt att tänka 

på jobbet, men om något händer privat ger det ett ökat stresspåslag som leder till en känsla 

av otillräcklighet i arbetet. Någon uttryckte, att det är viktigt att inte arbeta över då det är en 

inkörsport till utbrändhet vilket citatet nedan visar: 

Nä, alltså jag ser alltid till att aldrig arbeta över, jag har inte en plustimme på min flexlista kan 

jag säga, för jag tror att jobba över är första steget till att bli utbränd. (Ip4) 

5.1.3  Stöd och hjälp 

Vad det gäller frågeställning två om vilket stöd och hjälp som socialarbetare upplever att det 

finns att få inom den egna förvaltningen, var det intressant att se att det skilde sig i svaret på 

de intervjuade. Fyra svarade att de upplevde stort stöd från kollegor, kanske inte med 

handläggningen, utan med att det var en stor tillgång att få råd och stöd från kollegor trots 

att alla ”satt i samma båt” (Ip5) så att säga. Även sådana upplevelser beskrevs som att det 

fanns lite eller inget stöd att få, att ”back-up” stödet från kollegor och teamledare när det 

gäller tuffa ärenden som kräver svåra beslut, var viktigt. Alla var överens om att det fattades 

resurser från själva organisationen vid hög arbetsbelastning. Om de varit sjuka i två dagar, 

fanns ofta två tre dagars arbete kvar om inte det teamet man arbetar åt är ”backup” på 

varandra vid sådana tillfällen. I övrigt anser man generellt att den hjälp som finns, kommer 

ofta väldigt sent. Detta uttryckt enligt följande:  

Alltså, alla har det ju lika jäkligt så just det här med att hinna med och hjälpa varandra 

praktiskt är ju lika illa för alla. Men annat stöd är ju i och för sig att alla sitter i samma båt så 

vill ju alla ha en förändring så man har ett stöd i att försöka göra förändring.(IP3) 

Nej, men det stöd som finns är ju egentligen att arbetsuppgifterna ska hantera av ens 

arbetskollegor eller att man tar in resurser om man är borta ifrån sitt arbete och det existerar 

inte för närvarande tycker jag, inte i den utsträckning som ska behövas. Är du sjuk två dagar, 

tre dagar eller någonting. Då har du två till tre dagars arbete som väntar dig när du kommer 

tillbaka. (IP4) 

Jag känner att jag har väldigt bra stöd av mina kollegor. Alltså vi pratar med varandra, vi 

stöttar varandra, vi hjälps åt om man har möjlighet, alltså mycket det. Att man stöttar 

varandra och kan prata om det är så att man tycker någonting är jobbigt. (IP2) 

Någon menade att cheferna försöker att få till förändringar, men att det högre upp i 

organisationen saknas insikt i hur stort problemet med den höga arbetsbelastningen 

verkligen är. En annan nämnde dock att eventuell hjälp med stresshantering fanns att få via 
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kommunhälsan. Bara en av de intervjuade har varit sjukskriven på grund av stress och det 

yttrade sig i yrsel, och sjukskrivningen varade en vecka men organisationen erbjöd genast 

hjälp i form av kommunhälsan som den intervjuade tog emot. 

Jag ville även ta reda på om det fanns tid för återhämtning när det varit en hög stressperiod 

och även där skilde sig svaren något. Det kunde vara lugnare i två veckor efter 

utbetalningsperioden, men genom att de ofta planerade in möten med klienter den tiden, var 

det svårt att återhämta sig men det går eftersom arbetet är så pass fritt att man kan planera 

själv. Vidare menade man att även om arbetet planlades för att kunna ta det lugnare någon 

dag, så händer alltid något som gör att planerna fallerar och tid för återhämtning blir lidande. 

En annan ansåg att före den stora omorganisationen som gjorts, fanns det tid för 

återhämtning, men med alla nya arbetsuppgifter och klienter blir det tuffare. Trots detta, 

fanns en förhoppning om att när allt lagt sig ska det finnas möjlighet till återhämtning igen. 

Ingen har dock bytt arbetsuppgifter för att må bättre på arbetsplatsen. Men en förklarade att 

prioritering av lättare ärenden de dagar då det känns tungt, gör att stressen minskar eftersom 

många småärenden försvinner från bordet och man orkar ta itu med ett riktigt tungt ärende 

en annan dag. Detta, enligt följande citat: 

Man kan prioritera lättare ärenden någon dag när man känner att man inte har ork för de 

tyngre och så ger man sig tid kanske dagen efter eller dagen efter det till att verkligen ha ett 

par timmar över till att ta itu med ett riktigt tungt ärende. (IP4) 

Av de intervjuade har några tänkt eller drömt om att göra något annat, och andra vill 

fortsätta att arbeta inom socialtjänsten men inom andra områden. Någon hade funderingar 

på att helt byta yrkesinriktning eller man kunde tänka sig att fortsätta arbeta inom 

ekonomiskt bistånd vid ett arbetsbyte, för att se hur ekonomiskt bistånd fungerar i en annan 

kommun då den aktuella kommunen har ett stort socioekonomiskt behov som den 

intervjupersonen inte ansåg att kommunen kunde matcha.  

På frågan om de upplever om något kan påverka en stressfylld situation i arbetet svarar en att 

det är viktigt att påpeka förbättringar och inte låta den höga arbetsbördan bli ett 

normaltillstånd som det är just nu då den nuvarande arbetssituationen lett till att flera 

personer på enheten blivit sjuka. En annan tycker att lite stress kan vara produktivt men den 

ska vara lagom för att prestera bra och andranämner möjligheten att kunna få råd och stöd av 

sina kolleger vid svåra beslut samt att kunna gnälla av sig är viktigt.  Även privata faktorer 

som dålig sömn och att ha en dålig dag kan påverka hur man mår och orkar prestera. 

Den sista frågan tar upp om intervjupersonerna känner att det finns något mer som är viktigt 

att tänka på angående stress inom arbetet med ekonomiskt bistånd, exempelvis om någon vill 

arbeta med ekonomist bistånd. Det som kom upp var att det gäller att förstå att det är ett 

krävande arbete med stor stressfaktor, men det viktigaste var att inte glömma bort att 

ekonomiskt bistånd egentligen inte handlar om att bara kunna räkna ut bidrag, utan att det 

är ett stort ansvar för att få människor att tro på sig själva igen och kunna försörja sig själva, 

som citatet nedan visar på: 

Den främsta uppgiften som jag har här är att hjälpa människor till en egen försörjning, det 

som tar och som borde ta den mesta tiden, tyvärr så drunknar det i utredningen av ekonomiskt 
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bistånd, så att det, jag skulle vilja att det skulle vara normalläge 30 % ekonomiskt bistånd av 

min tid och 70 % den andra delen, den viktigaste delen. (IP1) 

Studien visar att det gäller att kunna prioritera sitt arbete, för att kunna hantera stress och 

ärendebördan. Att välja, att prioritera lättare ärenden en dag för att kunna få bort en del av 

mängden ärenden eftersom själva känslan att ärendehögen blir mindre, är i sig avstressande.  

En annan prioriterar de ärenden där klienterna inte har någon annan inkomstkälla än 

ekonomiskt bistånd, men gemensamt försöker alla att hinna med alla ärenden inom den 

servicedeklaration som är gällande inom kommunen.  

5.2 Analys  

Arbetet som socialsekreterare innebär en maktposition med ett stort handlingsutrymme där 

Empowerment är ett viktigt begrepp. Socialsekreterare ska hjälpa personer med en 

socioekonomiskt utsatt position att lära sig hantera och förstå sin egen situation i livet. 

Det är därför viktigt att socialsekreteraren själv kan sätta sig in i klienternas roll, för att 

kunna göra klienterna målinriktade och aktörer i sina egna liv. Vilket är viktigt istället för att 

de annars kan följa det invanda beteendet att alltid tro att någon annan ska lösa deras 

problem, eller har en yttre skuld till deras livsituation som Meads inlärda hjälplös teori 

handlar om, (Berglind, 1995). 

Med utgångspunkt ifrån situationen på enheten ekonomiskt bistånd där intervjuerna 

genomförts för den här studien, visar det sig att det för närvarande är en hög och tung 

ärendebörda för alla inom enheten, vilket enligt intervjuerna kan tolkas som ett stresspåslag. 

Vidare, har även organisationen nyligen genomgått stora förändringar, vilket inte riktigt alla 

har hunnit ”landa” efter. Jag har tolkat handläggarnas känsla som avsaknaden av tydliga 

direktiv och oklarheter i omorganisationen som att det gör att handläggarna tappar en del av 

sin autonomi, som är viktig för den egna självkänslan. Utan den kan de tappa tron på sig 

själva enligt teorin om inlärd hjälplöshet (Berglind, 1995). Detta i sin tur kan riskera att 

kvalitén på arbetet blir lidande då de inte längre tror på sin egen förmåga att hjälpa andra. 

Vikten av bättre stöd och tydligare riktlinjer var även något som togs upp i Söderfeldt, 

Söderfeldt och Wargs (1995) litteraturundersökning.  

Den stress som de intervjuade upplever på olika sätt har lett till både fysiska och psykiska 

besvär såsom trötthet, huvudvärk, andningssvårigheter, sömnlöshet och förhöjt blodtryck. 

Detta är alla klassiska symtom på utbrändhet enligt Maslach Burnout Inventory (MBI) scale 

som Maslach utvecklade under intervjustudien med Schaufeli och Liter (2009) och som 

gjordes bland socialarbetare i Kalifornien om utbrändhet.  

Vad det gäller arbetskvalitén, tolkar jag det som om att alla intervjupersonerna känner att 

kvalitén på arbetet blir lidande vid det ökade stresspåslaget, inte så mycket att de inte gör sitt 

arbete grundligt men att de inte hinner med att göra det de borde hinna med, såsom fler 

personliga möten. Detta är i grunden en av de viktigaste uppgifterna inom ekonomiskt 

bistånd, då det är i mötet handläggarna får en möjlighet att värdera och förstå sin klient. 

Därav blir alltså både hälsan och kvaliteten lidande i arbetet. 
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Från den tidigare forskningen kan det utläsas att det är viktigt för socialarbetaren att få ett 

bra och kunnigt stöd både från chefer och från arbetskamrater vid stressade situationer.  

Kim, Ji och Kaos (2011) studieresultat visade på att nyexaminerade och nya inom sitt 

verksamhetsområde riskerade utbrändhetssymptom tidigt, vilket indikerar på att det är 

viktigt att organisationen och arbetsledare spelar en viktig roll i förebyggandet av utbrändhet. 

De kan till exempel försöka arbeta förebyggande genom att informera om symptom på 

utbrändhet och vara lyhörda på sina medarbetare och underlätta arbetsbördan. 

Att arbetsledningen har insikt i problematiken med den stressfyllda arbetssituationen är 

viktigt enligt intervjuresultaten och om vi utgår från handlingsteorin, är det väsentligt att ha 

ramar för att veta vad och varför något ska göras för att uppnå ett visst mål, (Berglind, 1995). 

Då flera av de intervjuade anser att det saknas resurser och att det inte finns hjälp att få vid 

exempelvis sjukskrivning, eller att hjälpen kommer alldeles för sent, kan det upplevas som att 

dessa ramar saknas från arbetsledningens sida, vilket förtar socialsekreterarnas autonomi. 

Detta kan leda till att handläggarna inte riktig hinner med sitt arbete eller tar ut sig helt i den 

stressiga period som utbetalningsveckorna är.  

När vi talade om återhämtning i intervjuerna så uppstod ett intressant fenomen. Alla de fem 

intervjuade talar om återhämtning genom att lämna arbetet bakom sig när de går hem, 

genom att de aktivt och medvetet sysselsätter sig med träning eller något i hemmet för inte 

kunna tänka på det arbete som väntar. Detta är vanligt utifrån den känslomässiga coping 

teorin, och är ett vanligt förekommande fenomen för beteendemässig handling som kan 

användas för att tillfälligt skjuta problemet åt sidan, enligt Lazarus och Folkman, (1984). En 

av intervjupersonerna berättar att efter en stressig dag när det inte fungerar att lämna arbetet 

bakom sig går frustrationen ibland ut över familjen trots att det är arbetssituationen som 

ligger bakom frustrationen. Det som är intressant i den situationen är att intervjupersonen 

säger under intervjun ” det är ju inte familjens fel att jag arbetar inom socialtjänsten”. (Ip3) 

Utifrån detta uttalande kan jag inte låta bli att fundera på hur många som faktiskt känner så 

och ifall det är stresshanteringen eller snarare brist på stresshantering som ligger bakom att 

många som arbetar inom socialt arbete och ekonomiskt bistånd, väljer att byta arbete som 

även Kim och Stoner (2008) tar upp. 

 

Min tolkning är att den arbetsrelaterade stressen håller ett fast och tydligt grepp om de 

socialarbetare som arbetar inom ekonomiskt bistånd. De yttre ramarna för den sociala 

organisationen sätter gränser som kan göra att socialarbetaren själv får en känsla av 

maktlöshet vilket enligt handlingsteorin gör att klienten kan uppfattas som ett offer av yttre 

omständigheter. Det är då viktigt att socialarbetaren har möjlighet att själv inse sina 

begränsningar och försöka sätta fokus på vad som kan vara till hjälp för klienten i det läget 

annars riskerar socialarbetaren själv att blir ett ”offer” som inte tror på sig själv längre, 

(Berglind, 1995). 

 I en värld där ett upplevt handlingsutrymme inte längre upplevs så stort, som det egentligen 

ska vara, där stor arbetsbörda och tidsbrist, samt brist på resurser drabbar handläggarnas 

autonomi, ligger faran för att bli ”utbränd”. Att tappa sin gnista och inte hinna med sina 

klienter kan påverka deras möjlighet att tro på sig själva. Som Berglind (1995) tar upp: Hur 

ska man kunna hjälpa andra om man inte tror på sig själv och sin egen förmåga. Det är enligt 

min tolkning den allmänna uppfattningen att det är tack vare möjligheten att kunna 

diskutera och ”gnälla” av sig till sina kollegor som intervjupersonerna överhuvudtaget orkar 

med sitt arbete vilket kan härledas till den handlingsfokuserade copingteorin genom att 

individen söker stöd genom känslomässig avlastning, (Lazarus & Folkman, 1984). 
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Enligt min mening bör den uppgiften inte ligga på kollegor, utan det borde finnas bättre 

möjligheter för teamledare och chefer att kunna ta in resurser vid hög arbetsbelastning. 

Tyvärr lider även de av den ökade ärendebördan och stressiga arbetssituationen om man får 

utgå från en av intervjupersonerna som själv säger att stora omorganinstationer och små 

resurser påverkar dennes stressfaktor negativt och har lett till huvudvärksproblem. Men de 

flesta av de intervjuade har lärt sig att prioritera för att kunna handskas med både stress och 

ärendebörda vilket är en del av den problemlösande coping teorin där individen sett och 

förstått att det finns ett problem som måste lösas, (Lazarus & Folkman, 1984). 

Något annat som jag uppfattade var att när någon blir sjukskriven, så kommer den hjälp som 

går att få via kommunhälsan där man kan få hjälp med att lära sig stresshantering. Jag 

tolkade mina intervjupersoners svar på frågan om de upplever att det finns stöd och hjälp att 

få på så sätt att de känner att det saknas både resurser och kunskap inom området. Detta är i 

sig intressant då resultaten av den tidigare forskningen visar på att det är viktigt att blivande 

socialarbetare får lära sig mer om stressrelaterade sjukdomssymptom och vad som kan leda 

fram till att man blir utbränd.  

Något som även framkom av intervjuerna var att intervjupersonerna ansåg att det saknas 

tillräcklig kunskap i utbildningen för blivande socionomer om riskerna för stressrelaterade 

sjukdomar och hur man ska kunna medvetengöra den problematiken. 

6 RESULTATDISKUSSION 

Studiens syfte var att undersöka hur socialsekreterare på enheten ekonomiskt bistånd i en 

stad i Mellansverige upplever sin arbetssituation och hur arbetsrelaterad stress i deras arbete 

påverkar deras hälsa och arbetskvalité. Vidare var syftet att se om de får något stöd från sin 

arbetsgivare som kan förebygga stressrelaterad sjukskrivning. 

Resultatet av studien visar på att stress påverkar både fysisk och psykisk hälsa samt att 

genom en tung ärendebörda påverkas även arbetskvaliteten i viss mån. Vidare visar även 

resultatet på att huruvida det finns hjälp och stöd att få inom organisationen, är väsentligt för 

hur man klarar av sin stressade arbetssituation och riskerna för att bli sjukskriven eller 

utbränd. Studien i sig har inget eget nytt resultat utan förstärker istället de redan befintliga 

studierna om stress i socialt arbete. Däremot visar den tydligt att det är i samhällets bästa 

intresse att se över hur arbetssituationen inom det sociala arbetet egentligen ser ut. 

 Om inte socialarbetarna orkar eller hinner göra sitt arbete utan att stressa sig sjuka eller 

slarva, hur ska de då klara av att förstärka och hjälpa utsatta medmänniskor att klara sig 

själva? Vidare, hur kommer då samhället att spegla detta problem? 

Det framkom även av intervjuerna att det nyligen kommit en kammarrättsdom med fokus på 

förebyggande arbete mot stressrelaterad sjukskrivning inom socialt arbete. Domen i fråga 

handlar om att hög ärendebörda kan ge risk för stressrelaterade sjukdomar och 

utbrändhetssymptom. Det intressanta med domen i fråga var att det gällde en socialarbetare 

inom ekonomist bistånd som hade en ärendebörda på 50.3 ärenden i genomsnitt per månad 

och en lagom ärendebörda inom t.ex. resursspåret bör ligga mellan 40-45 ärenden per 
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månad. Intervjupersonerna i den här studien ligger på ett genomsnitt av 70-80 ärenden per 

månad. Denna dom kan komma att bli en stark bundsförvant för handläggarna inom 

ekonomiskt bistånd vid exempelvis framtida förhandlingar om arbetssätt och lämpligt 

klientantal, enligt min mening. 

6.1 Diskussion 

Då samhället förändrats ständigt i rask takt har det sociala arbetet blivit mer krävande. 

Socialarbetare har en maktposition och en viktig roll i samhället men en tung arbetsbörda då 

de ska kunna motivera klienter att klara sig själva. En socialarbetare måste ha en bred och 

välgrundad utbildning och kunna sätta sig in i varje individuell klients situation. Detta arbete 

är inte på något sätt okomplicerat eller lätt att sätta sig in i, (Svensson, Johnsson och 

Laanemets, 2008).  

Hög stress är inte bra för någon, som en av mina intervjupersoner uttryckte sig. Det hjälper 

inte arbetsgivaren, socialarbetaren och framförallt inte klienterna. Stress påverkar det 

kvalitativa arbetet för klienten och stress ökar risken för sjukskrivningar vilket påverkar 

arbetsgivaren negativt. Det i sin tur leder till att arbetsgivaren och kommunen inte kan göra 

ett kvalitativt arbete för kommunens invånare. Om inte de får ett kvalitativt arbete och större 

hjälp kommer de i sin tur aldrig ur sin sociala problematik och det påverkar kommunen i 

stort. Men vad kan man då göra för att förändra problematiken? Kan det vara ett alternativ 

att införa stresshantering på schemat för blivande socialarbetare? Eller räcker det att 

medvetandegöra problemet på arbetsplatsen? Min tanke är att varje arbetsplats med en hög 

arbetsbelastning bör ha en arbetsterapeut med kunskap om stresshantering. 

Den nya domen som jag tog upp i resultatdiskussionen kan även den komma att ha en stor 

betydelse för hur socialarbetare kan hantera stressen i sitt jobb. Det är ju inte konstigt om 

personer som borde ha mellan 40-45 ärenden blir sjuka eller stressade om de ligger på 70-80 

ärenden. Jag anser att studien ändå kan tolkas som att frågeställningarna och syftet blir 

besvarat genom studien. Om man kan säga att alla socialarbetare inom ekonomiskt bistånd 

över lag löper risk för utbrändhet är svårare att påstå, då studiens resultat visar på att 

stressuppfattningen är individuell. Men i dagens samhälle när allt ska ske så snabbt och 

effektivt som möjligt är det nog svårt att undgå att bli stressad.  

De stressymptom som intervjupersonerna tar upp såsom psykisk och fysisk trötthet, 

sömnlöshet, glömska, högt blodtryck och andningssvårigheter, ser man snabbt att det inte är 

några ovanliga symptom. Hur många har inte haft några av de symptomen? Men när blir det 

farligt? Är det när någon blir så trött efter en tung sömnlös natt och sätter sig på ett 

arbetspass där de ska besluta frågor om exempelvis vårdnadstvister eller vårdbehandlingar? 

Låt oss säga att socialarbetaren kanske är fysiskt och psykiskt stressad och blandar ihop de 

två utredningarna på grund av stress. Vart finns rättsäkerheten och tryggheten för klienten 

då? Samt att hur länge orkar någon arbeta så innan fysiska problem såsom 

andningssvårigheter leder till allvarligare symtom som exempelvis hjärtproblem? 
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6.2  Metoddiskussion 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie med en semistrukturerad intervjuguide, men jag 

hade kunnat utföra min studie på annat sätt. Till exempel kunde jag ha genomfört en 

metodtriangulering med både kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkäter, något som 

faktiskt skulle kunna ha tillfört min undersökning mer information. Dock ansåg jag inte att 

det var praktiskt genomförbart på den tid som jag haft till förfogande för denna 

undersökning. Istället har jag koncentrerat mig på att tolka mina intervjuer på bästa sätt och 

noggrant analysera vad som egentligen blir sagt i mina intervjuer, för att göra mina 

intervjupersoner så stor rättvisa som möjligt. 

En ren litteraturundersökning kunde även gjorts då det finns ett stort utbud av tidigare 

forskning i ämnet stress hos socialarbete, men jag ville ha en inriktning på just ekonomiskt 

bistånd då det enligt min och flera av intervjupersonernas uppfattning finns en allmän 

uppfattning bland studenter och även samhället i övrigt att ekonomiskt bistånd handlar just 

bara om att räkna, som flera av intervjupersonerna talar om. Det är en föreställning som 

absolut inte stämmer då handläggningen av ekonomiskt bistånd egentligen bara är cirka en 

tredjedel av arbetsuppgiften och själva huvuddelen handlar om hur man lättast och 

effektivast kan hjälpa människor tillbaka till ett liv där de kan klara sin egen försörjning. 

Sedan finns det ju alltid möjlighet att göra en ren kvantitativ undersökning via frågeformulär 

som på sitt sätt ger en rik massa att analysera (Elofsson, 2005), men eftersom mitt syfte var 

att få fram handläggarnas egen känsla och upplevda erfarenhet av stress i sitt arbete, föll det 

alternativet bort då viktig information skulle ha saknats i resultatet. 

Om studien skulle göras om, behövs ett större underlag och kanske följa två eller flera 

enheter i olika kommuner en längre tid, en longitudinell studie där enkäter och intervjuer 

kan användas i början, mitten och i slutet av studien för att se hur varje enskild 

socialarbetare förändras.  Lloyd, King och Chenoweth (2002) kom fram till att det är 

individuella skillnader som gör att socialarbetare upplever sig stressade eller blir utbrända 

såsom arbetspress, arbetsbörda och osäkerhet på sin roll samt att bra stöd från arbetsgivare 

och tydliga riktlinjer ger skyddande faktorer för att förhindra utbrändhet. Därför är det 

viktigt att få ett större datamaterial för att få ett bra empiriskt stöd. 

Vad gäller validitet utifrån vad Elofsson (2005) säger om validitet i kvalitativt arbete, har 

studien en hög validitet och tillförlitligheten genom att jag noga beskrivit hur jag gått tillväga 

med intervjuerna och deras tolkning och tagit med intervjucitat. Kvale och Brinkman (2009) 

tar upp validitetsfrågan och säger att observationer i kvalitativ forskning speglar de fenomen 

som intresserar oss, och detta ledertill valid vetenskaplig kunskap. I den här studien har 

personer som arbetar inom det fält som är representativt för hög arbetsbelastning och 

stressigt arbete med tidspress, blivit intervjuade samt att tidigare forskning inom ämnet 

redovisats, vilket bör ge en god validitet. Den interna validiteten finns då det är en författare 

som utvecklar vald teori och gör intervjuerna.  

Enligt Elofsson (2005) betyder reliabilitet i kvalitativt arbete att måtten på intervjuerna är 

stadiga oberoende av tid, plats och omständigheter men eftersom det är omöjligt att överföra 

denna studies resultat på en exakt likadan studie då alla intervjuer är individuella och unika 

får jag säga att den externa reliabiliteten saknas. Dock har samma intervjuguide använts vid 

alla intervjuerna och frågorna har ställts i samma ordning. 
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6.3  Etikdiskussion 

Även om alla intervjupersoner arbetar med sekretesskyddat arbete och har tystnadsplikt, så 

har inga uppgifter om klienter framkommit i studien då den handlar om handläggarnas egna 

personliga upplevelser i sitt arbete. Vidare har heller ingen information som kan härledas 

direkt till någon av intervjupersonerna tagits upp i studien. Därför anser jag inte att några 

etiska problem uppkommit och de fyra forskningsetiska principerna har följts som det står i 

metodkapitlet ovan.  

Huruvida studien är etiskt korrekt, när jag som person även arbetar inom ekonomiskt 

bistånd, är en fråga att ta upp till en diskussion. Då jag endast arbetar som resurs och vid 

behov på hela enheten och inte arbetar i anslutning med samma handläggare hela tiden, 

påverkas inte mina intervjuresultat av den orsaken.  Tvärtom, det är genom den 

förförståelsen som jag intresserat mig för ämnet i fråga.  

7 SLUTSATSER 

En slutsats är att de som arbetar inom ekonomiskt bistånd förefaller löpa förhöjd risk att bli 

utbrända jämfört med liknade utsatta yrkesgrupper inom socialt arbete. Klart är att både den 

tidigare forskningen och tolkningen av intervjupersonernas upplevelser pekar på att de som 

arbetar inom ekonomiskt bistånd med tung ärendebörda med små resurser till återhämtning, 

påverkas negativt av stress. Detta gäller oavsett om den upplevda stressen uppkommer för att 

de ska hinna med sina klienters utbetalningar i tid varje månad eller om den beror på 

organisationsförändringar som stör den rutin man arbetar i. 

En annan slutsats är att stöd ifrån arbetsledning och kolleger gör att trivseln ökar och då 

sänks även stressnivån. Det som framkommer tydligt i studien är att kommuner och 

arbetsledning inom ekonomiskt bistånd bör sätta sig in mer konkret i det dagliga arbetet då 

kommunen i sig påverkas om ett av de mest basala nätverken och skyddsnät för socialt 

utsatta personer inte fungerar för att arbetsstressen blir för hög på socialsekreterarna. 

Vidare anser jag även utifrån de resultat jag fått, att det i fortsatt forskning skulle vara 

intressant att studera hur klienterna upplever situationer då de ofta får byta handläggare, 

eller får problem på grund av att omorganisationer ställer till oreda för handläggarna. Frågor 

som då kan ställas är: Hur påverkar detta deras fysiska och psykiska hälsa när de är beroende 

av att systemet fungerar? 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide: 

  

Bakgrund 

1. Vilket år är du född? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur länge har du arbetat med ekonomiskt bistånd? 

4. Vad har du för arbetsuppgifter? 

5. Har du tidigare erfarenhet av socialt arbete och i så fall vad? 

Hälsa 

6. Upplever du dig stressad i ditt arbete, och i så fall på vilket sätt? 

7. Upplever du att stress påverkar din fysiska och eller psykiska hälsa?  

– Om ja på vilket sätt? 

8. Hur hanterar du stress i ditt arbete?  

9. Upplever du att stress påverka kvalitén på ditt arbete?  

– om ja på vilket sätt visar det sig? 

10. Har du upplevt att du känt dig distanserad från ditt arbete med klienter och på vilket sätt i så 

fall? 

11. Hur upplever du att ökad arbetsbelastning påverkar din känsla av stress i arbetet? 

12. Hur påverkar organisationsförändringar din känsla av stress i ditt arbete? 

13. På vilket sätt hanterar du stress utanför din arbetsplats, i privatlivet? 

14. Har du någon gång varit sjukskriven på grund av din arbetssituation? 

a) Hur yttrade sig sjukdomssymtomen? 

b) Hur länge var du sjukskriven? 

c) Hur upplevde du stöd från arbetsgivare, alt. organisation vid sjukskrivningen? 

d) Fick du hjälp från organisationen för att må bättre, och vilken slags hjälp? 

Stöd och hjälp 

15. Upplever du att det finns stöd ifrån arbetskamrater, i din arbetssituation och i så fall på vilket 

sätt? 

16. Upplever du att det finns stöd inom organisationen att få vid ökad arbetsbelastning, och i så 

fall på vilket sätt? 

17. Vid längre tids stressfyllda situationer i arbetet, finns det någon möjlighet till återhämtning? 

18. Har du någon egen strategi för att se till att återhämta dig från en stressfylld 

arbetsdag/situation? I så fall vad? 

19. Har du fått byta arbetsuppgifter för att må bättre på din arbetsplats? 

20. I så fall vad innebar den förändringen i ditt arbete och din känsla av stress? 

21. Har du upplevt att du skulle vilja byta arbete på grund av din stressade arbetssituation? 

22. I så fall, inom vilket yrkesområde?( Samma eller annat?) 

23. Är det något annat som du upplever påverkar hur du kan hantera en stressfylld situation i ditt 

arbete, och i så fall vad? 

24. Finns det något annat som du känner att du vill tillägga angående stressfyllda situationer i ditt 

arbete? 
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Bilaga B Missivbrev 

 

                       Känner du dig stressad i ditt arbete? 

Hej! 

Jag heter Camilla Sundin Larsson och jag studerar till socionom på Mälardalens högskola.  

För närvarande arbetar jag med min C-uppsats och jag är intresserad av att studera om det 

finns en risk för utbrändhet inom socialt arbete. Jag har valt att studera hur stress påverkar 

hälsan när man arbetar med ekonomiskt bistånd. Därför vill jag träffa dig för en intervju då 

dina synpunkter och upplevelser är viktiga. 

Din medverkan är förstås frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan, men för 

att jag ska kunna göra mig en så bra bild som möjligt av hur det är att arbeta inom 

ekonomiskt bistånd, behöver jag träffa människor för att höra dem berätta. 

Allt som sägs i intervjun är konfidentiellt vilket innebär att ingen utomstående ska kunna 

känna igen vilka som deltagit i intervjuerna. 

Om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju så meddela mig snarast så att jag kan 

kontakta dig för att bestämma tid och plats som passar dig. 

Hör gärna av dig om det är något du undrar över! 

 

Camilla S. Larsson 

070-3544575/016-42 18 42    csn09003@student.mdh.se 

mailto:csn09003@student.mdh.se


 

 



 

 

  



 

 

 


