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ABSTRACT 

Att jobba som socialsekreterare inom socialtjänsten idag kan vara mycket stressigt. Tempot är 

högt för de anställda och behovet från individer i samhället ökar ständigt. Pressen ökar på att 

socialtjänsten i Sverige ska klara av mer och mer och klienternas behov blir allt mer varierande 

och komplicerade. Studien är kvalitativ och utgår från en innehållsanalys av semistrukturella 

intervjuer med socialsekreterare. Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares 

erfarenheter av arbetsrelaterad stress. Studien kommer utforska vilka faktorer som framkallar 

stress och hur den förebyggs. Anledningen till att det är ett viktigt ämne att belysa är att fler 

skulle behöva hitta väl fungerande copingstrategier för att hantera stress i ett samhälle där allt 

fler blir sjuka av stress. Långvarig stress kan vara skadlig och leda till bland annat utbrändhet. 

De som upptäcker och tar stressen på allvar har goda chanser att förhindra att långvarig stress 

utvecklas vidare till olika bestående men som kan uppstå. Studiens resultat visar att stress är 

vanligt förekommande inom socialtjänsten. Resultatet visar också på att socialsekreterare ofta 

har olika former av stresshantering men att det kan vara svårt att stanna upp och implementera 

de hanteringsstrategier de har i stressade situationer. På arbetsplatsen använder sig de anställda 

av både problemfokuserad och emotionell copingstrategi. Mer arbete skulle behöva läggas på 

att förebygga uppkomsten av stress. Mer klientfokus och mindre fokus på budgetar skulle också 

minska stressnivåerna. I bästa fall skulle antalet stressade socialsekreterare minska och i 

förlängningen eventuellt minska antalet sjukskrivningar bara med hjälp av väl fungerande 

copingstrategier. 

Nyckelord 

Socialsekreterare, stress, arbetsrelaterad stress, stresshantering, coping. New Public 

Management 
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FÖRORD 

Processen med följande arbete har varit intensiv, lärorik och intressant. Uppsatsskrivandet i sig 

och mötet med arbetsverksamma personer inom socialtjänsten har hjälpt mig att 

utvecklas. Därför vill jag tacka de fyra socialsekreterare som ställde upp i intervjuer, den här 

studien hade inte varit genomförbar utan er. 

Slutligen vill jag också tack min handledare Charlotte Andoh-Appiah som gett kommentarer 

och stöttat mig genom varje steg i processen. 

Stort tack! 

Alexandra Schultz, Östersund. 

  



 

 - 5 -  

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

ABSTRACT ............................................................................................................................................ - 3 - 

FÖRORD ............................................................................................................................................... - 4 - 

1.  INLEDNING ...................................................................................................................................... - 6 - 

1.1 Bakgrund och problemformulering .......................................................................................... - 6 - 
1.2 Syfte och frågeställningar ......................................................................................................... - 8 - 
1.3 Avgränsningar ........................................................................................................................... - 8 - 
1.4 Definitioner ............................................................................................................................... - 8 - 
1.5 Disposition ................................................................................................................................ - 9 - 

2.  TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................... - 10 - 

2.1 Samhällsförändring påverkar socialsekreterares arbetssituation ........................................ - 10 - 
2.2 Socialsekreterare och arbetsrelaterad stress ........................................................................ - 10 - 
2.3 Konsekvenserna av stress....................................................................................................... - 12 - 
2.4 Skyddsfaktorer mot stress ...................................................................................................... - 13 - 
2.5 Kunskapsläge .......................................................................................................................... - 14 - 

3. TEORETISKT PERSPEKTIV ........................................................................................................... - 15 - 

3.1 Coping-Stresshantering och strategier................................................................................... - 15 - 
3.2 New Public Management ....................................................................................................... - 16 - 

4. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN ......................................................................................... - 18 - 

4.1 Vetenskaplig utgångspunkt .................................................................................................... - 18 - 
4.2 Urval ........................................................................................................................................ - 18 - 
4.3 Datainsamling ......................................................................................................................... - 19 - 
4.4 Databearbetning och analysmetod ........................................................................................ - 20 - 
4.5 Tillförlitlighet och pålitlighet .................................................................................................. - 20 - 
4.6 Etiska ställningstaganden ....................................................................................................... - 21 - 

5. RESULTAT ................................................................................................................................... - 22 - 

5.1 Faktorer som leder till arbetsrelaterad stress ....................................................................... - 22 - 
5.2  Hantering av arbetsrelaterad stress ...................................................................................... - 24 - 
5.3  Förebyggande av arbetsrelaterad stress ............................................................................... - 27 - 
5.4  Sammanfattning .................................................................................................................... - 29 - 

6. DISKUSSION ............................................................................................................................... - 30 - 

6.1 Slutsatser................................................................................................................................. - 30 - 
6.2 Relevans för socialt arbete ..................................................................................................... - 31 - 
6.3 För- och nackdelar med vald metod ...................................................................................... - 32 - 
6.4 Förslag till framtida forskning ................................................................................................ - 32 - 

REFERENSER ...................................................................................................................................... - 34 - 

BILAGA 1: Informationsbrev .............................................................................................................. - 38 - 

BILAGA 2: Intervjuguide .................................................................................................................... - 39 - 

 

 

 



 

 - 6 -  

 

1.  INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Idag är arbetsrelaterad stress en stor riskfaktor i alla ”industriländer”. Det finns inte lika mycket 

kunskap om detta i ”utvecklingsländer” och ”nyindustrialiserade” länder på grund av att det 

ännu inte finns lika mycket forskning om dessa länder. Ett ”utvecklingsland” är ett land med 

lågt BNP per capita i förhållande till rikare ”industriländer”. ”Nyindustrialiserade” länder är de 

som tidigare var ”utvecklingsländer” och alltså inte varit ”industriländer” så länge. Långvarig 

stress kan resultera i sjukskrivning vilket resulterar i höga kostnader (Hassard, Teoh, 

Visockaite, Dewe, & Cox, 2018). Frågor som kommer upp kring den utbredda 

stressproblematiken kan handla om vems fel det är att så många mår så dåligt. Har arbetslivet 

blivit för brutalt eller är det samhället i stort som blivit för stressigt? Frågorna riktas även mot 

individer med stress och utmattningsproblematik. Vem bör ta på sig skulden? Enligt Almén 

(2017) går skulden aldrig att lägga på individen. Människor påverkas av miljön de lever och 

vistas i och stressresponderar därefter (Almén, 2017). 

Konceptet stress har funnits i århundraden. Termen stress föregick den vetenskapliga och 

systematiska användningen. Redan på 1300-talet användes det för att beskriva svårigheter, 

motgångar eller lidande. Det var först på 1600-talet som ordet användes i vetenskapligt syfte. 

Användningen av termen systematiserades inte inom fysiologin förrän tidigt 1800-tal. 

Belastning definierades som yttre kraft medan stress definierades som en inre kraft som 

framkallades till följd av yttre belastning (Lazarus & Folkman, 1984; Åsberg, 2014). Sedan 

1960-talet har förståelsen för det faktum att stress är oundvikligt för människor bara ökat. Det 

är också sedan den tidpunkten det funnits förståelse för att det som gör skillnad i hur människor 

lever med stressen är hur de hanterar den, alltså deras copingstrategier (Lazarus & Folkman, 

1984). Det som är relativt nytt i det här fenomenet är hur utbredda problemen kring stress 

kommit att bli.  

I början på 90-talet genomfördes omfattande omorganiseringar till följd av inträdet av New 

Public Management (NPM). Nedskärningar av personal inom både privat och offentlig sektor 

var en avgörande faktor till att socialsekreterares allmänhälsa försämrades (Almén, 2017; 

Welander, Astvik & Hellgren, 2017; Åsberg, 2014). Ökad stress visade sig både i Sverige och 

i andra delar av världen, även sjukskrivningarna till följd av problemen ökade. Tidigare berodde 

den största andelen långtidssjukskrivningar på muskuloskeletala problem som till exempel värk 
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i rygg, nacke och skuldror. Idag är den största delen av sjukskrivningarna stressrelaterade 

(Lundberg, 2014). Forskning visar på att det här inte är en nedåtgående trend, tvärtom ser det 

ut att öka. Stress och utmattningsproblem kan uppstå både till följd av privata och 

arbetsrelaterade stressorer, vanligast är det sistnämnda. Trots att många människor drabbas av 

stress är inte samma faktorer utlösande för alla (Almén, 2017). En stor negativ faktor med stress 

och de sjukskrivningar stressen orsakar, är enorma kostnader för samhället både nationellt och 

i andra länder (Hassard et al., 2018; Lundberg, 2014). 

Samhällets föränderlighet till följd av NPM har lett till en mer liberaliserad och global ekonomi, 

ökad konkurrens både internationellt och nationellt, utvidgad privatisering, mer frekventa 

omorganiseringar och större krav på flexibilitet hos arbetstagarna. Arbete i dagens samhälle är 

mer gränslöst än tidigare. Gränsen mellan fritid och arbete blir allt mer otydlig. Flextider blir 

vanligare och trots att ökad flexibilitet kan ses som positivt, då det kan öppna för utökad 

handlingsfrihet, kan det orsaka stress. Ökad handlingsfrihet ställer höga krav på att 

arbetstagaren själv ska kunna sätta gränser mellan arbete och fritid. Det händer att människor 

tar med arbete hem för att inte hamna efter och jobba ikapp vilket kan skapa stress (Lundberg, 

2014). 

Stress går allt längre ner i åldrarna och påverkar idag fler människor än någonsin tidigare. 

Skadlig stress och andra problem som associeras med utbrändhet finns dokumenterade 

åtminstone sedan 1980-talet (Mackie, 2008). I Folkhälsomyndighetens rapport från 2019 

uppges att 16 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 16-84 kände sig stressade till mycket 

stressade under 2019. Värst var stressen i åldrarna 16-29 där 26 procent av deltagarna kände 

sig stressade. Desto äldre deltagarna var ju färre var stressade. I gruppen med de äldsta 

deltagarna 65-84 år var andelen stressade 5 procent. Enligt Hjärnfonden (2017) var 74200 

svenskar sjukskrivna under 2016 till följd av stressrelaterad psykisk ohälsa. Av dessa var 76 

procent kvinnor. Ursprungligen är stress en helt normal reaktion på situationer där känslan av 

otillräcklighet alternativt känslan av att vara överkvalificerad uppstår till följd av krav som ställs 

på individen. Stressen i sig är inte ett problem utan kan tvärtom vara till hjälp vid tillfällen då 

människan behöver prestera under en kort period. Långvarig stress kan däremot bli skadlig för 

hälsan (Almén, 2017). 

Flera studier visar på att det är vanligt att personer som arbetar inom socialt arbete idag känner 

sig stressade i sin arbetsroll (Lloyd, King, & Chenoweth, 2002). I enlighet med 

Arbetsmiljölagen (ARM, SFS 1977:1160) 1. kap. 1§ ska ohälsa och olycksfall i arbetet 
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förebyggas. Vidare står det i Arbetsmiljölagen (1977:1160) 2. kap. 1§ 2st. att 

arbetsförhållandena, i fysiskt och psykiskt avseende, ska anpassas till människors olika 

förutsättningar. Arbetsmiljöverket (2015) pekar på vikten av att skapa god balans mellan de 

krav och resurser som finns till förfogande.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares erfarenheter av arbetsrelaterad stress. 

1. Vilka faktorer upplever socialsekreterarna bidrar till stress? 

2. Hur hanterar socialsekreterarna stressen? 

3. Hur kan socialsekreterares arbetsrelaterade stress förebyggas? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien innefattar vissa avgränsningar. Stress kan orsakas i många olika situationer och av 

många olika anledningar. Den här studien fokuserar på arbetsrelaterad stress och inte den stress 

som orsakas till följd av privata angelägenheter. 

1.4 Definitioner 

Stress: Stress är en reaktion som uppstår till följd av inre eller yttre faktorer. Exempelvis kan 

det handla om situationer som känns övermäktiga. Stress kan vara långvarig, då kan den även 

benämnas som uppgivenhetsstress. Stress kan vara akut då kan den också kallas aggressiv 

stress. Långvarig stress kan bli farlig för hälsan då den påverkar flera områden i livet då den 

hindrar kroppen från effektiv återhämtning och försämrar sömnkvalitén. Den skapas till följd 

av uppgivenhet då det till exempel känns omöjligt att överkomma en utmanande situation som 

varat en tid eller gång på gång återkommit. Akut stress är oftast mer intensiv än långvarig stress. 

Akut stress är vad de flesta känner igen som en intensiv kortvarig reaktion där en hotfull eller 

svår situation önskas bli bemästrad snabbt, gärna genom kamp- eller flykt. Akut stress är mer 

aggressiv och kan orsaka kortare episoder av ångest. De benämningar som kommer användas i 

studien är akut och långvarig stress. Då endast stress omtalas handlar det om akut stress då detta 

är den vanligaste formen av stress som flest kan relatera till. När det handlar om långvarig stress 

kommer det stå just långvarig stress för att förtydliga detta (Almén, 2017). 

Stressorer: Stressorer är situationer eller händelser som kan leda till stressresponser. Stressorer 

kan exempelvis vara situationer på jobbet som kan uppfattas stressande. Stressorer kan komma 

både av inre- och yttre händelser hos en person (Almén, 2017). 
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Stressresponser: Stressresponser är reaktionen som uppstår till följd av stressorer. Vanligtvis 

handlar en stressrespons om hanteringen av något slags hot exempelvis; hot om lidande, att bli 

kritiserad eller att göra bort sig i sociala situationer (Almén, 2017). 

1.5 Disposition 

I inledning beskrivs bakgrunden till studien som avslutas med att ange vad det aktuella syftet 

och frågeställningar är. Slutligen definieras centrala begrepp som nyttjas genom studien och 

vilka avgränsningar som gjorts. Det andra kapitlet behandlar tidigare forskning inom de aktuella 

områden som används i studien, kapitlet går även in närmare på de teoretiska perspektiven vilka 

är coping och NPM. I kapitel tre beskrivs metod i form av vetenskaplig utgångspunkt, urval, 

tillvägagångssätt hur data insamlats och analyserats även tillförlighet och etiska aspekter. 

Fortsättningsvis finns resultatet av insamlad data i fjärde kapitlet som består i tre teman: 

“Faktorer som leder till arbetsrelaterad stress”, “Hantering av arbetsrelaterad stress” 

“Förebyggande av arbetsrelaterad stress”. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat i femte 

kapitlet i förhållande till syfte och frågeställningar samt dess relevans för socialt arbete och 

förslag på vidare forskning.   
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2.  TIDIGARE FORSKNING 
Följande kapitel tar upp hur New Public Management (NPM) påverkar socialsekreterares 

arbete. Det utforskar också hur socialsekreterare hanterar arbetsrelaterad stress, vilka 

konsekvenser som kan uppstå till följd av stress och vilka eventuella faktorer som kan skydda 

mot arbetsrelaterad stress.  

2.1 Samhällsförändring påverkar socialsekreterares arbetssituation  

NPM har sedan 90- talet gjort sitt intåg i det svenska samhället och påverkat välfärden. NPM 

infördes som ett alternativ till den då rådande byråkratiska regeringsmodellen som ansågs vara 

svår att genomföra, stel och hämmande. NPM inom socialt arbete har diskuterats sedan dess. 

Vissa menar att de marknadsorienterade strategier NPM medför är både ett alternativ till och 

en utveckling av det sociala arbetet och dess traditionella arbetssätt. Det här har lett till 

privatisering och marknadsföring av tjänster som i sin tur resulterat i ett marknadsorienterat 

tankesätt på socialt arbete. Kritiken mot NPM riktas bland annat mot det faktum att socialt 

arbete blir en form av handelsplats där köparen inte är den som erhåller tjänsten. Därutöver är 

det svårt att kontrollera kvaliteten av den erhållna tjänsten på grund av att den informationen 

bara finns att tillgå i relationen människor emellan (Höjer & Forkby, 2011). 

Astvik och Melin (2013) beskriver hur socialsekreterares arbetssituation blivit mer komplicerad 

på grund av NPM. Välfärdssektorns förändringar i form av rationaliseringar och 

decentraliserade kostnads- och resultatansvar har resulterat i ökade arbetskrav. Det sociala 

arbetets utmaningar speglar de ständigt ökande behoven i samhället, med detta ökar även 

stressen då fallen blir mer komplexa (Lloyd et al., 2002). Otillräckliga resurser och ökad 

arbetsbelastning har resulterat i att det är problematiskt att utföra ett arbete som är till 

belåtenhet. Till följd av decentraliseringen ligger nu ansvaret på den enskilda socialsekreteraren 

att hantera obalans mellan krav och resurser. Socialsekreterarna tvingas prioritera ärenden, 

använda sig av strategier som kan äventyra den egna hälsan eller arbetets kvalitet. Allt detta till 

följd av att tillgängliga resurser inte mäter upp med de krav som ställs (Astvik & Melin, 2013).  

2.2 Socialsekreterare och arbetsrelaterad stress 

Mycket av den arbetsrelaterade stressen har sitt ursprung i välfärdssamhällets tillbakadragande. 

Det är den ökade arbetsbelastningen som flest socialsekreterare uppger vara orsaken till 

arbetsrelaterad stress (Astvik & Melin, 2013). Både i Sverige och många andra länder i världen 

känner socialarbetare sig stressade (Huss & Hafford-Letchfield, 2019; Kheswa, 2019). De flesta 

spenderar omkring hälften av sina vakna liv på arbetsplatsen, av den anledningen är det inte 
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förvånande att faktorer på arbetet påverkar resterande av den vakna tiden. Den som känner 

stress på arbetet riskerar att stressen även påverkar fritiden (Cooper & Dewe, 2004; Webb & 

Carpenter, 2011).  

Det finns ett missnöje till följd av denna arbetsbelastning och organisationspolitik där 

socialsekreterarna känner ett visst mått av att ha blivit bortglömda (Huss & Hafford-Letchfield, 

2019). Inom socialt arbete är personalomsättningen hög. Viss personalomsättning kan vara 

förmånlig för en arbetsplats, en ansenlig omsättning kan däremot skada tillhandahållandet av 

tjänster. På en arbetsplats där personalen ofta byts ut går tiden från de mer erfarna till stor del 

åt till att lära upp de nyanställda. Det har också visat sig att omfattande personalomsättning kan 

ha effekt på klienterna. Exempelvis har det visat sig påverka varaktigheten för 

familjehemsplacerade barn. Hög personalomsättning kostar stora pengar och tar dessutom tid 

från arbetet med klienter. Kostnaderna är inte det enda som ökar vid de tillfällena utan även 

stressnivåerna hos de anställda ökar till följd av ständiga förändringar bland kollegor. 

Belastningen ökar på de anställda som blir kvar medan kollegor slutar och det kan leda till 

negativa effekter i moralen. De höga stressnivåerna är inhemska för socialt arbete specifikt, 

likaså är det höga antalet utbrända anställda relativt unikt inom branschen. Det här orsakar att 

många väljer att lämna yrket (Webb & Carpenter, 2011). Faktorer som ökar känslan av stress 

kallar Almén (2017) för krav. Då kraven ökar är det viktigt att det finns tillräckligt med resurser 

för de anställda att använda sig av för att hantera kraven. Krav kan handla om att den anställda 

sätter för höga mål för sig själv, det kan vara infekterade kollegiala relationer, upprepade 

omorganiseringar, många komplexa ärenden eller brist på återkoppling efter avklarade 

arbetsuppgifter. Dessa faktorer kan vara så utmanande för socialsekreteraren att de väljer att 

säga upp sig (Almén, 2017). Enligt Webb och Carpenter (2011) är vissa variabler viktigare än 

andra när det kommer till att socialsekreterare ska vilja stanna på en arbetsplats. Individuella 

variabler kan vara utbildning, erfarenhet och engagemang. Organisationsvariabler som behöver 

finnas är vidareutbildningar, stöttning och handledning och den anställde behöver ha 

självbestämmanderätt. Handledning och stöttning i arbetet är vitalt för att en anställd ska vilja 

stanna. Administrativa variabler kan vara lön, pappersarbete och allmänhetens antaganden om 

arbetet (Webb & Carpenter, 2011). 

Ett stort problem som visat sig finnas inom socialtjänsten är den oklarhet och oförutsägbarhet i 

vad arbetsuppgifterna egentligen innefattar och vad som förväntas av socialsekreteraren (Lloyd 

et al., 2002; Blomberg, Kallio, Kroll & Saarinen, 2015; Vyas and Luk, 2011). Samtidigt är det 

inte ovanligt att socialsekreterare förväntas utföra uppgifter som ständigt förändras och 
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utvecklas och inte hör till arbetet. Socialsekreterarnas arbete ifrågasätts ständigt av politiker, 

medborgare och andra aktörer i socialt arbete. Socialsekreterarna ifrågasätter själva vissa av 

uppgifterna. Ofta är det svårt att hinna med och ha överblick över det omfattande konstanta 

inflödet av ärenden. Kraven ökar på att beta av och hantera klienter i högre tempo än vad som 

är rimligt (Graham & Shier, 2014; Kheswa, 2019; Lloyd et al., 2002). Dessutom har 

förväntningarna ökat i avseendet att socialsekreterare ska utföra arbetsuppgifter som kan ses 

som “illegitima” vilket innebär att uppgifterna ligger utanför den anställdes yrkesroll 

(Welander, Astvik & Hellgren, 2017). Det ligger stort ansvar på socialsekreterare och 

förväntningarna på deras arbete är ofta höga och det händer att tiden på en arbetsdag inte räcker 

till. Till följd av att socialsekreterare uppmuntras i att vara icke-dömande i sina klientmöten 

finns en risk att de anser det vara svårt att erkänna att klientens attityd och personlighet försvårar 

arbetet för socialsekreteraren. Resultatet av det kan komma att bli att socialsekreteraren 

personligen tar på sig en misslyckad utgång i ett ärende (Lloyd et al., 2002). Vyas och Luk 

(2011) menar också att stress och missnöje kan uppstå på arbetsplatsen om möjlighet till 

befordran och vidareutveckling inte existerar. Stress uppstår eftersom det skapar osäkerhet inför 

framtiden för den anställda att inte ha chans att avancera på arbetsplatsen. Problemet är att en 

stressad individ inte utför ett lika bra arbete som en icke-stressad individ (Drach-Zahavy, 2010). 

Personer som arbetar med service på det här sättet har bättre förutsättningar att göra ett bra jobb 

och själva känna sig motiverade när de kan tillhandahålla sina klienter god service. I längden 

påverkar det hälsan positivt och minskar känslan av stress. För att det ska vara möjligt måste 

arbetsförhållandena och omgivningarna vara goda (Drach-Zahavy, 2010).   

2.3 Konsekvenserna av stress  

Den moderna människan har funnits i 200,000 år. Under större delen av den tiden har vi levt 

ett liv som jägare, fiskare och samlare, vilket betyder att det är just det våra biologiska system 

är anpassade för. Det tar lång tid för människan att anpassas efter nya levnadsförhållanden. De 

biologiska system vi har idag reagerar fortfarande på hot på samma sätt som vi behövt göra 

under årtusenden för att överleva. Människans biologiska reaktion på hot är att ta till kamp eller 

flykt och hjärnan idag är likadan som på stenåldern (Åsberg et al., 2011). Då kamp- och 

flyktresponsen sätter igång ökar hjärtats slagfrekvens för att syretillförseln i musklerna ska öka 

musklernas kamp- eller flykt kapacitet. Kroppen förbereder blodet i kroppen för ökad 

koaguleringsförmåga vilket betyder att akut stress kan orsaka blodpropp (Almén, 2017). På den 

tiden var det saker som farliga djur som orsakade stresspåslag. Idag kan samma stresspåslag 

uppstå till följd av ett meddelande på datorn som kan upplevas hotfullt och starta kamp och 
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flykt reaktionerna. Industrialiseringen och intågandet i det moderna informationssamhället har 

skett så snabbt att hjärnan inte hinner med. Idag verkar tiden vara en ständig bristvara och allt 

oftare hamnar människor i en sorts accelerationssyndrom där tid för återhämtning inte platsar. 

Det här resulterar i stora mentala påfrestningar som i längden även påverkar kroppsliga 

funktioner (Währborg, 2018).  

Stress är som tidigare nämnt inte farligt i sig. Trots att stressen upplevs i en hotfull situation är 

det inte själva stressen som är farlig. I själva verket är det en reaktion som hjälper att förbättra 

träning, inlärning och prestationer. Att stress inte är farligt är forskningen enig i. Forskare är 

även eniga i att det är långvarig stress som är farlig och inte den akuta mer kortvariga stressen 

(Almén, 2017; Arnetz & Ekman, 2013; Åsberg, 2014). Akut stress kan även benämnas som 

aggressiv stress, det är en intensiv kortvarig reaktion. Reaktionen är ett försök att hantera, 

kontrollera eller undvika en situation som uppfattas hotfull eller utmanande. Reaktionen kan 

framkalla beteenden som otålighet, fientlighet, ökad handlingsförmåga eller ökad förmåga att 

fokusera. Långvarig stress benämns även som uppgivenhetsstress vilket är en stress som håller 

i längre men är mindre intensiv (Åsberg, Wahlberg, Wiklander & Nygren, 2011; Almén, 2017). 

Långvarig stress kan resultera i psykosomatisk sjukdom, anpassningsstörning, akut 

stressyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, utmattningssyndrom kronisk ångest eller andra 

känslomässiga problem (Lloyd et al., 2002; Åsberg et al. 2011). Det kan också leda till 

utbrändhet vilket kan ta sig i uttryck i form av tre dimensioner av utbrändhet; utmattning, 

cynism och minskad effektivitet på arbetet. I utmattningsdimensionen beskrivs personen som 

sliten och låg på energi. I den cyniska dimensionen där den anställda kan få negativa tankar och 

attityder gentemot klienter och bli lättretlig (Maslach, 2017). Det kan leda till ett starkt ointresse 

och oförmåga att känna medkänsla med klienten (Kheswa, 2019). Den ineffektiva dimensionen 

beskriver hur produktiviteten eller förmågorna försämras och moralen sänkts (Maslach, 2017). 

2.4 Skyddsfaktorer mot stress 

Med hög arbetsbelastning adderat till ett redan stort egenansvar inom socialt arbete är det 

väsentligt att hitta copingstrategier och identifiera skyddsfaktorer som kan hjälpa i stressade 

situationer (Astvik & Melin, 2013). Krav och resurser är de förväntningar som finns på 

individen från denne själv och från omgivningen. Resursen är de tillgångar som finns inom 

individen och i dennes omgivning för att hantera kraven. Där av går att säga att stress är det 

som uppstår då resurserna inte täcker upp för kraven. Det finns två alternativ för den som vill 

minska stress, antingen genom att öka resurserna eller minska kraven (Almén, 2017). Det här 
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är en strategi socialsekreterare kan nyttja för att försöka upprätthålla kvaliteten i sitt arbete och 

jämna ut obalansen mellan tillgängliga resurser och arbetskrav (Astvik & Melin, 2013). Krav 

är inte nödvändigtvis dåligt, det kan exempelvis skapa nyfikenhet och glädje (Almén, 2017). 

Då resurserna inte räcker till för att möta upp kraven och belastningen blir för stor händer det 

att socialsekreterare lämnar sitt arbete (Astvik & Melin, 2013). Det finns vissa skyddsfaktorer 

som motverkar arbetsrelaterad stress, bland annat återhämtning, socialt stöd, tid och bra 

ledarskap. Handledaren är också otroligt viktig för att den anställda ska kunna få assistans i 

ärenden och få hjälp att utveckla sina kunskaper. Stöd genom arbete i team där kollegor kan 

diskutera idéer är ett bra emotionellt stöd (Almén, 2017; Lloyd et al., 2002; Welander et al., 

2017). Även fysisk träning minskar symptom på ångest och depression vilket visat sig öka 

förmågan att hantera stress (Richards, Campenni & Muse-Burke, 2010).  

2.5 Kunskapsläge 
Studien avser undersöka socialsekreterares erfarenheter av arbetsrelaterad stress. Trots att det 

finns en hel del forskning på ämnet appliceras inte kunskaperna i det praktiska arbetet (Maslach, 

2017). Problemet kring socialsekreterares arbetsrelaterade stress kvarstår därför och har även 

visat sig öka enligt Almén (2017). Kunskapsläget behöver stäkras utifrån hur NPM påverkar 

socialsekreterares stress (Höjer & Forkby, 2011). Stressproblematiken bland socialsekreterare 

behöver fortsatt beforskas för att finna eventuella lösningar, ge kunskap i förebyggande åtgärder 

och hanteringsstrategier. Studien tar upp dessa olika ämnen och diskuterar eventuella sätt att 

förebygga och hantera. 
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3. TEORETISKT PERSPEKTIV 

Studien behandlar ämnet stress och stresshantering både på mikro- och makronivå genom att 

använda coping och New Public Management (NPM) som teoretiska utgångspunkter. Mikro- 

och makro perspektivet är menade att bredda studien och ge inblick utifrån varierade 

infallsvinklar. Coping är en beskrivande psykologisk term som handlar om olika strategier 

personer väljer för att hantera och klara av situationer som upplevs stressande eller obekväma 

på något vis. Teorin kommer nyttjas i resultatdelen för att undersöka hur socialsekreterare 

hanterar den stress de upplever på arbetsplatsen. Utöver detta perspektiv kommer konceptet 

(NPM) användas för att belysa faktorer som kan påverka socialsekreterare utifrån ett 

makroperspektiv. Eftersom NPM gjort stor inverkan på hela välfärdssamhället i allmänhet 

kommer studien undersöka hur NPM påverkat socialsekreterare i synnerhet.  

3.1 Coping-Stresshantering och strategier 
Det som gör coping som teori aktuell för studien är att den kommer vara behjälplig vid 

innehållsanalysen av intervjuerna. Teorin kan hjälpa att förstå olika tillvägagångssätt som 

socialsekreterarna hanterar sin stress på och vad det innebär för dem att använda sig av ett visst 

hanteringssätt. Coping representerar beteendemässiga och kognitiva ansträngningar att hantera 

stressade situationer och även om tron på den egna förmågan att överkomma problemet 

(Lazarus & Folkman, 1984; Arnetz & Ekman, 2013). Lazarus och Folkman (1984) definierar 

coping som ständiga förändringar i beteende och mentala processer för att hantera externa såväl 

som interna krav som bedöms betungande eller överskrida personens resurser. Sättet en person 

väljer att hantera dessa situationer beror på flera olika faktorer till exempel personens dagsform, 

trosuppfattning, hälsa eller ekonomiska situation. Personens sociala nätverk såsom civilstånd 

och familjebild kan påverka hur den aktuella situationen hanteras. Lazarus och Folkmans teori 

delas in i två övergripande begreppsklasser av coping: problemfokuserad coping och emotionell 

coping. Beroende på vilken typ av situation det handlar om kan en person använda sig av de 

båda strategierna anpassat efter den aktuella situationen. Hur personen väljer att använda sig av 

teorierna kan skifta över tid i takt med att personen finner nya strategier (Lazarus & Folkman, 

1984). 

Problemfokuserad coping handlar om att gå till botten med problemet och lägga fokus på en 

form av bred problemlösning. Vid problemfokuserad coping kan hanteringen innebära att 

antingen gå rakt till kärnan av problemet som utlöste exempelvis en stressrespons. Alternativt 

att mer eftertänksamt först söka efter informationskällor som kan vara behjälpliga vid hantering 

och väga dess för och nackdelar mot varandra. Det kan också vara att söka socialt stöd. 
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Emotionell coping handlar inte om att fokusera på problemet utan om att försöka ändra den 

egna inställningen till problemet. Emotionell coping kan exempelvis handla om att ta hjälp av 

kognitiv beteendeterapi (KBT), reflektera och blicka tillbaka eller gå i handledning som 

hanteringsstrategi (Bunkholdt, 2004). 

Det finns flera olika former av coping. Ett sätt att dela in dem handlar om att skilja mellan 

negativa alternativt positiva copingstrategier. Med negativa copingstrategier kan det 

exempelvis handla om att dra sig tillbaka från sociala situationer, fly, grubbla, tycka synd om 

sig själv, klandra sig själv eller säga upp sig. Innebörden av negativa copingbeteenden är att de 

inte hjälper till att minska stress eller anspänning. Istället förstärker negativa copingstrategier 

stressen i det långa loppet. Positiva copingstrategier antas tvärtom vara stressreducerande. De 

positiva copingstrategierna kan delas in i tre underkategorier. Den första är försvar eller 

förminskning, vilket innebär ett kognitivt sätt att hantera situationen genom att jämföra sig med 

andra och förneka sin egen skuld i situationen. Den andra underkategorin är distraktion och 

innebär att distraktion från stressen söks genom att fokusera på något helt annat som inte är 

förknippat med stress och istället koppla av. Den tredje underkategorin är kontroll som innebär 

att aktiv kontroll över reaktioner utövas. Här handlar det om att aktivt analysera, planera och 

kontrollera sina reaktioner samt om problemlösning (Harzer & Ruch, 2015). 

3.2 New Public Management 
Socialtjänsten har precis som flera andra offentliga verksamheter en ny typ av organisering och 

styrning sedan några decennier i form av NPM. Meningen med införandet av NPM var att öka 

effektiviteten i organisationer (Welander et al., 2017). Principen för den här formen av 

organisering kommer från den öppna marknaden där fokus ligger på att kontrollera utgifter 

genom både mer specificerade arbetssätt och reglerade insatser (Höjer & Forkby, 2011). Ofta 

ökar denna företagsinspirerade styrreform trycket på de anställdas prestationer till följd av det 

fokus som ligger på resultat. Självständigheten hos de anställda har minskat och 

arbetsbelastningen på chefer ökar. NPM har kommit att ge uttryck för kontroll och 

kostnadseffektivitet då graden av öppenhet inom organisationen är låg. Dagens offentliga 

organisationella styrning är inte optimal för socialsekreterares hälsa och trivsel på arbetsplatsen. 

NPM har skapat ett arbetssätt som är menat att vara mer mätbart än det gamla systemet, det har 

gjort att den anställdas expertis i högre grad ifrågasätts (Welander et al., 2017). Ett av 

problemen med NPM är att ofta måste socialsekreterare förhålla sig till en budget i sitt arbete 

vilket kan resultera i att klienterna inte längre prioriteras. Det här utgör ett problem då socialt 

arbete ursprungligen är menat att hjälpa människor snarare än att fokusera på 
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marknadsorientering och budgetresultat (Astvik & Melin, 2013; Welander et al., 2017). NPM 

styrda organisationer försöker uppnå ökad kostnadseffektivitet byggd på målorientering, 

tävling och noggrann uppföljning (Höjer & Forkby, 2011). Som tidigare nämnts har NPM haft 

stor inverkan på dagens sociala arbete. För att se mer konkret hur NPM påverkat det aktuella 

socialkontoret finns denna teori med i resultatdelen. Resultatet kommer analyseras i förhållande 

till denna teori för att undersöka om det finns några tecken på om, eller hur NPM påverkat 

arbetsplatsen. Det här undersöks genom att se till arbetsbelastning och andra typiska effekter 

av NPM.  
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4. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

4.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

För den aktuella studien är kvalitativ metod mest relevant då metoden fokuserar på människors 

individuella erfarenheter och upplevelser.  Kvalitativ metod har den hermeneutiska traditionen 

som sin vetenskapliga positionering. Hermeneutik betyder att förtydliga och tolka. Det är en 

tolkningslära som baseras på vissa grundläggande förutsättningar alternativt antaganden som 

utgör grunden i analysmetoden (Widerberg, 2002). Den kvalitativa metoden är öppen och den 

som utför en kvalitativ studie behöver vara öppen för vad intervjupersonerna säger i enlighet 

med det induktiva förhållningssätt som hör kvalitativ forskning till. De som nyttjar den 

kvalitativa metoden med ett induktivt ska försöka att inte styra sina intervjupersoner 

överhuvudtaget. Intervjupersonen ska själv få uttrycka sig på sitt sätt med sina egna ord. 

Strukturering av insamlad data ska genomföras först vid analysdelen, innan dess ska den förbli 

orörd. Ett induktivt förhållningssätt tillför öppenhet till den kvalitativa studien. Öppenheten är 

menad att hindra studiens utförare från att ha förutfattade meningar om vad studiens resultat 

kan tänkas bli (Jacobsen, 2012). Kvantitativ metod hade också kunnat vara en möjlighet men 

eftersom målet är att få mer öppna och djupgående intervjuer passar kvalitativ metod bättre. 

Kvantitativ metod hade varit lämplig om syftet var att få svar från så många socialsekreterare 

som möjligt för att få fram ett generaliserbart resultat. I det fallet hade en enkätstudie kunnat 

vara lämplig. Att kunna generalisera resultatet är inte vad som eftersträvas i denna studie. 

Intresset ligger i att intervjua få personer i fysiska intervjuer då det ger en djupare kunskap och 

förståelse för individernas enskilda upplevelser av verkligheten (Ahrne & Svensson, 2011; 

Bryman, 2018). 

4.2 Urval 

Huvudkriterierna för att personerna skulle kunna delta var att de ska vara över 18 år och aktiva 

inom yrket som socialsekreterare. Urvalet för studien är målstyrt. Målstyrt urval innebär att de 

tillfrågade valts ut på ett strategiskt vis. Endast personer som har egna erfarenheter och 

upplevelser av det aktuella ämnet tillfrågas. I det här fallet handlar det om deltagare som arbetar 

på socialtjänsten (Bryman, 2018). De är bäst lämpade eftersom de har den information som i 

den här undersökningen är relevant för att nå ett resultat (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). 

På grund av att tidsfristen för studien är begränsad har antalet intervjupersoner begränsats till 
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överkomliga fyra deltagare varav tre är kvinnor och en är man. Åldrarna på respondenterna 

varierar mellan 27- 57 år.  

4.3 Datainsamling 

De databaser som nyttjats vid sökningar efter förhandsgranskade källor är följande: ProQuest 

Social Sciences, DiVa och Web of Science och Google. ProQuest Social Sciences är den 

databas som gett flest relevanta träffar. Sökorden som använts innefattar bland annat: social 

work, social service, work related stress, coping, NPM etc. Sökningarna har framförallt 

fokuserats till de senaste 10 åren men några av träffarna är äldre. Anledningen till att en bok 

om coping och stress från 1984 (Lazarus & Folkman, 1984) är med är för att författarna tagit 

fram begreppet coping. 

Studiens fokus ligger på yrkesverksamma socialsekreterare och deras upplevelser av 

arbetsrelaterad stress. Deltagarna arbetar på samma socialkontor i södra delarna av Norrland. 

Studien initierades genom telefonkontakt med ett socialkontor och när alla intervjupersonerna 

svarat bokades tid för träff och ett informationsbrev (bilaga 1) skickades till kontaktpersonen 

på kontoret. Sammanlagt utfärdades fyra intervjuer. 

Valet av intervjumetod föll på semistrukturerade intervjuer för att besvara de aktuella 

frågeställningarna och syftet. Anledningen till att datainsamlingsmetoden består i intervjuer är 

för att det ger möjlighet att se reaktioner, ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket är omöjligt 

exempelvis vid intervju i enkätform (Bryman, 2018). Intervjuerna utgick från en intervjuguide 

(Bilaga 2). En semistrukturerad intervju innebär att frågorna riktar sig mer mot ett frågeområde 

snarare än detaljerade frågor. Frågorna som ställs är mer öppna än i en strukturerad intervju 

vilket ger utrymme till ett mer naturligt samtal där intervjupersonerna kan styra lite mer och ge 

mer nyanserade svar än i exempelvis en strukturerad intervju. En semistrukturerad intervju kan 

anpassas efter intervjusituationen på så vis att frågorna inte måste ställas i en exakt ordning. 

Den vetenskapliga metod som används har stor betydelse för studiens resultat (Ahrne & 

Svensson, 2011). Genom att använda fysiska intervjuer som metod ges möjlighet att läsa av 

intervjupersonens språk både det muntliga och kroppsspråket vilket kan ge större förståelse för 

det intervjupersonen säger (Yin, 2013). Det är av dessa anledningar valet av intervjumetod föll 

på semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna för den aktuella studien varade mellan 18-30 

minuter. De fyra socialsekreterarna intervjuades var och en för sig med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Respondenterna valde själva platsen för intervjuerna under 

arbetstid vilket resulterade i att alla intervjuer ägde rum i var och en av intervjupersonernas 
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arbetsrum. Anledningen till att intervjupersonerna själva valde plats för intervjun är att de ska 

känna sig så bekväma som möjligt i en situation där det är lätt att känna sig sårbar. Det är bättre 

att ha en intervjuperson som känner sig trygg, då ökar chanserna för en lyckad intervju. 

Telefonintervjuer hade kunnat vara ett alternativt tillvägagångssätt då det besparar tid i form av 

resor och vissa andra praktiska förberedelser, nackdelen är att det då inte är möjligt att läsa av 

kroppsspråk (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Varje intervjutillfälle spelades in efter samtycke med respondenterna. Vidare transkriberades 

och analyserades ljudfilerna. Den valda analysmetoden för studien är manifest innehållsanalys. 

En kvalitativ innehållsanalys kan vara antingen latent eller manifest eller en kombination av de 

båda. Latent innehållsanalys ser till den underliggande betydelsen, här görs en tolkning av vad 

som sagts. Manifest innehållsanalys innebär att analysen fokuserar på det som faktiskt sagts 

under intervjun och är mer beskrivande. Både latent och manifest dataanalysmetod fokuserar 

på att jämföra och undersöka skillnader i de koder och kategorier som arbetats fram. Oavsett 

om en latent eller manifest analysmetod används krävs det tolkning av materialet. Tolkningen 

kan variera i djup och abstraktionsnivå (Egberg, Wiberg, Lundman, & Graneheim, 2013; 

Granheim & Lundman, 2004). Innehållsanalysen genomförs på det material som samlats in från 

de inspelade intervjuerna för att i en högre utsträckning få förståelse för innebörden av 

intervjuerna. Målet med innehållsanalysen är att försöka hitta väsentliga teman för att finna 

mättnad och samband i intervjuerna (Bryman, 2018) Eftersom analysen ska svara på 

frågeställningarna var det utifrån dessa valda teman togs fram. De tre teman som arbetats fram 

är: “Faktorer som leder till arbetsrelaterad stress”, “Hantering av arbetsrelaterad stress” och 

“Förebyggande av arbetsrelaterad stress”. 

4.5 Tillförlitlighet och pålitlighet   

För att en studie ska vara tillförlitlig krävs att resultatet är representativt och korrekt. Utförandet 

av en studie behöver vara på sådant vis att den väcker förtroende och inger trovärdighet. Graden 

av trovärdighet avgörs även av hur erfaren och kompetent utföraren av studien är. Dessutom 

måste undersökningen genomföras och dokumenteras på ett sådant vis att den skulle gå att 

genomföra på exakt samma vis en gång till. Det kan dessutom hjälpa att tänka över om resultatet 

hade blivit liknande om hela undersökningen utförts en andra gång (Jacobsen, 2012). Bryman 

(2018) menar att trovärdigheten i en studie definieras av hur sannolika resultaten är. För att 

försöka göra resultatet så trovärdigt som möjligt har det arbetats fram utifrån det transkriberade 
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materialet kombinerat med tidigare forskning inom ämnet. Dessutom innefattar studien fyra 

yrkesverksamma socionomers erfarenheter vilket styrker tillförlitligheten jämfört med att 

endast intervjua en person, eller personer som inte arbetar som socialsekreterare. Pålitligheten 

menar Bryman (2018) handlar om att utföra studien på sådant vis att någon annan endast utifrån 

att följa den genomförda studiens tillvägagångssätt ska kunna ge samma eller liknande resultat. 

För att öka pålitligheten har denna studie ett kapitel där metoden presenteras utförligt vilket gör 

att någon skulle kunna utföra en liknande studie. I kvalitativa metoder kan det dock vara 

problematiskt att ha förväntningar på att resultatet ska visa exakt samma om studien utförs på 

nytt om det exempelvis handlar om intervjuer. Den aktuella studiens metod bestod i 

semistrukturerade intervjuer vilket innebär att alla intervjupersoner fick samma frågor. Skulle 

någon ställa samma frågor till några andra socialsekreterare på ett annat socialkontor hade 

resultatet kunnat bli ett helt annat (Bryman, 2018). 

4.6 Etiska ställningstaganden 

I enighet med Vetenskapsrådet (2002) är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet del i de etiska beaktanden som tas i studien. 

Informationskravet har tillgodosetts genom att intervjupersonerna innan intervjun startade fick 

ta del av ett informationsbrev (Bilaga 1). Brevet innehåller information om intervjun och 

studiens syfte. Samtyckeskravet har tagits i beaktande på så vis att deltagarna tillfrågats 

huruvida de vill eller inte vill delta i studien. Deltagarnas personuppgifter behandlas med stor 

aktsamhet och finns inte tillgängliga för någon obehörig i enighet med konfidentialitetskravet. 

Deltagarna är anonyma i studien. Som nyttjandekravet fordrar kommer inga personuppgifter 

delas vidare eller användas för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna 

var vid intervjutillfället över 18 år vilket av etiska skäl var ett krav för att få medverka. En 

vuxen person kan själv ge samtycke och ta ställning till vilka frågor de känner att de kan svara 

på. Intervjupersonerna står inte i någon form av beroendeställning till författaren som genomför 

intervjuerna. Intervjupersonerna är heller inte släkt eller på annat sätt närstående till författaren. 

Intervjupersonen har alltid rätt att dra sig ur. Vetenskapsrådet (2017) ställer krav på att vid varje 

studie som genomförs ska utföraren noggrant överväga huruvida studien gör nytta eller om den 

kan orsaka skada. Innan och under studiens gång har detta tagits i beaktande för att studien inte 

ska åsamka någon person skada. Utförandet är väl genomtänkt och då resultatet av studien 

belyser områden inom socialt arbete som skulle behöva utvecklas till det bättre kan den här 

studien göra nytta. Fler anställda inom socialtjänsten kan få idéer om hur de skulle kunna 

hantera arbetsrelaterad stress och på så vis förbättra sin allmänhälsa. 
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5. RESULTAT 
 

Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av manifest innehållsanalys. Utifrån 

analysen och frågeställningarna har tre teman tagits fram vilka är: “Faktorer som leder till 

arbetsrelaterad stress”, “Hantering av arbetsrelaterad stress” och “Förebyggande av 

arbetsrelaterad stress”. Resultatet av genomförda intervjuer presenteras och analyseras här 

nedan utifrån två teoretiska perspektiv vilka är coping och NPM.  

Intervjupersonerna har av etiska skäl anonymiserats i resultatdelen med hjälp av följande 

fingerade namn: Linda 55 år, Nour 27 år, Malin 31 och Tiana 57 år. Alla fyra arbetar på samma 

socialkontor i södra Norrland. De är alla utbildade socionomer. 

5.1 Faktorer som leder till arbetsrelaterad stress 

Forskning visar att det finns olika faktorer som bidrar till stress. Både forskningen och de fyra 

intervjupersonerna är överens om att socialsekreterare till och från känner av arbetsrelaterad 

stress (Lloyd et al., 2002; Huss & Hafford-Letchfield, 2019). Citatet som följer sammanfattar 

på ett bra sätt vad alla intervjupersonerna tog upp som bidragande faktorer till arbetsrelaterad 

stress.  

Oj, stress för mig är att inte ha kontroll. Stress för mig innebär att det är kaos 

i huvudet och att man har, om jag tänker på jobbet, så kan jag tänka att jag 

har det stressigt när jag har många ärenden och inte har koll på vad det är 

som händer i mina ärenden. Att jag ibland inte ens vet vilka personer som är 

mina ärenden, det tycker jag är stressigt. (Nour) 

Citatet visar att faktorer som är stressande exempelvis kan vara då socialsekreterarna känner att 

de inte helt har kontroll över situationen. De oväntade och okontrollerbara situationerna som 

uppstår är faktorer som hamnar i vägen för att de ska kunna komma vidare i ärenden. 

Forskningen visar på att det här är vanliga faktorer när det kommer till att orsaka känslor av 

stress (Kheswa, 2019). Andra faktorer som kan skapa stress på en arbetsplats är att mycket 

handlar om kostnadseffektivitet och pengar (Welander et al., 2017).  

Det är liksom överlag väldigt stressigt på såna här arbetsplatser där allt är 

kopplat till en budget. Det är svårt med socialt arbete och budgetar för man 

vill oftast mer än vad som finns budgetutrymme till. (Malin) 
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På många arbetsplatser har de anställda en budget att förhålla sig till. NPM har gjort att socialt 

arbete i viss mån kommit att handla mindre om klienterna och mer om siffror budget. För 

socialsekreterare riskerar detta att resultera i en distansering till klienter. Samtidigt som alla 

socialsekreterarna upplevde stress så var det en av dem som ville tillägga något ytterligare.  

Ja, eller jag har inte riktigt, det är typ den här veckan som har varit såhär jätte 

stressig för mig. Annars har det varit ganska lugnt [...] Jag kan ju påverka hur 

jag lägger upp mitt arbete men jag kan inte påverka inflödet av ärenden. 

(Nour) 

Nour hade tidigare känt sig stressad vid ett fåtal tillfällen men inte i närheten av stressen hon 

kände under veckan för intervjun. De tidigare tillfällena av stress varade bara en kort stund och 

inte i en vecka i streck. Nour hade kunnat påverka upplägget av arbetet fram till den veckan, då 

stressnivåerna påverkades till följd av ett ovanligt stort inflöde av ärenden. Det Nour säger är 

att hon upplever arbetssituationen hanterbar i och med att hon kan lägga upp arbetet på det sätt 

som passar bäst. Det visar på att det finns ett strategiskt tänk i hur arbetsordningen läggs upp. 

Antingen är det strategin i sig som gör att arbetet känns mer hanterbart jämfört med de andra 

kollegorna. Alternativt skulle det kunna handla om att Nours stresshanteringsstrategier gör att 

stress inte påverkar henne lika mycket. Forskningen visar att det är vanligt att socialsekreterare 

tvingas prioritera vilka ärenden som ska behandlas först och vilka som kan vänta (Blomberg et 

al., 2015). Följande citat sammanfattar hur tre av socialsekreterarna pratade om just detta. 

Jaa det är ju så att man får prioritera. Vi har en prioriteringsordning. Man får 

lägga bort saker som tar mest, som är mest bråttom. Och det kan ju skapa en 

stress att man inte hinner med ibland. Eftersom det är så, det är perioder av 

mera att göra och mindre att göra. Och då får man lägga det som inte är akut 

när man har mindre att göra så man hinner liksom. Men man blir ju aldrig 

klar utan man har ju alltid saker att göra. (Linda) 

Vad Linda säger är att det bara är att acceptera att jobbet ser ut som det gör, ibland är det svårt 

att hinna allt och ibland inte. Stressen hen pratar om uppstår till följd av att prioriteringar betyder 

att alla klienter kanske inte får hjälp så snabbt som vore önskvärt. Prioriteringar som används 

för att hantera stress är positiva problemfokuserade strategier. Det innebär att strategin går rakt 

på problemet och hittar en copingstrategi som fungerar stressreducerande. Att hitta strategier 

att prioritera i arbetet är ett sätt att hantera för att inte gå upp i stress (Harzer & Ruch, 2015; 

Lazarus & Folkman, 1984). En prioriteringsordning som utgångspunkt skapar möjligheter för 



 

 - 24 -  

 

stresshantering. Det gör att den anställda själv inte behöver bli stressad över att behöva fatta 

även de prioriteringsbesluten på egen hand. Samtidigt kan prioriteringsordningar och färdiga 

manualer vara svåra att applicera på socialt arbete då det kan variera från ärende till ärende. 

Den omorganisering i form av decentralisering och rationalisering som NPM medfört har lagt 

större och mer komplicerat arbetsansvar på socialsekreterarnas axlar (Astvik & Melin, 2013; 

Höjer & Forkby, 2011). Lloyd et al. (2002) menar att det är vanligt att klienter hamnar in kläm 

till följd av hög arbetsbelastning, och att detta skapar stress hos de anställda. Tre av 

socialsekreterarna menade att en faktor som kan orsaka stress är då oförutsägbara saker 

inträffar. Citatet nedan representerar vad alla tre pratade om:  

Stress är kopplat mycket till upplevda eller faktiska deadlines, där man måste 

hinna klart och där man kanske inte känner att man kan lägga upp en plan alla 

gånger. Man lägger upp en plan men sen händer det något annat. Kanske 

ringer det plötsligt om en orosanmälan. Då måste vi åka upp på ett akut 

hembesök, knacka på och det kanske handlar om ett omedelbart 

omhändertagande. Då måste vi ringa läkare och då kommer hela den dagen 

falla bort på bara det. Så mycket är ju kopplat till att man inte riktigt alla 

gånger kan styra arbetstempot och arbetstakten och belastningen. (Malin) 

 Vad Malin pratar om här är att oförutsägbarheten i arbetet kan vara en stressfaktor. De akuta 

ärenden som nämns är de som rings in på jourtelefonen. För en av socialsekreterarna ingår det 

inte att ha ansvar för jourtelefonen i arbetsuppgifterna. Troligtvis är det av den anledningen hon 

inte nämner akuta ärenden som en stressfaktor. Oförutsägbarheten i vad en arbetsdag på ett 

socialkontor kan innefatta är enligt Lloyd et al (2002) onekligen en stressfaktor som kan skapa 

otrygghet för de anställda. Men det finns sätt att hantera de stressfaktorer som uppstår. 

 

5.2  Hantering av arbetsrelaterad stress 

Hanteringen av stress är väsentligt för att kunna må bra. Alla hanterar stress på olika sätt. Astvik 

och Melin (2013) menar att stresshantering i någon form är väsentligt med tanke på den höga 

arbetsbelastning och det individuella ansvar som socialsekreterare förväntas ta. Citatet som 

följer summerar vad alla var överens om under intervjuerna: 

Men jag brukar tänka såhär att “en sak i taget” [ang. hur hon hanterar stress]. 

Och sen försöker jag bara att hålla mig till det. För det fungerar bäst för mig. 

Ofta håller man på med en sak och så kommer man på att “juste jag skulle ju 
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göra det” och så kanske man lägger undan och så gör man någonting annat 

och så… jaa. Men just det är en sak. Sen försöker jag tänka också att jag hinner 

det jag hinner. Och skulle det liksom hopa sig får jag ju gå till chefen och säga 

att jag inte hinner istället för att försöka, för jag försöker inte hinna mer än 

vad jag kan. Jag försöker inte att jobba fortare eller att jag sitter kvar [efter 

arbetstid], det gör jag aldrig nu det gjorde jag förut. (Tiana) 

Det här citatet tyder på att det finns kunskap hos socialsekreterarna att den stressade situationen 

inte är en verklig fara. De försöker tänka rationellt i att det inte går att göra mer eller jobba 

snabbare än vad de redan gör. De är medvetna om att det inte kommer hjälpa någon att de 

stressar upp sig och försöker fokusera på att acceptera att det är stressigt ibland. Astvik och 

Melin (2013) säger att ett vanligt sätt att hantera stress är att sänka de egna ambitionsnivåerna 

och finna sig i att; det är som det är. Den här formen av coping kallas emotionell positiv coping. 

I det här fallet går det ut på att fokusera på att reducera stress genom att planera och kontrollera 

hur arbetet ska genomföras och dessutom genom acceptans för de egna begränsningarna. Tiana 

säger också att hon tidigare brukade sitta kvar och jobba över vilket är en negativ forma av 

emotionell coping då det oftast ökar känslan av stress (Harzer & Ruch, 2015; Lazarus & 

Folkman, 1984). Det är inte alltid helt enkelt att hantera stress i alla lägen vilket de alla 

uttryckte. Citatet som följer förklarar på ett bra sätt hur socialsekreterarna tänkte om saken.  

Oftast när man är mitt i det [stressig arbetssituation] så är det så svårt att bryta 

det. För man vill bli klar man vill få den där känslan när man har gjort klart 

och bara “åh skönt, nu kan jag landa nu när jag fått iväg det dära” eller nåt. 

För det blir alltid någon gång i månaden som man kommer upp i sådan stress 

[… ] Eftersom vi jobbar med människor med oss själva så kan man inte styra 

det heller “nu ska jag inte bli stressad, nu går jag in och andas” det hjälper 

liksom inte. [… ] Det är sällan som vi måste ut på något akut liksom som vi 

måste. Då är det ju förståeligt att man har stress om vi måste ut på något akut. 

(Linda) 

Det Linda talar om sätter fingret på något, att vara människa innebär att det inte alltid är enkelt 

att kontrollera känslor, särskilt inte då oförutsägbara situationer uppstår. Det är lätt att tänka i 

en stressig arbetssituation att det kommer gå snabbare att slutföra uppgiften genom att arbeta 

på. I själva verket skulle en paus kanske göra gott. Att hoppa över pauser för att göra klart är 

en form av negativ problemfokuserad copingstrategi. Strategin är negativ då den inte hjälper 

till att reducera stress. Problemfokuserade strategier utgår från att försöka hantera stressen 
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genom att gå rakt på kärnan på det som orsakar stressen. Här försöker de anställda ta bort 

stressen genom att arbeta undan ärenden (Harzer & Ruch, 2015; Lazarus & Folkman, 1984). 

Precis som Lazarus och Folkman (1984) skriver gör människor vad de kan för att försöka 

mobilisera tillgängliga resurser för att hantera stress och arbetsbelastning. För att klara att 

hantera stress krävs alltså resurser. Vilka resurser människan behöver för att hantera 

arbetsrelaterad stress varierar från person till person och kan även skifta under livets gång 

(Almén, 2017). Något som socialsekreterarna var överens om var att de i vissa lägen kunde vara 

varandras resurser, vilket citatet nedan visar. 

Jag trivs nog när alla mina kollegor är här. För vi är en ganska tight 

arbetsgrupp. Och alla har liksom sina, utifrån hur jag ser på det, så har alla 

sina egenskaper och sina personligheter som jag kan vända mig till i olika 

tillfällen. Så liksom någon här är extra rolig, någon är extra kompetent och 

intelligent så den kan man vända sig till. Så det blir som att mina kollegor är 

också verktyg som jag använder mig av. Så när alla är på plats då kan jag 

känna att åh vad skönt. Vi är liksom ett jävligt bra team. När det fattas någon, 

det kan vara en extra stress. Att så här “aha nu saknar jag det verktyget idag”. 

Det kan jag absolut känna. (Malin) 

Här går att se att de alla upplever att de har varandras rygg och ser möjligheter i att nyttja 

varandras olika kunskapsområden eller personligheter som resurser för att hantera stressen 

bättre. De har alla ambitionen att göra sitt bästa för att hjälpa varandra hantera jobbiga 

situationer och peppa att fortsätta men att inte se på arbetet som viktigare än den egna hälsan. 

Att söka stöd i det sociala nätverket, som i det aktuella fallet är kollegor, menar Lazarus och 

Folkman (1984) samt Harzer och Ruch (2015) är en form av positiv problemfokuserad coping. 

Detta på grund av att stressen och möjligen även orsaken till stressen, bearbetas aktivt genom 

samtal för att ta sig igenom känslan. Enligt Welander et al (2017) är det sociala stödet från var 

och ens sociala nätverk och vidare även kollegor mycket viktiga som en skyddsfaktor för hälsa, 

välbefinnande och förmåga att hantera stress. En annan del i det kollegiala stödet som nämndes 

av alla de intervjuade koncentreras i citatet nedan: 

Kollegor är nog den starkaste knytpunkten kring stresshantering skulle jag 

säga. Ja, det och en ledning som lyssnar, det är viktigt att man har en ledning 

och chefer som ser vad som håller på att hända och kan agera på det. De två 

grejerna är super superviktiga. En bra arbetsgrupp och en ledning som följer 
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arbetsgruppen och ser så att om det håller på att bli infekterat, vilket det kan 

bli då och då. För det kan vara att när stressnivåerna är skyhöga så kanske 

man börjar liksom vända sig mot varandra nästan. Och att man då har en 

ledning som är väldigt lyhörda och ser till det. (Malin) 

Malin med kollegor upplever att stöttning i arbetet från ledningen och framförallt kollegor är 

viktigt. För att socialarbetare ska klara av att hantera stress och hög arbetsbelastning, särskilt 

under det första yrkesverksamma året krävs att den närmaste arbetsledaren finns tillgänglig och 

stöttar (Welander et al., 2017). Vilka metoder går då att ta till för att förebygga att 

socialsekreterare upplever arbetsrelaterad stress? 

  

5.3  Förebyggande av arbetsrelaterad stress 

För att förhindra att socialsekreterares arbetsrelaterade stress överhuvudtaget uppstår menar 

forskare att det krävs att de får resurser att jobba med. Vad dessa förebyggande faktorer kan 

tänkas vara varierar dels från person till person men också från arbetsplats till arbetsplats. Det 

är inte bara socialsekreterarna själva utan också cheferna som har ansvar i att förebygga stress 

(Maslach, 2017). Något som socialsekreterarna hade fått som hjälp i att hantera och förebygga 

stress var en kurs de alla berättade om. 

Vi går en kurs, ACT- Acceptans and Commitment Therapy. Där vi arbetar med 

att acceptera såna här grejer. Acceptera känslor av stress och kunna tänka att 

"det är jävligt stressigt just nu." Men att det i sig liksom inte inverkar på mig 

som person. Utan att man försöker att inte värdera stressen på det sättet att 

det gör mig inte till en sämre person att jag är stressad och inte hinner med. 

Utan man helt enkelt accepterar att det är stressigt. På grund av olika faktorer 

och att människor runt om i världen upplever stress, man är inte ensam i det. 

(Malin) 

Kursen ACT ger de anställda verktyg att använda sig av för att acceptera stress och se att de 

inte är ensamma om att känna den känslan. Det resulterar i resurser de anställda kan använda 

sig av då de vet att de är en situation där stress potentiellt skulle kunna uppstå. Det är även en 

resurs när de redan känner stress att öva på att acceptera att de inte är sämre personer för att de 

erkänner att de upplever stress i arbetet. En sak de anställda lär sig på ACT- utbildningen är att 

de kan använda sig av meditation som ett verktyg. De här verktygen är en form av positiva 

emotionella copingstrategier. De är menade att justera de egna känslorna inför stressen. 
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Copingstrategin är inte till för att de anställda själva ska komma till rätta med den utlösande 

faktorn, det ligger på makronivå att lösa problemet. Att ledningen infört den här typen av kurs 

visar på att de möjligen är på väg att bättre förstå att socialsekreterarna är stressade och behöver 

hjälp för att hantera stressen, ett steg i rätt riktning. Dock krävs mer stöttning i form av 

förebyggande av arbetsrelaterad stress. Tiana berättade lite mer hur hon använde sig av 

meditation som hon lärt sig på ACT- utbildningen men också i andra situationer tidigare i livet. 

Jag brukar meditera lite på morgonen och då brukar jag alltid tänka att “ allt 

som jag behöver hinna kommer jag att hinna.” Att jag liksom har den tanken 

och då gör det att jag blir så här: det spelar ingen roll om jag hinner ett halvt 

ärende. Jag tror ändå på att jag hinner det jag hinner. Ja men det är liksom 

lite såhära intala mig själv. (Tiana) 

Två av socialsekreterarna berättade om ytterligare ett tillfälle då de har möjlighet att förebygga 

stress. 

Vi har alltid morgonmöte och stämmer av hur vi mår. Bara sådär tio minuter 

går vi rundan och så känner vi hur vi mår liksom idag. Mest då bara hur man 

har sovit eller om man har grunnat över något. (Linda) 

På socialkontoret ger de anställda dagligen varandra möjligheten att berätta hur de mår. Till 

följd av det finns möjligheten att förebygga stress exempelvis genom att visa acceptans för den 

som sovit dåligt. De har en möjlighet att peppa den som känner sig hängig och även att stötta 

om någon känner oro inför något möte eller liknande. Här förebyggs arbetsrelaterad stress 

genom att lyssna och respondera på kollegor. Det kan hjälpa var och en att höra att kollegorna 

känner samma känslor som de själva upplever. Om de ändå känner att de behöver prata med en 

professionell så får de utrymme för det också, vilket uttrycks i nästa citat. 

Vi har handledningen en gång i månaden där vi träffar en psykolog och har 

grupphandledning där man pratar i grupp där man kan ta upp vad man vill 

egentligen. Men oftast är saker kopplat till stress. Det kan vara klienter, 

ärenden, det kan vara arbetssituationer eller omorganisationer i stort eller så. 

Där får man ju ändå en chans att ta upp det med en professionell. Så det är 

väldigt bra. (Malin) 

Det är inte alltid det räcker att endast prata med kollegor det kan också hjälpa att prata med 

någon utanför kontoret. Det kan dels vara med någon från det närmsta kontaktnätet men det kan 
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vara bra att prata med någon utomstående också. Att förebygga sådant som stress kan 

underlättas genom att tillfälle ges att prata med någon som är välutbildad på området och kan 

ge konkreta tips. Handledning är både förebyggande och en form av positiv emotionell 

copingstrategi för att exempelvis lära sig att aktivt hantera reaktioner och känslor (Harzer & 

Ruch, 2015; Lazarus & Folkman, 1984).  Det här är något som kontoret erbjuder sina anställda.  

5.4  Sammanfattning 

Både forskning och respondenternas svar visar på att NPM har tillfört ett mer budgetfokuserat 

än klientfokuserat tankesätt i socialt arbete, vilket orsakar stress för de anställda. Något som är 

tydligt är att respondenterna är relativt överens om att de upplever återkommande stress. Här 

hade de anställda fått börja på en kurs för att hantera stress vilket är ett tecken på att det finns 

en tanke från ledningen att försöka hjälpa de anställda med stresshanteringen. En anledning till 

att respondenterna var relativt överens i många frågor kan ha att göra med de dagliga 

morgonmötena där de försöker förebygga stress genom att fråga hur alla mår. Dessutom 

verkade de se positivt på handledningen som äger rum en gång i månaden då personalen får 

samtala med en psykolog om hur de mår. Dessa olika möten i kombination med en allmän 

acceptans för människans varierande mående skulle kunna vara en orsak till att de var relativt 

samstämmiga i många frågor. Socialsekreterarna visar utifrån intervjuerna sett att de alla har 

någon form av copingstrategi de tar till då de känner sig stressade. De anställda på den aktuella 

arbetsplatsen använder sig av både den emotionella och den problemfokuserade copingstrategin 

(Harzer & Ruch, 2015; Lazarus & Folkman, 1984). Det visar sig däremot i många fall då 

stressen redan brutit ut att de kan ha svårt att applicera de copingstrategier de lärt sig. Mycket 

på grund av att den första instinkten är att fortsätta i samma takt eller snabba på för att snabbare 

bli klar. Då är det lätt att glömma all den kunskap de inhämtat från kurser, psykologer och egna 

tidigare erfarenheter. 
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6. DISKUSSION 
 

Följande kapitel tolkar och värderar studiens syfte och resultat i förhållande till varandra. Vidare 

diskuteras studiens relevans för socialt arbete, för- och nackdelar med vald metod och 

avslutningsvis förslag till fortsatt forskning. Syftet med studien var att undersöka 

socialsekreterares erfarenheter av arbetsrelaterad stress. För att svara på syftet har de tre 

frågeställningarna: Vilka faktorer upplever socialsekreterarna bidrar till stress? Hur hanterar 

socialsekreterarna stressen? Hur kan socialsekreterares arbetsrelaterade stress förebyggas? 

Frågeställningarna har varit användbara som teman i resultatdelen. De tre teman som nyttjades 

var: faktorer som leder till arbetsrelaterad stress, hantering av arbetsrelaterad stress och 

förebyggande av arbetsrelaterad stress. Utifrån semistrukturerade intervjuer med fyra 

yrkesverksamma socialsekreterare har dessa teman besvarats. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades vilket spelade en avgörande roll för att få möjlighet att tolka det som sagts 

ordagrant i analysdelen. Intervjuerna bidrog med en djupare förståelse och en mer nyanserad 

insyn i hur det vardagliga arbetet kan se ut och påverka stressnivåerna för socialsekreterare. De 

aktuella teoretiska perspektiven har varit till hjälp på så vis att de gett en bredare förståelse för 

olika copingstrategier och hur socialsekreterare använder dessa. NPM gav en bakgrundskontext 

till hur socialt arbete kommit dit det är idag.  

6.1 Slutsatser   

På socialkontoret där intervjuerna genomfördes var några av de anställda nöjda med att ha fått 

materiel att läsa in sig på för att hålla jämna steg med utveckling och omorganisering. Problemet 

var bara att det var svårt att få tid till att faktiskt läsa allt tillhandahållet utbildningsmaterial. De 

anställda som pratade om detta menade att det handlade om deras egen prioritering. Men om en 

timme avsattes varje dag på schemat för att de anställda ska ha tid till kompetensutveckling 

under arbetstid vore det lättare att hänga med i utvecklingen utan att känna att det blir till 

ytterligare en stressfaktor. Förändring i arbetssätt och riktlinjer kan ta tid men enligt 

intervjupersonen som varit längst på arbetsplatsen var det ändå på väg i rätt riktning på det 

aktuella socialkontoret. Ledningen verkade vara på väg så smått i rätt riktning exempelvis 

genom införandet av ACT men än finns mycket kvar att förbättra för att förebygga att arbetet 

ska bli mer hållbart. Som nämnts i inledningen ska ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggas i 

enlighet med ARM (1977:1160) 1. kap. 1§ 2. Dessutom ska enligt samma lag 2. kap 1§ 2st 

arbetsförhållandena i fysiskt och psykiskt avseende, anpassas till människors olika 

förutsättningar. Det finns ett tydligt samband mellan stress och en för hög arbetsbelastning, 
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komplexa ärenden och oförutsägbara inslag i arbetet. Det skapar stress för vissa bara av att veta 

att det kan komma in ett akut ärende för dagen vilket då sätter alla inplanerade arbetsuppgifter 

på paus. De tydligaste faktorerna för känslor av stress var helt tydligt då de anställda kände att 

de inte hade kontroll i kombination med att det låg en hög med ärenden och väntade på 

skrivbordet. Copingstrategierna varierar något men en som alla respondenterna nämnde 

innefattar att stanna upp och tänka rationellt. Tankarna kunde handla om att försöka acceptera 

stressen, att den finns men att den inte har rätt att få den anställda att känna sig dålig på grund 

av att hen känner stress. De försöker istället inse att det inte går att göra flera saker samtidigt 

och då utgå från att prioritera enligt den prioriteringsordning kontoret går efter. Det är en positiv 

emotionell copingstrategi som verkar för att reducera stress. En mycket viktig skyddsfaktor är 

att ha bra kollegor och en bra ledning att vända sig till. Ledningen behöver vara mån om 

personalen och deras bästa och jobba för att förebygga stress, inte enbart försöka släcka bränder 

genom införandet av metoder för stresshantering även om det är bra mer kurser i 

stresshantering. Efter att ha lyssnat till intervjupersonerna verkar det som att någon form av 

avlastning åtminstone i de perioder då stressnivåerna blir för höga vore bra. Fler anställda skulle 

behövas på arbetsplatsen för att avlasta personalen åtminstone periodvis. Det är däremot 

problematiskt att budgetar blir till hinder i det dagliga arbetet, detta kan orsaka stress då de 

anställda känner att de inte kan lägga allt fokus på klienterna. Flera av de anställda menade att 

genom att förtroende finns för varandra eller ledning går det ofta att bolla med andra hur ett 

stressande ärende ska hanteras. Vissa menade att deras stressnivåer kan sänkas bara genom att 

prata med någon av de andra i kollegiet och då kanske inse att det inte är så stressigt ändå och 

att arbetet måste få ta den tid det tar. 

6.2 Relevans för socialt arbete 

Under genomgång av litteratur och forskning inför utförd studie stod det klart att det finns en 

hel del forskning från världen över om socialsekreterare och stress. På det stora hela går det att 

se att det ser liknande ut i Sverige och flertalet andra länder. Trots all den forskning som finns, 

och tydligt visar på att arbetsrelaterad stress inom socialtjänsten är ett vanligt problem som 

ökar, verkar inte riktlinjer ändras och arbetsplatserna utökar inte sina tjänster. Eftersom 

individers problematik ökar och blir allt mer komplicerad står socialt arbete i vissa delar av 

landet stilla i förebyggandet av arbetsrelaterad stress hos de anställda. För socialsekreterarna 

som står mitt i och ser allt detta och vill ha förändring kan det vara svårt att få gehör på högre 

nivå där beslutsfattare och lagstiftare sitter. Det skulle behövas ett bättre samarbete där 
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representanter från socialkontor kunde klargöra vad som saknas för att underlätta det dagliga 

arbetet. 

I vissa kommuner i Sverige arbetar socialtjänsten sex timmars arbetsdagar. Arbetssättet har fått 

både ris och ros. Införandet av kortare arbetsdagar har varit framgångsrikt exempelvis i 

Sundsvall där sex timmars arbetsdagar testades under en tid för att sedan landa i 6+2 timmar. 

Det innebär att sex timmar av arbetsdagen går åt till arbete med klienter och två timmar är 

avsatta för kompetensutveckling och återhämtning. Sex timmars arbetsdag tillför större 

möjligheter för återhämtning (Harström, 2019) En anställd som är utvilad klarar att arbeta mer 

effektivt och vilket innebär att samma arbete som utförs på åtta timmar också kan utföras på 

sex timmar. Den som är utvilad är dessutom bättre rustad för att klara av stress då den uppstår 

(Ekenberg, 2018).  

6.3 För- och nackdelar med vald metod  

Den valda metoden med semistrukturerade intervjuer passade bra för att få mer utvecklade svar 

och med möjlighet att ställa följdfrågor. Att genomföra en kvantitativ enkätstudie hade kunnat 

vara ett alternativt tillvägagångssätt då det ger respondenter möjlighet att svara på frågor. En 

kvantitativ studie ger möjligheten att kunna generalisera ett resultat då fler respondenter kan 

delta. Det hade däremot inte gett det djup och den nyansering som eftersöktes i den här studien. 

En semistrukturerad intervju öppnar upp för andra möjligheter på så vis att det går bra att ändra 

om ordningen på frågorna i intervjuguiden. Intervjuformen ger även chansen att ställa 

följdfrågor till respondenterna. Alla de medverkande respondenterna arbetar på samma 

socialkontor vilket är en fördel för att se mellan kollegors varierande upplevelser med samma 

arbetsplats som utgångspunkt. Att ta med respondenter från flera olika arbetsplatser hade 

eventuellt kunnat ge studien ett annat resultat då de alla skulle ha varierande preferenser utifrån 

den egna arbetsplatsen. Om någon skulle göra en liknande studie och ha mer tid skulle 

rekommenderas att ta med två olika kommuner för att kunna jämföra förutsättningarna dem 

emellan. Det skulle ge en större bredd att kunna jämföra två olika kommuners sätt att hantera 

och förebygga stress. 

6.4 Förslag till framtida forskning 

För framtida forskning skulle det behövas att titta närmare på varför de kunskaper som finns 

kring arbetsrelaterad stress inte appliceras rent praktiskt på socialt arbete. Då skulle det vara 

aktuellt att intervjua chefer och mellanchefer för att se var deras kunskap inom ämnet står och 

varför förebyggandet inte kommit längre än vad det har idag. Det skulle också vara intressant 
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att undersöka hur det faktum att socialt arbete är ett kvinnodominerat yrke påverkar hur 

förebyggandet av arbetsrelaterad stress hanteras. Varför är stress och sjukskrivningar vanligare 

och efter vad det verkar allt mer normaliserat i samhället idag särskilt inom kvinnodominerade 

yrken. Vissa menar att något kortare arbetsdagar dels skulle minska sjukskrivningar då det ger 

mer tid till återhämtning och där av skulle kostnaderna för samhället minska. Detta skulle kunna 

undersökas närmare i kommande forskning för att ta reda på hur effektivt förkortade 

arbetsdagar påverkar stress och allmänhälsa hos socialsekreterare.  
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BILAGA 1: Informationsbrev 
 

Förfrågan och information till socialsekreterare om deltagande i intervju 
 

Hej, mitt namn är Alexandra Schultz, jag studerar för närvarande Socionomprogrammet termin 

6 på Mittuniversitetet i Östersund. Jag har precis påbörjat min kurs i självständigt arbete där jag 

skriver en c-uppsats. Syftet med min c-uppsats är att genom kvalitativa metoder ta reda på hur 

socialsekreterare upplever och hanterar arbetsrelaterad stress. Med anledning av detta skulle jag 

nu vilja intervjua dig som arbetar på Socialtjänsten som socialsekreterare. Intervjun bestämmer 

du själv tid och plats för och den kommer hålla på i cirka en timme. Under intervjun önskar jag 

göra en ljudinspelning för att i efterhand kunna transkribera materialet. 
 

Studien utformas efter de etiska principer som vetenskapsrådet tagit fram. Det betyder att allt 

som sägs vid intervjutillfället är konfidentiellt och att ditt namn och personuppgifter kommer 

vara anonymiserade i studien. Ditt deltagande baseras på samtycke och du kan närsomhelst 

välja att avbryta din medverkan. Intervjumaterialet kommer vara otillgängligt för alla 

utomstående och kommer endast användas i c-uppsatsen. 
 

För att den här studien ska vara möjlig att genomföra är dina tankar, erfarenheter och 

reflektioner ovärderliga. Därför skulle jag vara mycket tacksam om du väljer att deltaga. På 

grund av att studien ska genomföras inom en begränsad tidsram skulle jag uppskatta om du så 

snart det är möjligt meddelar mig om du är intresserad av att delta. 
 

Har du vidare frågor tveka inte att kontakta mig på mailadressen längst ned på sidan. 
 

Tack på förhand! 
 

Vänligen  

Alexandra Schultz   

Alsc1700@student.miun.se 

Handledare: Charlotte Andoh-Appiah 

charlotte.andoh-appiah@miun.se 

 

 

Underskrift för samtycke     Datum och ort 
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BILAGA 2: Intervjuguide 
Inledningsvis 

● Presentation av intervjuledare 
● Presentera intervjuns syfte och upplägg 
● Skriv på samtycke för intervju 

 

Bakgrund 

● Be intervjuperson berätta om sig själv 
● Vad har du gått för utbildning? 

● Vad är din arbetstitel? Hur länge har du arbetat här?  
● Har du jobbat med något liknande innan? Vad fick dig att söka det här jobbet? 
● Kan du sammanfatta kort vad dina arbetsuppgifter innefattar? 

 

Arbetssituation 

● Hur upplever du stödet från kollegor? 

o Upplever du att ledningen uppmuntrar till att ta hjälp av och stötta varandra? I 

så fall hur? 
● Upplever du att du hinner med det som förväntas/ det du ska under en arbetsdag? 

● Händer det att du hamnar efter med arbetsuppgifter? 
● Hur upplever du möjligheten att få lugn och ro för att utföra arbetsuppgifter? 
● Hur ser du på din möjlighet att påverka arbetsupplägg och situationen på 

arbetsplatsen? 
● Hur är dina känslor vanligtvis när du är på väg till jobbet? 

● Hur mår du vanligtvis efter en dag på jobbet? 
● Har det hänt att du tar med arbete hem eller tänker på arbetet på fritiden? 

● När skulle du säga att du trivs på jobbet? 
● När trivs du inte på jobbet? 

 Stress 

● Kan du berätta vad stress är för dig? 

● Vad gör dig stressad på jobbet? 
● Hur hanterar du de tillfällen då du känner dig stressad på jobbet? 
● Hur pratas det om stress på arbetsplatsen? 

● Hur har du lärt dig dina strategier för att hantera arbetsrelaterad stress? 
● Vad kan du få för hjälp att hantera stress under en arbetsdag? 

● Har du upplevt att du har svårt att sova på grund av att du känner dig stressad? 

o  Har det skett vid upprepade tillfällen?  

 Avslutning  

● Finns det något annat som du skulle vilja tillägga? 

● Kan jag återkomma till dig via telefon om jag har någon mer fråga? 


