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Sammanfattning 
 
I föreliggande studie undersöks hur arbetsrelaterad stress ser ut inom socialtjänsten. Stress är 
en biologisk reaktion i kroppen som beskrivs ett slags larmsystem. Socialtjänsten i Sverige är 
den kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd som svarar för det 
praktiska och politiska arbete som regleras av socialtjänstlagen. Studien genomfördes utifrån 
en kvalitativ ansats med tio socialarbetare med titeln socialsekreterare inom tre olika enheter. 
För att utföra denna studie har vi utgått från Robert Karasek & Töres Theorell och Richard 
Sennett med hjälp av ett hermeneutisk analysförfarande. Studien lyfter fram att samtliga 
deltagare beskriver att olika faktorer bidrar till negativ stress inom socialtjänsten. Negativa 
faktorer inom socialtjänsten ger en bild av bakomliggande orsaker till stress på arbetet. 
Övergripande faktorer som bidrar till negativ stress är hot, hög arbetsbelastning samt brist på 
kontroll i relation till arbetet. Positiva faktorer i relation till arbetet har visat sig vara stöd från 
kollegor och arbetsledare. Med socialt stöd blir stressrelaterade situationer mer hanterbara 
medan situationer med negativa faktorer inblandade ses som svårare att hantera inom 
socialtjänstens enheter vi utgår från. När känslor av stress framträder i socialsekreterarnas 
vardag upplever samtliga respondenter att de förlorar kontroll över arbetet. Känsla av stress 
uppstår när socialsekreterare förlorar kontroll över arbetet på grund av hög arbetsbelastning. 
 
  

● Nyckelord: Stress, socialarbetare, negativ stress, arbetsbelastning, engagemang, 
hermeneutik  
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1. Inledning & bakgrund  

Tänk er ett samhälle med endast harmoniska förhållanden. Tyvärr är inte så fallet i dagens 
samhälle. Dagens samhälle bidrar till att stress är ett omtalat ämne genom att ställa krav på 
oss människor. Människan fungerar olika och stress påverkar oss på olika sätt. Det som 
uppmärksammas i media är hög arbetsbelastning och stor personalomsättning inom 
socialtjänsten. Detta är inte de enda problem som socialsekreterare får utstå. Socialsekreterare 
är en yrkesgrupp som får utstå stress där arbetet präglas av obalans mellan krav och 
otillräckliga resurser. Detta bidrar med att medarbetarna tvingas till strategier som kan 
påverka hälsan och kvalitet i arbetet. Att forska om yrkesgruppen socialsekreterare är ett 
oerhört viktigt område som bör belysas då gruppen socialsekreterare är en av de mest utsatta 
grupperna i samhället (Arbetsmiljöverket, 2016). Mellan 2014-2015 har antalet anmälningar 
av arbetssjukskrivningar ökat med 123 procent. En siffra som är alldeles för hög och som inte 
bör förekomma. Arbetsmiljöverkets inspektörer visar hur vanligt det är med tung 
arbetsbelastning inom socialtjänsten som resulterar i att personalen sjukskriver sig en längre 
period. De hotfulla och våldsamma situationer som uppstår inom socialtjänsten kan inte 
hanteras av vem som helst. Brister inom socialtjänsten leder till psykiska påfrestningar hos 
medarbetarna (Arbetsmiljöverket, 2006).  
 
Stress är en biologisk reaktion i kroppen som beskriver ett slags larmsystem. När resurser inte 
möter individens krav kickar kroppens stressreaktion igång. Upplevelse av orättvisa och 
begränsade resurser kan påverka biologiska system i kroppen. Begreppet stress uppfattas som 
en process eller samspel mellan en individ och omgivningen. Stress uppfattas som något 
negativt vilket oftast orsakas av tidsbrist, högt tempo, konflikter mellan olika krav och 
överbelastning hos individen. Stress uppstår när upplevda krav inte motsvarar individens 
förmåga att hantera kraven. Det är vanligt att denna form ger upphov till stress samt obalans 
mellan krav och förmågan. Detta innebär att kraven är låga till individens egna förmåga. 
Detta kan handla om arbetssituationer där personen inte får använda sig kunskap, utbildning 
och erfarenheter. Det kan likaså handla om situationer där individen upplever att arbetet 
saknar meningsfullhet. Detta förklaras som stress i form av en understimulans vilket uppvisar 
stressrelaterad ohälsa (Lundberg, 2012:240-241). 
 
Stress i arbetslivet kännetecknas av internationell konkurrens och krav på ökad flexibilitet. 
Detta innebär att den anställde måste arbeta intensivare med högre arbetskrav. Modellen 
krav- och kontroll modellen har uppmärksammats för att beskriva stress i arbetslivet. Denna 
modell framkallar stress i form av höga krav och små möjligheter till inflytande och kontroll, 
vilket blir mycket tydligare om arbetaren inte får möjlighet till hjälp och stöd. För att skydda 
sig mot stress är det viktigt med inflytande och kontroll för att mildra de negativa 
hälsoeffekterna av stress (Lundberg, 2012:243). Vid en akut uppkommen stressituation startar 
en serie processer. När akuta stressituationer uppkommer ökas produktionen av adrenalin 
signaler från hjärnan och hormoner som kommer ut i blodbanan. Detta leder till att puls och 
blodtryck ökar och vid extrem stress kan individen bli blek eller nästan vit i ansiktet, detta på 

5 
 



grund av att blodgenomströmningen i huden minskar. Akut stressituation ökar möjligheterna 
till överlevnad och framförallt i hotfulla situationer. Detta innebär att smärtsignalerna dämpas 
och individen märker oftast inte att smärtan finns där förrän kampen är över. Dessa olika 
reaktioner innebär att individens förmåga att hantera hotande situationer stärks. I dag 
upplever människor stress på grund av psykisk karaktär i form av höjt blodtryck och hög 
puls. Det sker även en ökad nivå av blodfetter som är till skada för kroppen om de upprepas 
ofta eller blir långvariga (Lundberg, 2012:260-261).  
 
Om vi stressar utan vila och återhämtning under längre period kan hjärnan ta skada. Blir 
stressen för påtaglig och pågår under en längre period kan kroppen ta skada. När individen 
ställs inför en utmaning inom jobbet som privat, kan stress påverka oss på ett positivt sätt och 
hjälpa oss prestera bättre. Stressen är nödvändig för att vi skall kunna göra det där lilla extra. 
Generellt upplever fler stress när de har fler saker att göra på jobbet, privat eller i skolan 
(Hjärnfonden, 2017). Sociala krav och förändringar bidrar till stress likaså. Krävande 
uppgifter som är oförutsägbara och okontrollerade bidrar till att människan förlorar kontroll 
över situationen . Kriser av olika slag och stress kan leda till psykiska besvär hos individen. 
Stress visar sig ha ett samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning (Hjärnfonden, 
2017). Inom socialtjänsten finns det fler varierande enheter. Vi skall nedan presentera kort 
bakgrund till tre enheter vi valt att använda oss av för att studera arbetsrelaterad stress samt 
presentera en tydligare förståelse av socialsekreterares uppgifter med dess risker som 
medföljer.  
 
Socialsekreterarnas vardag inom socialtjänsten barn & ungdom 
Socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten enhet barn och ungdom hjälper barn till en 
trygg uppväxt med god uppfostran. För de vårdnadshavare vars skyldighet är att uppfylla 
dessa krav som inte klarar av de, finns socialtjänsten som stöd och skydd mot barn som 
riskerar en ogynnsam utveckling (Socialstyrelsen, 2016). Socialnämndens arbete har en 
central betydelse för att barn och familjer vid behov får tillgång till stöd och skydd. 
Socialsekreterare har i uppgift att ta emot anmälningar, göra skyddsbedömningar samt 
besluta om utredning kring barn och unga. I samband med detta arbetar de med sekretess-och 
offentlighetslagen och styrs av fler lagar. Socialsekreterare som utreder fall vars barn och 
ungdomar far illa arbetar med myndighetsutövning med beslut som påverkar människors liv 
vilket kan ses som en påfrestning i socialsekreterarnas vardag. I samband med detta hanterar 
socialsekreterare flera andra problem. Det är vanligt med belastningsskador samt hot och 
våldssituationer inom socialtjänsten som en effekt av stress. Arbetsgivaren har ansvar för 
medarbetarna och att bedriva en verksamhet där ingen skall komma till skada. Det har 
uppmärksammats att socialtjänsten går på knäna vars media granskningar larmat om gång på 
gång. Krisen innefattar socialsekreterare som upplever hög arbetsbelastning och läget är som 
värst inom barn-och ungdomsvården (Svenska dagbladet, 25-04-2015).  
 
Socialsekreterarnas vardag inom socialtjänsten ensamkommande barn och unga 
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Barn söker skydd i Sverige utan sällskap av en förälder. Ensamkommande  barn avses vara 
under 18 år och som vid ankomst till Sverige är skilt från sina föräldrar. Vid fyllda 18 år kan 
barnen riskera att bli utvisade. Barn utan vårdnadshavare omfattas av samma regelverk till 
skydd för sina rättigheter, med bestämmelser i SoL och LVU. 1 kap.  2. § SoL 
(Socialstyrelsen, 2016). Arbetet inom socialtjänsten ensamkommande barn och unga är 
krävande och tufft i den mån socialtjänsten har som uppgift att följa upp olika placeringar 
med ensamkommande barn och unga. Svåra arbetsuppgifter är en bidragande faktor till att 
stress skapas hos socialsekreterare inom enheten för ensamkommande barn och unga. En av 
bidragande aspekter till stress för socialsekreterarna inom enheten är när barnet fyllt 18 år och 
ärendet avlutas hos socialsekreteraren. Detta kan leda till att ungdomen hamnar i fel kretsar 
vilket kan leda till kriminalitet. När barnavården avslutas påvisar det vara en stressfaktor hos 
socialsekreterare, att ärendet inte går framåt i utvecklingen utan bakåt (Aftonbladet, 2017).  
 
Socialsekreterarnas vardag inom socialtjänsten försörjningsstöd 
Ekonomiskt bistånd fungerar som ett sista skyddsnät för den med ekonomiska problem. För 
att ha rätt till bistånd ska du vara helt utan egna ekonomiska resurser. Den som vill ansöka 
om ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, skall vända sig till kommunen där du bor 
(Socialstyrelsen, 2016). Regler om ekonomiskt bistånd finns i Socialtjänstlagen (SoL) som 
reglerar vad som ingår i försörjningsstödet samt att det skall finnas en riksnorm för en del av 
kostnaderna. Riksnormen täcker kostnader för livsmedel, kläder och telefon med lika villkor 
för alla. Socialsekreterare inom socialtjänsten skall bedöma och besluta vem som får 
ekonomiskt bistånd. Problem som uppstår är vid missnöjda beslut om ekonomiskt 
bistånd som resulterar i att socialsekreterare får fler klagomål per dag än resterande enheter. 
Enheten försörjningsstöd inom socialtjänsten är den grupp som minst träffar sina klienter och 
som mest använder sig utav telefonsamtal. Oavsett vilken enhet du arbetar inom 
socialtjänsten stöter du på problemsituationer, situationer relaterade till stress samt tuffa 
beslutsfattande meningar. Detta beror på att arbetet inom socialtjänsten går ut på 
myndighetsutövning och beslutsfattande.  
 
1.1 Studiens syfte och frågeställning 
Inledningen och bakgrunden ger en översiktlig inblick över vad fenomenet stress innebär 
samt tre av socialtjänstens olika enheter som vi använt oss av. Syftet med denna studie är att 
uppnå en djupare förståelse för arbetsrelaterad stress inom socialtjänsten. Genom en 
hermeneutisk studie hoppas vi bredda förståelse kring den arbetsrelaterade stressen som 
socialarbetarna upplever sig ha samt vilka aspekter som bidrar till det. Som utgångspunkt för 
studien använder vi oss av Robert Karasek och Töres Theorell krav-och kontroll modell som 
beskriver generella modeller för socialt stöd och stressorer inom arbetet. Vidare kommer vi 
använda oss av Richard Sennett. Dessa modeller kommer mer utförligt att presenteras i den 
teoretiska och begreppsliga referensramen. Vi tänker att aspekter som leder till 
arbetsrelaterad stress kan bidra till en långvarig stress och till olika negativa konsekvenser 
hos individen som trötthet, dåligt engagemang och dålig energi. Mer specifikt har vi 
frågeställningen ‘’Hur upplever socialsekreterare arbetsrelaterad stress inom 
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socialtjänsten?’’ som verktyg för att nå vårt syfte. Frågeställningen besvarar vi utifrån en 
hermeneutisk metod som ger oss en förutsättning att tolka för att förstå fenomenet. 
Förhoppningen kring ämnet är att nå en djupare förståelse samt finna ytterligare aspekter runt 
ämnet stress. 
 

2. Disposition 
 
Inledning, studiens syfte och frågeställning visar en presentation av ämnet följt av en 
presentation av tidigare forskning som gjorts gällande stress och stress inom socialtjänsten. 
Tidigare forskning har vi sammanställt i tre olika teman: Yrkesgruppen socialsekreterare, 
socialsekreterares välmående och bidragande faktorer till arbetsrelaterad stress. Teoretisk 
och begreppslig referensram inleds med att vi presenterar Robert Karasek & Töres Theorell 
samt Richard Sennett. Detta avsnitt utgör grunden för vår analys. Vidare presenterar vi 
metodavsnittet där vi motiverar valet av en hermeneutisk ansats samt presenterar 
hermeneutikens grundantaganden. Vi presenterar hur vi gått tillväga vad gäller urval, 
datainsamling samt analysförfarande med förklaring kring tre tolkningar. Vidare för vi en 
kort diskussion om studiens etiska aspekter. Metodavsnittet avslutas med vår förförståelse. 
Inledningsvis presenterar vi en inledande tolkning som skall presentera en helhetsbild av 
datamaterialet. Sedan presenteras den fördjupade tolkningen som ett resultat av en 
totalisering av inledande tolkningens teman baserad på teoretisk och begreppslig referensram 
som höjer abstraktionsnivån på tolkningen. Avslutningsvis presenteras huvudtolkningen följt 
av en diskussion av studiens resultat och reflektioner kring val av metod. 
 

3.Tidigare forskning  
Stress är som vi tidigare nämnt en biologisk reaktion i kroppen som beskrivs som ett slags 
larmsystem och beskriver en viss exponering. Människor upplever stress på grund av psykisk 
karaktär i form av höjt blodtryck och hög puls. Vid ökad stressnivå som är långvarig eller 
upprepas ofta tar kroppen till skada. Stress är ett aktuellt och omfattande fenomen samt en 
kamp inom flera yrken i olika grader hos människan i samhället. För att ta reda på kunskap 
om stress inom det sociala arbetet har vi använt databaserna EBSCOhost och Sociological 
abstracts samt två rapporter tagna från olika institut forskande kring psykisk ohälsa. För att få 
fram artiklar, rapporter och kunskap som finns inom området arbetsrelaterad stress har vi 
använt oss av begreppen stress, job strain, social worker, health, burnout,threats and 
violence med flera. Vi är medvetna om att det sociala arbetet i Sverige inte är densamma som 
i andra länder.  
 
3.1 Yrkesgruppen socialsekreterare 
Pia Tham & Deborah Lynch (2014) har studerat socialsekreterares arbetsuppgifter inom 
socialtjänsten, vilket ses som de viktigaste byggstenarna i samhället. En nyexaminerad 
student grupp har studerats där 13 deltagande från Stockholms Universitet 2011 valt att 
frivilligt vara med. Författarna hänvisar till en longitudinell studie med en kvalitativ metodik. 
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Studenterna informerades om att studien skulle innebära en första intervju och ytterligare två 
intervjuer under en 18 månadersperiod rörande frågor om utbildning, kompetens, 
förväntningar på framtida roller som socialarbetare samt nuvarande roll. Halvstrukturerade 
intervjuer genomfördes där intervjuerna gav resultat på hur studenterna ser på sin utbildning 
och i vilken utsträckning utbildningen fyllt deras förväntningar (Tham & Lynch, 2014). Vid 
en första intervju såg studenterna på sin utbildning som en vägledning till arbetslivet med 
fokus på att hjälpa andra människor. Vid senare intervju uttryckte studenterna en stark önskan 
om fler och tidigare kontakter inom fältet socialt arbete. Deltagande i studien förväntades få 
betydligt mer stöd och vägledning på arbetsplatserna. Resultat beskriver att verkligheten 
inom socialtjänsten är långt ifrån perfekt. Utbildning inom yrket är viktigt för att bygga en 
socialt arbetande identitet som skall ge sig ut i en stressig och ett krävande fält som 
socialtjänsten (Tham & Lynch, 2014).  
 
Liknande resultat har framkommit i en kvantitativ studie bland 309 socialarbetare inom 
barnavården där Pia Tham (2007) undersöker Sveriges höga personalomsättning inom 
socialtjänsten. Frågeformulär delades ut i tolv kommuner och nio stadsdelar, totalt 42 
arbetsgrupper inom socialtjänsten. Socialarbetare inom socialtjänsten enhet barn och ungdom 
har svåra fall att ta sig an vilket kopplas till hög arbetsbelastning. Yrkesgruppen är en av de 
mest utsatta grupperna som lider av stressrelaterade sjukdomar. Personalomsättning är en 
process som beskrivs utifrån missnöje som det första steget följt av avsikten till att lämna sitt 
arbete till att faktiskt göra det (Tham, 2007). Resultatet belyser socialsekreterares osäkerhet i 
sin roll relaterat till svårigheter med att fatta övningsbeslut. Tham (2007) menar att 
socialarbetare inom socialtjänsten barn och ungdom vill få feedback för bra insats av arbete, 
engagemang och miljön för att minska risken för osäkerhet inom arbetet. Utredningar, 
övningsbeslut och dagliga arbetsuppgifter som berör barn och ungdom kräver många svåra 
bedömningar samt stressfyllda situationer.  
 
Alex Wagman, Jennifer Geiger, Clara Schokley & Elizabeth Segel (2015) har undersökt hur 
socialarbetare inom socialtjänsten ger stöd och hjälp till klienter i en rad stressiga 
arbetsmiljöer. Socialsekreterare är särskilt utsatta för utbrändhet och sekundär traumatisk 
stress. Utbrändhet kopplas till stressiga arbetsförhållanden och brist på resurser och stöd. När 
yrket blir för krävande och socialarbetare inom socialtjänsten inte längre kan uppfylla 
grundläggande professionella ansvarsområden används begreppet utbrändhet. Sekundär 
traumatisk är den sekundära exponeringen för traumatiska händelser som uppstår när man hör 
om andras livshistoria Via e-post bjöds samhällsbaserade deltagare till en online baserad 
undersökning. Fältinstruktioner var att frivilligt övervaka socialtjänst elever i sina fält 
placeringar. Fältinstruktörerna blev ombedda att vidarebefordra inbjudningsmail till andra 
vilket resulterade i en provtagningsteknik för snöbollsurval med totalt svarade 185 deltagare. 
Arbetsbeteenden som signalerar utbrändhet är brist på utförande av arbete, arbetstagare 
förlorar kontroll över arbetsuppgifter, högre arbetskrav och låg prestanda. Wagman et. al 
(2015) har i sin studie hänvisat till en rad självomsorg strategier för socialarbetare inom 
socialtjänsten för att förebygga risker i samband med utbrändhet. En strategi som nämns är 
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att socialt arbetande inom mänskliga tjänster skall sträva efter att ta itu med personliga och 
känslomässiga behov som klienter ställer. För att minska risk för utbrändhet skall man ställa 
in mål som medarbetare och gränser skall finnas för arbetsbelastning kopplat till ett 
hälsosamt nätverk av kollegor.  
 
Forskning tenderar på att endast fokusera på de negativa inom socialtjänsten med fysiska och 
psykiska bidragande faktorer. Ett förstärkt beslutsfattande inom socialtjänsten bidrar till 
positiv inställning till arbete och framgång. Socialt arbetande inom socialtjänsten har en 
kritisk förmåga att känna empati med sina klienter. Wagman et. al (2015) menar att empati är 
en process för att förstå och identifiera andras tankar, känslor samt känslomässiga tillstånd. 
Vidare resultat tyder på att empati används i utarbetandet av socialtjänst utövare för att klara 
av faktorerna som leder till utbrändhet och sekundär traumatisk stress. Studieresultatet tyder 
på att empati är en faktor bidragande till upprätthållandet av socialarbetares välmående. 
 
3.2 Socialsekreterares välmående 
Helena Blomberg, Johanna Kallio, Christian Kroll och Arttu Saarinen (2015) har studerat 
stress i relation till arbete vilket anses vara organisatoriska krav och individens förmåga att 
möta krav. Anledningen till att socialarbetare känner stress är på grund av deras krävande 
yrke och deras viktiga roll i samhället. Studien har genom en tvärsnittsundersökning vars data 
samlats in från professionella socialarbetare i fyra nordiska länder visat att utmattning är ett 
resultat på kronisk stress vilket består utav tre olika dimensioner - känslomässig utmattning, 
depersonalisation samt minskad personlig prestation. Den miljö som finns på arbetet är en 
bidragande faktor till stress. En gemensam faktor bland de nordiska länderna var att 
socialarbetare utsätts för hög arbetsbelastning. Blomberg et. al (2015) hävdar att 
socialsekreterare blir påverkade av klienter vilket bidrar till arbetsrelaterad stress. Försvagad 
empati mot klienter bidrar till negativa aspekter under arbetstid 
 
Stewart Collins (2008) hävdar att socialt arbete är ett krävande jobb- med socialarbetare 
arbetandes med lagstadgade organisationer med olika praxis och resursbegränsningar. Inom 
socialtjänsten har det rapporterats svårigheter vid rekrytering och behållning av personal där 
nuvarande socialt arbetande inom socialtjänsten upplever brist på arbetsnöjdhet. Collins 
(2008) studie fokuserar på en översyn av litteratur som är kopplad till arbetsnöjdhet, 
hantering, stöd, härdighet och deras relevans för socialarbetares arbete. I Storbritannien är det 
uppenbart att socialarbetare jämfört med andra yrken njuter av hög arbetsnöjdhet. 
Undersökningen stöds av bevis från andra forskningsstudier som tyder på att lagstadgade 
socialarbetare har ett stort engagemang för sitt arbete. Vidare visar Collins (2008) på att 
socialarbetare upplever att de gör skillnad för andra människor vilket bidrar till arbetsnöjdhet. 
Stress uppstår som en skillnad mellan de upplevda kraven som ställs på medarbetaren och 
vad deras syn på uppfattade förmågan att klara av dessa krav är. En person kommer inte 
känna sig stressad vars uppfattning är att personen kommer klara av kraven som ställs - vilket 
i sin tur bidrar till stress när socialarbetare inser att så inte är fallet (Collins, 2008). Denna 
strategi anses vara viktig i omständigheter inom arbetslivet där stress måste hanteras och inte 
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kan ändras. Problemfokuserade hanteringsstrategier innefattar planering och socialt stöd. 
Planering innebär att vi skall tänka på hur vi kommer klara av en stressor och planera 
hanteringsstrategier för hur vi bäst skall hantera problem i arbetslivet.  
 
I samband med hantering av arbete är socialt stöd av yttersta vikt. Flera studier har noterat att 
stöd är en viktig faktor för att minska arbetsspänningar genom stödjande relationer med 
andra. Stöd i socialt arbete delas in i två grupper. Formellt stöd innefattar övervakning och 
bedömningssystem och informellt stöd anses vara stöd från och utanför arbetet - från familj 
och vänner (Collins, 2008). Socialarbetare söker stöd på grund av praktiska skäl, nämligen 
rådgivning och känslomässiga skäl. Personen vill få moraliskt stöd, sympati och förståelse. 
Att prata om stressrelaterade tankar och upplevelser hjälper människan att införa en kognitiv 
struktur för underlättning av stressiga upplevelser. Vidare menar författaren att kollegor anses 
vara den främsta källan till stöd inom socialt arbete och mer stöd från handledare och chefer 
bör visas. Socialt stöd från kollegor förhindrar risker till utbrändhet, stress och andra negativa 
påfrestningar som sker. Få respondenter i studien ville inte ha lika stöd från familj och vänner 
(Collins, 2008).  
 
Ga-Young Choi (2017) har nämnt att socialarbetare har ett kärnuppdrag som går ut på att 
hjälpa och stödja klienter i olika situationer. Traumatisk stress definieras som ett slags 
indirekt trauma stress som kan uppstå hos individen när engagemanget blir för stort i att 
hjälpa traumaoffer. Forskaren har undersökt hur socialarbetare som arbetar med 
traumatiserade klienter hamnar i riskzonen för att drabbas av traumatisk stress samt 
utmattning. Ett undersökningspaket skickades ut till sammanlagt 1001 deltagare från 
medlemslistan National association of social workers USA som slumpmässigt valdes ut. Fyra 
områden valdes slumpmässigt ut för att får fram hur traumatisk stress påverkar 
socialarbetares engagemang. I samband med socialtjänsten visar Choi (2017) resultat på att 
socialarbetare som arbetar med traumatiserade klienter som varit med om familjevåld 
alternativt sexuella trakasserier tenderar att bli sårbara vilket i sin tur skapar hinder för yrkes 
engagemang hos socialsekreterarna. Författaren hänvisar att de hinder som skapas bidrar till 
stress inom arbetet på grund av att det är lätt hänt att socialarbetaren engagerar sig vid hjälp 
av traumaoffer. Socialarbetare vill hjälpa andra samtidigt som deras egna välmående drabbas 
på vägen dit. 
 
3.3 Bidragande faktorer till arbetsrelaterad stress 
Peter Barck Holst, Åsa Nilsonne, Torbjörn Åkerstedt & Carina Hellgren (2017) på 
Karolinska institutet har tagit fram en kvasi-experimentell forskning som undersökt om 
arbetstiderna kan sänkas för att minska arbetsbelastningen inom offentlig sektor. 
Socialarbetare inom socialtjänsten har svårt att lämna arbetet i tid och stressrelaterade orsaker 
till detta har rapporterats. Under försöksperioden minskade 2006 anställda i 
interventionsgruppen sin arbetstid med 25%. Syftet med studien var att undersöka möjliga 
effekter på stress och symtom på utmattningssyndrom inom arbetslivet hos socialarbetare. 
Under 1900 talet ökade arbetsrelaterad psykisk ohälsa och långtidssjukskrivningar, i samband 
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med detta minskade socialarbetarnas inflytande generellt. 2005 blev utmattningssyndrom en 
diagnos i den svenska klassificeringen av sjukdomar. Utmattning under helger och efter 
arbetstid skulle minska av arbetstider samtidigt som den reducerade arbetstiden skulle 
förbättra hälsan och minska effekterna av utmattningssyndrom (Barck Holst et. al, 2017). 
Vidare resultat visar positiva effekter av att reducerade arbetstimmar skall förbättra 
socialarbetares levnadssituation och välmående. Bättre fördelning mellan krav och kontroll 
bör utvecklas för vidare minskning av stress inom offentlig sektor. 
 
En rapport som utförts av Eva Vingård (2015) handlar om psykisk ohälsa, ett tillstånd som 
inkluderar nedsatt psykiskt välbefinnande i form av stress, oro, ångest samt allvarligare 
sjukdomar som anses vara schizofreni. Ett frågeformulär har skickats ut och samlats in 
genom regionala folkhälsoenkäter. Arbetsrelaterad stress relaterat till psykisk ohälsa 
benämner forskaren vara en central faktor till socialarbetares välmående. Antal personer som 
får ersättning via sjukförsäkringssystemet har ökat under och sedan 2010 har en ökning skett 
av psykiatriska diagnoser hos sjukskrivna människor. Vingård (2015) diskuterar vidare att 
bemötandet från arbetsgivare samt andra myndigheter av yttersta vikt sker på bästa sätt för 
bäst återhämtning för den sjukskrivne. Bidragande faktorer till arbetsrelaterad stress inom 
socialt arbete anses vara obalans mellan ansträngning och belöning, orättvisa samt stress. 
Obalans mellan ansträngning och belöning ökar risken i arbetet för depression, 
ångestsyndrom, posttraumatisk stressyndrom, tvångssyndrom samt fobier där allt detta 
benämns som common mental disorders. Detta kan bidra till emotionell utmattning och 
negativa känslor inför arbetet. ‘’Burnout’’ är ett begrepp som framkommer vid läsning av 
psykisk ohälsa och översätts till utbrändhet. Resultat i studien visar att utbrändhet använts för 
att beskriva sjuktillstånd hos människor förr i tiden som led av schizofreni och andra 
sjukdomar. 1960 fick begreppet en ny vändning med en ny innebörd, det blev benämningen 
på ett fysiskt och psykiskt hälsotillstånd inom socialt arbete (Vingård, 2015). Socialarbetare 
inom socialtjänsten är den yrkesgrupp med högst sannolikhet att utsättas för hög 
arbetsbelastning och utbrändhet. 
 
Emma Patel & Stina Holmberg (2015) har i sin studie kommit fram till att yrkesgrupper som 
bland annat socialtjänsten som arbetar för det demokratiska samhället utsätts för hot, våld och 
trakasserier. Trakasserier pågår återkommande under en längre period och kan påverka 
individens välbefinnande. Utsattheten för socialsekreterare anses vara hög - 
arbetsmiljöverkets statistik över hot och våld belyser att andelen utsatta socialsekreterare för 
hot och våld var 43%. Sju av tio gånger utsätts socialsekreterare för hot och våld i olika 
former, både verbalt och fysiskt. Individens sinnesstämning kan enkelt utagera frustration 
samt stress vid våldsamma och hotfulla situationer. Socialsekreterare är en offentlig 
yrkesgrupp som upplever hot och våld på grund av att de fattar myndighetsbeslut av 
betydelse för individer och verksamheter (Patel & Holmberg, 2015).  
 
En studie som genomförts av Brian Littlechild (2005) handlar om hur majoriteten av 
socialarbetare inom socialtjänsten enhet barn och ungdom får våld riktat mot sig. 
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Frågeformulär skickades ut till socialarbetare inom avdelningen barn och familj grupper i 
Storbritannien och svar på frågeformuläret var en andel på 25%. Kvalitativ metodik användes 
samtidigt som datamaterial framkommit genom frågeformulär med svar på att socialarbetare 
inom gruppen barn samt andra familjegrupper var i riskzonen för hot och våld. En konkret 
definition av vad våld inom socialtjänsten innebär finns inte direkt utan Littechilds (2005) 
studie har använt sig av europeiska kommissionens definition där våld beskrivs vara 
incidenter där personer missbrukas, övergrepp i relation till arbetet samt att det skall vara en 
uttrycklig utmaning för socialarbetarnas säkerhet.  
 
Socialarbetare inom socialtjänsten barn och familjeomsorgen använder utvecklade 
våldsamma scenarier för att fånga upp den miljö som utgör hot. Forskaren belyser att det inte 
alltid pågår fysiskt våld utan likaså uppstår psykiskt våld där intentionen är att trakassera och 
skrämma. Deltagarna uppgav att de hela tiden var tvungna att vara på sin vakt och kände att 
de var utsatta inom olika situationer. Cheferna inom barn och familjeomsorgsenheten gjorde 
sitt bästa för att hålla sina arbetstagare i säkerhet. Det framkommer att olika effekter beroende 
på hot och våld inom barn och familjeomsorgen beror på vilken situation du som 
socialarbetare befinner dig i (Littlechild, 2005). 
 
3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen visar generella faktorer relaterat till stress som socialarbetare utsätts 
för. Stress kopplat till arbete beror på organisationens krav på arbetstagaren och allt för hög 
arbetsbelastning. Det gäller att individen har utvecklat en förmåga att möta dessa krav för att 
uppnå en bra miljö och balans i arbetslivet. Arbetsrelaterad stress påverkar inte bara individen 
negativt utan i sin tur arbetet med. Det finns en rad stressiga arbetsmiljöer som bidrar till 
stress hos socialarbetare inom socialtjänsten. Viss tidigare forskning visar att socialarbetare är 
i interaktion med kollegor samt klienter där socialarbetare drabbas av stress. Tidigare 
forskning visar att den miljö individen har runt omkring sig är viktig då socialarbetare är högt 
arbetsbelastade. Stress kan uppstå genom olika faktorer och kan leda till olika diagnoser. 
Traumatisk stress som tidigare forskning får fram kan påverka socialarbetarens yrkes 
engagemang. Socialarbetare har som tidigare nämnt kärnuppdrag i att försöka hjälpa klienter 
och ge dem den bästa möjligheten i livet men när arbetet medför stress kan det påverka 
omdömet. Samtidigt visar tidigare forskning att ju högre stress du når desto lägre kontroll har 
du över din arbetssituation. Tidigare forskning visar Sveriges höga personalomsättning bland 
socialarbetare inom socialtjänsten samtidigt som det framkommer att fler socialarbetare vill 
byta jobb på grund av den höga arbetsbelastningen. Det gäller att stöd från chefer och 
arbetsledare finns på arbetet och att personen blir bekräftad i sådana lägen för att inte 
sinnesstämningen hos individen skall rubbas. Inom socialtjänsten finns det olika enheter där 
vissa grupper anses vara mer utsatta än andra. Socialarbetare inom barn & ungdom anses vara 
de mest offentliga och mest utsatta för hot och våld. Trakasserier pågår mer eller mindre 
under längre perioder i olika former - det kan vara fysiska eller psykiska påfrestningar som 
når socialarbetare och som resulterar i att vara bidragande faktorer till stress och andra typer 
av stressrelaterade diagnoser.  
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4. Teoretiskt och begreppslig referensram  

4.1 Inledning  
På en arbetsplats ställs olika typer av arbetsrelaterade krav. Som tidigare nämnt har krav-och 
kontroll modellen uppmärksammats för att beskriva stress i arbetslivet. Vid skydd mot stress 
är det viktigt med inflytande och kontroll för att mildra negativa hälsoeffekter av stress. 
Karasek och Theorell (1990) menar att inte uppleva kontroll över en situation är en 
bidragande faktor till negativ stress.  
 
Krav-och kontrollmodellen har vidare utvecklats med betydelsen av socialt stöd på 
arbetsplatsen. Begreppen krav, kontroll och socialt stöd presenteras och beskrivs mer 
ingående samt används som variabler i uppsatsens resultat. Vi har använt oss av denna 
modell på grund av att uppsatsen handlar om arbetsrelaterad stress och vi vill studera 
arbetsbelastningen som sker inom socialtjänsten. Vi vill vidare studera om stress upprepas 
dagligen eller om stress framkommer emellanåt inom socialtjänsten. Vi individer kan inte 
mäta stress och behöver med hjälp av modeller och andra frågor hjälp för att fånga fenomenet 
stress. Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell anser vi vara viktig för att 
belysa arbetsbelastning, stress samt psykosociala miljöer under uppsatsens gång. För en 
djupare förståelse för fenomenet stress i analysprocessen har vi använt oss av Richard Sennett 
och begreppen anställdas flexibilitet, likgiltighet samt misslyckande. 
 
4.2 Krav-och kontroll modell  
Robert Karasek och Töres Theorell (1990) har redovisat krav-och kontrollmodellen i boken 
Healthy work-stress productivity, and the reconstruction of working life. Karasek och 
Theorell (1990) beskriver olika typer av psykosociala arbetsupplevelser som genereras 
genom höga och låga krav i arbetet samt graden av handlingsfrihet (kontroll). Detta skapar 
tillsammans fyra olika typer av arbete: Arbeten med låg stress, passiva arbeten, aktiva arbeten 
och arbeten med hög stress. Dessa arbeten presenteras i nästa punkt.  
  
Karasek och Theorell (1990) kunde genom empiriska undersökningar inom olika 
yrkesgrupper mäta förekomsten av negativ stress. Krav och kontroll är två variabler som i 
kombination med varandra resulterar i olika typer av arbete. Höga respektive låga krav och 
hög respektive låg kontroll framställer fyra olika idealtyper av arbeten som urskiljs i krav-och 
kontroll modellen. Modellen krav-och kontroll används för att empiriskt analysera 
psykosociala arbetsmiljöer. Definition av begreppet psykosocial är den ömsesidiga 
interaktionen mellan psykiska och sociala faktorer. Inom de anställdas arbete kan 
interaktionen studeras utifrån omgivningen, egenskaper samt vilka konsekvenser 
interaktionen får. Karasek och Theorell (1990) krav- och kontroll modell menar att 
variablerna krav och kontroll är ömsesidigt beroende av varandra och gör det möjligt att 
identifiera upplevd stressnivå samt mäta den psykosociala arbetsmiljön. Obalans mellan 
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kraven i arbetet och arbetstagarnas kontroll över situationen leder till ohälsa och psykisk 
belastning (Karasek & Theorell, 1990). 
  
Syftet med krav-och kontrollmodellen är att analysera orsakerna till psykosociala 
arbetsmiljöproblem på en arbetsplats. Modellen analyserar inte konsekvenser utan orsaker. 
Krav-och kontroll modellen fokuserar på miljön runt individen och utgår från den anställdes 
upplevelse av arbetsvillkor samt psykiska krav som arbetet ställer. Detta görs i relation till 
hur samma arbetstagare upplever ha kontroll över sitt eget arbete. Med hjälp av detta gör det 
möjligt för oss att identifiera faktorer i arbetslivet som påverkar arbetstagarnas 
arbetstillfredsställelse. Vi använder oss av krav-och kontroll modellen främst för att vi vill 
studera hur arbetsrelaterad stress upplevs inom socialtjänsten. Det centrala i modellen 
Karasek och Theorell (1990) tagit fram är stress. Stress uppstår när kraven är större än 
kontrollen. Detta redovisas tydligare i de fyra idealtyperna av psykosociala arbeten längre ned 
(Karasek & Theorell, 1990). Modellen är ett populärt mätinstrument som används av forskare 
som empiriskt vill undersöka den komplexa och subjektiva upplevelsen av arbetstagarens 
psykosociala arbetsmiljö. Handlingsutrymmet inom arbetet har två grundkomponenter – 
påverkansmöjligheter och kunskapskontroll. Påverkansmöjligheter innebär att den anställde 
har möjlighet att påverka vad, hur samt när arbetsuppgifter ska utföras i arbetet. Här finns 
möjlighet till att vara delaktig i viktiga beslut som rör den anställdes arbete. Vidare delas 
påverkansmöjligheter i sin tur till uppgiftskontroll och deltagande i beslutsfattande. Anställda 
med stort handlingsutrymme i deltagande i beslutsfattning sägs enligt Karasek och Theorell 
(1990) ha kontroll över arbetet.  
 
4.3 Kontroll 
Krav-kontroll och stödmodellen refererar kontroll till både ’’kontroll i’’ och ’’kontroll över’’ 
arbetet. Variabeln kontroll avser Karasek och Theorell (1990) mäta hur stort beslut- och 
handlingsutrymme en arbetstagare har inom arbetet. Att ha kontroll i arbetet handlar om 
mindre aspekter i arbetet medan kontroll över arbetet är det stora hela övergripande besluten i 
arbetet (Karasek & Theorell, 1990). Kontroll avser att mäta hur arbetstagarens kunskaper 
används samt utvecklas. På en arbetsplats finns det utrymme för skicklighet, problemlösning 
och intellektuell verksamhet vilket utmärks för kunskapskontroll. Finns det utrymme för 
lärande samt utveckling påstås det att den anställde har en hög kontroll. Låg grad av kontroll 
sker exempelvis när arbetstagare får nya arbetsuppgifter men saknar kompetens för att utföra 
arbetsuppgifterna och har ett minskat handlingsutrymme (Karasek & Theorell, 1990). En låg 
grad av kunskapskontroll minskar arbetstagarnas handlingsutrymme vilket kan bidra till 
negativ stress. Eftersom vi har som avsikt att studera arbetsrelaterad stress inom 
socialtjänsten vill vi med hjälp av Karasek och Theorells (1990) krav-och kontroll modell 
studera hur socialsekreterare upplever arbetsrelaterad stress samt socialsekreterarnas egna 
subjektiva upplevelse. Vi vill med hjälp av Karasek & Theorell (1990) få fram om det är 
negativa eller positiva faktorer som bidrar till stress och se ifall respondenterna har en hög 
grad av kontroll i arbetet eller låg grad av kontroll för att slutligen se vad som leder till stress.  
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4.4 Krav 
Krav refereras till yttre fysiska och psykiska belastningar som individer möter på arbetet. 
Fysiska krav är en ansträngning som krävs för att utföra sitt arbete vilket även kan vara en 
bidragande faktor för risker i arbetet. Att inom arbetet vara utsatt för hot och våldssituationer 
är både ett fysiskt samt psykiskt arbetskrav. Detta kan psykiskt medföra en rädsla hos 
arbetstagarna på grund av hotfulla situationer som kan uppstå. I uppsatsens undersökning 
beaktas psykiska arbetskrav mer än psykiska arbetskrav. Psykiska arbetskrav sker när 
belastningen uppstår samtidigt som omgivningens krav är större än arbetstagarnas kontroll 
över arbetet. Vad som genererar till negativ stress kan vara höga krav på koncentration, 
uppmärksamhet samt rädslan till förlora arbetet. Hög kontroll ger den anställde 
handlingsutrymme att reducera de negativa effekterna av psykiska krav (Karasek & Theorell, 
1990). Höga krav inom arbetet är hanterbara och behöver inte alltid leda till en negativ stress 
hos den anställde. Om arbetstagaren i kombination med detta upplever en hög grad av 
kontroll behöver det inte ske en negativ stress. Karasek och Theorell (1990) betonar att 
beroende på om stressen uppfattas som negativ eller positiv beror det på graden av kontroll är 
låg eller hög. 
 
4.5 Fyra dimensioner av olika arbeten 
Arbeten med hög stress karaktäriseras av de höga psykologiska kraven på den anställde 
samtidigt som handlingsutrymmet är begränsat. Detta resulterar i att den anställdes kontroll 
över arbetet är låg. Karasek och Theorell tyder på att arbeten med hög stress är av de fyra 
olika typer av arbeten den som skapar mest stress och psykologisk belastning hos individen. 
Detta kan resultera i utmattning, ångest och allmän psykisk ohälsa bland annat. En anställd 
som befinner sig i en stressad situation utan kontroll över situationen kommer med 
sannolikhet drabbas av negativa psykologiska effekter menar Karasek och Theorell (1990). 
Varför vi anser att detta begrepp är relevant är på grund av att detta belastningsfenomen 
återfinns, i både större och mindre former, i flera arbeten idag. Arbeten med höga krav att 
hålla en viss hastighet samtidigt som arbetstagarnas egen kontroll över situationen är 
begränsad (Karasek & Theorell, 1990). 
 
Aktiva arbeten innebär att kraven är höga samtidigt som den egna kontrollen över arbetet är 
hög. Personer tillhörande i denna kategori av arbeten visar sig i forskning i Sverige vara mest 
aktiva i fritidsaktiviteter trots ett krävande arbete (Karasek & Theorell, 1990:35).  Aktiva 
jobb enligt Karasek och Theorell (1990) bidrar till ökad produktivitet och lärande. Hög grad 
av kontroll förutsätter egen kreativitet hos individen att testa olika handlingssätt som är mest 
effektiva för att hantera arbetets olika utmaningar. 
 
Arbeten med låg stress är den tredje typen av arbete som Karasek och Theorell (1990) menar 
är arbete jämfört med de föregående typerna arbeten med låg grad av stress.  
Inom dessa arbeten är kraven låga och individen har hög kontroll. Detta förklaras genom att 
individen här har möjlighet att möta utmaningar i arbetslivet på bästa möjliga sätt (Karasek & 
Theorell, 1990). 
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Passiva arbeten kännetecknas av både låga krav och låg grad av kontroll. Inom denna typ av 
arbete minskar produktiviteten hos individen på grund av att det råder brist på det egna 
handlingsutrymmet och möjligheten att testa egna idéer är begränsade inom passiva arbeten 
(Karasek & Theorell, 1990). Detta kan leda till att individer engagerar sig mindre i 
fritidssysslor och politisk aktivitet. I samband med produktiviteten minskar motivationen hos 
de anställda med passiva jobb (Karasek & Theorell, 1990). Interaktionen avgör om stressen 
upplevs som negativ eller positiv. I ett passivt arbetsbelastning läge hos den anställde är 
graden av krav och kontroll låg – upplevelse av en låg nivå av stress sker då. I detta 
arbetsbelastning läge är produktiviteten och motivationen till arbete låg (Karasek & Theorell, 
1990).  
 
Dessa olika arbeten innefattar olika typer av arbetsbelastning som modellen utgår ifrån. 
Karasek och Theorell (1990) har utvecklat begreppet job strain - arbetsbelastning, genom att 
förklara hur arbetsrelaterad stress inte framkommer från en enda aspekt av arbetsmiljön. 
Författarna visar vidare att interaktionen mellan kraven i en arbetssituation och graden av 
kontroll som den anställde upplever avgör nivån av arbetsrelaterad stress.  
 
4.6 Socialt stöd  
Krav och  kontrollmodellen har utökats till en tredimensionell modell genom att addera 
socialt stöd. Karasek och Theorell (1990) menar att socialt stöd kan dämpa ohälsosamma 
effekter som stress i arbetet skapar. För att bevara en långsiktig hälsa är det viktigt med social 
kontakt som påverkar de grundläggande biologiska processerna som är betydelsefulla. 
Produktivitet påverkas hos de anställda av graden av socialt stöd. Karasek och Theorell 
(1990) menar att modellens giltighet har stärkts genom att addera socialt stöd då de med hjälp 
av dimensionen socialt stöd kan se kopplingar till arbetsrelaterad stress. Ömsesidigt stöd och 
positiv social interaktion mellan ledning, chef samt kollegor visar sig ha en positiv 
hälsomässig effekt på arbeten. För en gynnsam psykosocial arbetsmiljö är det viktigt med 
socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). Stöd kan således minska negativ stress som kan 
uppstå i hög stress alternativt passiva arbeten. Karasek och Theorell (1990) delar in socialt 
stöd i olika meningar: emotionellt och instrumentellt stöd. Det emotionella stödet är som en 
buffert mot kravfyllda arbetsmiljöer och tar sin grund i känslan av att vara omtyckt av. 
Instrumentella stödet handlar om viljan till att hjälpa och avlasta varandra i olika situationer. 
Denna typ av stöd mäter extra resurser eller ser vilken hjälp av arbetsuppgifter som ges av 
handledare eller medarbetare. De olika arbetsuppgifterna och den nödvändiga samordningen 
av arbetstagare som utför komplicerade uppgifter kan förbli en källa till stress (Karasek & 
Theorell, 1990:71). Socialt stöd inom arbetet avser övergripande nivåer av hjälpsam social 
interaktion från medarbetare och handledare (Karasek & Theorell, 1990:68-69).  
 
En av de vanligaste temana om relationen mellan arbetstagare-handledare har varit stressen 
som orsakats av en alltför krävande chef. De mekanismer som påverkar välbefinnandet 
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genom sociala relationer på arbetet är emellertid olika. Karasek & Theorell (1990) nämner tre 
mekanismer som bidrar till välbefinnandet inom arbetet: 

1. Socialt stöd hänvisat till buffer mekanismer mellan psykologiska stressorer i arbetet. 
2. Sociala strukturer och sociala kontakter påverkar människan i de grundläggande 

fysiologiska processerna som är viktiga för upprätthållandet av en långsiktig hälsa. 
3. Socialt stöd kan underlätta hantering av mönster som inte bara påverkar hälsan utan 

som även kan påverka människans produktiva beteende.  
 
4.7 Richard Sennett 
Richard Sennetts teorier handlar om motsättningar mellan arbetslivets utformning och 
mänsklig karaktär. Sociologen Richard Sennett har skrivit boken “När karaktären 
krackelerar” och fler begrepp inom arbetslivets flexibilitet visas. Sennett beskriver att det 
inte är positivt att individen blir allt för flexibel eftersom det beskrivs som en fara alternativt 
risk för individen. När individen blir allt för flexibel kan det bidra till att flexibiliteten blir för 
ytlig och förhållningssättet kan ge upphov till känslor som osäkerhet, vilsenhet och 
misslyckande. Utifrån arbetslivets flexibilitet har det lett till att vi lyckats forma nya 
karaktärsdrag hos individen. Sennett (1998) talar om att fokus inte ligger på arbetslivets 
normer och värden. Arbetslivet har blivit genomgripande som vidare har skapat konsekvenser 
hos många individer på grund av att det påverkar individers förhållningssätt, värden och 
normer (Sennett, 1998). Nedan kommer vi redogöra för den nya kapitalismen kopplat till 
anställdas flexibilitet samt redovisa för vilken betydelse den har för arbetslivet. Vi kommer 
redogöra för individens misslyckande och likgiltighet i arbetslivet. 
 
4.8 Den nya kapitalismen - anställdas flexibilitet  
Sennett menar att människors privatliv allt mer och mer påverkas av arbetslivet som präglas 
av flexibilitet. Den nya formen av kapitalism är mer flexibel än vad den varit tidigare. 
Skillnaden mellan dessa två olika former av kapitalism är att den nya kapitalismen har 
överlämnat rutinerade arbetsmetoder som kommer från den gamla kapitalismen. För att 
tillföra ekonomisk framgång i den gamla kapitalismen var arbetarna tvungna att följa 
rutinerade arbetsmetoder och olika arbets delningar. I den gamla kapitalismen var detta en bra 
metod att vässa sina arbetare för att bli duktiga på sitt arbetsmoment vilket var tidseffektivt 
och bidrog till en ekonomisk vinst. Denna rutin stannade till och medförde problem i 
marknaden där det krävdes ett ökat behov av flexibilitet. Detta ledde vidare till den nya 
kapitalismen vars ständig utveckling skedde samt förändring inom företagets 
organisationsstrukturer. Anställdas flexibilitet påverkades i sin tur av rutiniseringen vilket 
innebar mindre utrymme för spontanitet. Den anställda skall hinna med flera saker under en 
inplanerad tid som är betydligt kortare än tidigare. Det är viktigt att utnyttja tiden och vara 
effektiv samt att den anställda inte slösar sin tid på onödiga aspekter (Sennett, 1998).  
 
Genom att vara flexibel som individ är det enkelt att kunna anpassa sig till rådande 
omständigheter. Det är viktigt att den anställda har förmågan att agera utifrån sin egna vilja 
samt sökandet efter sensation. Utifrån sensation och perception kan individen prioritera det 
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som är viktigast under tiden. Detta innebär att flexibilitet är kopplat till tidsplanering. För att 
en anställd skall anses vara flexibel krävs det möjligheter vilket sker med hjälp av strukturer 
och planering. Genom att vara flexibel och utnyttja tiden har den anställda möjligheten att 
vara spontan (Sennett, 1998). Att arbeta utifrån tidspress leder till bättre resultat på grund av 
att det kan utveckla stress hos individen. Detta behöver inte gälla alla människor eftersom vi 
fungerar på olika sätt och därför går det inte att generalisera. Detta skiljer sig åt från individ 
till individ. När en individ inte arbetar under tidspress är det enkelt att skjuta upp på saker och 
tänka att man skall göra arbetet senare vilket leder till att arbetet inte blir lika effektivt 
(Sennett, 1998). Negativa konsekvenser av flexibilitet förekommer och anses vara 
arbetsgivarens förväntningar på arbetstagaren samt att högre krav ställs på medarbetaren än 
vad som tidigare gjorts. I dagens samhälle krävs det att den anställde kan vara smidig och 
flexibel samt anpassningsbar för plötsliga förändringar och risktagande (Sennett, 1998).  
 
4.9 Misslyckande 
I dagens samhälle är det tabu att misslyckas eftersom individen försöker dölja det. Dagens 
samhälle visar att det inte längre är normalt att misslyckas och det sägs att det bara drabbar de 
fattiga eller resurssvaga. Att misslyckas har blivit vanligt bland människor i medelklassen 
som resulterar i att ovanstående fakta inte stämmer. Detta tankesätt leder till den psykiska 
fixeringen och skammen av att misslyckas ökar, det som lämnas kvar blir den inre 
monologen “Jag duger inte” (Sennett, 1998:165). Det är vanligare att det skrivs om framgång 
mer än misslyckande i media eftersom man inte vill tala om misslyckande. Det är viktigt att 
människor istället väljer att öppet och högt tala om misslyckande för bättre framgång. 
Framgång och misslyckande bör kombineras för att människor skall kunna ta lärdom och lära 
sig att resa sig upp efter ett misslyckande (Sennett, 1998:167-169). Individen har även 
svårare att lösa det så kallade livspusslet eftersom människor har svårare att balansera 
arbetslivet och deras privata sfär. Det är vanligt att människor misslyckas med att hitta en 
balans kring arbetslivet och privata sfären. Detta leder till att det blir svårare för individen att 
hantera sitt misslyckande i arbetslivet (Sennett, 1998:180-185).  
 
4.10 Likgiltighet  
Vid förändring i individens liv bidrar det till möjligheter till att förändra samt upptäcka nya 
saker. I dagens samhälle är det viktigt att individen är öppen för förändring och inte bejakar 
förändring, vilket inte gjordes för flera år sedan. Dagens arbetsliv inom företag och 
organisationer utsätter individen för risktaganden för att kunna upptäcka nya saker. Detta sker 
under kortsiktighet och försvagar individens förtroende, lojalitet och ömsesidigt engagemang 
för sitt arbete samt företaget. Detta innebär att det sker på en ytlig nivå eftersom det inte finns 
möjlighet att skapa djupare relationer och förtroenden till andra. Resultatet av detta blir att 
individen väljer att avskärma sig och handla likgiltigt mot andra individer och sitt arbete. 
Sennett menar att ett system, där människor inte väljer att bry sig om varandra kommer aldrig 
att kunna behålla legitimitet i längden (Sennett, 1998:206). Sennett anser vidare att 
människor är beroende av långsiktiga relationer för att kunna etablera och upprätthålla 
förtroende för ett företag samt till sitt jobb. När en individ väljer att handla på ett likgiltigt 
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sätt beror det på att individen inte är förankrad i sitt arbetsliv, har inget syfte eller en aning 
för vem de arbetar åt samt svaga arbetsrelationer (Sennett, 1998). En individ som väljer att 
utsätta sig för ett risktagande vill att det skall leda till belöning i slutändan. Får inte individen 
nämnvärd belöning blir effekterna i form av psykologiskt nedbrytande hos människan. Detta 
leder därmed till att individen börjar handla likgiltigt och känner att den aldrig kommer nå 
vart. Människan som fastnar i denna fälla blir en fånge i nuet och fokuserar endast på nuets 
svårigheter (Sennett, 1998:126-127).  
 
4.11 Sammanfattning av teoretiskt och begreppslig ramverk 
Den teoretiska och begreppsliga referensramen ger oss en djupare förståelse för vårt fenomen 
arbetsrelaterad stress i vår analysprocess. Vi valde att använda oss av Karasek, Theorell & 
Sennetts teorier och begrepp för att de går att relatera till arbetet samt stress. Dessa begrepp 
kommer även att ge oss ett bra stöd för att komma fram till ett slutgiltigt resultat om 
socialsekreterarnas upplevelser av arbetsrelaterad stress.  
 
Robert Karasek & Töres Theorell anger om hur kontroll utövas på arbetet och psykologiska 
krav som ställs på medarbetarna. De presenterar modeller för psykosociala arbetsstrukturer 
och stressrelaterade sjukdomar. Krav och kontroll modellen är uppdelad i fyra dimensioner, 
arbeten med låg stress, passiva arbeten, aktiva arbeten och arbeten med hög stress. Modellen 
har vidare utvecklats och adderat socialt stöd. Höga krav i kombination med låg kontroll kan 
leda till psykisk belastning. Vidareutveckling av krav/kontroll modellen har bidragit med 
bättre kontroll över svåra situationer med stöd från arbetsplatsen. Begreppet socialt stöd 
innebär stöd från ledning och medarbetarna. Det finns olika sorters socialt stöd som individen 
kan få inom arbetet. Richard Sennett anger att människor alltmer påverkas av arbetslivet som 
präglas av flexibilitet. Detta medför risker och faror som individen kan drabbas av, bland 
annat känsla av stress. Att vara flexibel i arbetslivet innebär att individen enkelt kan anpassa 
sig till rådande omständigheter. Ett annat viktigt begrepp vi har valt att belysa är 
misslyckande på grund av att i dagens samhälle anses misslyckandet vara tabubelagt och 
individen försöker dölja detta. När individen har förlorat förtroendet för arbetet görs arbetet 
på en ytlig nivå eftersom det inte skapas djupare relationer och förtroenden till andra. Detta 
bidrar till att individen istället väljer att avskärma sig och handla likgiltig mot andra individer 
och sitt arbete.  

 
5. Metod 

Hermeneutik har som syfte att tolka och förstå (Ödman, 2007:13). En grundläggande 
utgångspunkt inom hermeneutiken är att förstå fenomen i sin och andra individers livsvärld 
(Ödman, 2007:24). Stress är ett omtalat ämne och en del av människans vardag. För att få en 
djupare förståelse för socialsekreterarnas upplevelser av arbetsrelaterad stress har vi valt 
metod ansatsen hermeneutik. Denna metodansats fungerar som ett bra verktyg för att besvara 
vår frågeställning på grund av att det ger oss möjligheten att tolka, förstå och förmedla 
socialsekreterarnas upplevelse om fenomenet arbetsrelaterad stress. I följande metodavsnitt 
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kommer vi att presentera och redogöra för hermeneutik samt dess grundantaganden. Vidare 
diskuterar vi urval, datainsamling, analysförfarandet samt etiska överväganden. Avsnittet 
avslutas med en redogörelse för vår förförståelse som är av vikt för den hermeneutiska 
ansatsen.  
 
5.1 Vad är hermeneutik 
Metoden hermeneutik används inom humanvetenskaplig forskning som är en förståelse 
filosofi som handlar om att tolka (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008:65). Begreppet 
hermeneutik härstammar från det grekiska ordet ‘’hermeneuein’’ som betyder ‘’att tolka’’ 
(Ödman, 2007:12-13). Guden Hermes framförde budskap inom den grekiska mytologin 
mellan gudar och människor. Huvudsyftet med hermeneutiken är att det ska leda till 
förståelse. Detta är en grundläggande teori om hur förståelse visar sig inom människans 
existens (Dahlberg et. al, 2008:66). 
 
5.2 Metodens grundantaganden  
Förståelse kan liknas vid att ställa sig framför någonting och därmed ser vi tydligare det vi 
betraktar. Genom att ställa sig framför något kan personen se det på ett tydligare sätt och 
vidare nå en ökad förståelse över det som individen har valt att betrakta. Detta leder till en 
förändring hos personen eftersom förståelse innebär förnyelse och omskapande. Genom 
förståelse når du fram till det du betraktar med hjälp av förnyelse och omskapande. Till 
skillnad från begripandet som är en kognitiv akt vars ny kunskap tillkommer på det gamla. 
Genom vår förståelse når vi fram till det som vi betraktar vilket i sin ordning leder till 
förändring. Förståelse är grundläggande för mänsklig existens och kan ses som pusselbitar 
vilket vi använder som delförklaringar när vi försöker förstå en omfattande helhetsbild. 
Språket är ett redskap för människan att nå förståelse om vårt vara-i-världen. Med hjälp av 
förståelse som är evigt bunden med vår existens och vårt vara-i-världen som tolkningen äger 
rum (Ödman, 2007:23-25). Det är med hjälp av vår förförståelse samt vardagliga kunskap 
som vi lägger grund till att förstå vår omvärld (Dahlberg et al. 2007:278). Inom 
hermeneutiken innebär tolkning att tyda tecken och när vår förförståelse brister tolkar vi för 
att kunna förstå (Ödman, 2007:57-58). Tolkandets tre funktioner är att uttrycka, klargöra 
samt översätta som vidare leder till förståelse (Ödman, 2007:73).  
 
En dialog bör ha lika villkor mellan forskaren och respondenten för att sträva mot att 
dialogen ska gå mot en ömsesidig förändring och ökad intersubjektivitet förståelse hos bägge 
parterna i konversationen. Det finns ingen objektiv sanning eftersom vi människor är en del 
av det som studeras (Ödman, 2007:13-14). Tolkning och förståelse befinner sig i ett ständigt 
samspel i en dialektiskt relation till varandra. Utifrån den dialektiska relationen som 
förekommer i en dialog har forskaren möjlighet att skapa en förståelse kring fenomenet med 
hjälp av att eftersträva en genuin, ömsesidig och öppen konversation med sin respondent 
(Binding & Tapp, 2008:122). Forskarens tidigare förförståelse och kunskap skapar grund för 
att forskaren skall förstå sin omvärld. Vid en forskningsprocess utifrån en hermeneutisk 
analys krävs det att forskaren väljer bort den naturliga attityden mot en reflektiv attityd som 

21 
 



vidare inkluderar en medvetenhet i förhållande till ens förförståelse (Dahlberg et al. 
2007:278-279). Inom det vardagliga livet stöter vi dagligen på händelser som vi redan har en 
utvecklad förförståelse om. Vi behöver inte anstränga oss eller lägga ned så mycket tid på 
tolknings arbetet kring dessa händelser för att vi redan bär på en utvecklad förförståelse. 
Sinnesintryck, förståelse, tolkning och språket går ihop i en akt och det är svårt att urskilja 
dessa faser (Ödman, 2007:58). Strävan efter en ny förståelse kring ett fenomen innebär att 
forskaren skall ha ett öppet sinne för det som skall undersökas. För att nå en ny förståelse för 
ett fenomen måste forskaren ifrågasätta sina kunskaper och erfarenheter kring fenomenet för 
att ha en öppen dialog. När forskaren skall undersöka ett fenomen är det vanligt att bära på 
flera antaganden. Detta leder till att forskaren i förväg antar en betydelse om fenomenet innan 
skapandet av en verklig och full förståelse gjorts (Dahlberg et. al 2007:276-277). 
 
Förståelse och tolkning används i förklaring av den berömda hermeneutiska spiralen. För en 
klarare förståelse av vår omvärld används tolkning. Med hjälp av den hermeneutiska spiralen 
kan personen tolka omvärlden utifrån ett pendlande mellan det förflutna och det framtida 
samt utifrån fler analys och abstraktionsnivåer. Pendlandet utgår från individens förförståelse 
och förståelse relaterat till del och helhet. Hermeneutiska cirkeln innebär att man stämmer av 
delarna och helheten mot varandra för att uppnå förståelse. Utifrån vår förförståelse söker vi 
efter ytterligare förståelse. Vid tolknings- och förståelseprocessen blir den hermeneutiska 
cirkeln inte rättvisande för förståelsen av hur processen gått till. Förståelse- och 
tolkningsprocessen är i detta avseende mer likt en spiral - den hermeneutiska spiralen har 
inget början eller slut. Syftet med den hermeneutiska spiralen är att nå en djupare förståelse. 
Med hjälp av den hermeneutiska spiralen kan forskaren tränga sig djupare in mellan delarna 
och helheten för att nå en ökad totalisering om fenomenet (Ödman, 2007:65-67). 
Hermeneutikens spiral är en central del för att tydliggöra den dialog som förekommer i 
tolkningsprocessen mellan delar och helheter. Genom de olika delarna får vi en bild av 
helheten och genom helheten får vi en bättre förståelse för delarna (Ödman, 2017:100-101). 
Kunskapen om fenomenet i den hermeneutiska spiralen blir djupare och tolkningen är aldrig 
slutgiltig utan kan omformuleras oändligt många gånger (Ödman, 2007:107).  
 
5.3 Urval  
Från start har vi haft ett mål att genomföra 10 stycken kvalitativa intervjuer från utvalda 
socialkontor i mellan Sverige. På grund av bekvämlighet och dess läge valdes detta läge i 
Sverige. I början skrev vi ut ett Facebook inlägg som innehöll en förfrågan till att ställa upp 
som respondent till vår c-uppsats som skall belysa arbetsrelaterad stress. Vi började intervjua 
de två respondenter som arbetar inom barn och ungdom och som dels svarade på vårt 
Facebook-inlägg. Väl på plats blev vi skickade till fler socialsekreterare som kunde tänka sig 
ställa upp och bli intervjuade. Resultatet blev att vi fick fem respondenter inom tre olika 
enheter. För att samla in ytterligare fem respondenter där målet var att genomföra 
sammanlagt tio intervjuer så hade vi kontakt med en socialsekreterare som vi känner till 
sedan tidigare arbetandes i mellan Sverige. Vidare intervjuade vi socialsekreteraren vi kände 
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till genom personlig anknytning samt fyra av hennes andra kollegor som vi fick tag på genom 
vår personliga källa. Detta resulterade i 10 stycken kvalitativa intervjuer på tre enheter inom 
socialtjänsten.  
 
Från början tolkade vi vårt urval utifrån bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2011:194 ) 
består av personer som för tillfället råkar finnas till hands för forskaren. En situation vi anser 
att vi använt oss utav relaterat till bekvämlighetsurval är när vi genom tillfällighet fått 
möjlighet att samla in data från respondenter som vi inte haft råd att missa. Med respekt och 
sekretess mot våra respondenter anger vi inga direkta namn, ålder samt kommuner för att inte 
öka risken för igenkänning och avslöjning av respondenternas identitet. Vid insamling av 
empiri såg vi att urvalet utökades till ett målinriktat urval samt snöbollseffekten. Eftersom vi 
tagit kontakt med ett mindre antal socialsekreterare som är relevanta för studien som vidare 
kopplat oss till ytterligare respondenter tyder Bryman på att detta leder till 
snöbollseffekten/kedjeurval (Bryman, 2011:196). Målinriktat urval har som mål att välja ut 
respondenter på ett strategiskt sätt så att de anses vara relevanta för de forskningsfrågor som 
formulerats (Bryman, 2011:392).  
 
5.4 Genomförande av intervjuer 
Genomförande av intervjuer har vi utifrån vår intervjuguide som vi format skapat teman som 
vidare skall försöka hjälpa oss komma åt syftet. Under varje tema skapade vi frågor som 
hjälper oss nå den arbetsrelaterade stressen hos deltagarna. Det avgörande vid utformning av 
en intervjuguide är att frågorna skall göra det möjligt för forskaren att få information om hur 
respondenterna upplever sin livsvärld samt vad som tycks om att intervjuerna innehåller 
flexibilitet (Bryman, 2011:419). Intervjuerna genomfördes på socialarbetarnas kontor och i 
enskilda rum. Det var socialarbetarna själva som valde att vi skulle komma till deras 
arbetsplats. Under intervjuns gång fördelade vi ansvaret. Vi fördelade ansvaret genom att en 
av oss hade ansvaret till att spela in materialet medan den andre satt bredvid och såg till att 
följdfrågor ställdes vid behov. Vi delade upp ansvaret genom att vi fick hålla i fem intervjuer 
vardera så att vi båda kommer ut med praktiska färdigheter inom detta område efter 
uppsatsens gång. Vi talade om för respondenter att vi skall spela in intervjuerna via en 
mobiltelefon samt att deras namn, ålder och kommun kommer vara sekretessbelagda för att 
sedan kunna transkribera dem för underlättning av tolkningsprocessen.  
 
Vi fick ett samtycke av respondenter att spela in intervjuerna. Varje intervju blev mellan 
30-35 minuter lång och vi upplevde att de flesta av respondenterna hade relativt enkelt för sig 
att tala om sin arbetssituation och gav ärliga svar på intervjufrågorna. Efter varje avslutad 
intervju valde vi att lägga fram vår förståelse av vad vi uppfattat av konversationen för att se 
om vi hade nått en gemensam förståelse kring fenomenet. Vi tyckte det var viktigt att stämma 
av med respondenterna om vi förstått rätt för att det inte skall ske feltolkning. 

 
5.5 Datainsamling  
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Horisont sammanställning innebär att båda parterna måste inta ett synfält där målet är att nå 
ett gemensam horisont med respondenterna och intervjuaren. Detta leder till att forskaren når 
ny information och tidigare förutfattade meningar skapar en ny förståelse för fenomenet. Det 
är viktigt att bägge parterna bär på en öppenhet och väljer att komplettera varandra mot en 
gemensam horisont vilket resulterar i en fördjupad förståelse tillsammans. Om vi inte 
utmanar vår förförståelse och omprövar våra antaganden kommer vi inte kunna skapa en 
kunskap om det fenomenet vi undersöker eftersom det ställer en stor grund för en genuin 
konversation (Binding & Tapp, 2008:120-123). För att vi skulle kunna göra nya tolkningar 
och få en fördjupad förståelse för vårt fenomen var det viktigt att vi valde att medvetandegöra 
vår förförståelse samt ifrågasätta våra egna tolkningar i dialogen för att vi inte skulle stöta på 
hinder eller feltolkningar i vår förståelse.  
 
5.6 Analys 
När vi skall försöka tolka och förstå utgår vi från ett pussel. Till en början är det ganska 
planlöst utan en helhetsbild. Det leder vidare till att vi först måste bilda oss en uppfattning om 
mindre helheter som sedan skall bli något större. Vi går från del till helhet och från helhet till 
del för att skapa en förståelse för innebörden i sammanhanget. Det krävs att forskaren pendlar 
mellan del och helhet som förknippas med den hermeneutiska cirkeln inom hermeneutiken. 
Den uppfattas som en bild för hur forskarens tänkande, förståelse och tolkning skall fungera 
(Ödman, 2007:97-100). När det skall ske en tolkning sker det inom en viss förståelsehorisont. 
För att vi skall kunna nå en djupare förståelse kring fenomenet arbetsrelaterad stress krävs det 
att vi gör ett tolkningsarbete som bidrar till en hög abstraktionsnivå (Ödman, 2007:103). 
Tolknings och förståelseprocessen har ingen början eller slut eftersom spiralen är oändlig 
(Ödman, 2007:107). Analysprocessens tolkning utgör en totalisering av den första tolkningen 
genom att omsluta den och täcka en större del av verkligheten genom olika nivåer (Ödman, 
2007:65-66). Tolkningsakten är ett begrepp vilket omfattar ett dialektiskt förhållande mellan 
tolkandet och det fenomen som skall tolkas. Tolkningsakten har två inriktningar - den första 
inriktningen utgår från det förgångna och domineras av den friläggande aspekten vilket knyts 
an till den inledande tolkningen. Andra inriktningen börjar med nuet och fortsätter mot 
framtiden där den tilldelande aspekten dominerar vilket knyts an till den fördjupade 
tolkningen samt huvudtolkningen som skapar en förståelse på hög abstraktionsnivå. Med 
hjälp av en dialektik sker ett samspel mellan de betydelser som forskaren subjektivt tolkat 
fram och med tolkandets intersubjektiva betydelse (Ödman, 2007:59).  
 
Inledande tolkning  
När det sker en inledande tolkning görs ingen tolkning. Forskaren är i själva verket ute efter 
helheten av datamaterialet för att kunna få en övergripande förståelse. Forskaren letar efter 
teman som den kommit fram till med hjälp av att ha läst igenom datamaterialet flera gånger 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2007:281-282). Inledande tolkningen har inte en lika hög 
abstraktionsnivå som fördjupad tolkning och huvud tolkningen i den hermeneutiska cirkeln. 
Vi började med att transkribera intervjuer och läste sedan igenom de flera gånger för att 
kunna se utmärkande mönster av intervjuerna vilket resulterade i sju olika teman. Vi gick 
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igenom detta flera gånger för att vi skall nå en översiktlig förståelse av vårt fenomen. Vi 
skrev ner reflektioner kring det vi hittade gemensamt bland intervjuerna och försökte se olika 
kopplingar till vår teori som vi redogjort för ovan. Teorin var ett bra hjälpmedel för att vi 
skall nå en ökad fördjupad tolkning på en hög abstraktionsnivå. Sedan gick vi över till 
fördjupad tolkning för att vi kände att vi fått fram bra teman och nått en översiktlig förståelse.  
 
Fördjupad tolkning 
Nästa steg i processen är att forskaren skall leta mellan raderna och nå en djupare tolkning 
samt en större förståelse för det insamlade materialet (Dahlberg et. al, 2007:281-282). För att 
hitta underliggande betydelser i transkriptionerna är det viktigt att göra på detta sätt eftersom 
det kan vara enkelt att missa det i inledande tolkningen. Vi använde tolkningsakten i denna 
process eftersom detta ledde till att vi kunde frilägga och tilldela våra tolkningars meningar 
samt skapa djupare förståelse för vårt fenomen. Det är viktigt att sträva efter en hög 
abstraktionsnivå för att tolkningarna skall gå att anknyta till teorierna. I den inledande 
tolkningen kom vi fram till sju teman som vi ansåg var relativt stora för vårt fenomen. Vi 
valde vidare att jämföra dessa teman på grund av för många teman. Vi försökte se likheter 
och skillnader för att kunna sammanställa våra teman. Detta resulterade i tre teman i den 
fördjupade tolkningen. Teorierna var en bra grund för att vi skall kunna förhålla oss till ett 
antal teman vilket var till hjälp i den fördjupade tolkningen. Utifrån teorierna om Karasek, 
Theorell och Sennett kunde våra teman fördjupas och nyanseras. Med hjälp av att anknyta 
teman med transkriptioner ledde det till en ökad abstraktionsnivå vilket gav oss en ökad 
förståelse samt förklaring till vårt fenomen arbetsrelaterad stress. Detta går att förknippa med 
totalisering vilket innebär att genom den andra tolkningen kan vi omsluta och samtidigt täcka 
en större del av verkligheten (Ödman, 2008:66). När vi skall skapa fördjupad förståelse 
utvecklas den mot en riktning med ökad totalisering (Ödman, 2007:103-105). 
 
Huvudtolkning  
Den tredje och sista fasen kallas för huvudtolkning och innebär en högre abstraktionsnivå i 
den hermeneutiska spiralen än tidigare inledande och fördjupande tolkning. Syftet inom 
hermeneutikens tolkning är att få en helhetsbild som binder samman alla tidigare tolkningar 
för att skapa en omfattande tolkning. Med hjälp av huvudtolkningen kommer läsaren kunna 
guidas genom analysen för att nå en större förståelse för fenomenet i slutet som studerats. 
Detta innebär att vi presenterar helheten av alla delar från analys materialet (Dahlberg et. al, 
2007:284-286). Det måste självklart finnas en röd tråd som binder samman all insamlad data 
och tolkningar för att bilda olika teman som träder fram i den tidigare tolkningarna. För att 
avsluta denna process med en huvudtolkning jämförde vi alla teman vi kom fram till under 
fördjupade tolkningen. Vi hittade mönster, likheter, skillnader för att komma fram till en röd 
tråd och för att kunna besvara vår frågeställning. Utan huvud tolkningen hade vi inte kunnat 
komma fram till ett resultat av denna studie. Detta är av vikt eftersom det ger fördjupade 
tolkningar samt bidrar till en fördjupad förståelse. Vi kommer att lyfta fram detta mer i 
resultatet. 
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5.7 Etiska överväganden  
Vi hade som avsikt att öka vår kunskap kring arbetsrelaterad stress inom yrkesgruppen 
socialsekreterare inom socialtjänsten. Vi anser att denna kunskap är lärorik att belysa för 
andra att ta del av för bättre förståelse av stress. Vi är medvetna om den information som 
deltagarna givit oss skall behandlas med försiktighet. Innan genomförandet av intervjuer 
diskuterade vi aspekter som kan påverka socialarbetarna, organisationen samt klienten i fråga. 
De socialsekreterare som deltog i studien fick ett missivbrev med information om etiska 
huvudkrav kring studien för att dem skulle ha en medvetenhet om vad som gäller. För att 
göra denna studie måste vi informera respondenterna om fyra allmänna huvudkrav på 
forskningen. Huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Första steget är informationskravet vilket innebär att vi som forskare 
måste informera respondenterna om vad forskningen avser att studera samt vad vad som är 
forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2012:6-7). Sedan informerade vi om samtyckeskravet 
vilket innebär att deltagarna i studien har rätt att själv bestämma sin medverkan 
(Vetenskapsrådet, 2012:9). Vi redovisade för konfidentialitetskravet vilket innebär att vi som 
forskare måste ge största möjliga konfidentialitet till våra deltagande. Detta innebär att de 
deltagande personernas personuppgifter måste förvaras på ett ställe som ingen obehörig 
person kan få tag på. Vi talade kring nyttjandekravet vilket innebär att det samlade material 
kring varje enskild deltagare endast får användas för forskningsändamål och inget annat 
(Vetenskapsrådet, 2012:12-14).  
 
5.8 Förförståelse 
I början av uppsatsens gång hade vi en förförståelse med oss. Vi hade våra aningar om vad 
stress inom socialtjänsten är och hur det påverkar socialsekreterarna. Vi kan se förförståelsen 
komma fram till det fokus vi ville få fram genom studien vilket var att undersöka 
arbetsrelaterad stress inom myndigheten socialtjänsten. Vi är medvetna om att vi inte kunnat 
gå in och undersökt något förutsättningslöst. Vi har en förförståelse om att stress bidrar till 
negativa påföljder hos individen som bland annat en känsla av obehag av att inte veta vad 
individen egentligen är stressad av, huvudvärk och att humöret förändras. Stress har blivit ett 
sådant aktuellt ämne att vår uppfattning kring ämnet är att nästan alla kan relatera till en slags 
känsla av stress. Vår förutfattade mening är att stress framkallar en annan sida av människan 
och den är både positiv som negativ. Positiv i den mån att stress hjälper individen känna små 
som stora adrenalinkickar och negativ i den mån att beteendet förändras. Inom arbetet anser 
vi ha en förutfattad mening om att stress finns där men att inte många åtgärder görs åt det. Vi 
vill nå en djupare förståelse kring stress relaterat till arbetet för att skapa en bättre förståelse 
och klargöra för hur det egentligen står till. Vi kommer fokusera på ämnet arbetsrelaterad 
stress inom socialtjänsten i mellan Sverige. För att inte bli påverkade av vår förförståelse 
under studiens gång måste vi ha en öppen dialog och vara positiva till förförståelsen för att 
inte påverka tolkande och analyserande delen.  
 

6. Resultat  
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Vi kommer att presentera studiens resultat utifrån tre olika steg relaterat till stress. Stress som 
tidigare nämnt är en biologisk reaktion i kroppen som beskrivs som ett slags larmsystem. Till 
en början presenterar vi inledande tolkning sedan fördjupad tolkning och sist sker det en 
huvudtolkning av allt insamlat material. En inledande tolkning efterliknar en vardagstolkning 
som skall presentera en helhetsbild av materialet. När det sker en fördjupad tolkning kommer 
våra begrepp från teoretisk och begreppslig referensram att knytas ihop med vårt insamlade 
datamaterial från intervjuerna med respondenterna. För att skydda deltagarnas identitet 
kommer inga namn, åldrar, kön samt kommuner nämnas. Deltagarna skiljs åt i citaten genom 
att socialsekreterare förkortas med S efterföljt av en siffra mellan ett till tio på grund av att vi 
har tio deltagare i studien. Slutligen sker det en huvudtolkning vars syfte är att få en högre 
abstraktionsnivå. Denna huvudtolkning kommer att knytas an till teoretisk och begreppslig 
referensram för att ge bästa resultat.  
 
6.1 Inledande tolkning  
För att kunna presentera den inledande tolkningen i analysen började vi med att läsa igenom 
intervju transkriptioner flertal gånger för att få en översiktlig bild av fenomenet 
arbetsrelaterad stress. Stress som nämnt sedan innan är en biologisk reaktion på kroppen och 
beskriver en viss exponering som kan leda till ohälsa. Här presenterar vi vår empiri som 
delats upp under följande sju teman syn på stress inom socialtjänsten, interaktion, positiva 
aspekter inom socialtjänsten, känsla av förståelse, känsla av hjälplöshet, tid och planering 
och negativa aspekter inom socialtjänsten. Teman som presenteras i inledande tolkning kan 
slås ihop med andra teman under den fördjupade tolkningen samt huvudtolkningen.  
 
Syn på stress inom socialtjänsten  
Samtliga respondenter definierade begreppet stress på olika sätt men alla var överens om att 
stress förekom vid hög arbetsbelastning följt av för lite tid och höga krav. Samtliga deltagare 
anger att stress är ett aktuellt ämne på arbetet dock finns det inte en riktig strategi för hur 
stress skall hanteras. Vid gemensamma möten förekom samtal om stress mellan kollegor och 
arbetsledare. Samtliga deltagare som studerats anger att resurser saknas för hur stress kan 
hanteras. Deltagarna uttryckte på ett eller annat sätt att det inte finns några riktiga strategier 
för återhämtning av stress. Tidsbrist belyste deltagarna vara en central aspekt inom arbetet.  
Vissa klienter behöver och vill ses flera gånger i veckan/månaden medan andra vill ses var 
tredje månad. Samtliga respondenter var överens om att de känner sig stressade när interna 
möten samt akuta ärenden dyker upp. Detta belyser deltagarna vara på grund av att de måste 
finna tid till att träffa klienter samt tid till det praktiska arbetet.  
 
Interaktion  
Vikten av daglig interaktion med klienter belyser samtliga deltagare vara en ständig process. 
Samtliga deltagare anger att klienterna har krav i olika former, vissa högre krav och andra 
mildare krav. Högre krav beskrivs som akuta möten och insatser medan mildare krav går ut 
på att inleda ett telefonsamtal extra. Deltagarna uttryckte detta som en normal situation på 
grund av att de arbetar för klientens livssituation. Majoriteten av deltagarna upplevde att det 
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inte alltid fanns tid till hands för interaktion med klienter. Akuta ärenden bidrar till att 
samtliga deltagare inte kan förutse en dag på socialtjänsten på grund av fall som skall 
prioriteras före andra fall. Det är vanligt att ha uppföljningsmöten utifrån insatser som 
socialsekreteraren tillsatt med alla aktörer såsom klienten och klientens familj. Deltagarna 
belyser vikten vid interaktion med klienten och klientens familj för bästa möjliga utredning. 
Sker inte detta påvisar samtliga deltagare att ny utredning skall inledas på nytt. Enligt 
respondenterna kan det uppstå konflikter vid möten i verkligheten på grund av ovanstående 
fakta. För att försöka undvika dessa konflikter måste socialsekreterare vara inlyssnande och 
professionella i sitt sätt att prata och agera. Deltagarna anger att det inte alltid sker ett gott 
bemötande från klientens sida om ett beslut tagits som klienten inte anser vara rätt. Samtliga 
deltagare beskriver arbetet som en utmaning, att kunna hantera makt över andra och samtidigt 
ha en kvalifikation i sin roll som socialsekreterare. Känslor i samband med interaktion anger 
samtliga deltagare vara när deltagarna inte kan uppfylla klientens behov och krav.  
 
Positiva aspekter inom socialtjänsten 
Samtliga deltagare upplever att kollegorna är en positiv aspekt av arbetet. Gemensamma 
nämnare för samtliga deltagare var stödet kollegorna gav varandra och samarbetet mellan 
arbetsledare och socialsekreterarna i nästan varje situation. Det sker sällan konflikter mellan 
kollegorna på grund av att de anses vara ett självständigt arbete och alla deltagare har olika 
ärenden med olika klienter vars de alla har olika behov. Vid hjälp och stöd uttrycker samtliga 
deltagare att de kan vända sig till sina kollegor som en positiv aspekt av deras arbete. 
Samtliga deltagare anger att när de ser framgång i olika ärenden förändras sinnesstämningen 
helt. Vid klienthantering och problemsituationer uttrycker deltagarna att de kan vända sig till 
arbetsledaren inom enheten för vägledning och struktur. Deltagarna anger att situationer som 
kräver vägledning av arbetsledare alternativt kollegor sker på ett positivt sätt. Hantering av 
problemlösningar brukar lösa sig med hjälp av arbetsledaren och dess stöd. Deltagarna 
uttrycker att problem vid process handledningen alternativt problem vid ett beslutstagande 
ger arbetsledaren alternativt kollegor vägledning och struktur vilket bidrar till mindre stress 
hos deltagarna.  
 
Känsla av förståelse  
Ett flertal respondenter uttryckte att de kände empati mot klientens situation. Samtliga 
deltagare uttryckte blandade känslor runt frågan stress. Större andel av respondenterna 
upplevde att arbetsbelastningen inom respektive enhet leder till stress. Samtliga respondenter 
framhäver ett stort intresse till att arbeta med människor och har ett stort engagemang. 
Deltagarna belyser att klientens välmående sätts i fokus. En andel av respondenterna belyser 
hur svårt det är att avsluta en arbetsdag på grund av att ärenden samlas på varandra.  
Ett flertal respondenter uttryckte att de själva vet om att de har svårt att inte känna empati 
gentemot klienten. Detta belyser samtliga deltagare bidrar till att stresshanteringen blir svår 
att hantera.  
 
Känsla av hjälplöshet  
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Samtliga deltagare framhäver att en känsla av otillräcklighet uppstår vid situationer när de 
känner sig hjälplösa för sina klienter. Detta leder till att respondenterna känner sig stressade. 
Alla respondenter menar att de vill hjälpa till i den mån de går men ibland tar känslorna över 
när ingenting går framåt i processen. Känslor som otillräcklighet och osäkerhet tar över vid 
sådana situationer. Övervägande deltagare menar att de ser sina klienter som individer var för 
sig med styrkor och svagheter. Samtliga deltagare vet om att de har en tung arbetsbelastning 
inom enheten och att det är svårt att minska den arbetsbelastningen på grund av att nya 
ärenden kommer in. Den tunga arbetsbelastningen bidrar till en känsla av hjälplöshet. 
 
Tid och planering 
Samtliga deltagare uttryckte att de sällan lämnar arbetet utan att ha planerat morgondagen. 
Det krävs planering om vad som skall prioriteras först och vilka tider som skall anpassas för 
möten och dylikt. Samtliga deltagare anger att utan ett försök till planering skulle kroppen 
bryta ihop. De är väl medvetna om att planeringen inte följs fullt ut varje dag utan att det mer 
är som en trygghet för de personligen. På grund av ont om tid inom socialtjänsten nämner 
deltagarna att de upplever stöd från andra kollegor. Socialsekreterarna hjälps åt att avlasta 
varandra under tidspress, stress samt vid sjukskrivning. Samtliga deltagare anger att 
arbetsdagarna skiljer sig åt på grund av att tid och planering över arbetsdagen rubbas vid 
akuta möten och telefonsamtal. De anser att när tiden inte räcker till är det svårt att inte 
uppleva en känsla av stress. Detta kan bli en återkommande känsla av stress hos samtliga 
deltagare vid nedsatt planering och känsla av maktlöshet på arbetet. Vid stöd från kollegor 
och arbetsledare underlättar det kring känslan av maktlöshet.  
 
Negativa aspekter inom socialtjänsten 
Flera av deltagarna uppger att hot och våld är vanligt förekommande under arbetstid. En del 
respondenter upplever hot och våld utanför arbetet. Deltagarna anser sig själva vara offentliga 
inom ramen med deras klienter. Intensiva situationer belyser deltagarna vara när verbala hot 
alternativt verbala trakasserier uppstår. Respondenter arbetandes inom socialtjänsten enhet 
barn och ungdom anger vikten av att ta viktiga beslut mot familjer vars barn är placerade 
utanför hemmet som ett bidrag till att hot och våld sker. Deltagarna upplever vid 
beslutsfattande meningar att risk för konflikt kan uppstå. Samtliga deltagare anger att 
situationer som bidrar till aggressivitet hos klienter alternativt anhöriga skapar en negativ 
aspekt av stress. Den negativa upplevelsen bidrar till stress, brist på känslor samt 
påfrestningar hos samtliga deltagare. Fysiska och psykiska påfrestningar hos samtliga 
deltagare leder till att en del av arbetsuppgifterna inte blir gjorda på rätt sätt. Övervägande 
deltagare framhäver att negativ stress relateras till frustration och ändrad sinnesstämning. 
 
6.2 Fördjupad tolkning 
I detta avsnitt presenterar vi den fördjupade tolkningen som ett resultat av de teman som 
tidigare presenterats under den inledande tolkningen. Fördjupad tolkning är bearbetad med de 
begrepp som teorier som behandlats under teoretisk och begreppslig referensram. Med hjälp 
av Robert Karasek, Töres Theorell samt Richard Sennett har vi kunnat fördjupa vår 
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förståelse. Teorierna bidrog till en fördjupning av temana och med hjälp av vår förförståelse 
skapat en högre abstraktionsnivå. Teman vi kommit fram till är uppskattning av medarbetare, 
negativa faktorer inom socialtjänsten samt känslor för arbetet och klienter.  
 
Uppskattning av medarbetare 
Temat uppskattning av medarbetare är en totalisering av de inledande tolkningens teman 
positiv aspekt inom socialtjänsten och en del av temat tid och planering. Dessa två teman är 
relaterade till varandra genom uppskattning och stöd från kollegor alternativt arbetsledare. 
Temana lyfter fram att deltagarna är överens om att uppskattning av medarbetare gör arbetet 
smidigare och en aning bättre.  
 
Socialarbetare inom socialtjänsten arbetar i ett öppet rum med flera kollegor i närheten. Stöd 
och samarbete mellan kollegor pågår i en ständig process under arbetstid. Samtliga deltagare 
anger att stöttning och avlastning är en viktig del av arbetet för att undvika känslor av stress. 
Gemenskap mellan kollegorna inom socialtjänsten består av delade ärenden, uppföljningar, 
beslut och personliga händelser. Som ett resultat av detta bidrar det till ett starkt band mellan 
kollegorna. Självständighet är viktigt inom socialtjänsten för att dynamiken i relationen ska 
bidra till ömsesidigt givande och tagande mellan kollegorna. Från kollegors och arbetsledares 
sida krävs det stöd för att dynamiken skall fungera. Det råder en osynlig balans mellan 
självständighet och stöttning ständigt. Stöttning från kollegor och arbetsledare går att finna i 
S2:s uttalande där socialsekreteraren belyser att fokus ligger i att hjälpa socialsekreteraren 
framåt i utvecklingen av ett ärende.  
 
S2:  
 ‘’Vi har ju alla olika team på arbetet, fyra olika o alla har en teamledare och jag känner mig 
super trygg med mina kollegor och min arbetsledare då hon e jätte insatt i mina ärenden o 
vet exakt utvecklingen..bakgrunden av mina ärenden…hon har ett stort brukarfokus o hjälper 
mig i bedömningar o hon kan se på mig när jag e stressad..glad..ledsen..hon e mer än en 
teamledare’’. 
 
Citatet visar det sociala stöd författaren får från arbetsledaren. Det sociala stödet fungerar 
som ett skydd mot stress. Socialt stöd bidrar till att socialsekreteraren upplever en bättre 
hantering av svåra situationer med stöd från arbetsledare som vidare minskar uppkomsten av 
psykisk belastning relaterat till stress. S2 känner sig trygg i relationen till arbetsledaren samt 
upplever samhörighet. S2 känner sig uppmärksammad när arbetsledaren ger stöd vid behov 
och bättre hantering av socialsekreterares bedömningar. Stöd från arbetsledare anses vara en 
viktig faktor till att motverka arbetsrelaterad stress inom arbetet (Karasek & Theorell, 1990). 
Samtliga deltagare anger att det sociala stödet ses som en viktig aspekt av trivsel inom 
arbetet.  
 
Vid tidsbrist upplever samtliga deltagare stöd från kollegor. Kollegorna hjälps åt att avlasta 
varandra vid tidspress, akuta fall samt vid sjukskrivningar. När tid och planering inte räcker 
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till upplevs en känsla av stress hos samtliga deltagare. Respondenterna ger uttryck för hur de 
negativa, som anses vara tidsbrist, ligger i den positiva tanken kring att stöd från kollegor går 
att hämta. Arbetstagare med hög kontroll stimuleras av höga krav. Arbetstagare med låg 
kontroll och lite handlingsutrymme bidrar till en stressfaktor hos deltagarna. Lite 
handlingsutrymme bidrar till stress vilket leder till att utrymmet för att hantera kraven 
minskar. Vid högt stöd från kollegor upplever samtliga socialsekreterare hög kontroll. Vid 
lågt stöd från kollegor alternativt arbetsledare skapas en känsla av stress och detta leder till att 
utrymmet för hantering av arbetsuppgifter saknas (Karasek & Theorell, 1990). Stöttning från 
kollegor anger S5 vara en högre prioritering än stöttning från arbetsledare:  
 
S5 ‘’Jag går till de kollegor som jag känner mig tryggast med…pratar med dem o får ut lite 
frustration kring stressen jag befinner mig i…annars går jag till min arbetsledare och ber om 
en prioriteringslista för att veta vad ja ska ta tag i först ….sortera ut varför jag är stressad’’ 
 
Citatet visar det sociala stöd författaren främst får från sin arbetskollega. Som ovan sett 
vänder sig S5 främst till sin kollega för stöd när socialsekreteraren känner att kontrollen över 
arbetsuppgifterna är på väg att rubbas. För att inte kontroll över arbetsuppgifterna skall 
rubbas och framkalla en känsla av stress vänder sig S5 ytterligare till sin arbetsledare för att 
bibehålla kontrollen. I samband med detta uttrycker deltagarna att stöd från kollegor söks i 
första hand på grund av deras stabila relation till varandra i arbetsgruppen. Detta sker på 
grund av socialsekreterarna upplever bekvämlighet och har kollegor nära till hands. Enligt 
samtliga deltagare hjälper stöd från arbetsgruppen att minimera stressnivån samt ett stöd om 
att bibehålla kontrollen inom arbetet.  
 
Återkommande gemensamma nämnare bland deltagarna är stöd från kollegor och 
arbetsledares håll. Majoriteten bland deltagarna väljer att vända sig till kollegor för stöd i 
första hand. Nedan presenteras ett citat hämtat från intervjun där S4 uttrycker att stöd från 
arbetsledare leder till bättre välmående och struktur inom arbetet i form av prioriteringslistor. 
 
S4: ‘’Min arbetsledare hjälper mig att få ordning på vad jag skall göra...hon lugnar ner mig, 
pratar....diskuterar och gör en prioritetslista. Hon hjälper mig mer än gärna för att minska 
arbetet så att stress bördan inte ska bli större och tyngre än vad den redan är.. Generellt är 
de viktigt att arbetsledaren känner mig som person och att hon ser när jag är stressad och 
kan hoppa in utan att jag fysiskt måste visa att jag är stressad eller säga det med ord….man 
känner sig som en börda för arbetsledaren med ibland’’ 
 
Citatet visar S4 på den uppskattning från medarbetare som en viktigt samt trygg aspekt av 
arbetet. Ingen dag är den andra lik och beroende på vilken enhet det talas om ser dagen 
annorlunda ut. Alla informanter berättar att de inte lämnar sitt arbete utan att åtminstone 
skrivit ner eller tänkt ut hur morgondagen skall se ut. Detta varierade mellan svaren beroende 
på hur länge deltagarna arbetat inom socialtjänsten. Förståelse för att planeringen för dagen 
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inte alltid går som tänkt uttrycker samtliga deltagare var en viktig del i rollen som 
socialsekreterare. Vid planering av morgondagen sker en kontroll hos samtliga deltagare. 
 
Nedan följer ett citat av S6 som illustrerar att socialsekreterarna är medvetna om att dagarna 
ser olika ut. För att känna sig trygg i arbetsvardagen anger S6 i citatet nedan att hen behöver 
prata med sina kollegor och arbetsledare för planering av tid för att behålla kontroll på 
arbetet.  
 
S6: 
‘’Jag försöker alltid strukturera upp arbetet inför morgondagen för min egna skull..så jag vet 
vad jag skall prioritera och inte..en vanlig dag innehåller möten och telefonsamtal...även 
dokumentation. Jag vet att dagen kan ändras blixtsnabbt.. Det är lite varierande beroende på 
vilken enhet skulle jag säga..vi arbetar med olika fokus men ja skulle säga att jag kan få hjälp 
av kollegor om hinder uppstår eller om jag akut måste åka iväg till en ungdom och hantera 
ett akut ärende. De jag arbetar med skulle jag påstå vill hjälpa mig i min planering.’’  
 
Detta citat visar på den struktur samtliga deltagare uttrycker används för minimering av 
stress. Detta går att tolka som att socialsekreterarna anger att de får kontroll vid planering, 
stöd och struktur på grund av att kontrollen inte riktigt går att förutse inför nästkommande 
dag. Beroende på vilken enhet det talas om uppstår det akuta arbetsuppgifter vilket leder till 
att socialsekreterarna ibland måste släppa arbetet åt en annan kollega. Försök till kontroll 
pågår som en positiv aspekt inom socialtjänsten vilket bidrar till att kontrollen inte kan 
förutses. Pendlandet mellan socialsekreterare, kollegor och arbetsledare tolkar vi som en 
process vars socialt stöd mot varandra är en viktig aspekt vid behållning av kontroll. En 
arbetsledare har en högre befattning än arbetstagarna och i samband med krav/kontroll 
modellen har socialt stöd visat positiv effekt på tillfredsställelse på arbetet. Socialt stöd 
minskar risken för psykisk belastning enligt Karasek & Theorell (1990). Ovanstående citat 
tolkar vi utifrån valda socialsekreterares prioriteringar och tankar.  
 
Negativa faktorer inom socialtjänsten  
Temat negativa faktorer inom socialtjänsten är en totalisering av de inledande tolkningens 
teman syn på stress inom socialtjänsten, känsla av hjälplöshet, negativ aspekt inom 
socialtjänsten samt en del av temat tid och planering. Temana är relaterade till varandra 
genom en negativitet som visas inom socialtjänsten vilket presenteras nedan. Synen på stress 
inom socialtjänsten från inledande tolkning anger hur krav från olika håll uppstår samt att en 
känsla av hjälplöshet skapas vid tung arbetsbörda. Övergripande faktorer som hot och våld, 
krav, tung arbetsbörda, otillräcklighet samt hjälplöshet inom socialtjänsten anses vara 
negativa aspekter som nedan kommer att relateras till varandra. Viktiga negativa faktorer 
anses vara trakasserier, kränkningar, hög arbetsbelastning och stress relaterade till varandra. 
Informanterna ger en bild av den tunga arbetsbelastningen som råder samt hur stress inte 
alltid stannar kvar på arbetet.  
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Arbetsbelastningen är en stor orsak till stress bland socialsekreterarna. Samtliga deltagare 
upplever att de har olika uppgifter att göra om dagarna och att tiden inte räcker till. Samtliga 
deltagare upplever att den höga arbetsbelastningen bidrar till stress. En viktig aspekt av citatet 
som följer nedan är upplevelsen av inställningen med att kunna hantera flera arbetsuppgifter 
samtidigt. Hög arbetsbelastning medförde en sjukskrivning hos S2. Nedan följer ett citat från 
S2 som visar detta:  
 
S2: ‘’En tid satt vi med våra bärbara datorer och arbetade i datasalar…på toppen av de fick 
vi alla på min enhet x antal nya klienter med nya namn och nya ansikten. Det blev kaka på 
kaka. Jag bokade in 3-4 möten varje dag..gick med inställningen att jag klarar av 
allting…jag förstod inte hur stressad jag var förrän min kropp sa ifrån någon månad senare 
och där plötsligt hade jag fått bältros på grund av stress…det blev en väckarklocka för mig 
när jag blev sjukskriven av stress’’ 
 
Citatet visar den inställning S2 hade för att upprätthålla sina arbetsuppgifter. I början trodde 
S2 att hen skulle klara av den stora arbetsbelastningen. Efter en viss tid visade detta inte 
stämma eftersom kroppen sa ifrån på grund av en sådan hög stress. Att kunna upprätthålla 
kontrollen över arbetsuppgifterna bygger på en inställning hos S2 som vi visat ovan. Genom 
att arbeta passivt tolkar vi ovanstående citat till en situation relaterat till passivt arbete. Det 
passiva arbetet syftar på att psykisk belastning och sjukdomsrisk på grund av stressorer 
resulterar i psykisk påfrestning hos individen. Arbetssituationer med låga krav leder till att 
färre stressorer konfronteras (Karasek & Theorell, 1990). Samtliga deltagare uttrycker att 
deras välmående tas för givet vilket resulterar i att deltagarna drabbas av stress i form av en 
omedveten stress som smyger sig fram. Stress framkommer i situationer vid tung 
arbetsbelastning och visas som en fysisk och psykisk reaktion på kroppen vid tidsbrist. Det 
som förstärker upplevelsen av stress enligt Karasek & Theorell (1990) är när arbetsmängden 
är hög och att arbetet sker under tidspress.  
 
I samtliga deltagares vardag ingår akuta ärenden vilket leder till att socialsekreterarna måste 
prioritera det akuta före andra ärenden. Dessa akuta ärenden kan dyka upp när som helst och 
behöver inte bokas in i förväg. Samtliga tycker akuta ärenden leder till stress i samband med 
att de får planera om hela sin dag. Detta var ett ständigt återkommande problem deltagarna 
stötte på under sin arbetstid. Nedan visas ett citat med upplevelsen av de behov som finns vid 
prioritering av arbetet.  
 
S10: ‘’I vissa perioder vid extra stress blir det svårt att få tid och vi är högt belastade..många 
ärenden hos mig och varje socialsekreterare inom enheten. Ibland blir det svårt att hinna 
med...under vissa dagar kan akuta ärenden dyka upp och vi måste prioritera vissa fall och 
klienter mer än andra...de som skriker högst får tyvärr oftast mer uppmärksamhet.’’  
 
Citatet visar att S10 inte finner tid till att hinna med tidigare ärenden på grund av att akuta 
ärenden dyker upp vilket leder till att socialsekreterarna får prioritera vissa klienter mer än 
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andra. Ovanstående citat belyser att klienter som är mer utmärkande blir prioriterade. På 
grund av att det förekommer en hög arbetsbelastning drabbas socialsekreterarna av akuta 
ärenden vilket måste tas hand om omgående. Resultatet av detta blir att planeringen av dagen 
inte fullföljs. Som tidigare nämnt ses tid och planering som både positiv och en negativ 
aspekt. Samtliga deltagare uttrycker att tidsbrist övergår till en negativ stressfaktor i 
socialsekreterarnas vardag. Tidsbrist inom socialtjänsten råder vid höga arbetskrav samt låg 
kontroll. Detta relateras till en negativ reaktion hos individen i form av stress. Enligt Karasek 
& Theorell uppträder psykologiska krav på arbetet. Vid höga arbetskrav och låg kontroll ökar 
arbetsspänningen inom yrket. Akuta ärenden kan tillkomma oplanerat vilket leder till att 
samtliga deltagare uttrycker att stressnivån ökar. Detta leder till att individen känner en 
avsaknad av egen kontroll som leder till stress. (Karasek & Theorell, 1990). 
Socialsekreterarnas beslut grundar sig på SoL lagar och lagen om vård och unga. Vid en 
hjälplös situation inom socialtjänsten kan socialsekreterarna inte göra något enbart än att följa 
lagar vilket leder till att samtliga deltagare upplever stress av arbetet.  
 
Samtliga deltagare har under rådande omständigheter bevittnat situationer som omfattar hot 
och våld. Detta leder till att negativa känslor skapas vilket tar över situationen när våld och 
hot uppstår. Samtliga deltagare kunde relatera till att det uppstod hot och våld på arbetet i 
dess olika former. Citatet nedan speglar en bild av hot som sker verbalt. En viktig aspekt av 
citatet som följer nedan är upplevelsen av att hot och våld framkommer i olika former. Nedan 
följer ett citat från S9 som uttrycker detta:  
 
S9: ‘’Inte av min klient direkt så..jag arbetar med unga, det sker oftare med föräldrar vars, ja 
deras barn är i en utsatt position….på ett sätt förstår jag att dem blir arga o så..men ja flera 
gånger har jag känt mig hotad ..’’ 
 
Vi ställde följdfrågan: På vilket sätt? Vars S9 uttalat:  
 
 ’’Ja, de har varit över samtal också där man märker att det inte är ett hot i sig men att dem 
skriker, de e jättearga och hoppar på lite personligt och inte utifrån ens profession, bara 
liksom att de har en stark ilska o jag känner att jag måste backa för att inte göra situationen 
värre. Ibland får jag en förälder gåendes mot mig när jag slutat arbetet om jag exempelvis 
avslagit ett beslut...föräldrar och ja..anhöriga vet vilka vi är..då går man hem med en klump i 
magen. ’’  
 
Citatet anger att S9 upplever hot i form av verbala ord. Här ges en bild av arbetet på 
socialkontoret som beskriver hotfulla och stressfulla situationer. Informanterna uttrycker 
svårigheten med att beskriva vad trakasserier och våld är och i vilken mån de blir påverkade. 
Yrket socialsekreterare tar som tidigare nämnt beslut åt föräldrars vägnar samt kan 
tvångsomhänderta barn som inte anses vara i trygga hem och förhållanden. Samtliga 
respondenter har en utsatthet i vardagen med sina klienter på grund av att deltagarnas namn 
finns med i dokument och dylikt vilket bidrar till offentlighet inom arbetet. Majoriteten av 
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socialsekreterare vi intervjuade har berättat att det varit med om hotfulla situationer. Hot i den 
mån genom verbala ord eller trakasserier. Vi ställde frågan kring vad hot och våld kunde bero 
på. Samtliga deltagare vill bidra med hjälp till klienten i den mån det går vilket leder till att 
rådande lagar inom socialtjänsten inte kan förbises. Vid negativa nedslag och bedömningar 
uppstår det hot, trakasserier, stress och kränkningar mot socialsekreteraren. Samtliga 
deltagare upplever en känsla av otrygghet samt stress under arbetstid när de utsätts för hot 
och våld på arbetet.  
 
Majoritet av våra respondenter upplevde att arbetsbelastningen var hög och detta resulterade i 
att de hade svårt att avskilja arbete och fritid. Majoriteten av respondenterna hade svårt att 
lämna kvar arbetet och tog med sig stressen inom arbetet hem på grund av att tid inte räcker 
till. Mängden av arbete växer i ärenden hela tiden uttrycker samtliga deltagare.  
Citatet nedan speglar en bild av medvetenhet om känslor av stress följer med efter avslutad 
arbetstid. En viktig aspekt av citatet som följer nedan är att klientens livssituation påverkar 
socialsekreteraren. Nedan följer ett citat från S1 som uttrycker detta:  
 
S1: ‘’Ja vet att det är ett jobb men samtidigt som jag sa tidigare är jag en sådan person att 
jag tar åt mig o tar till om andras känslor…har jag haft ett jobbigt samtal där en klient 
kanske berättat något känslosamt för mig precis innan jag ska gå hem eller tycker något är 
jobbigt och jag inte hunnit så sitter jag och tänker på det hemma…eller liksom vissa saker 
hinner man inte göra över en dag som man tänker att man borde hunnit…’’ 
 
Citatet uttrycker att S1 upplever att tuffa samtal väcker känslor efter avslutad arbetstid. Detta 
leder i sin tur till att klientens negativa situationer drabbar socialsekreterarna känslomässigt. 
Engagemang mot klienten kan drabba socialsekreteraren negativt. Socialsekreteraren i 
ovanstående citat hamnar i en oförmåga att kunna förändra situationen på arbetet genom att 
tänka på arbetet hemma. S1 upplever en ökad stressnivå under tiden som respondenten är 
frånvarande från arbetet. 
  
I de intervjuer vi genomförde framkom det att flera socialsekreterare använde sig av 
problembaserade lösningar som resulterar att arbetet följer med hem. Sennett (1998) 
beskriver att det är viktigt att utnyttja tiden och vara effektiv för att få arbete gjort och att den 
anställda inte skall slösa sin tid på onödiga saker. Den höga arbetsbelastning som finns inom 
socialtjänsten bidrar till att deltagande socialsekreterare inte har utrymme för flexibilitet. Vi 
tolkar att samtliga respondenter inom socialtjänsten inom de tre olika enheterna vi använts 
oss av inte alltid kan fullfölja sin planering eftersom dagarna ser helt olika ut. Flexibilitet är 
kopplat till tidsplanering och för att de anställda skall vara flexibla krävs det möjligheter 
vilket sker med hjälp av strukturer och planering. Inom socialtjänsten har dessa 
socialsekreterare inte chansen att planera sitt arbete och vara flexibla eftersom det ständigt 
dyker upp akuta ärenden, psykisk belastning och avlastning. Misslyckande bidrar till en 
obalans mellan arbetslivet och den privata sfären. Detta leder till att det blir svårare för 
individen att hantera misslyckande i den mån att tiden inte räcker till i arbetslivet (Sennett, 
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1998). Nästa tema beskriver hur känslor för arbetet och klienter väcks vid interaktion med 
klienter.  
 
Känslor för arbetet och klienter 
Temat känslor för arbetet och klienter är en totalisering av de inledande tolkningens teman 
interaktion och känsla av förståelse. Dessa två teman är relaterade till varandra eftersom 
respondenterna talar om att interaktionen som sker mellan dem och klienterna väcker känslor 
av empati och stress. Under interaktionen med klienterna uppstår det behov och önskemål 
från klienternas sida. Samtliga deltagare tycker det är jobbigt när de inte kan ge den hjälp 
som klienten önskar och detta väcker negativa känslor hos socialsekreterarna. Detta leder till 
att socialsekreterarna brukar bli känslomässiga av att inte kunna uppfylla klientens behov och 
krav på grund av att det finns lagar och mallar att följa. Samtliga socialsekreterare vill 
erbjuda sina klienter hjälp men de tycker att hjälpen som socialtjänsten kan erbjuda har en låg 
standard som leder till att klienterna blir frustrerade. Detta leder i sin tur till att samtliga 
respondenter framhäver en känsla av otillräcklighet när de utsätts för en situation som de 
känner sig hjälplösa för. Detta uppfattas även som en stressfaktor bland samtliga 
respondenter som vi har intervjuat eftersom känslor tar över när ingenting går framåt i ett 
ärende. 
 
Samtliga respondenter vill uppfylla klienternas behov och krav men samtidigt kan de inte 
täcka upp alla behov och krav som klienten önskar på grund av lagar och mallar som de utgår 
ifrån. Samtliga respondenter önskar att få en mer nära relation till sina klienter än att bara 
göra klart ärendet och sedan är det slut. Citatet nedan speglar en negativitet i relation till 
behov och krav från klientens sida.  Majoriteten av deltagarna påverkas på ett negativt sätt 
när de inte kan ge den hjälp som önskas av klienten. Nedan kan vi tydligt utifrån S6 uttalande 
se detta: 
 
S6:“Mitt välmående drabbas ofta när jag inte kan ge den hjälp min klient behöver eftersom 
det finns olika lagar och regler jag måste följa. Det är vanligt att jag känner att jag inte 
räcker till när jag inte har möjligheten att ge den hjälp som behövs men samtidigt försöker 
jag att inte bli alltför påverkad… Men det är jobbigt för man vill göra allt för att klienten ska 
må bra. Ibland blir jag så stressad och mår dåligt eftersom jag inte kan ge den hjälp som 
behövs. Många gånger har jag känt att jag inte räcker till eller ibland misslyckas med mitt 
jobb… ” 
 
Citatet uttrycker att S6 drabbas på ett negativt sätt när hen inte kan uppfylla sina klienters 
behov eftersom det finns specifika lagar och regler att fullfölja. Detta leder till att samtliga 
deltagare upplever känslor av otillräcklighet på grund av att socialsekreteraren känner för sin 
klient. S6 menar att det ständigt dyker upp känslor av empati på grund av att möjligheten inte 
alltid finns där för att uppfylla klienternas behov. Majoriteten av deltagarna nämner att de vill 
vara med och stötta sina klienter i deras situation. När socialsekreterarna känner sig hjälplösa 
för klienternas livssituation uppstår en känsla av misslyckande och stress relaterat till att 
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välmående drabbas hos socialsekreteraren. Samtliga respondenter vill vara delaktiga i 
klientens liv och hjälpa till så att individen får bättre förutsättningar i livet. Vidare leder detta 
till att socialsekreterarna bär på känslor gentemot sitt arbete och för klienterna på grund av att 
de känner sig hjälplösa. För att lyckas med sitt arbete uttrycker samtliga socialsekreterarna 
behov av att uppfylla klientens krav för att det inte skall leda till misslyckande inom arbetet.  
Samtliga deltagare vill ge allt klienterna önskar och är i behov av. Vidare leder detta till att 
samtliga deltagare skall förhålla sig till arbetets riktlinjer och lagar. Engagemang för sina 
klienter och arbetet bidrar till ett försämrat välmående hos socialsekreterarna vilket väcker 
känslor av otillräcklighet. Samtliga deltagare uttrycker att detta är en stressfaktor inom 
socialsekreterarens vardag. När individen känner otillräcklighet till sitt arbete och klienter 
leder det till att individen misslyckas i sitt arbete. Socialsekreterare upplever att den psykiska 
fixeringen och skammen ökar när samtliga deltagare inte hinner vara involverade i klientens 
liv alternativt uppfylla dess behov. Detta leder till känslor av misslyckande hos samtliga 
socialsekreterare. Vi tolkar vidare detta till att socialsekreterarna känner att den inre 
monologen “jag duger inte” tar över. Utifrån Sennett tolkar vi att socialsekreterarna istället 
bör tala öppet om misslyckande i arbetet samt framgång som vidare bör resultera i att 
misslyckande inte skall ses som en negativ aspekt. Framgång och misslyckande bör 
kombineras för bättre förutsättningar inom arbetet (Sennett, 1998).  
 
2 respondenter uttrycker att arbetet skall stanna på arbetet och inte tas med hem. Samtliga 
respondenter uttrycker att det är viktigt att kunna skilja på arbete och fritid på grund av att en 
del respondenter ser arbetet som ett arbetet och inget mer. Samtliga respondenter känner 
empati för sina klienter. Citatet nedan speglar en bild av att en del av respondenterna inte 
upplever att stress följer med hem efter arbetstid. Nedan kan vi tydligt utifrån S3 uttalande se 
detta: 
 
S3 “Jag tänker faktiskt inte på jobbet hemma, jag har enkelt för att stänga av. Jag gör så gott 
som det går och sen kan jag inte göra mer. När jag är stressad stänger jag in mig i mitt 
kontor och jobbar och gör klart. Tiden räcker inte till och det är inte mitt fel när man får 
flera ärenden att ta hand om. Jag tycker synd om en del klienter, men jag kan inte göra så 
mer”  
 
Citatet uttrycker att S3 inte tänker på arbetet och sina klienter utanför arbetsplatsen men ändå 
känner hen sig stressad på arbetet. När respondenten lämnar arbetet för dagen har 
socialsekreteraren enkelt för att stänga av sina känslor kring arbetet. Socialsekreteraren 
uttrycker även att hen har enkelt för att hantera stress utanför arbetet eftersom 
socialsekreteraren inte ser något fel i att tiden inte räcker till för att få alla arbetsuppgifter 
gjorda. Ovanstående citat visar att S3 känner empati för sina klienter och samtidigt accepterat 
arbetssituationen. Samtliga respondenter har en känsla av att stress alltid kommer finnas inom 
arbetet.  
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Det framgår tydligt att majoriteten av våra respondenter arbetar för att göra sitt bästa för sina 
klienter. Majoriteten av deltagarna uttrycker mer empati för arbetet och klienter än vad 
resterande deltagare uttrycker. Majoriteten av deltagarna var djupare i berättandet medan en 
andel av deltagarna resulterade i att vi fick ställa fler följdfrågor för djupare svar. Samtliga 
deltagare med hög empati uttryckte en stark känsla för sitt arbete och klienter vilket 
resulterade i mer arbetsrelaterad stress i deltagarnas vardag. Det förekom djupare svar av 
majoriteten av deltagarna med hög känsla och förståelse för arbetet. I samband med detta 
förekom det svar av en mindre andel deltagare som inte visade lika höga känslor. Citatet 
nedan speglar en bild av att S5 uttrycker klientens behov och krav inte alltid kan tillgodoses. 
Nedan kan vi tydligt utifrån S5 uttalande se detta: 
 
S5 “Jag brukar bli väldigt ledsen när jag gör så gott jag kan och inte kan uppfylla 
klienternas behov och krav...Jag försöker så gott jag kan och blir väldigt ledsen när jag inte 
kan erbjuda en klient den hjälp som önskas. Jag vill vara engagerad i klientens liv för att 
klienten ska må bra, det tar på mig när klienter får avslag, jag önskar jag kunde göra mer. 
Jag mår väldigt av det och brukar ofta tänka på mina klienter utanför jobbet och ibland 
jobbar jag över för att ärenden ska gå framåt fort. Det är väldigt stressigt eftersom man vill 
kunna hinna med alla klienter trots att tiden inte alltid räcker till för det dyker ständigt upp 
något som kommer i vägen.” 
 
Citatet uttrycker att S5 upplever känslor av otillräcklighet och stress när hen inte kan hjälpa 
sina klienter. Här framgår det tydligt att respondenten är engagerad i arbetet och gentemot 
sina klienter på grund av att på bästa sätt stötta och uppfylla klientens behov. Vid minimering 
av handlingsutrymmet formar det en känsla av stress hos samtliga deltagare som resulterar i 
att klientens krav uteslutes. Detta leder i sin tur till att socialsekreteraren påverkas 
känslomässigt av klientens tillstånd och har svårt för att skilja på arbete och fritid. I samband 
med att deltagarna vill hjälpa sina klienter resulterar detta vidare i att mer stress framkallas i 
socialsekreterarens vardag. Utifrån ovanstående fakta ökar krav och den psykiska 
belastningen hos socialsekreterarna. Fenomenet stress relaterat till engagemang var vanligt 
hos samtliga deltagare. De höga arbetskraven är relaterade till stress enligt Karasek & 
Theorell. Krav/kontroll modellen förutsäger att arbetsspänningen är hög vid höga arbetskrav. 
Modellen är kopplad till psykisk belastning hos individen inom arbetet (Karasek & Theorell, 
1990).  
 
Majoritet av deltagarna upplever högre känsla för arbetet relaterat till empati än resterande 
deltagare vilket vi har exemplifierat utifrån S3 och S5:s uttalanden. Deltagare upplever inte 
samma känslor relaterat till arbetet och klienterna. Respondenter med mindre engagemang 
riktat mot arbetet var inte lika engagerade i arbetet och klienterna på grund av att de ansåg att 
arbetet var ett arbete och de hade accepterat att arbetssituationen såg ut som den gjorde. Detta 
går att koppla till Sennetts begrepp likgiltighet vilket innebär att arbetaren inte är engagerad i 
sitt arbete. Detta kan bero på att socialsekreterarna inte har ett starkt förtroende för sitt arbete 
på grund av att arbetsbelastningen och att tiden inte räcker till. Detta har bidragit till att dessa 

38 
 



två socialsekreterare har valt att avskärma sig och handla likgiltigt mot andra individer och 
sitt arbete. Socialsekreterarnas arbete kan ske på en ytlig nivå eftersom de inte är ute efter ett 
ömsesidigt engagemang för sitt arbete och organisation. Deltagarna är tydliga med att 
avskärma sig till vad som är arbete och vad som är fritid. När individer endast är där för att 
jobba och tjäna pengar ökar risken för att systemet aldrig kommer att kunna behålla 
legitimitet i längden (Sennett, 1998:206). 
 
6.3 Huvudtolkning 
Temana under inledande tolkning och fördjupad tolkning ligger till grund för vår 
huvudtolkning som skär igenom alla tidigare tolkningar och presenterar en helhetsbild av 
datamaterialet. Utifrån teoretisk och begreppslig referensram för studien och vår förförståelse 
som utvecklats under studiens gång kan vi presentera en helhetsbilden av fenomenet 
arbetsrelaterad stress. För att få en helhetsbild av fenomenet har vi bundit samman tidigare 
tolkningar för att vidare skapa en omfattande tolkning. Vi kommer nedan presentera helheten 
av alla delar från analys materialet.  
 
Olika aspekter av stress i socialsekreterarens vardag 
Stress för samtliga socialsekreterarna är när kontroll över arbetet brister. Övergripande 
negativa faktorer bidrar till stress för socialsekreterarna som anses vara hot och våld, tung 
arbetsbelastning, brist på kontroll över arbetet samt misslyckande över arbetet. Aspekter som 
visar sig vara positiva vid stressrelaterade situationer är stöd från kollegor och arbetsledare. 
Vår huvudtolkning leder till att stress vid situationer med socialt stöd för socialsekreterarna 
blir hanterbara medan stress relaterat till negativa faktorer ses som svårare att hantera. Det 
visade sig att en andel deltagare är mer engagerade inom sitt yrke än andra deltagare. 
Engagerade deltagare valde vid flera tillfällen att jobba övertid för att arbetet skall försöka bli 
gjort och gå framåt. Deras engagemang gjorde att de kände empati för sina klienter och 
resulterade i att socialsekreterarna vid flertal tillfällen tänkte på sina klienter och arbetet 
utanför arbetstid vilket slutligen ledde till stress. Deltagarna hade en känsla av förståelse för 
sina klienter och ville vidare alltid försöka uppfylla deras behov och krav. De försöker alltid 
ta till sig kraven och behov samt omfamna dem. . Krav framkallar stress i arbetet eftersom 
socialsekreterarna känner att de misslyckas med sitt arbete och att tid inte räcker till för 
klientens krav. Krav från klienter bidrar till arbetsrelaterad stress. Mindre andel av deltagarna 
som kände sig stressade över arbetet hade det enklare att hantera stressen på grund av att de 
upplever kraven från klienten som hanterbara.  
 
Samtliga deltagare upplever att med hjälp i form av avlastning och stöd från kollegor 
alternativt arbetsledare minimerar känslan av stress. I samband med detta genomförs 
planering, stöttning och uppskattning. Samtliga deltagare uttrycker att det sociala stödet 
fungerar som ett skydd på arbetet för att dämpa känslor av stress. Av de 10 respondenterna vi 
intervjuade var det möjligt att utläsa att socialsekreterarna sökte stöd hos sin kollegor vid 
känsla av stress. Vidare påvisas det genom att deltagarna berättat i vilken form av stöd de 
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sökt till. Kollegor och arbetsledare är en trygghet för samtliga deltagare att vända sig till vid 
stressfyllda situationer och problem.  
 
När känslor av stress framträder i socialsekreterarnas vardag upplever samtliga respondenter 
att de förlorar kontroll över arbetet. De förlorar kontroll över arbetet på grund av hög 
arbetsbelastning samt akuta ärenden som dyker upp. Samtliga deltagare anger att tiden inte 
räcker till och att planeringen inte alltid fullföljs på grund av akuta ärenden, sjukskrivningar 
samt andra avlastningar i arbetet. Deltagarna befinner sig i en stressig och påtaglig 
arbetssituation med hög arbetsbelastning. Vidare resulterar detta i att stöd från kollegor och 
arbetsledare blir ett ständigt sökande för att socialsekreterarna skall kunna hantera stressen på 
arbetet. Att hjälpa varandra och stötta varandra inom arbetet hör ihop med Karasek teori om 
socialt stöd. Socialt stöd innebär stöd från ledning och medarbetare på arbetet. Sociala stöd på 
arbetet mellan kollegor och arbetsledare dämpar negativa arbetsrelaterade problem.  
 
Negativa faktorer inom socialtjänsten ger en bild av bakomliggande orsaker till stress på 
arbetet. När våld och trakasserier uppstår i mötet med klienter alternativt anhöriga måste 
respondenten lägga ned sin tid på att lösa problemet samtidigt som den har andra saker att 
göra under en viss begränsad tidsram. Detta leder till att socialsekreterarna får flera 
arbetsuppgifter att göra och att tiden inte räcker till. Stress är som tidigare definierat de 
anpassningar i kroppens funktioner som framkallats av psykiska eller fysiska påfrestningar.  
 
Samtliga deltagare belyser att stress inom arbetet är en bidragande aspekt av att 
yrkesengagemanget rubbas. Samtliga deltagare visar ett stort engagemang för arbetet inom 
socialtjänsten på grund av att deltagarna själva uttrycker att hög arbetsbelastning råder. 
Parallellt med deltagarna framkom det skillnader hos samtliga deltagare kring upplevelsen av 
hur stress framkommer inom socialtjänsten. Detta leder i sin tur till att planering och struktur 
spricker vilket bidrar till att samtliga socialsekreterare efter arbetstid spekulerar kring hur 
strukturen kunnat ske annorlunda. Vi kan tolka handlingsutrymmet inom socialtjänsten och i 
socialsekreterarnas roll som en svårighet för socialsekreterarna att hitta en balans mellan 
arbete och privatliv. Handlingsutrymmet är fritt i den mån att deltagarna strukturerar upp 
arbetet själva och försöker hålla sig till en tidsplan, samtidigt som detta sker skapar det en 
svårighet för socialsekreterarna att förbli flexibla då deras klienter alla är olika individer. Den 
trygghet som skapas av försök till struktur och planering möjliggör för flexibilitet. Vi tolkar 
det som att handlingsutrymme inom socialtjänsten är viktigt och att handlingsutrymmet 
skapar hinder för flexibilitet.  
 
I detta stadie följs vår huvudtolkning av förståelse för arbetet som uppstår hos samtliga 
socialsekreterare. Utifrån inledande tolkning och fördjupad tolkning är det ett faktum att 
socialsekreterarna ständigt befinner sig i interaktion med sina klienter. Detta stadie visar att 
samtliga deltagare vill vara med och hjälpa sina klienter för deras välmående fastän 
arbetstiden inte räcker till. Höga krav ställs från klientens håll som vidare resulterar i att 
socialsekreterarna inte kan ge den hjälp som önskas samtidigt som tiden inte räcker till. Inom 
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socialtjänsten följs lagar och riktlinjer vilket bidrar till att ännu högre känsla av förståelse 
alternativt empatiförmåga skapas. Samtliga deltagare vill uppnå en känsla av förståelse till 
klienten i fråga vilket resulterar i att deras arbetssituation drabbas till en följd av stress och 
tung arbetsbelastning. I detta stadie relateras negativa faktorer till förståelse för arbetet 
alternativt empatiförmåga. När fler ärenden samt akuta situationer sker samtidigt och 
samtliga deltagare har ett val att göra bör de se efter vad som skall prioriteras först. 
Socialsekreterarna arbetar med prioritering och bidrar till att dagarna inte är sig lika varje dag 
inom de olika enheter vi studerat. Beroende på vilken enhet som studeras i detta stadie anger 
samtliga deltagare att vid akuta ärenden rubbas planeringen för dagen och ny prioritering 
görs.  
 
Temat känslor för arbetet och klienter bidrar till att samtliga deltagare väljer att arbeta övertid 
för att hjälpa klienten i den mån det går. Socialsekreterarna framhäver en känsla av 
otillräcklighet vid vissa tillfällen som resulterar i stress. När arbetsprocessen inte går framåt 
tar känslorna ibland över och en känsla av otillräcklighet uppstår. Individen frågar sig själv 
vad som kunnat gjorts bättre och hur struktureringen av arbetet kan förbättras. Dessa 
situationer går att knyta an till Richard Sennetts begrepp misslyckande där socialsekreterarna 
känner en psykisk fixering till arbetet. Vår huvudtolkning utgår från majoriteten av samtliga 
deltagare. Socialsekreterare handlar likgiltigt mot andra individer samt sitt arbete. Slutgiltiga 
målet för vår huvudtolkning är att majoriteten av deltagarna har ett stort engagemang för sitt 
arbete inom socialtjänsten där övergripande negativa aspekter som tung arbetsbelastning, 
brist på kontroll samt känsla av otillräcklighet bidrar till stress hos socialsekreterarna.  
 
Sammanfattning av resultat 
Samtliga deltagare beskriver att det finns olika negativa faktorer som påverkar deras 
arbetssituation och stressen som finns i socialtjänsten. Övergripande faktorer som bidrar till 
stress är hot och våld, hög arbetsbelastning, brist på kontroll samt misslyckande i relation till 
arbetet. Positiva faktorer relaterat till socialtjänsten har visat sig vara stöd från kollegor och 
arbetsledare. Huvudtolkningen leder till att situationer med stress kan med hjälp av socialt 
stöd blir mer hanterbara medan situationer med negativa faktorer ses som svårare att hantera. 
Sammanfattningsvis har vi utifrån vår analys av socialsekreterares upplevelse av 
arbetsrelaterad stress kommit fram till en huvudtolkning med hjälp av inledande tolkning och 
fördjupad tolkning. Den inledande tolkningen resulterade i sju teman som relaterades till 
olika faktorer av stress på arbetet. De teman vi fick fram i den inledande tolkningen var syn 
på stress inom socialtjänsten, interaktion, positiv aspekt inom socialtjänsten, känsla av 
förståelse, känsla av hjälplöshet, tid och planering samt negativ aspekt inom socialtjänsten. 
Efter vi skapat oss en helhetsbild av intervju transkriptioner gick vi vidare till fördjupad 
tolkning. Detta ledde till att våra sju teman blev tre teman på en högre abstraktionsnivå. De 
teman vi kom fram till i fördjupad tolkning var uppskattning av medarbetare, negativa 
faktorer inom socialtjänsten och känslor för arbetet och klienter. Vår huvudtolkning 
presenterar en helhetsbild av vårt datamaterial. Huvudtolkning av det slutgiltiga resultatet 
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utifrån inledande tolkning och fördjupad tolkning resulterade i temat “olika aspekter av stress 
i socialsekreterarnas vardag”.  
 

7. Diskussion  
 

Resultat i relation till syfte och frågeställning 
Denna studies syfte har varit att undersöka kring en djupare förståelse för arbetsrelaterad 
stress inom socialtjänsten. Studiens syfte var att bredda förståelsen kring fenomenet stress 
med hjälp av frågeställningen Hur upplever socialsekreterare arbetsrelaterad stress inom 
socialtjänsten? Frågeställningen blir besvarad genom att resultatet visar att bidragande 
negativa aspekter bidrar till stress hos socialsekreterarna inom socialtjänsten och hanteras av 
positiva aspekter vilket blir en del vår huvudtolkning. Vår slutgiltiga huvudtolkning visar att 
majoriteten av samtliga deltagare visar engagemang för sitt arbete inom socialtjänsten och att 
socialsekreterarna drabbas av negativa aspekter i följd av tung arbetsbelastning, hög kontroll 
samt hot och våld. I enlighet med studiens syfte och frågeställning kan inte studiens resultat 
generaliseras till en större population i samhället. Med hjälp av intervjuer hos samtliga 
deltagare i mellan Sverige har vi kunnat uppnå studiens syfte som var att bredda förståelsen 
för hur socialsekreterare upplever den arbetsrelaterade stressen. Vi undersökte denna studie 
med hjälp av hermeneutik eftersom det skulle gav en djupare förståelse för arbetsrelaterad 
stress med hjälp av dialogiska intervjuer.  
 
Med hjälp av stöd från kollegor och arbetsledare blir arbetet mer hanterbart. Utifrån vår 
analys av socialsekreterares upplevelse av arbetsrelaterad stress har vi kommit fram till en 
huvudtolkning med hjälp av inledande tolkning och fördjupad tolkning. Studiens resultat 
lägger vikt på att bidragande negativa aspekter leder till stress inom arbetet hos 
socialsekreterarna. Negativa aspekter anses vara hot och våld, hög arbetsbelastning, känsla av 
otillräcklighet samt brist på kontroll. Beroende på de förutsättningar som råder inom arbetet 
ser arbetsbelastningen och stress olika ut hos samtliga deltagare. Vilket stöd som finns från 
arbetsledare och högre ledning är en faktor som har betydelse för hur hög arbetsrelaterad 
stress socialsekreterare upplever på sin arbetsplats. Socialt stöd anges vara en bidragande 
positiv aspekt inom socialtjänsten. Socialt stöd från både kollegor och arbetsledare ses som 
en viktig aspekt av yrket socialsekreterare. Vikten av en medvetenhet att kunna återhämta sig 
efter arbetstid krävs för att socialsekreterarna inte allt mer skall känna stress på fritiden. 
Nedan följer en diskussion av studiens resultat i relation till tidigare forskning, i relation till 
teoretisk och begreppslig referensram, metodreflektion, forskningsmässiga risker samt 
studiens samhällsrelevans och förslag på vidare forskning 
 
Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 
Socialsekreterarnas arbetsuppgifter inom socialtjänsten ses som en av de viktigaste 
uppgifterna i samhället (Pia Tham & Deborah Lynch, 2014). Resultatet visar att våra 
respondenter förstår vilken roll de utövar samt anger att de förstår innebörden och känslorna 
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av att ta trygga beslut åt barn som inte har föräldrar till hands att göra det. Inom socialtjänsten 
enhet barn och ungdom visar resultatet i förhållande till tidigare forskning att barn och 
ungdom är en enhet med svåra fall att ta sig an vilket relateras under studiens gång till hög 
arbetsbelastning. Utifrån samtliga studier av tidigare forskning anger forskarna att 
stressrelaterade sjukdomar dras till socialtjänsten vilket bekräftas av våra respondenter i 
resultatavsnittet. Stress och hög arbetsbelastning bidrar med negativa faktorer hos 
socialsekreterarna och en känsla av otillräcklighet. Mestadels tidigare forskning tenderar på 
att endast fokusera på de negativa inom socialtjänsten med fysiska och psykiska bidragande 
faktorer. Positiv aspekt som visats i tidigare forskning är socialt stöd från kollegor och 
arbetsledare vilket ytterligare bekräftas av våra respondenter i resultatavsnittet. I samband 
med hantering av arbete är socialt stöd viktigt. Flera studier inom tidigare forskning har 
noterat att stöd är en viktig faktor för att minska arbetsspänningar genom stödjande relationer 
med andra (Collins, 2008). Stöd i socialt arbete sker genom kollegor och arbetsledare vilket 
bekräftas i resultatet. Socialarbetare söker stöd på grund av praktiska skäl, nämligen 
rådgivning och känslomässiga skäl. Personen vill få moraliskt stöd, sympati och förståelse.  
 
Socialarbetare känner stress på grund av deras krävande yrke (Blomberg et.al, 2015). Ett 
faktum vi kan konstatera är att socialsekreterare blir påverkade av klienter genom olika 
situationer som felaktig förståelse, hot o våld, trakasserier samt överväldigande känslor till 
klienten vilket bidrar till arbetsrelaterad stress. Försvagad positiv känsla mot klienter bidrar 
till negativa aspekter under arbetstid. Socialarbetare arbetandes med lagstadgade 
organisationer med olika praxis samt med resursbegränsningar vilket våra socialsekreterare 
utgår från bidrar till detta. Lagstadgade praxis används och de inte kan gå utanför ramen 
kring detta för att hjälpa klienten ytterligare. Det är krav på att lagen skall följas inom 
socialtjänsten. Bättre fördelning mellan krav och kontroll bör utvecklas för vidare minskning 
av stress inom offentlig sektor (Barck Holst et. al 2017). Socialsekreterarna visar resultat på 
att planering inte alltid fullföljs och att tanken av planering och struktur inför morgondagen 
finns där. Övrigt indikerar vårt resultat i att det handlar om en större aspekter än tid och 
planering inom socialtjänsten för att arbetsrelaterad stress skall kunna hanteras. Det handlar 
snarare om att med hjälp av organisationen hjälpa klienter för deras välmående fastän 
arbetstiden inte räcker till och arbetsbelastningen är hög. Negativa faktorer bidrar till att 
arbetsbelastningen blir hög och vi kan därmed ta för givet genom resultatet att hot och våld, 
obalans mellan arbeten samt trakasserier bidrar till hög arbetsbelastning inom socialtjänsten. 
Trakasserier pågår återkommande under en längre period och kan påverka individens 
välbefinnande (Brian Littlechild, 2005). Utsattheten för socialsekreterare på arbetet anses 
vara hög som tidigare forskning visar och resultatet bekräftar detta. Resultatet stöds i tidigare 
forskning som visar att de negativa aspekter inom socialtjänsten spelar en övervägande roll 
som faktorer bidragande till arbetsrelaterad stress. Med hjälp av vår studie och tidigare 
forskning ser vi mönster kring hur arbetsbelastning kopplat till stress sker inom socialtjänsten 
och dess olika enheter. 
 
Studiens resultat i förhållande till teoretisk och begreppsliga referensram 
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Vi har valt teorier efter uppsatsens grundtankar. Utgångspunkten var att förstå upplevelsen 
arbetsrelaterad stress inom socialtjänsten.  Resultat pekar på att arbetsrelaterad stress 
framkallas av olika faktorer. Vi valde därför Robert Karasek & Töres Theorell för att ta reda 
på hur socialt stöd och krav/kontroll modellen kan relateras till arbetsrelaterad stress. 
Studiens resultat pekar på att negativa aspekter av stress uppstår inom arbetet vilket teorin 
belyser likaså. Richard Sennetts teori är en del av diskussionen som baseras på den teoretiska 
och begreppsliga referensramen eftersom vi kunde koppla samman material som framkommit 
under genomförandet av intervjuerna. 
 
Mekanismer som påverkar välbefinnandet genom sociala relationer på arbetet är emellertid 
olika. Teoretiska och begreppsliga ramverket anger modeller för psykosociala 
arbetsstrukturer och stressrelaterade sjukdomar. Karasek och Theorell tyder på att höga 
arbetsuppgifter och låg kontroll av arbetet relateras till stress. Vid hög arbetsbelastning bidrar 
det till negativa reaktioner samt stress som uppträder på arbetet. Modellen krav/kontroll 
förutsätter att arbetsspänningen ökar vid höga arbetskrav och låg kontroll över arbetet. Minst 
optimala arbetssättet för arbetstagares mående är höga arbetskrav, låg kontroll med lågt stöd 
(Karasek & Theorell, 1990).  
 
Obalans mellan krav och kontroll leder till stress i form av psykisk belastning. Som tidigare 
nämnt klarar personen med stort handlingsutrymme av höga krav utifrån krav/kontroll 
modellen. Modellen anger vidare att socialsekreterare med mindre handlingsutrymme leder 
till känsla av stress och minskad kontroll över arbetet. Låg kontroll samt lågt 
handlingsutrymme bidrar till stress vilket modellen krav/kontroll anvisar. Dessa två olika 
typer av kontroll anger Karasek & Theorell vara centrala inom arbetet. Låg kontroll som 
utövas under arbetstid leder till att socialsekreteraren upplever stress. Vid arbetsuppgifter som 
kräver akuta ärenden och plötsliga förändringar leder det till minskad kontroll över 
arbetsdagen och låg kontroll av arbetet. Psykisk belastning hos samtliga socialsekreterare 
förekommer när det råder en obalans mellan arbetsuppgifter och akuta ärenden vilket 
bekräftas i resultatet. 
 
Passiva arbetet är ett psykosocialt arbetsproblem som Karasek och Theorell beskriver med 
hjälp av krav/kontroll modellen. Inom det passiva arbetet ingår en sjukdomsrisk på grund av 
stressorer som resulterar i psykisk belastning på individen. Detta bekräftas i resultatet med 
hjälp av respondentens uttalande om att vid tillfällen med hög arbetsbelastning smyger sig 
stress omedvetet fram vilket leder till påfrestningar hos socialsekreterarna. Detta leder till 
sjukskrivning när arbetsmängden är hög samt sker under tidspress. Vidare relateras detta till 
bidragande aspekter av stress. Resultatet stöds i det teoretiska och begreppsliga ramverk av 
Karasek och Theorell som anger att den psykiska belastning som sker på socialsekreteraren 
bidrar till sjukskrivning var vi kan se mönster mellan stress, psykisk belastning samt negativa 
faktorer relaterat till krav/kontroll modellen.  
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Känslan av stress förknippas med Karasek och Theorells krav/kontroll modell. I det 
teoretiska ramverket talas det om att socialt stöd från arbetsledare och kollegor visat en 
positiv effekt på tillfredsställelse på arbetet. Teoretiskt och begreppsligt ramverk visar att 
höga arbetskrav och låg kontroll utifrån Robert Karasek och Töres Theorell visat att socialt 
stöd minskar risken för psykisk belastning och sämre arbetstillfredsställelse vilket även 
bekräftats i resultatet. Resultatet visar på att en positiv aspekt inom socialtjänsten anses vara 
stöd från kollegor och arbetsledare. Stöd i den mån det går och hjälp med ärenden samt 
klienter. Socialt stöd enligt Karasek & Theorell inom arbetet avser hjälpsam social 
interaktion från kollegor och arbetsledare.  
 
Inom socialtjänsten pågår en ständig planering inför kommande arbetsdagar samt möten med 
samtliga klienter. Samtliga deltagare anger i resultatet att planeringen inte fullföljs varje dag 
på grund av akuta ärenden som dyker upp. Vi tolkar resultatet som att socialsekreterarna gör 
sitt bästa för att hinna med arbetsdagen samt försöker vara flexibla i den mån det går. Inom 
arbetet uppstår det hinder som bidrar till att flexibiliteten rubbas. Tid och planering fullföljs 
inte på grund av hinder som uppstår på arbetet. För att socialsekreterarna ska bibehålla 
flexibiliteten krävs det möjligheter av hjälp med struktur och arbete. Detta bekräftas i 
resultatet vars socialsekreterare vänder sig till arbetsledare alternativt kollegor för bättre 
planering som vidare resulterar i att flexibiliteten blir kvar. Vi tolkar studiens resultat i 
förhållande till teoretisk och begreppslig referensram som en svårighet för socialsekreterarna 
att hitta en balans mellan arbete och privatliv. Sennett talar om den nya kapitalismen som 
handlar om att människors privatliv blir påverkade av arbetslivet som präglas av flexibilitet. 
Genom att vara flexibel som socialsekreterare är det enkelt att kunna anpassa sig till rådande 
omständigheter inom arbetet för minskning av stress. För att en anställd skall anses vara 
flexibel krävs det möjligheter vilket sker med hjälp av strukturer och planering som bekräftas 
i resultatet finns emellanåt.  
 
Den generella slutsats vi drar utifrån teoretisk och begreppslig referensram kopplat till 
studiens resultat är att sociala stödet är av yttersta vikt för att socialsekreterarna ska uppleva 
en minimerad känsla av stress. Teoretiskt och begreppslig referensram visar att en psykisk 
fixering sker hos individen och skammen över att misslyckas ökar. Misslyckande framgår 
enligt Sennett av en tabubelagd känsla av att misslyckas eftersom arbetaren försöker dölja 
misslyckande. Vi kopplar begreppet misslyckande till resultatet och belyser att det är av 
yttersta vikt att människor talar om misslyckande och snedsteg öppet för att andra skall ta 
lärdom utav det. Resultatet belyser att majoriteten av respondenterna upplever en 
arbetsrelaterad stress som följer med efter arbetsdagens slut vilket bidrar till en obalans 
mellan arbete och privatliv. Det finns kopplingar mellan teoretiskt och begreppslig 
referensram och den empiri som respondenterna delat med sig av som tydliggör att arbetet 
inte sker på en djup nivå. Vi kopplar detta till resultatet som anger att vissa socialsekreterares 
ömsesidiga engagemang visas tydligare medan andras ömsesidiga engagemang visas på en 
ytlig nivå relaterat till arbetet. På grund av den höga arbetsbelastningen och stressen som 
pågår inom socialtjänsten är efterfrågan för socialt stöd hög. Socialsekreterarna vi valt att 
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intervjua upplever emellanåt arbetsbelastningen som hanterbar vid stöd av kollegor och 
arbetsledare. Det sociala stöd som råder inom arbetet upplever socialsekreterarna att allt fler 
ärenden tilldelas till var och en och stressnivån ökar. Vid de tillfällen som brist på socialt stöd 
rådet är vår generella slutsats att stressnivån kommer förbli på samma nivå alternativt ökar 
ännu mer.  
 
Metodreflektion 
Vid val av metod var vi till en början inte enade kring vilken metodansats vi skulle välja. Vid 
senare omtanke ansåg vi att hermeneutik var ett bra val för att nå en djupare förståelse för 
arbetsrelaterad stress inom socialtjänsten. Vi anser att hermeneutik till en början var en svår 
metod att utgå från på grund av att vi inte såg en fast struktur. Det tog ett tag tills vi kom in 
hur vi skall skriva analys samt tolkningsprocessen. För att komma fram till inledande 
tolkning, fördjupad tolkning samt huvudtolkning har det krävts en djup reflektion över 
fenomenet arbetsrelaterad stress. Längs vägen klarnade hermeneutik som metodansats samt 
vår förståelse för fenomenet, tolkningsprocessen samt hermeneutiken som metod.  
 
Vid vissa intervjuer blev dialogerna känsliga. Central del som vi nämnt inom hermeneutiken 
är horisontsammanställning som innefattar öppenhet i dialogen mellan respondenten och 
intervjuaren. Vi har haft i åtanke att inte styra deltagarnas uttalanden och endast försökt nå 
djupare förståelse tillsammans. Vi har haft i åtanke att inte visa vår syn på arbetsrelaterad 
stress och bidragande faktorer utan endast upprätta en ömsesidig dialog mellan oss och 
deltagarna. Hermeneutik tenderar att vara deduktiv på grund av att metoden utgår från en 
förförståelse. Varför hermeneutik ansågs vara rimligt att använda sig utav var då vårt 
utgångsläge var att genom tolkning förstå hur den arbetsrelaterade stressen egentligen 
upplevs. När något ses som oklart är hermeneutiken intressant att använda sig utav och vid 
motstridiga tolkningar upplevs kring ett fenomen. Hermeneutik är en öppen metod och 
svårkontrollerad. Inga klara steg och riktlinjer finns direkt för hur tolkningsprocessen går till 
utan det är upp till vi som forskare att ta oss an materialet och finna vår egen väg. Vi anser 
detta vara svårigheterna med att genomföra en hermeneutisk studie. Utmaning för oss som 
nya forskare var att klara av att ta oss an tolkningar till den slutgiltiga abstraktionsnivån för 
att nå en omfattande huvudtolkning. Huvudtolkningen är en process som tar tid och kräver 
eftertanke för att vi skall kunna höja vår tolkning till rätt nivå. Det var samtidigt svårt att veta 
när vi nått tillräcklig abstraktionsnivå gällande vårt fenomen vilket krävdes tålamod och 
intresse för det som undersöktes. Vi anses ha förhållit oss till dessa aspekter och försökt lösa 
de på ett bra sätt. Tack vare metodens öppenhet kunde vi låta materialet styra oss och inte 
själva styra materialet. Genom avgränsningar som skedde kunde vi vidare anpassa oss och få 
en fördjupad förståelse för fenomenet arbetsrelaterad stress. Svårigheterna med att förhålla 
sig dialogiskt till intervjupersonerna var att vi som forskare inte skall påverka respondenten 
alls. Vi som forskare ska förstå fenomenet för att kunna förklara det i resultatet och 
huvudtolkningen men ska inte vara för ledande och styrande hos respondenterna i svaren. 
Detta var en stor utmaning för oss. Vi genomförde intervjuerna tillsammans för bättre 
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öppenhet samt för att se till att ingen styrde intervjuerna utan att genomförandet av 
intervjuerna förblev öppna.  
 
Forskningsmässiga risker  
Vi är medvetna om att deltagarna har en utsatt arbetssituation och att bidragande faktorer till 
arbetsrelaterad stress kan vara tufft att tala om. Det var av yttersta vikt att våra deltagare 
kände sig bekväma. På grund av att deltagarnas arbetssituation kan framkalla känsliga ämnen 
har vi varit noga med att informera deltagarna att de har rätten att avsluta intervjun vid vilket 
tillfälle som helst. Vidare forskningsmässiga risker tolkar vi vara att deltagare kan i viss mån 
känna igen andra deltagare i resultatet vilket vi tänkt på. Vidare risk vi anser finnas är röjning 
av identitet. Vi har försökt röja deltagarnas identitet och inte nämnt namn, åldrar samt 
kommunen de arbetar inom. Detta kan fortfarande röjas av andra som hört alternativt varit 
med om situationerna och känner till deltagarna sedan tidigare.  
 
Studiens samhällsrelevans och förslag på vidare forskning 
Vi anser att det behövs mer forskning om hur den arbetsrelaterade stressen verkligen hanteras 
och ser ut inom socialtjänsten för att få en klarare förståelse av stress eftersom fenomenet 
arbetsrelaterad stress har fler olika tolkningar och att tidigare studier kring detta fenomen är 
relativt tunt. Vi förespråkar mer forskning som skall leda till underlag för beslut åt andra 
myndigheter och makthavare i det moderna samhället som skall bidra till förbättring av 
socialtjänsten i flera kommuner. Forskning som leder till konkreta förslag till åtgärder inom 
socialtjänsten bidrar till en hållbar utveckling för alla. 
 
Resultatet visade på skillnader och likheter mellan faktorer hos olika socialsekreterare som 
arbetar med individens rättigheter och skyldigheter. Det är en ständig process mellan hög 
arbetsbelastning, stress samt psykiska och fysiska påfrestningar på individen. Detta innebär 
inte att vår studie är slutgiltig. Vidare forskning anser vi av relevans vara att studier utifrån 
socialsekreterarnas egna perspektiv kring arbetsrelaterad stress. Detta för att se om deras 
resultat hänger ihop med studier som gjorts som en omfattande bild. Det är svårt att fånga 
upp fler kommuner i en studie men det vore relevant att se hur arbetsrelaterad stress benämns 
ur andra synvinklar som inte endast är upplevelsebaserade relaterat till en teori samt vad som 
kan göras, som exempelvis motverka den psykiska belastningen och framkalla reducerade 
arbetstimmar.  
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Bilaga intervjuguide  
 
Bakgrund - inledande frågor  
-       Vad heter du? 
-       Hur gammal är du? 
-       Vad har du för utbildning? 
-       Vad har du för position på ditt arbete? 
-       Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 
-       Vad fick dig att börja arbeta som socialsekreterare? 
 
Arbetsplatsen - vad bidrar till stress på arbetsplatsen 
-       Hur ser dina arbetstider ut? 
-    Trivs du på arbetet? 
-       Om ja, vad är det som gör att du trivs? 
-       Om nej, varför inte? 
-       Vad anser du är positivt/negativt med ditt arbete? 
-       Hur upplever du din arbetssituation just nu? 
-       Upplever du kontroll över din arbetssituation? 
-       Hur ser en dag ut för dig på socialtjänsten? 
-       Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
-       Är du ofta i interaktion med dina klienter? 
-       Upplever du att du har tid för de klienter du arbetar med? 
-       Tänker du på din arbetsplats när du gått hem från jobbet? 
(Om ja, vad får dig att tänka på jobbet hemma? 
Om nej – inte så mycket engagemang?) 
-       Har du någonsin känt dig trakasserad på din arbetsplats? 
-       Om ja, i vilken form då? 
-       Har du någonsin känt dig hotad? 
-       Om ja, hur då? 
 
Arbetsrelaterad stress - positiv eller negativ 
-       Hur skulle du definiera begreppet stress? 
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-       Vilka faktorer bidrar till din stress? 
-       Hur känner du när du vaknar och skall gå upp till jobbet? Vad är din första tanke? 
-       Vad gör du i en situation när du känner dig stressad? 
-       Vilka känslor uppstår när du tänker på din arbetsplats? 
-       Kan du redogöra för en stress situation som kan uppstå på arbetet?  Hur känner du då? 
-       Kan du ge ett exempel på en situation som gjorde dig stressad inom arbetet på senaste 

tiden? 
-       Vilka känslor uppstod då? 
-       Har du upplevt brist på känslor kring ditt arbete? (Är det positiva eller negativa känslor) 
-       Hur hanterar du stress som uppstår på jobbet? 
-       Vad finns det för karriärs möjligheter för dig vid din arbetsplats? 
 
Stöd av arbetsledare – socialt stöd 
- Upplever du att du får stöd av din arbetsledare? 
- Hur ofta får du frågor om ditt välmående av din arbetsledare/chef? 
- Hur önskas du, bli bemött, av din chef/arbetsledare, ifall du hamnar i en stressfull situation? 
- Vad har din arbetsledare för stöd att erbjuda, ifall du vänder dig mot henne/honom? 
- Om du upplever en kollega stressad, vad gör du då? 
- Vilket stöd behöver du från din arbetsledare? 
- Finns det några stressförebyggande strategier på din arbetsplats? 
- Talas det om stress under arbetstid? Om ja, i vilken form då? 
 
Klienter 
-       Har ni interaktioner med era klienter? 
-       Hur mycket hinner du engagera dig i dina klienter? 
-       Vad gör ni med klienternas krav? 
-       Hur hanterar ni klienternas krav? 
-       Har ni tid för klienternas krav? 
-       Vad händer vid en felbedömning? 
-       Låt oss framställa en situation – om du upplever stress och skall precis inleda ett möte 

med en klient – hur hanterar du din stress och mötet i sig? 
-       Har du någonsin upplevt en situation där din klient drabbats av ditt välmående? 
-       Om ja, vad gjorde du för att lösa situationen? 
-       Känner du dig någonsin hotad av dina klienter? 
-       Om ja, på vilket sätt? 
Uppstår det våldsamma incidenter med era klienter? 
-       Om ja, på vilket sätt anser du incidenterna vara våldsamma/hotfulla? 
 
Efter arbetstid 
- Kan du beskriva känslan efter en arbetsdag? 
- Påverkar dina klienter dig utanför arbetet? 
- Upplever du att du tar med dig arbetet hem? 
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- Vad gör du för att återhämta dig efter en tuff arbetsdag? (strategi) 
 
Avslutning 
-       Vad anser du är viktigt att belysa i en uppsats om socialsekreterares upplevelse av 

arbetsrelaterad stress? 
-       Har du några kommentarer angående intervjun? 
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