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Sammanfattning 
 

Syftet med denna kvalitativa uppsats var att, utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, ta reda på 

hur socialsekreterare inom socialtjänsten upplever den psykosociala arbetsmiljön. Vi ville 

undersöka hur socialsekreterare fann glädje i sitt arbete och vilka utmaningar 

socialsekreterarna upplever i arbetet. Vi valde att intervjua sex socialsekreterare med 

varierande längd i yrket, verksamma i två kommuner. Intervjumaterialet tolkades med hjälp 

av KASAM och krav-kontroll-stödmodellen. Resultatet visade att en bra arbetsgrupp och bra 

kollegor var avgörande för att känna trivsel på arbetsplatsen, vilket vi tolkade som att 

socialsekreterarna upplevde en meningsfullhet med sitt arbete. Även klienterna var en faktor 

som bidrog till att socialsekreterarna kände glädje i arbetet, men var också något som de 

upplevde som en utmaning i arbetet. Andra utmaningar var att de inte hann med sina 

arbetsuppgifter på grund av dokumentationskraven och att det fanns brister i rutiner och 

riktlinjer vilket försvårade arbetet. 

 

Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, stress, copingstrategi, socialt stöd, klient. 
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Abstract 
 

The purpose of this qualitative study was, through a hermeneutic perspective, to find out how 

social workers in the social services, experience the psychosocial work environment. We 

wanted to explore how the social workers found joy in their vocation and which challenges 

the social workers experienced in the work. We chose to interview six social workers with 

varying length in the profession, active in two municipalities. The interview material was 

interpreted with Sense of Coherence (SOC) and the demand-control-social support model. 

The result of the study shows that a good working group and good colleagues was important 

to experience wellbeing at the workplace, which we interpreted as the social workers 

experienced a meaningfulness of their work. The clients were also a factor that contributed to 

the social workers satisfaction in their work, but also something that was a challenge in their 

profession. Other challenges were that they didn´t have time for their duties because of the 

documentation requirements and that there were flaws in routines and guidelines that 

complicated their work. 

 

Keywords: Psychosocial work environment, stress, coping strategy, social support, client. 

  



 
 

Förord 
 

Vi vill inleda med att tacka alla informanter som har ställt upp på våra intervjuer. Vi vill även 

rikta ett stort tack till vår handledare Jennifer Hobbins för alla kloka råd under processen med 

uppsatsen. Slutligen vill vi också tacka oss själva för att vi stöttat varandra under processens 

gång och framförallt för att vi har hållit sams och haft fantastiskt roligt tillsammans. 

 

Arbetet med uppsatsen har genomgående varit gemensamt. Vi har båda ansvarat för 

uppsatsens alla delar under hela arbetsprocessen där samtliga delar har skrivits tillsammans. 

 

Karlstad, januari 2017 

 

Mirja Alexandersson och Linda Örnborg 
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1 Inledning 
 

Socialtjänsten är en människobehandlande organisation vars främsta uppgift är att främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt bidra till ett 

aktivt deltagande i samhällslivet på en demokratisk och solidarisk grund (SFS: 2001:453). 

Socialtjänstens mål är att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser och 

verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet 

(SFS: 2001:453). 

 

Socialtjänstens arbete har blivit allt mer präglat av tidskrävande dokumentation, hög 

personalomsättning och allt för få anställda i förhållande till mängden ärenden 

(Akademikerförbundet SSR 2016). Att samhället har påverkats mycket av oroligheter runt om 

i världen är förmodligen något som alla känner till. Totalt var det 162 877 flyktingar som 

ansökte om asyl i Sverige år 2015 (Migrationsverket 2016). Det är främst nyanlända som 

löper störst risk för att hamna i fattigdom, men även ensamstående mödrar och ungdomar som 

står utanför arbetsmarknaden (Socialstyrelsen 2010). I och med att allt fler människor är i 

behov av bistånd från samhället har detta lett till att trycket på socialtjänsten har ökat kraftigt, 

och socialsekreterarna har fått en extremt påfrestande och stressad arbetssituation. Enligt 

Tham (2016) väljer allt fler socialsekreterare att lämna sina jobb på grund av de ansträngda 

och stressiga förhållanden som råder inom socialtjänsten. Arbetsrelaterad stress som leder till 

psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem som främst tycks gälla inom yrken som har 

mycket kontakt med och ansvar för andra människor, exempelvis inom socialtjänsten 

(Socialstyrelsen 2003). Begreppet stress betyder press och tryck och är i grunden en reaktion 

som ger extra kraft, och är en funktion som ska hjälpa oss att anpassa oss till förändrade 

situationer. Däremot fungerar inte denna funktion om vi utsätts för alltför hög stress. Stress är 

en av de allvarligaste hälsoriskerna och ett av de största arbetsmiljöproblemen i det moderna 

samhället (Zanderin 2005). Många socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten väljer att 

sluta sina arbeten på grund av den höga stressen, och att de helt enkelt inte längre känner 

tillfredsställelse på jobbet (Tham 2007). Men även brist på socialt stöd och en dåligt 

fungerande ledning är bidragande faktorer till att socialsekreterare slutar sina jobb (Tham 

2007). För att förebygga detta är det därför viktigt med en bra arbetsmiljö. Enligt lag är 

arbetsgivaren skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå 

en god arbetsmiljö (SFS: 1977:1160). Den psykosociala arbetsmiljön, som vi har valt att 

fokusera på, innefattar hur förhållanden på en arbetsplats ser ut, hur vi påverkas av personer 

som finns runt omkring oss och hur vi samspelar med dem, exempelvis kollegor, chefer och 

klienter (Arbetsmiljöverket 2016). 

 

1.1 Problemformulering 

 

Idén till vårt ämne väcktes utifrån att vi själva har viss erfarenhet av arbetet inom 

socialtjänsten. Vi har båda haft vår praktik på individ och familjeomsorgen i våra respektive 

hemkommuner, där vi även arbetat efter att praktikperioden avslutats. Vi har upplevt 
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arbetsbelastningen på respektive arbetsplats som hög och det har dessutom varit svårt att 

rekrytera personal, där de som har anställts i flera fall har varit unga och oerfarna. Några av 

medarbetarna har även blivit sjukskrivna på grund av utmattningssymtom, främst de som var 

nyutexaminerade. Utifrån våra egna erfarenheter av att flera nyutexaminerade 

socialsekreterare har blivit utbrända, hade vi en tanke om att de trivs sämre på arbetet på 

grund av att de upplever högre krav och stress och att det tar några år att sätta sig in i yrket. 

Under det senaste året har det i olika nyhetssammanhang diskuterats mycket kring stress i 

arbetslivet för socialsekreterare och att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Detta är något 

som bekräftas i Unionens rapport (2015) som visar att en av tre tjänstemän upplever en stress 

över att deras arbetstid inte räcker till och många beskriver även att de behöver jobba kvällar 

och helger för att hinna med sina arbetsuppgifter. 

 

Utifrån att socialsekreterare är ett bristyrke där socialtjänsten har svårt att rekrytera och 

behålla sin personal är det viktigt att arbetsmiljön är tillfredsställande för att 

socialsekreterarna ska vilja stanna kvar på arbetsplatsen (Tham 2007, 2016; SFS: 1977:1160). 

Vi tycker att det är intressant att den psykosociala arbetsmiljön verkar påverka en hel del hur 

socialsekreterarna mår, och vi vill med vår studie undersöka om socialsekreterare upplever 

arbetsbelastningen och stressen i arbetet på samma sätt som bland annat Tham (2007; 2016) 

visar genom sin forskning. Vi vill ta reda på vilka faktorer som gör att socialsekreterarna trots 

den påstått höga arbetsbelastningen finner glädje i sitt arbetet och vilka utmaningar de 

upplever. Vi hoppas att våra resultat kan bidra till en förståelse för vad som behöver förändras 

för att socialsekreterarna ska trivas på sina arbetsplatser. 

 

1.2 Syfte 

 

Vårt syfte är att undersöka hur socialsekreterare upplever den psykosociala arbetsmiljön inom 

Socialtjänsten. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

 Hur finner socialsekreterare glädje i sitt arbete? 

 Vilka utmaningar upplever socialsekreterarna i arbetet? 

 

1.4 Uppsatsens avgränsningar 

 

Socialtjänsten innefattar många områden och vår studie kommer att fokusera på individ och 

familjeomsorgen där vi har valt att rikta in oss på socialsekreterare som arbetar med 

ekonomiskt bistånd samt inom vuxenenheten. Eftersom fokus ligger på hur socialsekreterarna 

upplever den psykosociala arbetsmiljön har vi inte frågat socialsekreterarna om deras 

arbetsuppgifter då detta inte är av vikt för vår studie. Vi har intervjuat både män och kvinnor 
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men eftersom vi inte har valt att göra någon jämförelse mellan könen så kommer detta inte att 

framgå i resultatet i och med att det inte har någon relevans för vår studie. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen inleds med en sammanfattning av uppsatsen och ett förord. Därefter kommer en 

inledning där vi ringar in problemområdet och dess anknytning till socialt arbete. Detta 

bäddar då för syftet och frågeställningarna samt uppsatsens avgränsningar som följs upp av 

den tidigare forskningen, där resultaten från tidigare studier tas upp. Vidare går vi in på de 

teoretiska perspektiv som vi har valt, vilka är KASAM och krav-kontroll-stödmodellen, för att 

öppna upp möjligheten till att se nya fenomen. Efter det kommer vi i metodavsnittet beskriva 

hur vi gick tillväga när vi utförde studien. Resultat och analysavsnittet beskriver vårt resultat 

och tolkning av materialet. Avslutningsvis diskuterar vi vårt resultat och vår metod och ger 

förslag på vidare forskning för att sedan knyta ihop det med våra egna avslutande reflektioner. 
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2 Tidigare forskning inom området 
 

Till detta kapitel har vi utgått från sju vetenskapliga artiklar, både svenska artiklar och artiklar 

från USA, Kanada och Storbritannien. Vi har även hämtat information från en avhandling av 

Oxenstierna (1997) samt från litteratur relevant för vårt ämne. Vi har valt att dela in den 

tidigare forskningen i två kategorier vilka är Arbetsbelastning och stressfaktorer samt 

Tillfredsställelse i arbetet, coping och socialt stöd. Den första kategorin tar upp vad som är 

påfrestande med yrket som socialsekreterare, hur arbetsbelastningen påverkar deras 

välbefinnande samt varför de väljer att lämna jobbet inom socialtjänsten. Den andra kategorin 

tar upp vilka faktorer som bidrar till att socialsekreterare trivs med sitt jobb samt vikten av 

socialt stöd och copingstrategier. Det artiklarna, avhandlingen och litteraturen har gemensamt 

är att de tar upp arbetsmiljöfaktorer som arbetsbelastning, stress och socialt stöd. 

 

2.1 Arbetsbelastning och stressfaktorer 

 

Enligt Astvik och Melin (2012) som undersökt hur obalans mellan arbetskrav och resurser ser 

ut, innefattar arbetet inom socialtjänsten en hög arbetsbörda. Socialsekreterare arbetar ofta 

under ansträngda och stressiga förhållanden där höga krav, hög personalomsättning samt 

rekrytering av personal länge har varit ett problem (Tham 2007, 2016). En konsekvens av 

detta är att fler och fler socialsekreterare väljer att sluta sina arbeten, dels på grund av den 

höga stressen och dels för att de helt enkelt inte känner en tillfredsställelse med sitt arbete. Det 

här kan i sin tur leda till att socialsekreterarna hamnar i konflikt med både klienter och 

kollegor (Tham 2007; Graham et al. 2014). Men även bristen på en fungerande ledning och 

chefer som inte ser individen är en stark orsak till att socialsekreterare väljer att lämna sitt 

jobb (Tham 2007; Astvik & Melin 2012). Enligt Tham (2007) som undersökt varför 

socialsekreterare lämnar sina arbeten, är avsaknaden av ett organisatoriskt och professionellt 

engagemang på arbetsplatsen något som kan leda till utbrändhet. Tham (2007) påpekar även 

vikten av att det finns stöd från ledningen och kollegor. Om det sociala stödet brister är det en 

bidragande faktor till att socialsekreterare mår dåligt på arbetsplatsen.(Tham 2007). 

 

På grund av att det är många socialsekreterare som väljer att säga upp sig och att det dessutom 

är svårt att rekrytera ny personal, leder det till att servicen inom socialtjänsten blir sämre och 

att arbetet som utförs får en sämre kvalitet (Tham 2007). Enligt Graham och Shier (2014) som 

undersökt vilka förväntningar det ställs på socialsekreterare är även brist på ekonomiska 

medel, resurser och erfaren personal, bristfällig ledning och hög arbetsbelastning något som 

står i vägen för att socialsekreterare ska kunna uppnå och utföra ett bra jobb. Detta är något 

som påverkar socialsekreterarens välbefinnande och som i sin tur leder till att arbetet med 

klienten blir lidande (Graham & Shier 2014). Tham (2007) menar att socialsekreterare kan 

pendla mellan de olika känslorna att uppleva tillfredsställelse på jobbet och att vilja lämna sitt 

jobb, och att detta kan pågå under lång tid. Men även om personen i fråga inte trivs på sitt 

jobb betyder inte det att hen slutar. Däremot kan konsekvensen av detta leda till att 
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socialsekreteraren lägger till med en attityd som kan ha en negativ inverkan på klienten och 

övriga medarbetare (Tham 2007). 

 

Många socialsekreterare upplever en stress över att de inte hinner med att träffa sina klienter 

på grund av att arbetsbelastningen är för hög. Detta kan leda till en negativ självuppfattning 

vilket i sin tur påverkar hur man mår på jobbet (Graham & Shier 2014). Enligt Zanderin 

(2005) kan hög stress inträffa när man måste ta hänsyn till många saker samtidigt, vilket kan 

leda till att stressen blockerar tänkandet och förmågan att lösa problem försämras. Stress är en 

av de allvarligaste hälsoriskerna i det moderna samhället och eftersom socialsekreterare möter 

klienter som många gånger har upplevt svåra och stressiga situationer finns det därmed en risk 

för att detta påverkar socialsekreterarnas arbetsmiljö och psykiska mående negativt (Zanderin 

2005; Graham & Shier 2014). Oxenstiernas (1997) avhandling omfattar socialtjänstens 

förutsättningar för barnavårdsarbete, både dess förutsättningar och resultat. Oxenstierna 

beskriver att socialsekreterare som arbetar inom barnavården upplevde att det i många fall är 

klienterna och deras problem som bidrar till att de upplever stress. Arbetet är mycket 

påfrestande och därmed blir även arbetsresultatet mindre tillfredsställande (Oxenstierna 

1997). En hög belastning på arbetet kräver återhämtning för att individen ska kunna återställa 

kroppen efter den belastning som stressen innebär. För att återhämta sig på arbetet kan det 

räcka med några minuters vila eller en rast (Åkerstedt 2012). 

 

Shier och Graham (2015) har gjort en studie om hur socialsekreterare upplever välbefinnande 

på arbetet. De menar att samhället kan ha en negativ och felaktig syn på socialsekreterare. 

Bristen på förståelse och respekt för yrket som socialsekreterare upplever från samhället kan 

skapa en stress hos socialsekreteraren, mest på grund av att de känner att de behöver 

rättfärdiga det sociala arbetet som ett viktigt jobb (Shier & Graham 2015). Detta kan i sin tur 

påverka mötet med klienter på ett negativt vis, samt även påverka socialsekreterarnas 

arbetstrivsel och psykiska mående (Shier & Graham 2015). 

 

Enligt Graham och Shier (2014) finns det många förväntningar på socialsekreterare, bland 

annat omgivningens förväntningar på socialsekreterarens roll och deras ansvarsområden. 

Graham och Shier (2014) menar att omgivningen förväntar sig att socialsekreterare ska utföra 

ett arbete med hög kvalitet och även bidra till att förbättra samhället. Dessa förväntningar kan 

således krocka med de förväntningar som socialsekreterare har på sig själva, och kan komma 

att påverka hur de upplever välbefinnande, arbetsrelaterad stress och påfrestningar i arbetet 

(Graham & Shier 2014). Socialsekreterare förklarar även att stressen och misslyckandena i 

arbetet ofta är förknippade med deras egna brister och känslan av att inte räcka till 

(Oxenstierna 1997). 

 

Även roller och identitet har en viss betydelse för hur man upplever välbefinnande i arbetet. 

Vissa socialsekreterare beskriver att deras professionella identitet kan krocka med deras 

privata liv. Graham och Shier (2014) beskriver ett exempel med en socialsekreterare från 

Kanada. Personen i fråga vill inte berätta för sina vänner och bekanta att hen arbetar inom 

socialtjänsten, utan säger istället att hen arbetar på sjukhus. Socialsekreteraren menar att 

omgivningen saknar respekt för tystnadsplikten som ingår i yrkesrollen och att det då är 
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lättare att ljuga om var hen arbetar. Enligt Shier och Graham (2015) beskrev socialsekreterare 

som arbetade i mindre kommuner att det ibland kan vara en utmaning att axla rollen som 

myndighetsperson, och samtidigt ha rollen som samhällsmedborgare. Socialsekreterarna 

upplevde att samhället ser på dem som personer med makt, medan socialsekreterarna själva 

ser sig som personer som tjänar samhället. Shier och Graham (2015) menar att 

socialsekreterarna upplever motstridiga känslor i den dubbla identiteten mellan 

myndighetsperson och privatperson, och att detta kunde upplevas som ett problem. Vissa 

socialsekreterarna kände även en oro för sina familjemedlemmar. Exempelvis att en klient 

som fått ett negativt beslut, skulle ge sig på någon i socialsekreterarens familj för att komma 

åt hen (Shier & Graham 2015). 

 

Enligt Graham och Shier (2014) beskriver flera socialsekreterare att det sociala arbetet är 

dåligt betalt med tanke på att arbetet är så pass påfrestande. Arbetet kan ibland innebära 

mycket övertid som i slutändan leder till att socialsekreterarna utsätts för en hög stress och en 

hög arbetsbörda. Detta kan i sin tur leda till att välbefinnandet hos socialsekreterarna minskar 

(Graham & Shier 2014). Enligt Theorell (2012) kan arbetsrelaterad stress förebyggas genom 

att arbetet omformas och att arbetstagarna får ett större inflytande. Det är även viktigt att det 

sociala stödet förbättras för att undvika för hög eller för låg arbetsbelastning samt att arbetet 

som utförs belönas. Självklart är det även viktigt att den fysiska miljön anpassas till 

arbetstagarens förmåga och behov (Theorell 2012). 

 

 2.2 Tillfredsställelse i arbetet, coping och socialt stöd 

 

Något som är av stor vikt för att man ska trivas på arbetet är att det finns ett stöd, samt att man 

har kollegor som man känner tillit till. Socialt stöd innebär att det finns någon som bryr sig 

och lyssnar i samband med besvärliga situationer och att hen stöttar för att man lättare ska 

klara av att hantera situationen (Zanderin 2005). Det sociala stödet från kollegor och ledning 

har en stor betydelse när det gäller att känna tillfredsställelse på jobbet, då detta bidrar till att 

man utvecklas professionellt och att arbetsbördan känns rimlig (Graham et al. 2014; Graham 

& Shier 2014). Men det har även visat sig att valet av arbetsplats och arbetslivserfarenhet 

spelar viss roll när det gäller att känna tillfredsställelse på jobbet (Graham et al. 2014; Tham 

2016). Tham (2016) har genom sin studie granskat skillnaderna mellan hur erfarna 

socialsekreterare kontra oerfarna upplever arbetsvillkoren. Enligt Tham (2016) upplevde de 

mindre erfarna socialsekreterarna högre arbetskrav, hög frekvens av akuta situationer i 

klientarbetet samt att de även upplevde att de hade mindre möjlighet att påverka viktiga beslut 

i arbetet. Enligt Wermeling (2013) som undersökt varför socialsekreterare lämnar sina arbeten 

är det även de yngre och mindre erfarna socialsekreterarna som i störst utsträckning tenderar 

att lämna professionen. Det har även visat sig att socialsekreterare som jobbar med barn och 

unga upplevde en lägre tillfredsställelse på arbetet än de som arbetade på andra enheter 

(Graham et al. 2014). Graham et al (2014) har i sin studie undersökt vilka faktorer som 

påverkar socialsekreterarnas välbefinnande, både på arbetet och privatlivet. 
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När det gäller att hantera hög arbetsbörda, stress och svåra situationer i arbetet är kollegor en 

viktig del, både som stöd och som rådgivare. Enligt Astvik och Melin (2012) var det många 

socialsekreterare som tog hjälp av kollegor när de behövde stöd i arbetet och när 

arbetsbelastningen var hög. De sade även ifrån och sökte aktivt lösningar på problem inom 

arbetsgruppen (Astvik & Melin 2012). Även Graham och Shier (2014) talar om vikten av 

kollegor. Om arbetsgruppen är bra leder detta till att man trivs och upplever sitt arbete som 

mer lättsamt, vilket i sin tur även har en positiv inverkan på klientarbetet (Graham & Shier 

2014). Att kunna skratta och ha roligt tillsammans med sina kollegor är något som Bolman 

och Deal (2005) tar upp som en viktig faktor i arbetsgrupper, då humor bidrar till att 

personalen utför ett bättre arbete genom att de upplever mindre spänningar. 

 

Viljan att hjälpa är för många socialsekreterare en drivkraft. Flera socialsekreterare beskriver 

en glädje och tillfredsställelse när de till slut lyckas nå fram till klienterna, och där de 

upplevde att de kunde uppnå en positiv förändring hos klienterna (Graham & Shier 2014). 

Enligt Graham och Shier (2014) beskriver många socialsekreterare att de får en bättre 

självkänsla då de känner att de har gjort något meningsfullt som har gjort skillnad för 

klienten. Exempelvis när ett barn kommer tillbaka hem till sina föräldrar och föräldrarna visar 

en tacksamhet för det jobb som socialsekreteraren har gjort. Men även att de upplever ett 

välbefinnande av känslan att de har gjort något värdigt och viktigt, och att de är med och 

bidrar till samhället på något vis (Graham & Shier 2014). 

 

Det är viktigt att ha insikt om olika strategier som kan tillhandahållas för att undvika negativ 

stress i arbetet (Graham & Shier 2014; Astvik & Melin 2012). Det har visat sig att 

socialsekreterare som har utvecklat innovativa strategier för att hantera stressiga situationer i 

arbetet uppnådde en viss nivå av hopp och andrum (Graham & Shier 2014). En strategi som 

Graham och Shier (2014) beskriver att vissa socialsekreterare hade för att hantera sitt arbete, 

var att de upprätthöll ett generellt perspektiv på sitt arbete. Detta innebar att socialsekreterarna 

inte fokuserade på slutresultatet, utan tog hänsyn till alla aspekter i interaktionen med 

klienten. De var medvetna om att andra faktorer spelar in i hur resultatet blir, och om de inte 

uppnådde resultat var det inte alltid deras fel (Graham & Shier 2014). Men det är även viktigt 

att det finns ett bra stöd och ett gott samarbete med andra instanser då detta bidrar till att 

socialsekreterarna känner att de har någon att dela sina erfarenheter och bördor med (Shier & 

Graham 2015). 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att flera studier visar på att kollegor och ett gott arbetsklimat är 

av stor vikt för att man ska trivas på sitt arbete. Detta i sin tur leder även till att jobbet som 

utförs blir av bättre kvalitet och att socialsekreterarna upplever en tillfredsställelse, i och med 

att de känner att de har gjort något bra för klienten (Tham 2007; Graham & Shier 2014). Om 

arbetsklimatet däremot präglas av en negativ attityd och stress, kan detta leda till att kvaliteten 

på klientarbetet blir lidande, och även måendet hos socialsekreterarna påverkas negativt. Om 

ingen åtgärd görs kan det leda till att man till slut väljer att lämna jobbet inom socialtjänsten 

(Tham 2007). 

   



8 
 

3 Teoretiska perspektiv 
 

Med följande teorier vill vi genom ett analytiskt perspektiv se saker som tidigare varit 

otydliga eller osynliga. Teorin gör det då möjligt att se det empiriska materialet på ett annat 

vis och öppnar upp möjligheten för att se nya fenomen (Ahrne & Svensson 2011). För att få 

en ökad förståelse för vårt resultat har vi valt två teorier, KASAM och krav-kontroll-

stödmodellen. Vi ansåg att teorierna samspelade bra med varandra och gav en bredd till ämnet 

då de tillsammans fick med både organisatoriska och individuella faktorer. Krav-kontroll-

stödmodellen har byggts vidare på Antonovskys idéer om KASAM där fler dimensioner lagts 

till (Antonovsky 2005). Theorell (1998) som var en av grundarna till krav-kontroll-

stödmodellen menade att Antonovsky saknade en hel del av de teoretiska verktyg som krävs 

för att skapa en konsekvent teori och byggde då vidare på idéerna om KASAM men lade till 

fler dimensioner såsom krav, kontroll och socialt stöd. Detta för att sätta KASAMs modell i 

det sammanhang individerna befinner sig, nämligen organisationen (Theorell 1998). Det gör 

att vi får med fler delar till vår analys och ger en bredare bild till vårt resultat när vi tolkar hur 

socialsekreterarna upplever den psykosociala arbetsmiljön. 

 

 3.1 KASAMS betydelse 

 

För att förklara vad KASAM går ut på har vi valt att dela upp det i två delar där vi först 

förklarar generellt hur teorin ska förstås för att sedan gå in på hur KASAM kan tillämpas i 

arbetslivet, vilket också är ambitionen med vår studie. 

 

KASAM innebär en känsla av sammanhang och betyder kortfattat att varje människas tillvaro 

måste göras sammanhängande, och för att komma dit krävs att människan upplever 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i tillvaron. Det handlar även om relationen 

mellan de tre begreppen och hur de förhåller sig till varandra (Antonovsky 2005). Hög 

KASAM innebär att upplevelsen av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet är hög 

medan svag KASAM är att det istället är en lägre upplevelse av respektive begrepp. Vi 

kommer nu förklara de grundläggande begreppen för KASAM. Meningsfullhet innebär att 

individen känner att det finns områden i livet som är viktiga och har betydelse för hen i 

känslomässig mening. Det innebär att åtminstone en del av problem och krav som hör livet till 

är värda att lägga energi på och engagera sig i. En hög meningsfullhet innebär att problemen 

ses som utmaningar och individen är då inställd på att söka en mening i problemet och hitta en 

lösning (Antonovsky 2005). En låg meningsfullhet innebär att individen istället ser problemet 

som en börda som den hellre vill vara utan. Det är viktigt att förstå att utan en meningsfullhet 

blir varken begripligheten eller hanterbarheten särskilt långvarig (Antonovsky 2005). 

Begriplighet syftar på i vilken utsträckning individen förstår hur tillvaron hänger ihop. Det 

vill säga att inre och yttre stimuli är gripbara för individen och att information är tydlig och 

sammanhängande snarare än kaotisk och oförklarlig (Antonovsky 2005). En hög känsla av 

begriplighet innebär att individen förväntar sig att händelser som hen kommer att möta i 

framtiden är förutsägbara eller om de kommer som överraskningar, att de går att ordna och 
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förklara (Antonovsky 2005). Även svårare händelser som krig, död och misslyckande kan 

förekomma, men en hög grad av begriplighet gör att individen kan göra dem begripliga. En 

låg grad av begriplighet innebär att individen istället ser sig själv som otursförföljd och räknar 

med att misslyckandena kommer fortsätta resten av livet (Antonovsky 2005). Hanterbarhet 

innebär att individen genom en hög grad av hanterbarhet klarar av krav och händelser som 

sker i livet genom att det finns resurser hos individen så hen klarar att hantera situationerna. 

Även om olyckliga händelser sker kommer individen kunna klara sig ändå, och inte sörja i 

evighet. En låg känsla av hanterbarhet innebär att individen tycker att livet behandlar hen 

orättvist och att hen tappar kontrollen över resurserna (Antonovsky 2005). 

 

Något som avgör KASAM-nivån är olika stressorer i livet. Antonovsky menar att stressorer 

inte bara är av ondo, utan tillsammans med ett socialt stöd kan de istället vara 

hälsobefrämjande. Detta är beroende på typen av stressor och hur framgångsrik upplösningen 

av stressoren är. För att enklare kunna förklara detta kan stressorer delas upp i tre typer, 

kroniska, viktiga livshändelser och dagsakuta förtretligheter. De kroniska stressorerna är 

livssituationen eller själva tillståndet hos individen som är långvarigt, till exempel vilken 

kultur, social roll, grupptillhörighet eller personlighet man har. Dessa utgör de avgörande 

faktorerna bakom KASAM-nivån. Viktiga livshändelser går att specificera i tid och rum och 

kan vara avgränsade händelser såsom en familjemedlems död, skilsmässa, avsked från arbetet, 

tillkomsten av en ny familjemedlem eller personliga framgångar. Händelserna i sig är inte det 

viktigaste utan det är alla följder den ger upphov till som har betydelse. Det är känslan av 

KASAM som bestämmer om följderna hos individen blir skadliga, neutrala eller 

hälsobringande. De kroniska stressorerna och viktiga livshändelser anser vi inte är 

applicerbara när det gäller den psykosociala arbetsmiljö och vi kommer därmed enbart rikta in 

oss på dagsakuta förtretligheter. De dagsakuta förtretligheterna har dock mindre inverkan på 

KASAM enligt Antonovsky (2005) och det kan vara händelser som att till exempel 

misslyckas med uppkörningen eller bli förolämpad av chefen. Dessa händelser är tillfälliga 

och även om en individ utsätts för ett antal sådana händelser menar Antonovsky (2005) att de 

härrör från en mer grundläggande livssituation som en kronisk resurs. Vi tolkar det som att 

denna stressor ändå passar bra in på vårt empiriska material då de visat sig ha effekter på 

informanternas mående. Stressorerna har mycket med organisationen att göra då bristen på till 

exempel socialt stöd kan göra att det blir ett kroniskt problem i form av tidsbrist och hög 

arbetsbelastning. 

 

3.2 KASAM i arbetslivet 

 

Vi valde KASAM-teorin för att förstå om socialsekreterarna känner en meningsfullhet med 

sina arbeten, om arbetsbördan är hanterbar och om det finns verktyg och resurser att hantera 

arbetet på samt om helheten är begriplig. Antonovsky (2005) beskriver hur KASAM kan 

förstås i arbetslivet. Känslan av meningsfullhet i arbetet har att göra med hur individen känner 

glädje och stolthet i arbetet och att hen har friheten att själv bestämma över sin situation. 

Meningsfullheten ökar sannolikt om arbetaren känner att hen har möjlighet att välja 

arbetsuppgifterna och arbetstakten. Känslan av hanterbarheten avgörs av belastningsbalansen 
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i arbetet, om det finns nödvändiga resurser till förfogande i form av material och utrustning 

och om det finns möjlighet till vila och återhämtning, samt om arbetskollegor ställer upp om 

det blir för mycket. Begripligheten handlar i arbetslivet om att uppleva att saker hänger ihop, 

som till exempel att industriarbetaren vet vilken produkt hen tillverkar (Antonovsky 2005). 

Antonovsky (2005) menar dock att KASAM inte är en magisk tillgång som kan lösa alla 

problem, då det dels är få som har en riktigt stark KASAM och dels att många av livets 

problem är omöjliga att lösa, och heller ej är ämnade att lösa fullt ut. Däremot menar 

Antonovsky att individer med stark KASAM sannolikt kommer att kunna hantera problemen 

när de dyker upp, och även om de inte kan hantera problemen så kan de leva med det på ett 

mindre smärtsamt sätt än de med låg grad av KASAM (Antonovsky 2005). Den andra teorin 

som kommer tillämpas är Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell. 

 

3.3 Krav-kontroll-stödmodellens betydelse 

 

Krav och kontrollmodellen introducerades av Robert Karasek i början av 70-talet 

(Stressforskningsinstitutet 2016) som ett hjälpverktyg för att för att analysera arbetsrelaterade 

stressfaktorer som påverkar hälsan (Karasek & Theorell 1990). Krav och kontrollmodellen 

har därefter utvecklats vidare tillsammans med Töres Theorell och Jeffery Johnson och 

modellen har blivit dominerande i samband med analyser gällande psykosociala 

arbetsförhållanden och deras effekt på hälsa (Stressforskningsinstitutet 2016). Läggs en 

stöddimension in i modellen så blir det en kub (Theorell 2012). Socialt stöd och ett bra 

nätverk har visat sig ha stor betydelse för hälsan då det fungerar som ett skydd mot skadliga 

effekter av exempelvis stress. (Theorell 2012). Modellen visas i figur 1:1 nedan. 

  
Figur 1:1 Krav-kontroll-stödmodellen (Theorell 2012, s.22) 
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Krav-kontroll-stödmodellen handlar om relationen mellan yttre psykiska krav och möjligheter 

till beslutsutrymme och stöd som människor får i sin miljö (Theorell 2012). Modellen 

beskriver fyra extremsituationer mellan krav och kontrollmöjligheter där den första 

extremsituationen är avspänd vilket innebär att kraven är låga och att beslutsutrymmet är 

högt. Där kan individen arbeta i rimlig takt och lägga upp arbetet själv. Den aktiva 

extremsituationen innebär att man har ett högt beslutsutrymme men även höga krav. Den 

aktiva situationen ligger nära den isospända och om individen ligger här finns en hög risk för 

att hen ska drabbas av sjukdom på grund av de höga kraven. Den passiva situationen innebär 

låga krav och mycket litet beslutsutrymme. Den spända innebär att man har höga krav och 

litet beslutsutrymme. Om individen ligger i den spända extremsituationen så ökar risken för 

att drabbas av sjukdom. Ideal-arbetet innebär bra stöd, medan den isospända betyder kraftigt 

ökad risk för sjukdom (Theorell 2012). 

 

Hur individen utövar kontroll har att göra med coping, det finns hela tiden samband mellan 

individen och hens sätt att vara samt hur individen samspelar med omgivningen (Theorell 

2012). En viktig aspekt på coping som har särskild betydelse för den psykosociala miljön är 

kontroll-lokus vilket innebär vilka möjligheter en individ har för att hantera problem. Om 

individen anser att hen på egen hand kan ta sig an olika problem, kallas detta för intern 

kontroll-lokus. Om möjligheten däremot ligger utanför individen, alltså det hen inte kan styra 

över själv, exempelvis organisatoriska faktorer, talar man om extern kontroll-lokus. De flesta 

människor har ett varierande kontroll-lokus beroende på vilken situation de befinner sig i och 

kontroll-lokus ter sig även olika från person till person (Theorell 2012). Att kunna utöva 

kontroll över sitt liv innebär att individen tar kommando över vardagssituationer som hen kan 

komma att ställas inför, både väntade och oväntade. Om individen klarar av att utöva en 

rimlig kontroll över situationen minskar risken att bli stressad i olika vardagssituationer. 

Stress och utövandet av kontroll hänger ihop på så vis att stressreaktioner ökar om man 

riskerar att förlora kontrollen över en situation och samtidigt kämpar för att behålla den. Sättet 

att hantera stress på kan ha med tidigare barndomsupplevelser att göra men även av miljön 

individen växer upp i. Sambandet mellan arbetsmiljö och copingmönster innebär att de 

anställda upplever att de har möjlighet att påverka sitt arbete och har möjlighet att säga vad de 

tycker (Theorell 2012). 

 

3.4 Krav-kontroll-stödmodellen i arbetslivet 

 

Krav-kontroll-stödmodellen kommer användas för att tolka hur socialsekreterarna upplever 

kraven på sin arbetsplats, om de har ett handlingsutrymme eller kontroll över sina 

arbetsuppgifter samt om de upplever att de får stöd på sin arbetsplats vid situationer som 

kräver det. Har socialsekreteraren höga krav på sig men också möjlighet att bestämma hur 

kraven ska klaras av, utvecklas hen i att utöva kontroll (Theorell 2012). Det gör att hen klarar 

perioder av stressigt arbete. Det är även viktigt att få feedback ibland när man gör något bra 

och att socialsekreteraren känner att hen får stöd av kollegor och chefen för då kan positiva 

effekter på de anställdas hälsa förväntas (Theorell 2012).  
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4 Metod och material 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga under arbetsprocessen med 

vår studie med val av metod, vetenskapsteoretisk tradition samt litteratursökning. Vidare 

förklaras vilket urval vi gjort och hur vi gick tillväga för att samla in det empiriska materialet. 

Därefter beskriver vi etiska överväganden och analysprocessen. Avslutningsvis beskriver vi 

studiens validitet, reliabilitet och överförbarhet. 

 

4.1 Val av metod 

 

Studiens syfte var att ta reda på socialsekreterares upplevelser av den psykosociala 

arbetsmiljön inom socialtjänsten. För att få en djupare förståelse för hur socialsekreterarna 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö valdes en kvalitativ metod till studien, där vi utförde 

öppna intervjuer. Kvalitativa metoder bygger på teorier om mänsklig erfarenhet och tolkning 

och samlas in genom samtal, observation eller skriftligt material (Malterud 2009). 

 

4.2 Vetenskapsteoretisk tradition 

 

Under hela arbetsprocessen med uppsatsen har vi genomgående inspirerats av hermeneutiken, 

vilket innebär att man skapar sig en djupare förståelse för ett visst fenomen (Alvesson & 

Sköldberg 2008). De kvalitativa metoderna hör hemma i en hermeneutisk kunskapstradition 

då det handlar om att tolka vad mänskliga uttryck betyder (Malterud 2009). Hermeneutik har 

texttolkning som en utgångspunkt och huvudtemat är att meningen kan förstås enbart om den 

sätts i samband med helheten (Alvesson & Sköldberg 2008). Under processen med vår 

uppsats har vi testat oss fram och har lärt oss en hel del under resans gång. Bland annat 

upptäckte vi att vår intervjuguide var bristfällig i samband med att vi gjorde vår första 

pilotintervju och vi fick därmed formulera om och ändra frågorna. Man skulle kunna jämföra 

detta med den hermeneutiska spiralen där man börjar i någon del och försöker sätta delen i 

samband med helheten, som då får en ny belysning för att sedan återgå till den studerade 

delen. Då får man undan för undan en ökad förståelse av båda delarna (Alvesson & Sköldberg 

2008). 

 

Inom den aletiska hermeneutiken spelar förförståelsen en viktig roll. Eftersom forskare alltid 

har med sig sina egna erfarenheter och referensramar i bagaget så tolkas det empiriska 

materialet oundvikligen utifrån det (Alvesson & Sköldberg 2008). Vår egen förförståelse är 

att socialsekreterare många gånger arbetar under stressiga och påfrestande förhållanden. Vi 

har båda haft praktik på individ och familjeomsorgen i våra respektive hemkommuner, där vi 

även har arbetat efter praktikperioden. Vi har båda upplevt att vi har fått ett bra bemötande, 

både från arbetsgruppen och ledningen. Vi har fått stöttning och feedback och det har varit 

acceptabelt att vara ny på jobbet. Även om arbetet vid flera tillfällen har varit stressigt och 

ibland psykiskt krävande har arbetstrivseln varit hög för oss båda. Arbetsbelastningen har 

dock varit hög inom alla enheter, det har varit svårt att rekrytera personal och de som har 
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anställts har i flera fall varit unga och oerfarna. Flera av medarbetarna har även blivit 

sjukskrivna på grund av utmattningssymtom, varav flera har varit nyutexaminerade. Vår 

förförståelse kring detta är att nyutexaminerade socialsekreterare trivs sämre på arbetet på 

grund av de upplever högre krav och stress och att det tar några år att sätta sig in i yrket. 

Alvesson och Sköldberg (2008) tar upp att förståelse förutsätter förförståelse, men att 

förförståelsen samtidigt är ett hinder för förståelsen. Det är därmed viktigt att vi är medvetna 

om vår förförståelse och att vi strävar efter att inte låta den färga vårt resultat. Eftersom vår 

förförståelse var att arbetsbelastningen var hög för socialsekreterare, ställde vi öppna frågor 

om just arbetsbelastningen för att se om det verkligen stämde överens med vad vi trodde. I det 

stora hela har den hermeneutiska spiralen använts genom hela processen med studien då 

texterna byggts upp av olika delar som sedan har resulterat i en helhet (Alvesson & Sköldberg 

2008). 

 

4.3 Litteratursökning 

 

De vetenskapliga artiklarna söktes via Onesearch på Karlstads universitets hemsida via 

biblioteket. Avhandlingar söktes på Diva. Följande sökord har använts: "social worker", "job 

demand", stress, burnout, wellbeing, workload, "work environment", "job satisfaction", 

"social work". Övriga hemsidor som använts är Socialstyrelsen, lagen.nu, 

Stressforskningsinstitutet, Arbetsmiljöverket, Vision, Akademikerförbundet, Vetenskapsrådet, 

Unionen. 

 

4.4 Urval 

 

Urvalet till intervjuerna gjordes genom ett bekvämlighetsurval då intervjuerna genomfördes 

med arbetskollegor till båda författarna. Vi frågade de arbetskollegor som vi trodde kunde 

besvara våra frågor, varav alla tillfrågade svarade ja. Bekvämlighetsurval innebär att välja de 

som är lättast att få tag på (Jacobsen 2010). Bekvämlighetsurvalet valdes för att säkerställa att 

vi skulle få tag på intervjupersoner och att intervjuerna skulle hinna utföras i god tid. 

Eftersom studien syftade på att ta reda på hur socialsekreterarna upplever den psykosociala 

arbetsmiljön på socialtjänsten valdes sex socialsekreterare ut, vilka är verksamma inom 

socialtjänsten i två mindre kommuner i Mellansverige. Informanterna var i åldersspannet 24 

till 63 år och hade varierande lång arbetslivserfarenhet inom socialt arbete. De arbetade med 

ekonomiskt bistånd eller på vuxenenheten. 

 

4.5 Datainsamling 

 

Under arbetet med att utforma vår intervjuguide (se bilaga 1) har vi gjort två pilotintervjuer. 

Vid den första pilotintervjun märkte vi att intervjuguiden innehöll många slutna och ledande 

frågor samt frågor som inte riktigt var relevanta för vårt syfte. Vi strukturerade om 

intervjuguiden med fler öppna frågor och lade även till frågor som var mer anpassade efter 
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vårt syfte. Innan vi gick ut och intervjuade våra informanter gjorde vi en andra pilotintervju 

för att säkerställa att intervjuguiden innehöll rätt frågor för vårt syfte samt för att kontrollera 

att undersökningen i sin helhet skulle fungera (Bryman 2008). Det empiriska materialet från 

pilotintervjuerna har inte använts i studien. Vad gäller titeln är det ett citat hämtat från den 

första pilotintervjun. Innan intervjuerna genomfördes upprättades en intervjuguide i samråd 

med handledaren. Intervjuguiden innehöll frågor som var uppdelade i olika teman, 

inledningsfrågor, arbetet, arbetsbelastning, krav och handlingsutrymme. där det även fanns 

utrymme att ställa följdfrågor. 

 

Datainsamlingen skedde genom sex kvalitativa intervjuer med socialsekreterare som arbetar 

inom socialtjänsten. När man vill få en större kunskap om sociala förhållanden eller 

människors känslor och upplevelser är intervjuer ett bra sätt att samla in information på 

(Ahrne & Svensson 2014). En del av informanterna valde att bli intervjuade på sina kontor då 

det var enklast för dem, medan andra ville bli intervjuade i samtalsrum. Vi gjorde 

halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor utifrån vissa teman (se bilaga 1) för att få fram 

informanternas åsikter och för att vi var intresserad av deras tolkningar av sin arbetsmiljö 

(Jacobsen 2012). Fördelen med kvalitativa intervjuer är att intervjuaren är fri att ta upp nya 

ämnen och ställa nya frågor under samtalets gång till skillnad från standardiserade intervjuer 

(Ahrne & Svensson 2014). Informanterna gavs även tillfälle att berätta mer på slutet om det 

var något de tyckte att vi hade missat. Intervjuerna spelades in med två mobiltelefoner efter 

att vi fått samtycke från informanterna. Längden på intervjuerna varierade mellan 25 och 50 

minuter. Alla intervjuer genomfördes gemensamt där den av oss som inte kände 

informanterna hade det huvudsakliga ansvaret för intervjun medan den andra antecknade och 

ställde följdfrågor. Det är viktigt att ta anteckningar trots att intervjun spelas in ifall det skulle 

visa sig att tekniken inte fungerar. Genom anteckningar kan delar av samtalets innehåll då 

återställas (Ahrne & Svensson 2014). De inspelade intervjuerna transkriberades sedan direkt 

efter intervjuerna och detta gjordes av båda författarna. En fördel med att transkribera på egen 

hand är att tolkningsarbetet inleds redan under lyssnandet (Ahrne & Svensson 2014). 

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är forskning viktig och nödvändig för individens och 

samhällets utveckling. Det är dock viktigt att forskningskravet och individskyddskravet följs. 

Forskningskravet innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder 

förbättras (Vetenskapsrådet 2002). Individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna 

huvudkrav vilka är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Huvudkraven går kortfattat ut på att skydda 

informanterna som deltar i studien från otillbörlig insyn i deras livsförhållanden. Det blir 

därför viktigt att berätta om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, att informanterna när 

som helst får avbryta sin medverkan och att de själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Uppgifter om enskilda som är insamlade för forskningsändamål får bara användas 

för det avsedda ändamålet. Informanterna skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. När studien är 
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färdigställd kommer vi att förstöra allt material. Vi valde att inte skriva ut vilken informant 

som sagt vilket citat för att göra dem anonyma. Vi tänker att ett citat kanske inte kan röja 

identiteten, men om man lägger ihop citaten kan man därmed lista ut vem det är, eftersom 

vissa informanter arbetar inom samma enhet. Vid intervjuerna fick våra informanter ta del av 

huvudkraven muntligt och även skriftligt då vi lämnade ett skriftligt formulär till 

informanterna (se bilaga 2). Vi informerade även om studiens syfte. 

 

4.7 Analysprocessen 

 

Materialet från intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys. Innehållsanalys syftar 

till att förenkla och berika datan och skapa en överskådlighet (Jacobsen 2010). Eftersom vi 

har valt att plocka ut det som vi tycker är det viktigaste finns det en risk att vi missar relevant 

data då vi har en viss förförståelse. Forskare fäster sig vid olika huvuddrag av materialet och 

rapporterar således om olika sidor av ett fenomen på grund av sin förförståelse (Malterud 

2009). 

 

Vi försökte redan genom intervjuguiden att göra frågorna så öppna som möjligt så att de inte 

blev ledande. Sedan analyserade vi materialet genom att plocka ut återkommande teman i 

texten. Vi försökte att inte tänka på vår förförståelse utan istället plocka ut det som 

informanterna faktiskt sade. En första analys innebär att strukturera texten i teman genom 

tematisering vilket innebär att man letar efter ord eller meningar som återkommer i texten 

(Jacobsen 2012). Vi färgkodade våra intervjuer genom att stryka under återkommande ord och 

meningar med olika färger. Detta gjorde vi för att förenkla datan och göra den mer förståelig 

(Jacobsen 2012). Det mest återkommande ordet vi såg var "kollegor" och det var ett ord som 

både hörde till tillfredsställelse på jobbet och till strategier och stöd. Därefter kategoriserade 

vi koderna och gav dem olika färger. Blå färg var tillfredsställelse på jobbet, grönt var 

copingstrategier och stöd, orange var arbetsbörda, krav och stress, gult var det som saknades 

eller som behövde förändras inom organisationen och lila var klienten. Dessa återkommande 

teman fick alltså bli våra kategorier. 

 

"Klienten" hade vi först som en huvudkategori men allteftersom märkte vi att den hörde ihop 

med andra kategorier vilket gjorde att vi betraktade den som en underkategori till 

tillfredsställelse på jobbet och under arbetsbelastning och krav. Vi såg sedan att resten av 

kategorierna hängde ihop med varandra och tog ett beslut att ändra namnen på kategorierna 

igen vilka då blev två huvudkategorier: Trivsel i arbetet och Utmaningar i arbetet. Vi gjorde 

sedan underrubriker till respektive kategori. Under Trivsel i arbetet så finns följande 

underrubriker: Arbetsklimatet, Klienter, Socialt stöd samt Återhämtning. Under Utmaningar i 

arbetet kommer följande underrubriker: Arbetsbelastningen, Copingstrategier, Klienter, 

Stressens effekter och Organisatoriska faktorer. Klienter är alltså med både under Trivsel i 

arbetet och under Utmaningar i arbetet utifrån att vi funnit att klienten har både positiv och 

negativ inverkan på hur socialsekreteraren upplever situationen på arbetet. Klienterna kan till 

exempel ha en negativ inverkan då de blir arga och missnöjda med beslut eller en positiv 

inverkan om klienten ifråga gör en stor förändring till det bättre så att informanten känner att 
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hen bidragit till att hjälpa. Därefter gjorde vi ett urval av citat ur texten och det görs för att 

belysa vad en person säger om ett visst fenomen och går ut på att ge en så träffande bild som 

möjligt av det som nämns i texten (Malterud 2009). Vi plockade ut de citaten som hängde 

ihop med den löpande texten för att illustrera våra tolkningar. Exempelvis använde vi citatet: 

 

Jag tycker att det är bra på min arbetsplats, jag har bra kollegor, jag tror att kollegorna är 

för mig en stor del till att jag trivs så bra som jag gör. Vi är väldigt öppna och 

hjälpsamma, vilket gör att man inte alltid känner sig så ensam i ärenden. 

 

Det citatet placerades i underrubriken Arbetsklimatet just för att det beskrev så tydligt varför 

informanten trivdes bra på sin arbetsplats. Vi tolkar därefter resultaten med teorierna KASAM 

och krav-kontroll-stödmodellen. 

 

4.8 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabiliteten eller tillförlitligheten handlar i kvalitativ forskning om metoden, att forskaren 

reflekterar över hur metoden påverkar reliabiliteten och beskriver exakt hur hen gjort för att 

nå fram till resultatet (Jacobsen 2012). Det handlar även om huruvida informanterna kommer 

ändra sina svar under intervjun och om de kommer ge olika svar till olika intervjuare (Kvale 

& Brinkmann 2009). Reliabiliteten i resultatet påverkas även av forskarens förförståelse, egna 

värderingar och erfarenheter vilket innebär att objektiviteten i tolkningen inte kan bli absolut 

utan alltid är relativ (Alvesson & Sköldberg 2008). Vi har i metodavsnittet noggrant beskrivit 

hur vi gått tillväga för att nå fram till vårt resultat. Samtidigt är vi medvetna om att vi känner 

de vi intervjuade vilket kan ha påverkat resultatet. Detta är också något som vi diskuterar i 

metoddiskussionen. 

 

Validiteten eller giltigheten innebär att välja en relevant metod för att få giltiga svar på det 

som undersöks (Malterud 2009). När det gäller intervjusvar är det inte säkert att informanten 

säger sanningen om ett faktiskt förhållande men det kan ändå uttrycka sanningen om 

personens uppfattning om sig själv (Kvale & Brinkmann 2009). Intern validitet innebär att 

mäta det man tror man mäter (Jacobsen 2010). Vårt syfte var att ta reda på upplevelserna av 

den psykosociala arbetsmiljön på socialtjänsten och vi intervjuat socialsekreterare verksamma 

inom den organisationen. 

 

4.9 Generaliserbarhet och överförbarhet 

 

Generaliserbarheten syftar till att få ett allmängiltigt resultat men har sina begränsningar och 

urvalsstrategin bestämmer var gränserna går (Malterud 2009). Vi anser att det inte finns en 

generaliserbarhet i vår studie då vi valt att göra en kvalitativ studie och det är främst 

kvantitativa studier som kan leda till att resultatet får en generaliserbarhet (Jacobsen 2010). 
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Överförbarhet är den externa validiteten och betyder att studien kan överföras på andra 

grupper, till exempel andra kommuner (Malterud 2009). Vi har strävat efter att möjliggöra så 

att andra läsare kan överföra resultatet till andra studier genom att noga beskriva vår 

datainsamling och analysprocess samt vårt resultat för att ge en bild av hur det ser ut. 

Kvalitativa forskare bör sträva efter fylliga och täta beskrivningar av detaljerna i sin studie för 

att förse andra personer med en databas med vars hjälp de kan bedöma hur pass överförbara 

resultaten är i en annan miljö (Bryman 2008). 
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5 Resultat och analys 
 

Under sammanställningen av vårt resultat kom vi slutligen fram till att använda oss av två 

huvudkategorier; Trivsel i arbetet samt Utmaningar i arbetet. Den första kategorin är indelad 

i följande underrubriker: Arbetsklimatet, Klienter, Socialt stöd samt Återhämtning. Kategorin 

Utmaningar i arbetet delades in i underrubrikerna: Arbetsbelastningen, Copingstrategier 

Klienter, Stressens effekter och Organisatoriska faktorer. Enligt Malterud (2009) ska 

resultatet svara på frågeställningarna och ska vara en sammanfattning av materialet där citaten 

illustrerar huvudpoängen i texten. Vårt syfte till studien var att ta reda på hur socialsekreterare 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö där våra frågeställningar var att ta reda på hur 

socialsekreterarna upplever sin arbetssituation samt hur de finner glädje i sitt arbete. Vi har 

valt att väva in analysen tillsammans med resultatet i löpande text. Med hjälp av KASAM 

(Antonovsky 2005) och begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt krav- 

kontroll-stödmodellen (Theorell 2012) kommer vi att med en analytisk blick skapa 

möjligheter att se saker i vårt empiriska material som tidigare varit otydliga, för att besvara 

våra frågeställningar. Detta för att teorierna öppnar upp en ny värld med begreppen från 

KASAM och med krav-kontroll-stödmodellen som hjälper oss att tolka hur socialsekreterna 

upplever sin arbetsmiljö. Utifrån att vi placerar informanterna i krav-kontroll-stödmodellen 

ser vi var de befinner sig och kan då också tillämpa en tolkning. Med hjälp av KASAMs tre 

begrepp tolkar vi om informanterna ser sin tillvaro på arbetet som sammanhängande. 

 

5.1 Trivsel i arbetet 

 

Under den här kategorin kommer vi att ta upp vilka faktorer som informanterna upplever som 

positiva i sitt arbete inom socialtjänsten, vilket även innefattar hur de finner glädje i sitt 

arbete. Våra informanter arbetar inom ekonomiskt bistånd samt på vuxenenheten. Deras 

främsta arbetsuppgifter består av att hantera försörjningsstöd och att hjälpa individer med 

missbruksproblem där en viktig del i arbetet är att göra individuella bedömningar i alla 

ärenden. 

 

5.1.1 Arbetsklimatet 

 

Enligt Tham (2007) är arbetsklimatet inom organisationer en viktig del i hur man upplever 

och trivs med sitt arbete. Om det råder ett gott arbetsklimat bidrar det till att personalen trivs 

och mår bra, medans ett arbetsklimat som präglas av negativitet och stress leder till en lägre 

arbetstrivsel. Detta kan även kan leda till att personalen väljer att lämna sitt jobb (Tham 

2007). Vårt resultat visar att samtliga informanter upplevde att arbetsklimatet inom respektive 

verksamhet var mycket bra. Många talade om att det var högt i tak på arbetsplatsen och att de 

inte upplevde att det fanns någon prestige i arbetet vilket gjorde det lättare att fråga om hjälp 

när situationen krävde det. Något som genomsyrar hela datamaterialet var informanternas 

upplevelser av kollegornas betydelse. Kollegorna var både en källa till glädje och trivsel men 

bidrog även till stöttning och rådgivning: 
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Jag tycker att det är bra på min arbetsplats, jag har bra kollegor, jag tror att kollegorna är 

för mig en stor del till att jag trivs så bra som jag gör. Vi är väldigt öppna och 

hjälpsamma, vilket gör att man inte alltid känner sig så ensam i ärenden. 

 

Flera av informanterna upplevde att de kunde skratta och ha roligt på arbetet vilket bidrog till 

att det trivdes och även att de kände tillit till sina kollegor. Alla informanter vågade även säga 

vad de tycker på sin arbetsplats, både till kollegor och till ledningen. Detta bidrog i sin tur till 

att informanterna kände en glädje i att gå till jobbet. Bolman och Deal (2005) menar att humor 

i arbetsgrupper skapar en balans då det lindrar spänningar och bidrar till att lösa problem. När 

människor har roligt så bidrar de även till att göra ett bra arbete (Bolman & Deal 2005). 

Arbetsgruppens betydelse är något som samtliga informanter pratade om och på frågan om 

hur viktig lönen är var de flesta överens om att självklart vill de ha en bättre lön, men att 

lönen i sig inte är det viktigaste utan hur man trivs i det stora hela: "Det är klart att lönen är 

intressant men en byter ju inte till sig en bra lön mot en jäklig arbetsplats. Det är det inte värt 

för det kostar på att byta jobb, det gör det." 

 

För att förstå hur informanterna upplever arbetsklimatet kan vi utifrån krav-kontroll-stöd 

modellen placera dem i den avspända extremsituationen, vilken infinner sig när kraven är 

rimligt höga och möjligheten till kontroll, det vill säga beslutsutrymmet, är högt (Theorell 

2012). Vi ser dessutom stödet som högt, eftersom informanterna berättar att det inte finns 

prestige i arbetet och att de kan fråga kollegor om hjälp i de situationer det krävs. Vi tolkar 

meningsfullheten som hög utifrån att de trivs bra i arbetsgruppen vilket gör det lättare för dem 

att hantera svåra situationer i arbetet då de får socialt stöd av sina kollegor. Trots att 

informanterna uttrycker att de gärna vill ha en högre lön, har de ändå en insikt i att det är 

viktigare att trivas i arbetsgruppen än att ha en hög lön vilket vi tolkar som att det finns en 

begriplighet i vad som är viktigt på arbetet. 

 

5.1.2 Klienter 

 

En annan bidragande faktor till att informanterna upplevde sitt arbete som positivt var mötet 

med klienter. Vårt resultat visar att klienterna var en viktig del i att informanterna trivdes med 

sitt jobb och att de valde att stanna kvar på arbetsplatsen. Bland annat upplevde informanterna 

en tillfredsställelse när det gick bra för klienter, exempelvis när de fick ett jobb, ett eget 

boende eller tog sig ur ett missbruk. En informant sammanfattar vad det är som gör att hen 

trivs med sitt arbete på följande vis: 

 

Jag tycker att det är väldigt utvecklande. Och det är liksom förändringsarbete (...) det är 

människor som har problem och man ska försöka hjälpa dom så gott som det går, och 

man är ett stöd. Och det som får en att stanna kvar det är ju när man ser utvecklingen, att 

det händer nånting. Folk börjar må bättre, dom klarar sin egen ekonomi dom kanske 

kommer ur sitt missbruk. Man har gått från att vara utsatt för våld i en relation till att bo i 

en egen lägenhet och va självständig och ha ett arbete. Att se den... hur illa det kan va till 
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att det går... till nåt väldigt positivt och fungerande. Det är ju liksom... jätteroligt. Och att 

dom låter en va en del i det. 

 

En annan informant beskrev att arbetet med utsatta klienter ger mycket tillbaka som också ger 

en tillfredsställelse i arbetet eftersom hen blir inkluderad i klientens “resa”: 

 

Ja men jag tänker att glädjen är ju att...alltså de människorna som kommer hit är ju så 

otroligt utsatta... så vi blir ju så viktiga här (...) man försöker skapa sig en allians och 

lyckas man med det så ja, då ger dom ju så mycket tillbaka, för dom... Lika mycket som 

dom kan skrika på en så kan dom också säga att man behövs. När man ser att man får 

vara med på deras resa och det blir nåt bra liksom. 

 

Informanterna beskrev även vikten av att ge klienterna den tid de behöver. Trots att 

arbetsbelastningen i perioder är hög menade informanterna att det var viktigt att klienterna 

kände att de var nöjda och hade fått sagt allt de ville ha sagt. En informant beskrev detta på 

följande vis: 

 

Men när dom har tid för möte här så då så är det så att dom ska få den tiden dom behöver. 

Och behöver dom extra tid så försöker jag vara noga med att då får vi boka in ett till 

möte, jag har inte pratat om allt här och du fick inte heller säga det som du hade tänkt så 

då kanske vi kan boka ett nytt besök. 

 

Utifrån citaten ovan tolkar vi det som att informanterna känner en hög meningsfullhet med 

vissa av sina arbetsuppgifter. Personerna ifråga nämner att klienterna är en viktig del i att de 

stannar kvar på sitt arbete samt att klienterna även bidrar till att informanterna känner glädje. 

Som vi tolkar det verkar det troligt att informanterna har en begriplighet i och med att de ser 

en förändringspotential och en allians med klienten, vilket gör att de upplever att arbetet är 

betydelsefullt och hanterbart. Vi kan även se att informanterna hanterar situationen genom att 

de bokar in extra besök om klienten inte känner att den är nöjd och har fått sagt allt hen vill 

säga. 

 

5.1.3 Socialt stöd 

 

I den här kategorin kommer vi ta upp de faktorer som fungerar som ett socialt stöd och dess 

funktion för informanterna. Med socialt stöd menas att kunna berätta om besvärliga 

situationer för någon som lyssnar och bryr sig där den sekundära effekten kan vara att man 

genom samtalet får feedback som gör att man bättre kan tackla situationen (Zanderin 2005). 

Socialt stöd har även visat sig ha en tydlig inverkan för att undvika sjukdom (Antonovsky 

2005). Det sociala stöd som vi har hittat är framförallt kollegor men även ledningen och 

familj samt övrigt nätverk. Som vi tidigare har nämnt pratade informanterna om att det var ett 

bra arbetsklimat med öppna dörrar hos kollegorna där det var okej att bara gå in till varandra 

och prata och fråga om råd i svåra ärenden. Kollegorna var en stor del i att informanterna 

kände glädje på arbetet då de bidrog till att det var en bra stämning. Kollegorna var en 

bidragande faktor till att det var roligt att gå till arbetet: “Inte att man sprätter upp ur sänga 
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kanske men att mina kollegor har den inställningen att vi gör så bra som möjligt även under 

tuffa perioder”. Som citatet säger så kan tuffa perioder på jobbet underlättas av stödet från 

kollegor. Andra exempel på stöd som nämndes var feedback från chefen som bland annat 

innefattade att ta det lugnt den sista kvarten på arbetsdagen för att undvika att jobbet följer 

med hem i tankarna. Annan typ av feedback från chefen var att informanterna kunde få hjälp 

att prioritera i vilken ordning ärenden skulle tas: 

 

Ja då som i somras där då när jag kände att nä det blir för mycket, då kunde jag säga till 

och då fick jag hjälp utav chefen och prioritera och välja ut vad man kan slussa bort eller 

ge till nån annan då sådär... och just det redskapet chefen gav var ingen raketforskning så, 

utan nån annan kollade på det och, men du det här är viktigt då så det här behöver du göra 

och det här kan nån annan ta så länge. 

 

Ett återkommande tema gällande socialt stöd var det sociala nätverket varifrån informanterna 

beskrev att de kunde få stöttning om det var tungt och stressigt på arbetet. Informanterna 

pratade även om vikten av att de hade aktiviteter och familj för att kunna släppa sitt arbete. En 

av informanterna uttryckte följande: ”det är viktigt att man har en trygghet hemma när man 

har ett sånt här arbete”. 

 

Citatet ovan tolkar vi som en sammanfattning av begripligheten hos informanterna utifrån att 

de har insett vikten av ett socialt stöd för att klara av att hantera arbetet som ofta kan vara 

påfrestande. Hanterbarheten definieras som att man upplever att det står resurser till ens 

förfogande som kan möta de krav som ställs i till exempel arbetslivet. Resurserna kan vara 

familj, kollegor, vänner eller ledning (Antonovsky 2005). Vi tolkar hanterbarheten hos 

informanterna som hög eftersom alla har pratat om vikten av kollegor, chef och övrigt nätverk 

som viktiga faktorer till att de trivs med sitt arbete. Utifrån att informanterna beskriver att de 

får stöd från kollegor och från ledningen så tolkar vi det som att dessa faktorer har stor 

betydelse för hur informanterna trivs på sitt arbete och att detta även bidrar till att de känner 

en meningsfullhet Meningsfullhet innebär att vara delaktig och ha områden i livet som är 

viktigt och har betydelse i känslomässig mening (Antonovsky 2005). För att fördjupa oss i 

analysen och skapa oss ett bredare perspektiv tillämpas krav-kontroll-stödmodellen. Här kan 

vi se att informanterna hamnar i den avspända extremsituationen då de dels får ett högt stöd i 

form av kollegor och chef och dels att de tar kontroll över situationen när de frågar om hjälp i 

svåra ärenden. Kraven lindras då genom att bördan delas av andra kollegor, vilket gör att 

kraven minskar. 

 

5.1.4 Återhämtning 

 

Återhämtning innebär att man återfår en normal pigghet efter långvarit mentalt arbete eller 

långvarig emotionell belastning. En hög belastning på arbetet kräver återhämtning då det är en 

viktig del i kroppens svar på stress eftersom vi då återställer basnivån efter en belastning. 

(Åkerstedt 2012). Återhämtning kan vara att man tar några minuters vila eller rast efter en 

period av fysiskt eller mentalt arbete (Åkerstedt 2012). Något som samtliga informanter tog 
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upp var vikten av att hålla rasterna och faktiskt ta en kopp kaffe även om arbetsbördan var 

hög, då kafferasten fungerade som en viss återhämtning för några av dem: "Det blir viktigt för 

mig att jag sätter mig ner och tar en kopp kaffe...att jag har liksom längre avbrott i arbetet för 

att orka med det." En informant beskrev att hen aldrig missade lunchen och att detta var av 

stor vikt för att hen skulle kunna koppla av från arbetet en stund: “Även om det låter dumt 

med lunch så är det ju, en tid för återhämtning lite grann”. Informanterna beskrev även att de 

ibland kunde gå in till sina kollegor för att se vad de gjorde och prata lite för att ta en paus i 

arbetet. Återhämtning handlar inte enbart om vila utan att göra något annat än de 

huvudsakliga arbetsuppgifterna (Theorell 2012). Informanterna talade om vikten av att sova 

bra för att kunna återhämta sig tillräckligt efter en arbetsdag och för att klara av stressen på 

arbetet. En av informanterna beskrev att hen sover väldigt bra, men tror att om man inte gör 

det så är det nog väldigt lätt att man “går in i väggen”. Sömnen utgör en viktig hälsoaspekt 

gällande stress där det är viktigt att sova bra för att undvika stressens långsiktiga 

konsekvenser. Störd sömn är ett av de stora folkhälsoproblemen och kan bland annat leda till 

psykisk ohälsa (Åkerstedt 2012). 

 

Återhämtningen är viktig för att informanterna ska klara av att hantera arbetet och vi tolkar 

resultatet som att informanterna har en hög grad av begriplighet då de verkar ha en insikt att 

det krävs raster och bra sömn för att klara av arbetet på sikt. Utifrån att de berättar att de 

faktiskt tar korta pauser i arbetet och vila där det krävs tolkas hanterbarheten som hög. 

Hanterbarheten minskar om det inte finns möjlighet till vila och återhämtning (Antonovsky 

2005). 

 

5.2 Utmaningar i arbetet 

 

Under den här kategorin kommer vi att ta upp vilka faktorer som informanterna upplever som 

negativt i sitt arbete inom socialtjänsten, samt vilka påfrestningar som de upplever i arbetet. 

 

5.2.1 Arbetsbelastningen 

 

Våra informanter arbetar inom ekonomiskt bistånd samt på vuxenenheten där deras främsta 

arbetsuppgifter består av att hantera försörjningsstöd och att hjälpa individer med 

missbruksproblem. Något som påverkade arbetsbelastningen i arbetet var vilka 

arbetsuppgifter som informanterna hade. Bland annat beskrev några av informanterna att 

arbetsbelastningen i perioder ökade i och med att de hade extra ansvar över exempelvis 

kvinnofrids- och missbruksärenden. Informanterna upplevde då att arbetsbelastningen ökade 

rejält eftersom deras arbetsuppgifter fördubblades. En aspekt som informanterna tog upp var 

att arbetsbelastningen varierar beroende på vilken tid det är i månaden. Informanterna som 

arbetade med ekonomiskt bistånd menade att utbetalningsperioden som sker i slutet av 

månaden är hektisk då alla ansökningar ska handläggas och att arbetsbördan då stiger vilket 

kan leda till stress. Hälften av informanterna beskrev dock att de ansåg att arbetsbördan var 

helt okej och att de hann med sina arbetsuppgifter. I båda kommunerna har det tidigare varit 
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turbulent inom organisationen då det enligt informanterna bland annat har varit perioder av 

chefslöshet, kollegor som mått dåligt som även har resulterat i att flera i personalstyrkan har 

sagt upp sig. I stort sett alla av informanterna beskrev att det i nuläget är bättre och att den nya 

organisationen börjar sätta sig. Informanterna tyckte dock att arbetsbördan ökade på grund av 

att det var många nyanställda. Samtidigt menade några att erfarenheter tunnas ur och att det 

blev svårt för de som arbetat en längre tid när de väl hade frågor i ärenden, då det då fanns få 

att fråga som hade erfarenhet. De menade att de då blev avbrutna hela tiden av dem när de 

ville ha hjälp med exempelvis ärenden. 

 

Jag får ta mycket ansvar... man märker att dom som är nyexaminerade som kommer in 

dom har ju inte haft praktik inom socialtjänsten...iallafall inte på den här enheten...och det 

har inte funnits nån introduktion... vilket gör att vi som kanske har arbetat längre och har 

mer kunskap får dra ett stort lass och våran arbetsbelastning ökar ju...på nåt sätt så tvingas 

du ju handleda dom och det blir mycket frågor. Man sitter liksom vid datorn och försöker 

skriva men man blir avbruten mycket, vilket, det är roligt att ha den rollen också det är 

inte bara negativt... men utifrån den aspekten så påverkas det ju mycket, man känner 

kanske inte att man hinner med sitt egna alltid. 

 

Vissa informanter upplevde att de inte hann med dokumentationen i den utsträckning de ville 

och att rättssäkerheten då gick förlorad vilket i slutändan drabbar klienten. Informanterna 

upplevde att det skulle vara bra att få administrativ hjälp för att arbetet då skulle kunna flyta 

på bättre: 

 

Det är klart att det som skulle vara väldigt förnämligt vore om vi hade lite administrativ 

hjälp. Det går ju åt jättemycket tid till att ringa och möten, springa och scanna, ja få tag i 

folk överhuvudtaget. Så det tror jag skulle vara väldigt väldigt bra. 

 

Utifrån KASAMs teori tolkar vi att hanterbarheten hos informanterna sjunker då den höga 

arbetsbördan påverkar informanterna på ett negativt vis. Begripligheten kan dock tolkas som 

hög då informanterna ändå har insett varför det är en hög arbetsbelastning då de uppger att det 

beror på arbetsuppgifter, organisatoriska faktorer och vissa perioder i månaden som är mer 

hektiska. En låg hanterbarhet tillsammans med en hög begriplighet leder ofta till ett starkt 

tryck mot förändring och det avgörs oftast från känslan av meningsfullhet (Antonovsky 2005). 

Vi kan se att meningsfullheten är låg utifrån att arbetsbördan är hög och att de upplever 

omorganisationen som negativ samt att de ofta inte hinner med sina arbetsuppgifter. En låg 

meningsfullhet leder ofta till att hanterbarheten och begripligheten inte blir särskilt långvarig 

(Antonovsky 2005). För att ytterligare tolka resultatet har vi valt att placera resultatet i krav-

kontroll-stödmodellen. Där ser vi att informanterna ligger i den spända extremsituationen 

utifrån att de har en hög arbetsbelastning, vilket innebär kraven. De har även ett litet 

beslutsutrymme, det vill säga möjligheter att utöva kontroll utifrån att det är faktorer som de 

inte kan påverka eftersom att det handlar om organisatoriska förutsättningar och 

arbetsuppgifter. 
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5.2.2 Copingstrategier 

 

Kategorin kommer att beskriva vilka strategier som informanterna upplever sig ha på sin 

arbetsplats för att underlätta arbetsbördan. Copingstrategier definieras som hur man bemästrar 

problem och hur man hanterar känslor (Theorell 2012). När det gäller vilka strategier som 

informanterna använde sig av uttrycktes att kollegorna var en viktig hjälp när de upplevde att 

det blev för mycket på jobbet: 

 

Blir det alldeles för mycket så säger jag ju att nån annan får ta det, jag hinner inte, alltså 

jag behöver hjälp... då går jag till nån av mina kollegor och frågar och oftast så hjälper de 

till. 

 

Vissa informanter hade hittat strategier för att hinna med sina arbetsuppgifter, vilket kunde 

innebära att gå till arbetet tidigt på morgonen när ingen annan hade kommit dit. De kunde då 

jobba undan medan det var lugnt och tyst och receptionen ännu inte hade öppnat: 

 

För det första så får jag mest ro när det är ganska tyst kring mig, så jag väljer att komma 

tidigt. Jag kommer ju oftast hit mellan sex och kvart över sex, halv sju på morgonen. Och 

det är en fridfull tid... och det tycker jag är ett bra sätt för mig att jag kan koncentrera mig 

lite mer då innan det blir för... hönshusaktigt om en ska säga... så som det oftast kan bli 

då. 

 

Andra informanter menade att de istället tog de akuta arbetsuppgifterna under dagen och 

stannade kvar på eftermiddagen och jobbade över för att hinna med. Informanterna berättade 

även att de känner en frihet i hur arbetet ska utföras då de själva bokar in besök, gör 

individuella bedömningar och lägger upp dagen hur de vill. 

 

Jag tycker jag har väldigt mycket makt egentligen över att påverka, hur dagen ska se ut. 

Jag väljer ju dagligen när jag bokar in, hur många jag bokar in och hur jag vill jobba med 

mina klienter. 

 

Ovanstående citat sammanfattar informanternas upplevelse av frihet i arbetet och att flera 

även ansåg att detta fungerade som en strategi för att hantera sina arbetsuppgifter. En 

informant hade även genom åren lärt sig en strategi för att undvika att ta med ärenden hem. 

Det innebar att inte ringa ett jobbigt samtal det sista hen gjorde på arbetsdagen utan vänta till 

dagen efter då det finns kollegor som hen kunde prata av sig med om det visar sig att samtalet 

blir jobbigt: 

 

När jag kommer på att jag skulle ringt det där jobbiga samtalet idag...så har jag lärt mig 

att okej det gör jag inte. Jag väntar tills dagen efter då det finns kolleger så man kan få 

pysa ut om det skulle vara att det skulle bli jobbigt. Det kan vara nån som är upprörd eller 

att de projicerar sin egen ångest på dig så att du inte kan ventilera efteråt... jag har lärt 

mig att minimera riskerna för att det ska ske. 
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För att tolka resultatet kommer vi applicera begreppet hanterbarhet från KASAM-teorin 

(Antonovsky 2005). Hanterbarhet handlar om i vilken grad man upplever att man kan möta de 

krav som ställs genom att man använder sig av olika strategier. Har man en hög känsla av 

hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett offer för omständigheterna (Antonovsky 

2005). Vi tolkar resultatet som att informanterna har en hög känsla av hanterbarhet, då de har 

hittat strategier som fungerar för att hinna med sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande 

sätt genom att exempelvis komma tidigt till jobbet och jobba undan eller att ta korta avbrott i 

arbetet för att på så sätt återhämta sig när det blir för mycket (Antonovsky 2005). Utifrån att 

informanterna har hittat strategier som fungerar vid stressiga situationer eller när arbetsbördan 

ökar, tolkar vi det som att informanterna därmed känner en begriplighet. Theorell (2012) 

menar att viktiga aspekter på coping som har betydelse för den psykosociala miljön är 

kontroll-lokus, vilket innebär vilka möjligheter individen har för att hantera problem. Om 

individen anser att hen kan lösa problemen på egen hand så kallas det för intern kontroll-

lokus. Vi tolkar att våra informanter har intern kontroll-lokus, detta utifrån att de har funnit 

strategier för att minska arbetsbördan och därmed kan hantera eventuella problem som kan 

uppstå i arbetet. 

 

5.2.3 Klienter 

 

Som vi har nämnt i avsnittet Tidigare forskning är det många socialsekreterare som upplever 

en stress över att de inte hinner med att träffa sina klienter på grund av att arbetsbelastningen 

är för hög, vilket i sin tur leder till att de får dåligt samvete och trivs sämre på jobbet (Graham 

& Shier 2014). Under intervjuerna med våra informanter ställdes frågan om informanterna 

upplever att arbetsmiljön påverkar arbetet med klienterna. Flera av informanterna beskrev att 

klienterna ibland påverkas av arbetsmiljön bland annat på grund av tillgängligheten, hur 

snabbt besök kunde bokas in eller att inte alltid kunna vara flexibel vid akuta situationer. 

Informanterna upplevde att det blev jobbigt när det stod klienter och skrek i luckan samtidigt 

som de hade ansökningar eller utredningar att ta hand om och att stressen då låg i 

omställningen att behöva avbryta arbetet för att snabbt ta beslut i något akut. 

 

Omställningen du måste göra för att förbereda för att nu okej, sätta på sig den där lilla 

skölden så att säga förbereda sig för att gå ut och ta emot det (...) där känner jag mest 

stress... men annars är det när det uppstår situationer där jag inte vet vad jag ska göra... 

innan jag hinner få hjälp. 

 

Det uttrycktes även att den egna stressen i vissa situationer kunde smitta av sig i klientbesök 

vilket på så vis påverkade klienten, vilket beskrevs på följande vis: 

 

Det var inte så längesen jag hade ett klientbesök som blev väldigt dåligt. Då blir en ju 

förbannad (...) i det fallet vart jag det under besöket så då drog jag näven i skrivbordet 

och sa att nu får det vara bra... Så det är klart att det märktes då. Ja... men 

hon fick pengar så hon var väl nöjd då. 
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Flera av informanterna beskrev även att det fanns en oro för klienterna som ibland kunde följa 

med hem i tankarna. Informanterna pratade om att den värsta stressen handlar om klienter 

som var självmordsbenägna eller var på väg att göra fel val i livet och att det var svårt att 

släppa när de kom hem efter en arbetsdag. Informanterna nämnde att det var svårt att få 

sådana ärenden på en eftermiddag då det kunde vara så att chefen gått för dagen och ett snabbt 

beslut behöver tas vilket innebar att informanterna upplevde ett högt ansvar: 

 

... och sen har jag varit med om att det är väldigt många som kommer med lovord att de 

ska ta livet av sig på eftermiddagar och det är ingen chef här och då blir man såhär hur 

tusan ska jag hantera det här, ska jag göra en... ska jag anmäla detta till vårdcentralen 

eller vågar jag ha is i magen här vad händer om... ja man vill gärna ha ryggen med sig där 

liksom. För man vill inte känna att äh den sa bara så och sen så är den död imorgon. 

 

Informanterna beskrev även att klientarbetet i vissa fall kunde leda till att de trivdes mindre 

bra på arbetsplatsen, exempelvis när klienterna blev missnöjda: 

 

Och det är lätt att klienterna kan bli frustrerade och... vissa kan till och med bli arga, det 

händer. Och när man får samtal från klienter som är missnöjda... alltså det blir ju en 

belastning. Och det påverkar ju min trivsel här. Man kanske ifrågasätter sig själv och 

ibland tar illa vid sig... jag tycker inte det är okej att nån skriker dra åt helvete. 

 

Enligt Oxenstierna (1997) kan klienterna och deras problem vara en bidragande faktor till 

stress som leder till att socialsekreterarna upplever en lägre tillfredsställelse i sitt arbete. Några 

av informanterna tog upp att det ibland kan uppstå hotfulla situationer i samband med att 

klienter får avslag: 

 

Det svåra är att förmedla ett avslag som man vet att klienten tar väldigt hårt vid. Till 

exempel om man får avslag om man är bostadslös och då är ju jag den personen som 

säger att, du har inte rätt till detta. 

 

Vi tolkar resultatet som att vissa av informanterna har en hög grad av begriplighet utifrån att 

de har insikt i att den egna stressen kan påverka klienterna när de kommer på bokade besök. I 

ett av citaten ledde det till att informanten blev arg och tappade besinningen under besöket 

vilket ledde till att graden av hanterbarhet då sjönk. Hanterbarheten tolkas också som lägre 

utifrån att informanterna beskriver att de inte kan släppa jobbet när de kommer hem och att de 

trivdes sämre när klienterna blev arga på dem. Vi tolkar det som att begripligheten ökar 

utifrån att informanterna vet att de inte alltid kan vara flexibla i alla akuta situationer som kan 

inträffa. Hanterbarheten tolkas däremot som låg utifrån att de inte kan hantera situationen att 

bli mer flexibla. En låg hanterbarhet tillsammans med en hög begriplighet leder ofta till att 

individen strävar mot en förändring (Antonovsky 2005). Graden av förändringen avgörs av 

meningsfullheten och här verkar meningsfullheten låg då informanterna upplevde att det var 

jobbigt med missnöjda och hotfulla klienter och att det även fanns en oro för klienterna som 

följde med hem i tankarna. Applicerar vi istället krav-kontroll-stödmodellen för att förstå 

resultatet ser vi att eftersom klienterna påverkar informanterna negativt i akuta situationer 

eller att de tar med stressen hem placerar det dem i den spända extremsituationen. Vi tolkar 
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det som att informanterna har höga krav från klienter och låg kontroll utifrån att de inte klarar 

av att släppa arbetet när de kommer hem och upplever arbetsbördan som hög när akuta 

situationer inträffar. 

 

5.2.4 Stressens effekter 

 

En negativ effekt av den höga arbetsbördan var att informanterna pratade om att de fick 

tunnelseende när det blev för mycket vilket kunde leda till att de inte tänkte så rationellt och 

även kunde missa uppenbara saker. Vissa menade att de istället blev arga när det blev för 

mycket stressande arbetsuppgifter. Andra effekter av stressen var att vissa informanter 

började städa på kontoret eller hemma när det blev för mycket istället för att ta tag i det de 

egentligen skulle göra. Stressen blev då för hög vilket ledde till en kortslutning där de helt 

enkelt inte klarade av att hantera situationen på arbetet: 

 

Jag blir väldigt lugn... för lugn. Ineffektiv (...) om man har mycket tunga arbetsuppgifter, 

så kanske man bara nej men nu går jag och gör nåt annat. Gud jag behövde visst städa 

bokhyllan... jamen det är liksom orimligt att jag ska göra det nu men det gör jag för jag 

vill tänka på något annat... vilket gör att det blir ännu stressigare. Så det är en väldigt 

dålig taktik. 

 

Hög stress kan inträffa när man ska lösa ett problem där man ska ta hänsyn till många saker 

samtidigt. Det kan då bli svårt att hantera problem då det gör att stressen kan blockera 

tänkandet och att individens förmåga att lösa problemet försämras (Zanderin 2005). 

Informanterna berättade om att stressen även kunde yttra sig hemma: 

 

Jag märker att när det är mycket på jobbet så har jag en otrolig lust och längtan att få 

slänga saker hemma. Min sambo kan bli galen och märker direkt när det är mycket för då 

börjar svarta sopsäckar komma fram och då ska det rensas och då ska vi inte spara 

nånting utan allt ska slängas. Då vet jag att då är det väldigt mycket på jobbet. Då ska jag 

ha luft hemma! 

 

Informanterna berättade att trots att de känner en frihet i hur de lägger upp dagen kan detta 

leda till ett stressmoment, det vill säga att chefen kanske tycker att de bokat in för få besök 

eller att de gör för mycket eller för lite av olika saker som kanske senare kommer påverka den 

individuella lönesättningen. Informanterna berättade att de högsta kraven kom från dem själva 

och att det sällan kom krav från ledningen. De menade att utifrån att de satte krav på sig själva 

ledde detta till ytterligare stress: 

 

jag har jättehöga krav på mig själv. Jag har svårt att lämna ifrån mig nånting ogjort eller 

halvdant snarare (...) men att jag har höga krav på mig själv, det gör ju också att jag tar åt 

mig mer än vad jag klarar av. 

 

Stress och kontroll hänger samman på det sättet att stressituationen kommer när vi förlorar 

kontrollen över situationen och då blir det inte längre intressant att kämpa utan kroppen blir 
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istället inställd på att vara så passiv som möjligt (Theorell 2012). I första citatet beskriver 

informanten att hen blir ineffektiv när det är mycket att göra vilket då betyder att hen förlorat 

kontrollen över situationen. Detta är en negativ situation eftersom den ökar risken för 

sjukdom (Theorell 2012). Det andra citatet beskriver istället lusten att städa hemma när det är 

mycket på jobbet vilket också är en chans att ta kontroll trots att det inte leder till att det blir 

bättre på arbetet. Informanterna hamnar således i den spända extremsituationen eftersom de 

dels har för höga krav i och med att de har mycket att göra och dels för att de rimligtvis inte 

får kontroll av att städa trots att det upplevs som det just då. Hanterbarheten anses som låg 

utifrån att trots att informanten säger att hen har som taktik att städa gör det inte att hens 

arbetsuppgifter minskar utan att det är en form av skadlig stress som gör att hen inte kan 

hantera situationen. Utifrån att kraven kommer främst från dem själva tolkar vi det som att 

informanterna har en hög begriplighet i och med att de har en insikt i detta. Meningsfullheten 

verkar vara låg utifrån att de inte kan hantera situationen och att de känner stress. 

 

5.2.5 Organisatoriska faktorer 

 

Som vi tidigare har nämnt under kategorin Arbetsbelastningen har det i båda kommunerna 

varit turbulent inom organisationen med många nyanställda och perioder av chefslöshet. En 

följd av detta är att uppdaterandet av rutiner och riktlinjer blivit åsidosatt. Samtliga 

informanter påpekade att det fanns brister gällande rutiner och riktlinjer och att detta 

försvårade arbetssituationen. Informanterna menade att bristerna i rutiner och riktlinjer kunde 

komma att påverka både klienter och rättssäkerheten. De tyckte också att alla ärenden ska 

kunna behandlas lika oavsett vilken handläggare klienten har för att få en bra rättssäkerhet: 

 

Om samma ärende kommer till mig ska det vara samma bedömning i nästa rum. För 

börjar jag fatta beslut när det inte finns några riktlinjer. Om vi säger att min klient byter 

handläggare och så får klienten avslag och det blir nåt helt annat. Alltså då skapas det ju 

frustration... och liksom... en otydlighet. 

 

I båda kommunerna har det skett omorganisationer inom socialtjänsten vilket har lett till att 

flera i personalgruppen har bytts ut då de blivit sjukskrivna eller bytt arbeten. Vissa 

informanter menar att arbetsplatsen blivit till det sämre efter omorganisationen och pratar då 

främst om det faktum att nästan hela arbetsgruppen nu består av nyanställda och att det har 

lett till att mycket kompetens har försvunnit. 

 

Ja, alltså om det är så att om jag finge önska så skulle jag ju ha lite mer uppblandat i 

åldrar till exempel och erfarenhet, det behöver inte vara så sifferfixerat, men erfarenhet. 

Vi har tappat otroligt mycket erfarenhet och kompetens. Och det är en sorg. Och det ju 

väldigt sorgligt för enheten egentligen. Sen så får man ju försöka att göra det bästa 

möjliga av situationen. Men det är bara att konstatera att vi har tappat så hemskt mycket 

kompetens... så många års samlad kompetens... i och med att det blev som det blev, så det 

kan jag tycka är väldigt tråkigt då. Och det är ju inte till gagn varken för klienter eller till 

någon egentligen. 
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Faktorer som informanterna påpekar att de saknar är bland annat ett högre säkerhetstänk. I 

och med att socialsekreterare kan vara väldigt utsatta i sitt arbete så är detta en viktig del att 

beakta: "Världen är under sån förändring så jag tänker att även socialtjänsten måste hänga 

med på den. Och det är kunskap framförallt som behövs hur vi ska veta vilka det är vi möter." 

Flera av informanterna menar även att de saknar kunskap om psykisk ohälsa då många av 

klienterna de möter har psykiska problem. Även handledning var något som samtliga 

informanter saknade eller ville ha mer av då de tyckte att de behövde möjligheten att få prata 

av sig i grupp med en kunnig handledare. Flera beskriver att de för tillfället har en bra juridisk 

handledning, men menar samtidigt att det kanske skulle vara bra med ytterligare handledning 

utifrån att det är många nyanställda. Några av informanterna har uttryckt att det saknas 

kunskap om hur arbetet ska utföras: 

 

Ja har inget kvitto på om jag är bra eller inte. Där får jag liksom experimentera med mina 

klienter. Ja, man känner väl sig inte jättetrygg i nåt som man inte har ett kvitto på att man 

kan. 

 

När det gäller rutiner och riktlinjer kommer vi att tolka detta utifrån krav-kontroll-

stödmodellen (Theorell 2012). När vi tolkar resultatet ser vi att bristen på rutiner och riktlinjer 

bidrar till att informanterna känner en frustration och en låg kontroll vilket gör det svårt att 

utföra arbetet. Om vi ser till kontroll-lokus, tolkar vi det som att informanterna har en extern 

kontroll-lokus, vilket innefattar sådant som hen inte kan styra över själv, exempelvis 

organisatoriska faktorer (Theorell 2012). Kontrollen ökar till viss del utifrån att informanterna 

får ta egna individuella beslut, men avsaknad av rutiner och riktlinjer gör att kontrollen 

återigen minskar, eftersom stödet från rutiner och riktlinjer saknas vilket gör att informanterna 

rimligtvis känner sig osäkra i besluten de tar. Vi tolkar det som att informanterna hamnar i 

den passiva extremsituationen då de har en låg kontroll men även låga krav. Att informanterna 

har låga krav tolkar vi utifrån att de har möjligheten att göra individuella bedömningar vilket 

leder till att de har ett högre beslutsutrymme. 

 

Om vi ser till citatet där informanten beskriver att hen tycker att arbetsplatsen tappat mycket 

kompetens och att det är för många nyanställda tolkar vi att informanten upplever en låg 

hanterbarhet och även en låg begriplighet. Detta tolkar vi utifrån att informanten säger sig 

uppleva en sorg i samband med att mycket kompetens och erfarenhet gått förlorad, och det är 

även detta som vi ser är kärnan i citatet. Vi ser att informanten har en låg känsla av 

meningsfullhet eftersom hen inte verkar trivas i arbetsgruppen efter den förändringen. Vi 

tolkar det som att konsekvensen av omorganisationen är en viktig livshändelse för 

informanten, då följden av detta blev att respondenten känner en sorg över att ha förlorat både 

kollegor och kompetens. Händelserna i sig är inte det viktigaste utan det är följderna den ger 

upphov till som har betydelse och det är just följderna som gör att informanten får lägre 

KASAM (Antonovsky 2005). 
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6 Diskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka hur socialsekreterare inom socialtjänsten upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö, där frågeställningarna var hur socialsekreterarna finner glädje i sitt 

arbete och vilka utmaningar som de upplever i arbetet. Vi har delat upp diskussionsavsnittet i 

två delar, en resultatdiskussion och en metoddiskussion. I resultatdiskussionen kommer vi 

utifrån vårt resultat först att besvara våra frågeställningar. Därefter övergår vi till att redogöra 

för ytterligare två element som framkommit i vår analys som vi vill lyfta fram. Dessa element 

var hur informanterna hanterade situationen, samt hur vår analys samspelade med våra 

teoretiska utgångspunkter. I metoddiskussionen kommer vi istället att kritiskt diskutera den 

valda metodens för- och nackdelar. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Vi kommer börja med att besvara vår första frågeställning, vilken var hur informanterna fann 

glädje i arbetet. Kollegorna och arbetsgruppen visade sig vara avgörande faktorer till att 

informanterna trivdes på arbetet. Samtliga informanter berättade att de hade en bra 

arbetsgrupp där det var högt i tak och att de kunde gå in till varandra när som helst för att 

prata eller fråga om råd i svårare ärenden. Informanterna menade då att de fick ett bra socialt 

stöd och hjälp av kollegorna vilket i sin tur även minskade deras arbetsbelastning. Vi tolkade 

det som att informanterna kände en meningsfullhet utifrån att de trivdes i arbetsgruppen och 

att de upplevde ett bra stöd av kollegor, vilket gjorde det lättare för dem att hantera svåra 

situationer. Det sociala stödet från kollegor är enligt Graham och Shier (2014) något som är 

av stor vikt för att man ska trivas på sitt arbete. Vi har sett att det sociala stödet från kollegor 

och ledning är otroligt viktigt för våra informanter då det bidrar till att de lättare kan hantera 

svåra situationer i arbetet. Detta är något som vi anser är viktigt eftersom personal som inte 

har ett socialt stöd på arbetsplatsen och inte trivs har lättare att drabbas av psykisk ohälsa. 

Detta bekräftas även av Theorell (2012) som menar att socialt stöd har en tydlig inverkan för 

att undvika sjukdom. En annan bidragande faktor till att informanterna trivdes var mötet med 

klienterna där de upplevde en tillfredsställelse när det gick bra för klienterna och där 

informanterna kände att de kunde hjälpa till. Vi tolkade det som att informanterna kände en 

meningsfullhet med sina arbetsuppgifter eftersom klienterna är en viktig del i att de stannar 

kvar på sitt arbete. Vår tolkning var att begripligheten var hög utifrån att de såg en 

förändringspotential hos klienten vilket gjorde att de upplevde att arbetet var betydelsefullt 

och hanterbart. Utifrån vårt resultat ser vi att klienten har stor betydelse för 

arbetstillfredsställelsen vilket även bekräftas av Graham och Shier (2014) som menar att 

viljan att hjälpa är en drivkraft hos socialsekreterarna, vilket gör att de upplever en glädje och 

tillfredsställelse när de uppnår en positiv förändring hos klienten. 

 

Vi kommer nu att gå vidare och besvara vår andra frågeställning som var vilka utmaningar 

socialsekreterarna upplevde i arbetet. Vi identifierade flera faktorer som utgjorde utmaningar 

för våra informanter vilka var klienter, hög arbetsbörda på grunda av nyanställda samt brister i 
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rutiner och riktlinjer. Klienter var en faktor som bidrog till stress då informanterna kunde 

känna en oro för klienter, vilket ledde till att de inte kunde släppa jobbet när de kom hem. 

Informanterna upplevde även stress när klienter blev arga och när de inte kunde vara flexibla i 

akuta situationer. Informanterna menade att stressen kunde smitta av sig på klienterna i 

besöken om de hade mycket att göra. Stressens effekter hos informanterna var att de fick 

tunnelseende och att de upplevde en kortslutning i hjärnan som gjorde att de inte kunde klara 

av att hantera situationen på arbetet. En annan faktor som informanterna upplevde som 

utmanande var att arbetsbördan ökade på grund av det var många nyanställda. De nyanställda 

behövde mycket hjälp och stöd i arbetet vilket ledde till att de mer erfarna informanterna inte 

hann med sina egna arbetsuppgifter. Informanterna upplevde även en stress i att det fanns få 

som hade längre erfarenhet vilket gjorde att det inte fanns någon att fråga om råd i vissa 

ärenden. Vi tänker att detta kan leda till att de informanter som har arbetat längst då får ta ett 

större ansvar, vilket kan leda till utbrändhet. Som vi ser det ligger ett stort ansvar på 

arbetsgivaren, som är skyldig att se till att den psykosociala arbetsmiljön är fungerande för att 

undvika utbrändhet och stötta sina arbetstagare (SFS: 1977:1160). Informanterna menade 

även att det fanns brister i rutiner och riktlinjer vilket försvårade arbetssituationen och att de 

ville ha handledning i arbetsgrupperna för att kunna prata av sig mer. Rutiner och riktlinjer är 

något som behöver fungera för att socialsekreterarna ska känna sig trygga att utföra sina 

arbetsuppgifter, särskilt för nyutexaminerade som inte har arbetat inom socialtjänsten innan. 

Vårt resultat visade att bristfälliga rutiner och riktlinjer var något som var stressande för 

informanterna och vi anser att detta är något som bör förändras. I och med att 

socialsekreterare har ett stort ansvar för utsatta grupper är det ytterst viktigt att det finns 

uppdaterade och fungerande rutiner och riktlinjer, dels som en trygghet för nyutexaminerade 

men även för att skapa en trygghet för klienten och att rättssäkerheten inte ska gå förlorad. 

Även här anser vi att ledningen har ett stort ansvar, då vi sett att bristande rutiner leder till att 

personalen upplever en sämre psykosocial arbetsmiljö vilket i sin tur kan komma att påverka 

arbetet med klienterna. Graham och Shier (2014) menar att brist på resurser är något som står 

i vägen för att socialsekreterare ska kunna utföra ett bra jobb. Detta påverkar även 

socialsekreterarnas välbefinnande vilket i sin tur kan leda till att klientarbetet blir lidande 

(Graham & Shier 2014). 

 

För att undvika att hamna i stressiga och utmanande situationer hade informanterna vissa 

copingstrategier som hjälpte dem att hantera sitt arbete. Strategierna var bland annat stöd från 

kollegor och att de upplevde att de hade frihet i sitt arbete där de kunde styra sina arbetstider 

och boka in besök när de ville. Även här stämmer det överens med tidigare forskning då det 

enligt Graham och Shier (2014) är viktigt att ha insikt om olika strategier som kan 

tillhandahållas för att undvika negativ stress i arbetet. Vissa informanter beskrev att de tog det 

akuta under dagen och istället valde att jobba över. Det här kan vi se både som en strategi och 

som något som kan leda till negativa följder för informanterna. Detta utifrån att det dels är 

självvalt att jobba över, men även att det tyder på att arbetsbelastningen är för hög om arbetet 

under dagen inte hinns med under ordinarie arbetstid. Övertidsarbete är just nu en aktuell 

samhällsdiskussion, där det i flera nyhetssammanhang har talas om att fler och fler tvingas att 

jobba över på grund av personalbrist. Unionens (2015) rapport om stress i arbetslivet visar att 

en av tre tjänstemän upplever att deras arbetstid inte räcker till för att utföra alla 
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arbetsuppgifter, dessutom menar många att de även behöver jobba kvällar och helger för att 

hinna med sina arbetsuppgifter. Även här ser vi att arbetsgivaren har ett stort ansvar för att 

trygga personalens hälsa genom att ta hand om sin personal, och se till att övertidsarbete 

undviks. Vi anser att arbetsgivaren bör anställa tillräckligt med personal och även se till att 

befintlig personal har en rimlig arbetsbelastning. 

 

I teoriavsnittet om KASAM så beskrev vi tre olika typer av stressorer vilka var kroniska, 

viktiga livshändelser och dagsakuta förtretligheter (Antonovsky 2005). De kroniska 

stressorerna ansåg vi oss inte kunna applicera utifrån att vi inte ställde frågor om personlighet 

och privatliv i intervjuerna. Viktiga livshändelser var något som vi applicerade vid ett tillfälle 

i resultatet, där omorganisationen hade lett till att informanten upplevde sorg över att kollegor 

och kompetens hade försvunnit. Dagsakuta förtretligheter är något som vi anser genomsyrat 

hela resultatet, utifrån att informanterna pratat om dagliga händelser som påverkat deras 

glädje och utmaningar i arbetet. Antonovsky (2005) menar att dagsakuta förtretligheter är 

något som inte påverkar KASAM-nivån. Dock så har vi valt att tolka det som att KASAM-

nivån i vissa fall påverkats av dagsakuta förtretligheter. Vi ser det som att KASAM-teorin i 

det här fallet brister då vi har tolkat det som att våra informanter faktiskt påverkas negativt av 

dagsakuta förtretligheter. Theorell (1998) har kritiserat KASAM som teori då han menar att 

den saknar en hel del av de teoretiska verktyg som krävs för att skapa en konsekvent teori. 

Theorell menar att Antonovsky hade en negativ syn på människans möjlighet att förändra sig 

då han hade en föreställning att KASAM grundläggs tidigt i livet och att goda omständigheter 

endast kan få KASAM att ändras lite grand (Theorell 1998). Vi menar att Theorell har rätt i 

att det saknas en del teoretiska verktyg i KASAM men har valt att använda teorin ändå, då vi 

anser att den visar hur informanterna ser på sin tillvaro utifrån de tre begreppen 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Men eftersom vi har ställt frågor om hur 

informanterna upplever glädje och utmaningar på arbetet så leds det ändå in på de dagsakuta 

förtretligheterna om man ser just utifrån stressorerna. 

 

När vi skulle tolka vårt resultat med krav-kontroll-stödmodellen märkte vi att teorin kunde 

appliceras i olika situationer. I vissa situationer kunde vi placera informanterna i den 

avspända extremsituationen medan de vid andra tillfällen i arbetet istället kunde placeras i den 

spända, där det var högre krav och lägre beslutsutrymme. Vi har valt att placera informanterna 

där de passar bäst in situationsmässigt. Till exempel kunde vi placera informanterna i den 

avspända extremsituationen när det gällde arbetsklimatet eftersom stödet var högt i form av 

hjälpsamma kollegor, att kraven var rimligt höga och beslutsutrymmet var högt. 

Informanterna kunde dock placeras i den spända extremsituationen när det gällde 

arbetsbelastningen då de hade en hög arbetsbelastning och ett litet beslutsutrymme när det 

gällde organisatoriska förutsättningar. 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Eftersom vi ville ta reda på hur socialsekreterare inom socialtjänsten upplever den 

psykosociala arbetsmiljön valde vi att göra en kvalitativ studie. Vi utförde intervjuerna med 
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kollegor på våra respektive arbetsplatser utifrån ett bekvämlighetsurval. Vi försökte minimera 

risken för intervjuareffekten genom att den av oss som inte kände informanten fick ställa 

frågorna, samt att frågorna var så öppna som möjligt. Vi tror även att det är en fördel att vi är 

socionomstudenter som intervjuar socialsekreterare där vi har liknande utbildning och språk. 

Samtidigt är vi medvetna att resultatet kan ha påverkats av att vi var kända för informanterna 

och att de då kanske inte gav helt sanningsenliga svar. Risken för att skapa en intervjuareffekt 

är störst i den personliga intervjun där informanten både kan se och höra intervjuaren 

(Jacobsen 2012). I en av intervjuerna var informanten tveksam till att säga sanningen i en 

fråga där hen började med att säga: 

 

Men det är ju viktigt och våga prata om hur man har det när det verkligen blir för mycket 

sen... och inte heller ja...ja fast jag får väl inte säga det här då... fast jag kanske ångrar mig 

lite nu... att man inte skriker över ingenting. När det verkligen är nåt så får man visa att 

det är nåt så att man förstår när det är allvar. 

 

Här blev det tydligt att informanten tvekade på om hen skulle svara ärligt eftersom en kollega 

till hen var med i rummet och därmed blev det svårt att prata negativt om sina kollegor. I och 

med att informanten ändå valde att fortsätta meningen, verkar det rimligt att hen kände sig 

trygg i att svara sanningsenligt då vi tidigare hade informerat om att alla medverkande i 

studien kommer att anonymiseras. Vi upplevde även att informanten kände sig trygg med oss 

i intervjusituationen och att hen kunde prata någorlunda öppenhjärtigt. En nackdel med en 

kvalitativ metod kan vara tolkningen av materialet då det är forskaren som tolkar sitt material 

och därmed blir resultatet för liknande studier förmodligen olika beroende vem som tolkar. 

Två olika forskare fäster sig vid olika huvuddrag av materialet och rapporterar således om 

olika sidor av ett fenomen på grund av sin förförståelse (Malterud 2009). Vårt resultat hade 

möjligtvis tolkats på ett annat sätt av en annan forskare, då vi har olika förförståelse beroende 

på vilka upplevelser man varit med om i sitt liv och var man arbetat förut. Vi hade en 

förförståelse om att nyutexaminerade socialsekreterare hade en högre arbetsbörda och att de 

upplevde mer stress än de som hade en längre arbetslivserfarenhet, vilket även bekräftades av 

den tidigare forskningen. Vi gjorde därför intervjuer med tre socialsekreterare som hade lång 

arbetslivserfarenhet inom yrket och med tre socialsekreterare som arbetat kortare tid, varav 

två av dem var examinerade i början av året. Vi märkte att svaren inte blev de vi trodde de 

skulle bli och att det inte var stora skillnader i de två grupperna hur de upplevde arbetsbördan, 

vilket var något som förvånade oss. Vi har strävat efter att få en hög tillförlitlighet i vår studie 

genom att vi gjorde sex intervjuer och två pilotintervjuer samt att vi i metoddelen tydligt 

beskrev hur vi gick tillväga. I och med att det är en kvalitativ studie är det svårt att 

generalisera vårt resultat vilket kan vara en nackdel med kvalitativa studier. Vi har även 

strävat efter att möjliggöra så att andra läsare kan överföra resultatet till andra studier genom 

att noga beskriva vårt valda område för att ge en bild av hur det ser ut. Vi har även reflekterat 

över att vissa saker som informanterna har sagt kan passa in i flera olika kategorier. 

Exempelvis har vi diskuterat mycket om var vi ska placera följande citat: 
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Jag tycker att det är bra på min arbetsplats, jag har bra kollegor, jag tror att kollegorna är 

för mig en stor del till att jag trivs så bra som jag gör. Vi är väldigt öppna och 

hjälpsamma, vilket gör att man inte alltid känner sig så ensam i ärenden. 

 

Citatet kan placeras både under kategorin Arbetsklimatet och under kategorin Socialt stöd, där 

vi slutligen valde kategorin Arbetsklimatet. Detta gjorde vi för att vi anser att citatet illustrerar 

vad informanterna tycker kännetecknar en bra arbetsmiljö på ett talande vis och att kollegorna 

är så pass viktiga för att informanterna ska trivas vilket också är det som genomsyrar hela 

materialet. Flera vetenskapliga artiklar vi refererat till i tidigare forskning rör andra enheter än 

de vi har valt att fokusera på. Vi upplevde att det var svårt att hitta relevanta studier gällande 

ekonomiskt bistånd och vuxenenheten men vi anser att det här inte har någon betydelse för 

vår studie då det kan tänkas att socialsekreterare överlag har en stressig arbetsmiljö på alla 

enheter inom socialtjänsten. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

 

Innan vi valde vårt nuvarande uppsatsämne hade vi funderingar kring att skriva om hur det är 

att bo och jobba i samma kommun. Våra tankar kring ämnet väcktes utifrån vår egen 

erfarenhet av att bo och jobba i en mindre kommun, och att vi båda har upplevt obekväma 

situationer i samband med vi har mött klienter på fritiden. Det här är även något som flera av 

våra informanter har tagit upp. När vi letade efter vetenskapliga artiklar om detta fanns det 

ytterst lite forskning kring ämnet och det var delvis därför vi valde att byta inriktning. Shier 

och Graham (2015) tar upp i sin studie att vissa socialsekreterare som bodde i mindre 

kommuner upplevde ett obehag över att ha dubbla identiteter, både som myndighetsperson 

och privat. Det här var även något som socialsekreterarna upplevde kunde ställa till problem i 

samband med att de mötte klienter på fritiden. Shier och Graham (2015) menar att klienterna 

och omgivningen många gånger hade en förutfattad mening om socialsekreterarna och att de i 

och med sin roll som myndighetsperson innehar en maktposition, och att de hade detta även 

privat. På grund av detta kan socialsekreterare utsättas för hotfulla situationer även på deras 

fritid. Enligt Shier och Graham (2015) upplevde även många socialsekreterare en oro över att 

klienter skulle kunna komma att skada familjemedlemmar för att komma åt socialsekreteraren 

(Shier & Graham 2015). Shier och Graham (2015) har utfört sin studie i Kanada och vi anser 

att det även kan vara bra med en svensk studie eftersom det sociala arbetet trots allt skiljer sig 

åt i olika länder. Vi anser att det är viktigt med forskning kring ämnet då det är något som kan 

påverka socialsekreterares välbefinnande på ett negativt vis. Detta genom att hotfulla 

situationer på fritiden kan leda till att socialsekreterarna drabbas av psykisk ohälsa då de inte 

kan släppa arbetet i sitt privatliv. 

 

6.4 Avslutande reflektioner 

 

Utifrån resultatet i vår studie kan vi dra slutsatsen att kollegor och ett gott arbetsklimat är 

avgörande för att socialsekreterarna ska trivas på sitt arbete. Även klienterna bidrog till att 
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socialsekreterarna trivdes, då de upplevde att de var med och påverkade klienternas liv till det 

bättre. Det verkar också viktigt att socialsekreterarna finner copingstrategier för att kunna 

hantera det stundtals svåra arbetet. Som vi tidigare har nämnt hade vi en förförståelse om att 

nyutexaminerade socialsekreterare hade en högre arbetsbörda och att de upplevde en större 

stress, men vårt resultat visade inte på detta. Det här är något som vi ser som positivt, 

eftersom vi själva snart är färdiga socionomer och vi ser att det finns hopp om att det finns 

fungerande arbetsplatser. Det är viktigt att arbetsgrupperna fungerar bra och om de inte gör 

det är det viktigt att ledningen tar tag i problemen. Som snart färdiga socionomer har vi med 

hjälp av vår studie fått med oss viktiga verktyg i hur vi ska hantera våra respektive arbeten, då 

vi fått tips hur vi ska hantera svårare situationer samt att vi har lärt oss att det är viktigt att 

avsätta tid för återhämtning. Vi tycker att det verkar vara roligt att arbeta inom socialtjänsten, 

så länge som man har bra kollegor. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Inledningsfrågor 

-Hur gammal är du? 

-Vilken utbildning har du?  

-Vilket år var du examinerad? 

-Hur länge har du jobbat här? (på din nuvarande arbetsplats?) 

-Vilka andra arbetsplatser har du varit på? / Vad jobbade du med innan började 

här?(Eventuella tidigare arbetsplatser inom socialt arbete?) 

 

Arbetet 

-Hur tycker du det är på jobbet? 

-Kommer du överens med dina kollegor? 

 

-Har du några du känner att du kan prata med om det är något? 

 

-Upplever du att du kan få stöd på arbetsplatsen? 

Kan du beskriva? 

 

- Vad tycker du kännetecknar en god arbetsmiljö? 

-Hur upplever du din arbetsmiljö? 

 

-Upplever du att arbetsmiljön påverkar mötet med dina klienter?  

-I så fall hur då? Kan du ge exempel? 

 

- Hur hittar du glädje i ditt arbete? 

 

Arbetsbelastning 

-Hur har din arbetsbelastning sett ut de senaste 3 månaderna? 

-Hinner du med dina arbetsuppgifter? 

 

- Hur hanterar du situationen när det är mycket att göra på arbetet? 

-I vilka situationer känner du dig stressad?  

 

-Hur blir du när du är stressad? 

-Hur reagerar du när du är stressad?  

-Händer det att stressen går ut över klienterna?  
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- Tar du någonsin med jobbet hem eller har svårt att släppa arbetsrelaterade saker? 

- Om ja, vad beror det på? 

 

-Finns det utrymme för återhämtning på arbetsplatsen?  

(räcker tiden till att tex prata med kollega, promenera) 

 

- Hur återhämtar du dig? 

 

Krav:  

-Hur upplever du arbetskraven på din arbetsplats?  

 

- Vem ställer högst krav på dig i ditt arbete?  

(Du själv, din chef eller dina arbetskamrater? Varför tror du att det är så?) 

 

- Finns några speciella krav som är orealistiskt höga? 

 

- Hur fungerar rutiner och riktlinjer på din arbetsplats?  

-Ge exempel. 

 

Handlingsutrymme: 

-Har du friheten att bestämma hur ditt arbete ska utföras? 

-Kan du beskriva? 

 

-Vågar du säga vad du tycker på din arbetsplats? 

 

-Vad behöver du för att du ska trivas på arbetet? 

 

-Vad får dig att stanna kvar på din arbetsplats? 

 

- Har ni tillgång till handledning på arbetsplatsen? 

-Om ja, hur fungerar det?  

-Om nej, hur skulle du vilja att det såg ut?         

 

-Känner du att det finns saker som behöver förändras på din arbetsplats?  

- Kan du beskriva?  
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Bilaga 2 - Informationsblad 
 

Vi är två socionomstudenter som gör vår C-uppsats i socialt arbete. 

Vårt preliminära syfte är att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med vuxna upplever 

den psykosociala arbetsmiljön inom socialtjänsten. 

 

Etiska riktlinjer:  

Vi kommer att spela in intervjun med våra mobiltelefoner. Vi kommer följa de 

forskningsetiska kraven när vi gör vår studie vilket innebär: 

 

 Du har rätt att bestämma över ditt medverkande i studien och hur länge du vill delta, 

samt på vilka villkor du vill delta.  

 Vi kommer att göra våra intervjupersoner anonyma så att ingen kan ta reda på vem de 

är.  

 Vi kommer också att se till att allt material förvaras på en säker plats så att det inte kan 

identifieras av utomstående.  

 Information om de personer vi intervjuat till vår studie kommer endast att användas till 

vår studie.  

 Efter att studien är färdig kommer det inspelade och transkriberade materialet att 

förstöras.  

 

Om du har några frågor eller något mer att tillägga hör gärna av dig till någon av oss. 

 

Mirja Alexandersson: xxxxxxxxxx 

 

Linda Örnborg: xxxxxxxxxx 


