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Sammanfattning 
Denna studie har gjorts i syfte att undersöka nyexaminerade socialarbetares arbetssituation samt 
för att skapa förståelse för vilka utmaningar de möter i arbetet och hur de hanterar dessa. Med 
anledning av att resultatet speglas av höga arbetskrav och olika strategier användes krav-kontroll-
stödmodellen samt coping för att analysera empirin. I studien har en kvalitativ forskningsmetod 
använts och intervjuer har gjorts med fem nyexaminerade socialarbetare. Vidare har tidigare 
forskning inom området som socialarbetares första tid i yrkesrollen, kollegialt stöd, 
socialarbetares kravfyllda arbetsmiljö, verktyg för att hantera arbetsmiljön samt konsekvenser av 
den analyserats och använts i arbetet. Resultatet visade att det finns en koppling mellan en bra 
introduktion och upplevelsen av en god arbetsmiljö. Respondenterna vars upplevelser av en 
bristfällig introduktion, gav uttryck för en känsla av hög arbetsbelastning och stress. 
Stressupplevelser varierar samtidigt som respondenterna visar på olika metoder för att hantera sin 
arbetssituation. Beskrivningar har getts av arbetsplatsens förebyggande arbete för att skapa god 
arbetsmiljö samt respondenternas upplevelser av det kollegiala stödet. Vidare framgick deras 
känsla av otillräcklighet inför klienterna.   
 

Nyckelord: Nyexaminerade socialarbetare, krav, stöd, arbetsbelastning och introduktion. 

Författare: Julia Christensson och Natali Ekman Jörkander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This study has been conducted with the aim of examining the work situation of newly graduated 
social workers. This to create an understanding of the challenges they face at work and how they 
handle them. The requirements-control-support model and coping were used to analyze the 
empirical data, reflecting the high workload and different strategies of the social workers. 
Furthermore, has previous research in the field as a social worker´s demanded work 
environment, tools for managing the work environment and consequences of it been analyzed 
and used in the study. The result showed that there is a link between a good introduction and the 
experience of a good working environment. The respondents, whose experiences of a poor 
introduction, expressed a feeling of high workload and stress. At the same time stress experiences 
vary as respondents show different methods for managing their work situation. Descriptions 
have been given of the workplaces preventive work to create a good working environment and 
respondent´s experiences of the collegial support. Furthermore, their sense of inadequacy was 
apparent to clients. 

 

Keywords: Graduated social workers, support, workload, introduction, demand. 

Authors: Julia Christensson och Natali Ekman Jörkander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Det har varit en tuff resa med mycket blandade känslor men vi kan nu se att vi haft en väldigt 
lärorik period som vi kommer ha nytta av, som nyexaminerade socionomer. Vi upplevde ett stort 
stöd och engagemang från vår handledare Lena Edé under hela studiens gång vilket vi är oerhört 
tacksamma för. Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till våra respondenter som har gjort 
denna studie möjlig. 

Vi författare, Julia och Natali har valt att tillsammans ansvara för hela uppsatsen och har skrivit 
alla delar gemensamt. 
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1.	Inledning	
“Det kommer bli tufft för er men ni kommer garanterat ha arbete”. Dessa ord har vi sedan första 
terminen fått höra från olika håll, vänner som anhöriga. Vad kommer vi, som snart 
nyexaminerade socionomer, att möta därute och kommer vi klara av arbetsuppgifterna? 
  
Vår studie grundar sig i vår förförståelse, om att socialtjänsten har en påfrestande arbetsmiljö. 
Den grundar sig också i vår nyfikenhet kring socialarbetares arbetssituation samt våra egna 
upplevelser från de genomförda verksamhetsförlagda studierna som ingår i 
universitetsutbildningen. Vi upplevde att stressnivån var hög och att arbetet innefattade mer än 
vad som framkom i riktlinjerna. Handledning och vägledning in i arbetet upplevde vi också vara 
en bristvara. Vi blev av den anledningen intresserade av hur nyexaminerade upplever sin första 
tid och vägen in i yrkesrollen.  
 
Socialtjänsten räknas som samhällets yttersta skyddsnät. Socialarbetare måste alltså ges 
förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Vi vill därför belysa nyexaminerades upplevelser för att få 
kunskap kring deras arbetssituation. Enligt 1 kap. 1 § i Socialtjänstlagen (2001:453) säger lagen att: 

  
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska 
och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. (Socialdepartementet 
2001). 

  
Mellan åren 2015–2017 gjordes en tillsyn av socialsekreterarnas arbetsmiljö av Arbetsmiljöverket. 
Studien inkluderade hälften av socialtjänsterna inom Sverige och visade att det fanns oroande 
signaler på ohälsosamma arbetsförhållanden. Dessutom visade resultatet att socialtjänsten under 
flera år haft hög personalomsättning samt problem med sin höga arbetsbelastning 
(Arbetsmiljöverket 2018). Något som bekräftar den höga arbetsbelastningen är den kartläggning 
som gjordes av Novus (2018) som också uppvisade att den höga arbetsbelastningen hade stigit 
jämfört med två år tidigare. Konsekvensen visade att stressen ökade, fler blev sjukskrivna, mindre 
tid fanns för klienterna och att det var svårt att rekrytera ny personal (Arbetsmiljöverket 2018). 
  
I en studie av Tham och Lynch (2017) undersöktes nyexaminerade socialarbetares upplevelser av 
övergången från universitet till arbetsliv. Resultatet baseras på 12 intervjuer där respondenterna 
beskriver sina första månader i arbetet. En gemensam syn, från de nyexaminerade, är känslan av 
ensamhet i arbetet och förväntan att klara av allt utan handledning. 
 
De som arbetar inom socialtjänsten har särskild problematik med sämre arbetsvillkor och 
stressrelaterad ohälsa jämfört med andra yrkesgrupper (Welander et al. 2017). I 
Försäkringskassans statistik redovisas att 146 socialsekreterare per 1000 anställda var sjukskrivna 
under 2017, på motsvarande sätt var 143 biståndsbedömare och 146 kuratorer per 1000 anställda 
sjukskrivna. Vi kan avläsa att yrken inom socialt arbete har avsevärt högre procent än övriga 
yrkesgrupper och att sjukskrivningarna fortsätter att öka. Yrken som har en hög frekvens av 
sjukskrivningar är socialsekreterare, kuratorer, diakoner och psykologer. Förskollärare och 
sjuksköterskor har dock likvärdiga procentsatser som socionomer. Yrken inom kommunikation, 
vetenskap, finans och försäkring, juridik, ekonomi samt teknik visar enligt statistiken lägre risk för 
sjukskrivningar (Vision 2016; Försäkringskassan 2017). 
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1.1	Syfte	och	frågeställningar	
Syftet med studien är att undersöka nyexaminerade socialarbetares arbetssituation och få en 
större förståelse för vilka utmaningar de möter i arbetet och hur de hanterar dessa. Syftet 
konkretiseras i tre frågor. 

o Hur introduceras nyexaminerade socialarbetare för att komma in i sin yrkesroll?  
o Hur upplever nyexaminerade socialarbetare sin arbetsmiljö?  
o Hur bistår de organisatoriska faktorerna till att uppnå en bra arbetsmiljö?  

 

1.2	Begreppsdefiniering	-	avgränsning 
Socialarbetare - Som anställd på samhällets uppdrag att bistå andra människor i välfärden 
(Aronsson et al. 2010). 
 
Nyexaminerade socialarbetare - Varit verksamma i högst två år efter avslutad utbildning. De 
nyexaminerade arbetar som biståndsbedömare eller socialsekreterare och arbetar inom 
äldreomsorg, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), missbruks- och 
beroende, ekonomiskt bistånd samt på barn och ungdomsenheten. 
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2.	Tidigare	forskning 
I detta kapitel redovisas forskning kring socialarbetarens arbetssituation. För att läsaren enkelt ska 
kunna orientera sig i följande forskningsredovisning har innehållet delats upp i huvudrubriker 
samt tillhörande underrubriker: Första tiden i arbetet - betydelsen av introduktion. Krav - Effekter 
av new public management (NPM), Innebörden av en kravfylld arbetsmiljö, Strategier för att hantera 
kraven, Stöd - Stöd från arbetsledning, Stöd från kollegor. 

2.1	Första	tiden	i	arbetet	-	betydelsen	av	introduktion		
Forskningen visar framförallt på vikten av en tillräcklig introduktion men en annan viktig faktor i 
socialarbetarens första yrkesverksamma år är stödet från chefen. Detta är grundläggande för att 
socialsekreteraren ska kunna hantera mängden ärenden samt minska den arbetsrelaterade stressen 
(Welander et al. 2017). I studien av Tham och Lynch (2017) undersöktes nyexaminerade 
socialarbetares upplevelser av första tiden som yrkesverksam. Endast en av de medverkande i 
studien hade erbjudits en tillräcklig introduktion. De respondenter som fått anställning vid en 
tidigare praktikplats upplevde sig vara bättre förberedda än andra. En av respondenterna i studien 
beskrev att hon trots sin korta tid på arbetsplatsen, redan varit handledare med anledning av 
hennes tidigare praktik och deltidsarbete på arbetsplatsen. De nyexaminerade i studien som inte 
känt till arbetsplatsen sen tidigare, beskriver känslan av att ha blivit inkastade i arbetet. En 
respondent beskriver att hon fick ansvara för drygt 80 ärenden och att samtliga på arbetsplatsen 
var nyanställda. Detta på grund av omstrukturering i organisationen och att det därför inte fanns 
tid för introduktion. Andra nyexaminerade beskriver att det fanns möjlighet att rådfråga kollegor 
men att det fanns rädsla över att vara till besvär (Tham & Lynch 2017).  

En annan studie som också belyser den bristande introduktionen är studien som 
Arbetsmiljöverket (2018) sammanställt, där den höga arbetsbelastningen visades sig ha ett 
samband med nyexaminerades upplevelser av bristande introduktion. De anställda blev tilldelad 
en mentor men i och med den höga arbetsbelastningen var mentorn redan hårt pressad. 
Ytterligare en faktor som framgick i studien var att mentorn oftast också var ny på arbetsplatsen, 
vilket lett till att nyanställda fick påbörja arbetet utan introduktion. Trots försök att formulera 
rutiner vid en introduktion saknas det på de flesta kontor en plan som exempelvis beskriver hur 
arbetet förväntas att utföras, vilka erfarenheter som bör förmedlas samt möjlighet för 
kompetensutveckling. Vidare berättar de nyexaminerade socialarbetarna i studien att det var svårt 
att släppa arbetet när de kom hem. Detta har i sin tur lett till konsekvenser såsom 
sömnproblematik (Arbetsmiljöverket 2018). 

Beskrivningen av den första tiden som nyexaminerad inkluderar svåra ärenden i kombination 
med bristfällig introduktion. Ett citat som vi anser är mycket målande är [...] ”det handlar om 
överlevnad och att snabbt lära sig simma för att inte drunkna” (Tham 2008, s. 63). Tham (2008) 
uttrycker också i sin studie att många nya socialarbetare ofta får jobba i socialt utsatta områden 
och med många nyanställda i arbetsgruppen. Drygt en fjärdedel av de tillfrågade i studien svarade 
att de ganska ofta eller mycket ofta utförde arbetsuppgifter de inte hade tillräckligt med 
erfarenhet av eller kunskap om. En dryg fjärdedel av de tillfrågade har redan övervägt att inte 
stanna kvar utan vill byta arbetsplats. 
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2.2	Krav 
2.2.1	Effekter	av	New	public	Management	(NPM)	
Welander et al. (2017) beskriver hur socialtjänsten under de senaste decennierna har styrts av 
NPM som innebär att offentliga sektorn gjort en övergång till marknadsorientering. Detta har 
medfört ökat tryck på prestationer och resultat. Det har i praktiken inneburit ett decentraliserat 
resultat- och kostnadsansvar men också en standardisering av arbetsmetoder och processer som 
för socialarbetare innebär ett mindre handlingsutrymme. Införandet av NPM har lett till ökade 
kontroller och kostnadseffektiviseringar för socialsekreterare och biståndsbedömare vilket 
bidragit till minskad öppenhet i många organisationer (Welander et al. 2017). Cheferna inom 
socialtjänsten har också fått ett ökat ekonomiskt och administrativt ansvar med anledning av 
NPM. Detta har medfört högre press på cheferna och minskat deras möjlighet att stödja och ge 
återkoppling till sina medarbetare (Shanks et al. 2015; Welander et al. 2017).  
	
2.2.2	Innebörden	av	en	kravfylld	arbetsmiljö	
En faktor som kan leda till stressrelaterad ohälsa är socialarbetarens upplevda känsla av den 
mängd krav som ställs på dem. Det är både ledningens krav men också klienters och anhörigas 
krav som ska tillgodoses. Exempel som hög arbetsbelastningen, kombinerat med tidsbrist, känsla 
av otillräckligt inflytande, få i personalstyrkan och personligt ansvar är ytterligare faktorer som 
påverkar socialarbetarens hälsa och möjligheter att utföra sitt arbete på ett kvalitetsmässigt sätt. 
Detta kan bidra till att personen skuldbelägger sig själv, som i sin tur kan leda till en känsla av 
otillräcklighet eller upplevas som ett misslyckande (Welander et al. 2017; Tham 2008; Astvik et al. 
2017; Kim & Stoner 2008). I en studie av Tham (2008) där arbetsvillkor i den sociala barnavården 
undersöktes, visar resultatet att höga krav tillsammans med låg kontroll kunde ge negativa 
hälsoeffekter hos en individ. 
 
Den höga personalomsättningen ökar arbetsbelastningen på grund av att nyanställda ska 
introduceras. Många socialarbetare upplever att de närmsta cheferna ger otillräckligt stöd och att 
prioriteringar av ärenden i arbetet stressar eftersom de bortprioriterade ärendena ändå måste 
behandlas (Arbetsmiljöverket 2018). 
  
Lloyd et al. (2002) beskriver det krävande arbete som socialarbetare utsätts för och åberopar 
främst den höga stress som finns inom socialt arbete. Bristen på resurser och mängden 
arbetsuppgifter har visats vara de främsta anledningarna till den upplevda stressen och leder till 
försämrad hälsa. Det är därför viktigt att anpassa arbetsförhållandena för att förebygga 
utbrändhet, samt upprätthålla goda arbetsvillkor för personalen (Kim & Stoner 2008; Storey och 
Billingham 2010).  
  
Vidare beskriver Lloyd et al. (2002) i sin studie att långvarig stress är förknippat med kronisk 
ångest, psykosomatisk sjukdom eller annan känslomässig påverkan och att detta påverkar 
personens förmåga att vara effektiv. Konsekvenserna av långvarig stress förklarar författarna i 
följande ordning. Första steget innebär att det kan leda till känslomässig utmattning vilket kan 
beskrivas som utbrändhet, därefter följer depersonalisation. Tredje steget beskrivs som minskad 
personlig prestation och en upplevd känsla av missnöje över sig själv. 
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Långvarig stress utan vila och återhämtning leder till förslitningar på våra kroppsliga resurser. I en 
studie som Aronsson et al. (2010) sammanställt, insamlades information om anställda inom 
förskola, socialtjänst samt hemtjänst. Resultatet visade att återhämtning eller brist på 
återhämtning hade ett tydligt samband med sjukfrånvaro, arbetsvillkor samt hälsa. Efter 
ansträngning är sömn den viktigaste återhämtningsfaktorn. Utan sömn och vid upprepade 
stressituationer är människokroppen mer mottaglig för sjukdomar, exempelvis förkylningsvirus. 
Studien behandlar även stressreaktioner hos individer före och efter semesterperioder. Resultatet 
visade på att en enskild individ kan ha olika återhämtningstid vid olika tillfällen beroende på 
tidigare belastning. Orsaker som påverkar återhämtningstiden är arbetets organisering, belastning 
samt stressnivå (Aronsson et al. 2010). 
 
Vid lägre arbetsbelastning finns chans till återhämtning, men socialarbetare i en studie av Astvik 
och Melin (2013) menar att det inte finns utrymme för någon återhämtning då samma tempo och 
höga arbetsbelastning förekommer hela tiden. Detta leder till hög personalomsättning som i sin 
tur resulterar i stora konsekvenser för arbetsgruppen, såsom otrygghet och sorg över de kollegor 
som slutar. Dessutom försämrad samhörighet i arbetsgruppen.  
 
Den höga personalomsättningen till följd av den kravfyllda arbetsmiljön har i sin tur visats sig 
vara en konsekvens av bristande introduktion. Dessutom finns en känsla av att ledningen inte tar 
den höga arbetsbelastningen på allvar och ett missnöje bildas bland de anställda. Detta leder till 
att engagemanget för arbetsgruppen minskar då det upplevs finnas en osäkerhet kring hur länge 
den nyanställde kommer att stanna kvar. Socialarbetaren blir då relationstrött och slutar engagera 
sig i de nya kollegorna (Astvik & Melin 2013; Kim & Stoner 2008; Arbetsmiljöverket 2018). 
 
Den höga arbetsbelastningen påverkar inte bara socialarbetarens relation till sina kollegor utan 
även relationen med klienterna. Kollegornas sociala stöd till varandra hindras eftersom den 
kravfyllda arbetsmiljön bidrar till att de endast hinner med sina egna arbetsuppgifter. Om en 
medarbetare upplever hög stress kan konsekvensen bli att hen upplevs negativ och känslokall, 
vilket kan skapa en osäkerhet bland klienterna (Lloyd et al. 2002; Kim & Stoner 2008). 
  
2.3	Strategier	för	att	hantera	kraven	
När ansvaret att hantera krav och resurser har fördelats på socialarbetaren och när resurserna inte 
stämmer överens med kraven, tvingas de att ta till egna strategier som senare kan utsätta deras 
hälsa för risker (Arbetsmiljöverket 2018). Ahmadi (2008) förklarar coping som att det i huvudsak 
finns två olika beteendemönster hos människor - problemlösande eller känsloorienterad. 
Beteendemönstret väljs beroende på individ med hänsyn till vad personen upplevt i livet och 
vilken typ av stressfull situation den utsätts för. Det finns ingen copingstrategi som fungerar för 
alla utan det varierar med sammanhanget. Målet för strategierna är att förändra förhållandet 
mellan person och miljö samt att i största möjliga mån undvika emotionell smärta (Ahmadi 2008). 
 
Att som socialarbetare inte kunna ge de insatser som klienten behöver kan framkalla känslor av 
otillräcklighet vilket i slutändan kan leda till kompensatoriska strategier (Astvik 2003; Astvik & 
Melin 2013). Astvik och Melin (2013) redogör i sin studie att socialarbetare använder sig av 
kompensatoriska strategier för att skapa någon slags kontroll i arbetet för att hinna med mängden 
ärenden de tilldelats. Socialarbetare menar att de antingen kan använda sig av kompensatoriska 
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strategier eller hamna efter i arbetet. Respondenterna i studien beskriver att kompensatoriska 
strategier i slutändan leder till utmattning, nedstämdhet, sömnsvårigheter, 
koncentrationssvårigheter samt minskat välbefinnande. Exempel på kompensatoriska strategier är 
att försöka arbeta fortare genom att dra in raster och ställa in möten. Det kan även innebära att 
arbetet tas med hem, att lunchrasten uteblir samt att med hjälp av sin flextid arbeta utöver 
arbetstid. Socialarbetarna försöker lösa problemet på egen hand och i vilken utsträckning det sker 
varierar beroende på verksamheten och dess arbetsupplägg. När denna strategi använts och tiden 
fortfarande inte räcker till, blir fortsättningen att arbetet förlängs på kvällar och helger för att 
hinna ikapp. Ytterligare ett kliv i kompensatorisk riktning innebär fortsatt arbete, trots att 
personen borde vara sjukskriven. Detta för att få tiden att räcka till (Astvik 2003; Astvik & Melin 
2013). Strategierna har resulterat i kortare eller längre perioder av sjukskrivningar (Astvik & Melin 
2013).  
 
När de kompensatoriska strategierna inte längre är hållbara, beskriver socialarbetarna i studien att 
de behöver ta till kravsänkande strategier. De blir tvungna att välja mellan deras egen hälsa och 
kvaliteten i arbetet. En kravsänkande strategi utifrån begreppet “good enough” innebär att man 
sänker sina krav. Socialarbetarna kan även ta till flyktstrategier som att tänka på nästa semester, 
lediga dagar eller försöka stå ut till pension (Astvik & Melin 2013).  
 
Författarna Astvik och Melin (2013) använder sig också av undandragande strategier för att 
beskriva socialsekreterarnas sätt att hantera en tung arbetssituation. Ett exempel på en 
undandragande strategi kan vara när arbetssituationen upplevs som hopplös och socialarbetare 
väljer att dra sig undan och byta arbete. 

	
2.4	Stöd	
2.4.1	Stöd	från	arbetsledning	
Ett bra ledarskap kan minska risken för ohälsa och har betydelse för socialarbetares förmåga att 
hantera en hög ärendemängd (Welander et al 2017). Något som också kan medföra en minskad 
risk till sjukfrånvaro, ångest och stress är bland annat ett personorienterat ledarskap. Ett 
personorienterat ledarskap innebär att organisationen månar om medarbetarnas mående och är 
fokuserade på att behålla sin personal. Detta ledarskap har visat sig vara gynnsamt för att få 
socialsekreterare att stanna på arbetsplatsen (Tham 2008). Det ökar också det psykiska 
välbefinnandet bland medarbetare och ger arbetstillfredsställelse till dem med befattning under 
chefen (Welander et al. 2017). 
 
Nyanställda som väljer att snabbt lämna sitt arbete kan bero på ett missnöje kring arbetsledningen 
(Tham 2008). Forskningen visar också på motverkande effekt av god ledning, alltså att den 
nyanställde stannar kvar i organisationen om de är nöjda med arbetsledningen. En viktig del är 
bland annat att få nyanställda att känna tillhörighet, bekräftelse och uppskattning för att minska 
deras upplevelse av stress. (Tham 2008). 
 
Resultatet i en studie av Lloyd et al. (2002) visar att de som tillsätter personal inom det sociala 
arbetet, har en tendens att underskatta omfattningen av det stöd en socialarbetare kan behöva 
med tanke på situationerna som kan uppstå. Viktiga faktorer som ökar risken för att en 
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medarbetare byter arbete, förklarar Tham (2008,) är bristfälligt stöd eller bristande relation med 
närmsta chef eller arbetsledare. 
 
I Arbetsmiljöverkets (2018) studie hävdar respondenterna att hjälp med prioritering av sitt arbete 
skapar en stressupplevelse eftersom allt ändå måste hinnas med. Något som knyts samman med 
denna stressupplevelse är ett otillräckligt stöd från närmaste chef samt att cheferna upplevs 
oerfarna. Med hänsyn till att chefer känt sig otillräckliga har organisationen anställt en förste 
socialsekreterare som ska agera handledare för personal. Åtgärden ansågs inte vara tillräcklig av 
socialarbetare som fortfarande önskade mer stöd från chefen. I Welander el al. (2017) beskrivs 
hur cheferna i en organisation tystar ner anställda som kritiserat arbetsmiljön vilket minskar 
chansen till vardagliga förbättringar på arbetsplatsen. Dock är detta utfall relativt outforskat sett 
ur ett hälsoperspektiv. 
  
2.4.2	Stöd	från	kollegor	
Stödet från kollegorna är viktigt, i synnerhet för socialsekreterares förmåga att hantera den 
kravfyllda arbetssituationen, samt det positiva samband som visats mot utbrändhet (Welander et 
al. 2017). Det har påvisats att personer som arbetar under hög stress och med få sociala kontakter 
under ett års tid, löpte större risk för fysiska besvär, vilket antogs vara en konsekvens av det 
psykiska faktorer kroppen utsatts för. Socialt stöd kan alltså inte bara tillgodose människans 
grundläggande behov av gemenskap och kamratskap, det kan också dämpa upplevelsen av stress, 
ge trygghet och tillhörighet i en arbetsgrupp. Utöver kan arbetsbelastningens intensitet påverka 
behovet av nedvarvning och återhämtning (Aronsson et al. 2010; Arbetsmiljöverket 2018; Storey 
& Billingham 2010). 
 
Tham (2008) hävdar att betydelsen av stöd för socialarbetares arbetsbelastning kan bidra till olika 
förbättringar. Enligt författaren visar studier att stöd motverkar upplevelsen av stress för 
socialarbetare, men är också betydelsefullt för att minska personalomsättningen. Anledningen till 
att en arbetsplats har satt in resurser som stöd för sin personal kan grunda sig i att personalens 
höga arbetsbelastning kräver det.  
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3.	Teoretisk	referensram 
I följande kapitel redovisas vald teoretisk referensram. För att kunna förstå och analysera 
resultatet gällande socialarbetarnas olika upplevelser används krav-kontroll-stödmodellen och 
coping som analytiskt verktyg för denna studie. Krav-kontroll-stödmodellen väljs med anledning 
av respondenternas berättelser om höga krav och påfrestande arbetsmiljö med varierande 
handlingsutrymme. Vikten av stöd återkommer genom hela studien. Infallsvinklar som tas upp är 
respondenternas behov av stöd från kollegor/chef, vad effekterna av stöd bidrar med samt 
konsekvenserna av bristande stöd. Copingstrategier genomsyrar också resultatet med berättelser 
om olika stressfaktorer och respondenternas strategier för att klara av att hantera sitt arbete som 
nyexaminerade socialarbetare. Med dessa glasögon granskar vi omsorgsfullt och analyserar 
resultatet för att komma fram till en rättvis bild av nyexaminerade socialarbetarens professionella 
yrkesroll. 
 

3.1	Krav-,kontroll-	och	stödmodellen 
Krav-kontrollmodellen utgör ett system för att förstå sambandet mellan stress i arbetsmiljön och 
sjukdom (Theorell 2004). Karasek och Theorell (1990) utvecklade senare modellen genom att 
komplettera med stöd. För att kartlägga påverkan av arbetsförhållanden används ofta krav-
kontroll-stödmodellen. Modellen innefattar krav på arbetsplatsen, beslutsutrymme med 
möjligheten att påverka sitt arbete samt det sociala stödet från arbetskamrater och närmaste chef. 
Detta menar Theorell (2003a) går att påverka på varje arbetsplats. Modellen visar hur 
huvudfaktorerna krav, kontroll och stöd samverkar med varandra och kan förklaras genom olika 
arbetssituationer. I modellen (se figur 1, s 10) förklaras fyra olika arbetssituationer - aktivt arbete, 
spänt arbete, passivt arbete och avspänt arbete (Theorell 2004).  

För att lättare förstå krav-, kontroll och stödmodellen väljer vi att redogöra den på ett 
beskrivande sätt. Tänk dig att du åker på en skateboard. Du ser ett hål i marken som du snart är 
påväg ner i. Kroppen svarar då genom att skapa en högprioriterad psykologisk stressreaktion. 
Detta sätter dig i ett vaket och spänt tillstånd för att klara av att parera skateboarden i en annan 
riktning. Det sitter biologiskt i kroppen att reagera på detta vis för att undvika skador (Karasek & 
Theorell 1990). Anta dock att du tappar balansen och inte längre kan parera skateboarden från 
hålet. Detta leder till en högre grad av psykologisk stressreaktion, som innebär adrenalinpåslag 
och rädsla. I de flesta situationer klarar sig personen utan allvarliga skador, men den psykologiska 
reaktionen är ofta märkbart obehaglig och kan ha en ihållande effekt. Sitter den psykologiska 
reaktionen i kan det ur långsiktigt perspektiv bli ohälsosamt (Karasek & Theorell 1990). 
  
En arbetsplats med rimliga krav, ett bra socialt stöd och ett stort handlingsutrymme skapar 
förutsättningar för det optimala arbetet (Theorell 2003a). Författaren förklarar att det finns 
otaliga studier som pekar på att arbetare under dessa omständigheter är friskare än arbetare i 
andra situationer. Om en individ har höga krav på sig men också stort handlingsutrymme har 
individen möjlighet att själv bestämma hur uppgiften ska lösas. Detta utvecklar individens 
förmåga att ha kontroll (Theorell 2003a). Psykiska krav är en bidragande orsak till sjukdomar och 
uppkommer om det inte finns möjlighet att påverka kraven (Karasek & Theorell 1990). 
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Höga krav är svårt att kontrollera i dagens arbetssituation. Ibland kan det framgå tydligt att det 
saknas personal. Detta måste chef och organisation vara uppmärksamma på. Handlingsutrymmet 
och stödet beror på organisationen. Om personal får möjlighet att påverka och vara delaktiga i 
beslutsprocesser bidrar det till att personalen kan ta kontroll när det uppstår oväntade situationer 
(Theorell 2004). 
	
3.1.1Krav 
Krav innefattar de krav som ställs på arbetstagaren (Theorell 2003a). Kraven kan sammanfattas 
som arbetsbelastningen på den anställda med hänsyn till den tid som avsätts för arbetet, men 
också hur stor mental belastning arbetsuppgifterna upptar (Karasek & Theorell 1990). Kraven 
benämns enligt Theorell (2004) som de psykologiska kraven. Författaren beskriver att det är kraven 
som arbetstagaren ska utföra på uppdrag från omgivningen. Det kan innefatta hur den anställda 
hanterar sina egna känslor och mentala processer. Det innefattar också kvaliteten på utförda 
arbetsuppgifter eller emotionella krav på arbetsplatsen (Theorell 2004). Det är inte sagt att krav 
ständigt präglas av negativa upplevelser utan det viktiga är förhållandet mellan krav och kontroll. 
Finns det en god balans mellan krav och kontroll främjar det den anställde till att utnyttja sina 
kunskaper i situationen (Theorell 2004).  
 
Theorell (2003a) menar att det i dagens samhälle är svårt att finna ett arbete med låga krav. 
Kraven måste därför vara rimliga. Theorell (2003a) beskriver orimliga krav genom att förklara att 
rimliga krav innebär att arbetsuppgifterna måste vara hanterbara med hänsyn till den mängd 
arbetstagare som finns. Kraven är också orimliga om det inte finns tillräckligt med kompetens för 
arbetsuppgifterna utifrån den tidsram som sätts. Därför sträcker sig krav-kontroll-stödmodellen 
mellan rimliga till orimligt höga krav samt från låga till höga krav (Theorell 2003a). På vilket sätt 
krav påverkar individer beskrivs mer utförligt i underrubrikerna aktiva-, spända-, passiva- och 
avspända-läget.  
 
3.1.2	Kontroll			
Kontroll innefattar inte bara beslutsmöjligheten till att ta beslut i arbetet utan också vilken 
möjlighet arbetstagarna har att kunna utnyttja sin kompetens (Karasek & Theorell 1990). När 
man pratar om kontroll kan begreppet beslutsutrymme användas. Detta begrepp utgår från två 
grundkomponenter. Den första komponenten kallas ordagrant för “auktoritet över beslut”, som i sin 
tur är uppdelad i två underkomponenter - Uppgiftskontroll och Deltagande i beslutsfattande. 
Uppgiftskontroll förklarar kontrollen över arbetet, som exempelvis vilka arbetsuppgifter som ska 
göras. Deltagande i beslutsfattande avser bland annat hur stort inflytande den anställde har över sina 
arbetstider. Den andra grundkomponenten i begreppet beslutsutrymme handlar om individens 
kompetens att utöva kontroll över sin arbetssituation. Det innebär den kompetensen du själv besitter 
för att klara av oväntade situationer. Det ger utrymme för skicklighet eller intellektuell aktivitet 
(Theorell 2003a).  
 
Begreppet kunskapskontroll kom till i samband med industrialismen och förklarar arbetstagarens 
utrymme tillsammans med begreppen uppgiftskontroll och deltagande i beslut. Dessa definitioner 
utgör ett samlat begrepp över beslutsutrymmet. Utrymmet kan ligga långt ifrån eller nära 
arbetsuppgifterna (Theorell 2003a). När man benämner utrymme pratar man också om kontroll i 
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och kontroll över arbetet. Allt från att ha kontroll över småsaker till att ha övergripande kontroll i 
arbetsplatsens stora beslut (Theorell 2003a). 
	
3.1.3	Stöd			
Socialt stöd är betydelsefullt för det sociala arbetet. När arbetet känns hopplöst är det viktigt med 
gemenskap och uppmuntran från kollegor (Arbetsmiljöverket & Statistiska Centralbyrån 2001). 
Den vanligaste orsaken till stressupplevelser grundar sig i bristen på socialt stöd i samband med 
höga arbetskrav och låg kontroll (Karasek & Theorell 1990). 
 
Socialt stöd innebär i krav-kontroll-stödmodellen att relationerna mellan närmaste chef och 
medarbetare ska vara bra (Theorell 2003a). Stödet innebär att man både får hjälp i sitt arbete men 
också ett känslomässigt stöd. Finns det ett väletablerat stöd minskar det drastiskt risken för ohälsa. 
Erbjuder en arbetsplats bra stöd, benämner krav-kontroll-stödmodellen detta som ideal medan 
motsatsen är isospänd. Denna motsats innebär ett isolerande arbete med låg grad av stöd och 
därmed en kraftigt ökad risk för sjukdom (Theorell 2003b). 
 
En viktig faktor för att få ett bra stöd är en gemensam målsättning i arbetet som i första hand 
styrs utifrån de organisatoriska frågorna. Det är enklare för personalen att ge stöd åt andra 
kollegor om målsättningen är tydlig. Är stämningen på arbetsplatsen ansträngd på grund av 
lönesättning eller liknande bidrar det till ett sämre socialt klimat (Theorell 2003a). 
 

 

Figur 1. Krav, kontroll och stödmodellen. Modellen är skapad av oss med inspiration från boken 

‘Den höga sjukfrånvaron - sanning och konsekvens’ (Theorell 2004, s. 266). och används i detta 

arbete för att visualisera modellens uppbyggnad.   
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3.1.4	Fyra	olika	arbetssituationer	 
Under följande rubrik följer förklaringar och utvecklingar av olika arbetssituationer utifrån krav- 
kontroll- och stödmodellen. Dessa arbetssituationer är aktivt arbete, spänt arbete, passivt arbete och 
avspänt arbete. 

3.1.4.1	Aktivt	läge	
Det aktiva läget innebär att arbetstagaren har hög belastning och högt handlingsutrymme. Det är 
det högsta läget av prestation som arbetstagaren kan befinna sig i utan negativa konsekvenser 
(Karasek & Theorell 1990). Däremot skriver Theorell (2003a) att det aktiva läget också kan 
innebära hälsorisker med anledning av att kontrollen över arbetet inte finns, trots det höga 
handlingsutrymmet. Är arbetsbelastningen för hög kan inte arbetstagaren dra nytta av sitt höga 
handlingsutrymme och det kan bidra till att den aktiva arbetssituationen orsakar sjukdomsrisker 
(Theorell 2003a). I det aktiva läget beskrivs kroppen ha ett “högt varv” vilket är bra. Det 
underlättar för att personen på ett bättre sätt ska kunna hantera påfrestningar, vilket i sin tur 
innebär en förbättrad coping (Theorell 2004). Det innebär alltså att i det aktiva läget har personer 
enklare att under kortare tid hantera hög arbetsbelastning med lågt handlingsutrymme (Theorell 
2003b). 

	
3.1.4.2	Spända	läget	
Om personen befinner sig i det spända läget under en längre tid innebär det att denne har lågt 
handlingsutrymme men en hög mental belastning. Detta betyder alltså att arbetsbelastningen är 
hög och att personen har liten möjlighet att påverka beslutsfattandet (Karasek & Theorell 1990). 
Att befinna sig i det spända läget under en längre tid kan öka risken för sjukdom och ohälsa. 
Theorell (2004) förklarar att det också kan leda till en försämring av inlärning och utveckling. Det 
kan därför ta längre tid för en arbetsplats med spänd arbetsmiljö att dra nytta av förbättrade 
omständigheter. Flest individer med hälsoproblematik finns på arbetsplatser med ett spänt läge 
(Theorell 2003b). Att befinna sig i ett spänt läge och avsaknad av socialt stöd från kollegor kallas 
isospänd situation (Theorell 2004). 
	
3.1.4.3	Passiva	läget	
I det passiva läget råder ingen hög mental belastning på arbetstagaren men det finns inte heller 
något högt handlingsutrymme. I det här läget skapas ett negativt samband. Det kan nämligen leda 
till att en del kunskaper och färdigheter som personen hade från början går förlorade och tappas 
bort (Theorell 2004). Karasek & Theorell (1990) beskriver också att befinna sig i det passiva läget 
motverkar motivation och innebär att personer inte tar initiativ på arbetsplatsen. 
	
3.1.4.4	Avspända	läget	
Det avspända läget är den optimala arbetssituationen (Theorell 2004). Det innebär låg belastning 
och hög grad av kontroll. Detta läge motverkar risken för stressrelaterade sjukdomar. Theorell 
(2004) skriver att detta är ett önskvärt tillstånd på arbeten men att det troligen låter för bra för att 
vara sant.  
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3.2	Coping	
Coping är ett samlingsbegrepp beträffande strategier för att kunna hantera stressituationer, med 
lösningsfaktorerna problemfokuserat och emotionsfokuserat. Att vara problemfokuserad innebär att ens 
handlingar vill förändra problemet mellan person och omgivning. Med hjälp av logiskt tänkande 
och enbart försöka fokusera på problemet utan känslor. Medan att vara emotionsfokuserad 
belyser handlandet av den stressade situationen genom känslor eller strategier för att minska det 
emotionella obehaget. Det kan innebära att undvika eller bagatellisera. Det skulle också kunna 
innebära en kognitiv omvärdering av situationen (Lazarus & Folkman 1984; Folkman & Lazarus 
1991). Det finns indicier i copingforskningen som påstår att coping varierar mellan olika personer 
och att individer kan klassificeras efter en bestämd copingstil när stressfyllda situationer 
uppkommer. Lazarus och Folkman (1984) menar att intresset för coping grundar sig i att 
definiera coping som flexibla och föränderliga, när det gäller att hantera stress som påverkas 
utifrån individens sätt att bedöma den uppstådda situationen.  
  
Människan använder sig medvetet eller omedvetet av copingstrategier när den upplever stressfulla 
situationer (Aronsson et al. 2010). Vid sådana situationer påverkas det kognitiva i kroppen och 
problem med minnet, en oförmåga att koncentrera sig samt förnuftet blir ofta påverkat. 
Emotioner, stress och coping samspelar med varandra. Coping uppkommer till följd av de 
kognitiva processerna i kroppen som speglar vårt beteende. Det viktigaste när det gäller stress 
och emotioner är människors sätt att tolka och hantera stressfyllda situationer. Valet av 
copingstrategi varierar beroende på betydelsen av anpassning och krav vid varje varningssignal 
(Lazarus 1999).  
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4.	Metod 
I detta kapitel redovisas val av metod samt hur intervjuer använts som verktyg för att samla in 
empiri. Därefter redogörs för hur vi gick tillväga i urvalet samt redovisning av intervjuernas 
genomförande. Vidare beskrivs den valda analysmetoden som resulterade i en uppdelning av 
empirin i tre olika huvudteman. Till sist presenteras våra etiska övervägande inför studien samt 
motivering av studiens tillförlitlighet. 

	
4.1	Val	av	metod	
I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod använts. Med denna metod gavs en bättre 
förståelse kring arbetsmiljön på olika arbetsplatser inom socialtjänsten vilket skapade en djupare 
problemformulering. Syftet med studien kunde också fördjupas med hjälp av den kvalitativa 
metoden. Vid kvalitativa studier ligger inte fokus på frekvensen svar utan istället konstateras 
fenomenets existens och dess innebörd för respondenten (Ahrne & Svensson 2015). Man vill ha 
ett djup i forskningen och inte en bredd i resultatet, vilket skiljer sig från kvantitativa studier 
(Bryman 2018). 
  
Med en kvantitativ metod hade antalet svar blivit fler vilket hade gett möjlighet att generalisera 
socialarbetares arbetssituation, däremot hade en förklaring kring respondenternas berättelser 
uteblivit. Med förutbestämda svarsalternativ hade vi gått miste om respondenternas beskrivande 
bild och deras egna definieringar av sina upplevelser. Det hade inte heller getts samma möjlighet 
till att ställa vidare frågor för att få utvecklande svar. 
 
Vår studie bygger på ett induktivt förhållningssätt. En induktiv forskningsansats innebär att 
empirin är utgångspunkten till/för teorin. Vidare observeras ett flertal fall med syfte att finna 
gemensamma nämnare. Att använda ett induktivt förhållningssätt innebär att försöka skapa 
generaliseringar utifrån den empiriska datan (Kvale & Brinkmann 2014). 
 

4.2	Att	använda	intervju	som	datainsamlingsverktyg	
Genom intervjuer ges möjlighet att få information om hur respondenterna agerar i praktiken och 
vilka rutiner som finns. Nackdelen med intervjuer är att resultatet grundar sig på samtal mellan 
två eller flera personer vilket kan ge svar med annat syfte än det som forskaren studerar 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Valet att använda intervjuer som datainsamlingsmetod blev 
naturligt utifrån studiens mål att söka djupare förståelse kring socialarbetarens arbetssituation. Ett 
strategiskt val gjordes att använda en semistrukturerad intervjuguide med möjlighet att ställa 
följdfrågor utifrån tre huvudteman (se bilaga 3). Genom en semistrukturerad intervjuguide har 
den som intervjuar möjlighet till följdfrågor för att få utvecklade svar på de frågor som anses vara 
viktiga (Bryman 2018). 
 
Målet var att få kunskap om intervjupersonens syn i syfte att tolka innehållet och beskriva 
företeelsen (Lundman & Graneheim 2017). En strukturerad intervjuguide använder ofta en 
bestämd ordning och alla respondenter får samma frågor utan möjlighet att frångå sitt 
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intervjuschema (Bryman 2018). Ett ställningstagande gjordes att en strukturerad intervjuguide 
kunde riskera att missa viktiga sidospår.  
 
4.3	Urval 
Respondenternas yrkestid begränsades till högst två år sedan avslutade studier och ytterligare 
begränsning kring att alla medverkande skulle jobba på olika enheter gjordes för att få en bredare 
uppfattning om socialarbetares arbetssituation. Respondenterna arbetade också i olika 
kommuner, allt för att uppnå spännvidd i materialet. Detta kallas att välja fall utifrån maximal 
variation (Meeuwisse et al. 2008). 
 
Sju enhetschefer på olika enheter i olika kommuner ringdes upp och svar gavs ifrån fem utav 
dem. Utan att uppge syftet med studien tillfrågades dessa personer om det fanns någon i dennes 
arbetsstyrka som uppfyllde kriterierna för att medverka. Potentiella namn gavs av enhetscheferna, 
vilket innebar att urvalet av respondenterna inte valdes av oss författare. Därefter kontaktades de 
fem personer som angivits. Till dessa skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) där syfte med 
studien framgick samt en förfrågan om deltagande. Samtliga fem gav vid senare tillfälle besked 
om att de kunde tänka sig medverka.  
 
4.3.1	Presentation	av	respondenterna	i	studien	
De fem respondenterna arbetar inom socialtjänsten i mellansverige och har varit yrkesverksamma 
i maximalt två år efter avslutad utbildning. Respondent 1 är utbildad socionom och arbetar som 
biståndsbedömare inom äldreomsorg. Respondenten arbetar inom SoL (Socialtjänstlagen) och 
utreder äldres behov och kan bevilja insatser som hemtjänst, daglig verksamhet samt särskilt 
boende. Respondent 2 är utbildad socialpedagog och arbetar som socialsekreterare på missbruks- 
och beroendeenheten. Respondenten arbetar efter tvångslagen, LVM (Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall) och kan bevilja insatser inom SoL som exempelvis akutboende eller 
behandlingshem. Respondent 3 är utbildad socionom och arbetar som biståndshandläggare inom 
LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Respondenten utreder om insatser 
såsom boende, stöd eller assistans behövs. Respondent 4 är utbildad socialpedagog och arbetar som 
socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten. Respondenten utreder barn och unga som det 
råder en oro kring och arbetar efter tvångslagen, LVU (Lagen om särskilda bestämmelser om 
vård av unga) samt kan bevilja insatser enligt SoL som exempelvis kontaktfamilj och 
familjebehandling. Respondent 5 är utbildad socionom och arbetar som socialsekreterare på 
ekonomiskt bistånd inom SoL. Respondenten utreder personers rätt till försörjningsstöd 
(ekonomisk hjälp) för att uppnå skälig levnadsnivå. 

	
4.4	Genomförande	
Data samlades in under vecka 10, 14 och 15. Intervjuerna påbörjades genom att vi presenterade 
oss och vårt syfte, för att sedan be om personens samtycke genom en samtyckesblankett (se 
bilaga 2). Därefter tillfrågades respondenten och fick godkänna inspelning av intervjun. 
 
Intervjuerna spelades in på våra privata mobiltelefoner och sparades sedan på en hårddisk för att 
förhindra spridning av materialet. Ljudinspelningarna transkriberades omgående. Med anledning 
av den nya lagen GDPR (General Data Protection Regulation) krävdes vissa åtgärder av den 
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tekniska utrustningen under genomförandet av intervjuerna, såsom aktivering av flygplansläge 
samt avstängt wi-fi. Dessa åtgärder antogs enligt de riktlinjer som tagits fram för studenter av 
Karlstad Universitet (u.å.) 
 
Intervjuerna pågick mellan 35-50 min. Olyckligtvis hade mobiltelefonen varit inställd på 
tidsbegränsad inspelning under en av intervjuerna vilket innebar att hela materialet inte spelats in. 
Tursamt nog hade respondenten tid att börja om och återuppta frågorna som inte blivit 
inspelade. För att ta hänsyn till eventuella gester eller kroppsspråk under intervjun samt för att 
kunna tillägga eller inflika med följdfrågor satt en utav oss i bakgrunden och förde anteckningar. 
Två av de utförda intervjuerna gjordes i deras arbetsmiljö medan resterande tre utfördes i 
respondenternas hem. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) menar att det är viktigt att vara två 
i en intervju. Detta för att en ska kunna ta anteckningar medan den andre koncentrerar sig på att 
ställa frågor. De skriver också att det är viktigt att återge vart intervjuerna ägde rum för att läsaren 
ska få en bild av hur intervjusamtalet togs form.   
 

4.5	Analysmetod	
Enligt Lundman & Graneheim (2017) analyseras texter av olika personers berättelser och deras 
erfarenheter utifrån data till en teoretisk förståelse och det mer abstrakta. Vi som författare 
utforskade om det fanns några likheter eller skillnader mellan respondenternas erfarenheter och 
upplevelser. 
  
Vi valde att göra en kvalitativ innehållsanalys med fokus att identifiera mönster i texten samt 
beskriva de delar som avviker från varandra. Om en innehållsanalys bygger på 
erfarenhetskunskap måste forskaren vara medveten om olika faktorer vid en senare tolkning av 
empirin. Vetskap om kultur, livsvillkor samt respondenternas personliga historia bör tas i 
beaktning. Texten har ingen självklar mening vilket ger möjlighet till flera olika tolkningar av 
empirin (Lundman & Graneheim 2017). Kvalitativ innehållsanalys är ett angreppssätt för att 
analysera dokument och texter. Det rymmer flera fördelar, såsom dess transparens bland annat 
genom utformning av ett kodningsschema. Det är också ett flexibelt förhållningssätt med 
anledning av att det kan tillämpas även vid ostrukturerad information (Bryman 2018). 
Innehållsanalysen är praktisk eftersom den är öppen och går att applicera vid användning av olika 
förhållningssätt (Lundman & Graneheim 2017). En innehållsanalys lägger vikt på handlingen och 
händelserna som skildras i respondenternas berättelser. Karaktärerna beskrivs omsorgsfullt och 
annat som definierar händelser runt respondenterna tydliggörs (Meeuwisse et al. 2008). Vi avsåg 
att ta reda på våra respondenters upplevelser av sin arbetssituation varpå vi kunde forma 
innehållsanalysen så att den gick att applicera på vårt resultat. 
  
Efter utskrift av empirin skapades ett kodningsschema och en tabell. All insamla data som rörde 
ett visst tema fördes in under samma kategori i kodningsschemat (Bryman 2018). Analysprocessen 
började med 1) Vi läste texten noggrant två gånger. 2) Meningar som ansågs höra samman 
färgkodades med hjälp av markeringspennor 3) Citat togs ut och sammanställdes i en tabell 4) 
Citaten sattes in under meningsenhet som reducerades ner till kondenserad meningsenhet, 
undertema och slutligen skapades huvudteman. Begreppen meningsenhet, kondensering, tema 
och kategori är betydande begrepp inom kvalitativ innehållsanalys. Detta används för att göra vår 
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empiri så transparent som möjligt. Citaten skrevs i meningsenhet och sedan kondenserad mening, 
som innebär en mening som kan utläsas i vår tabell med tillhörande underteman samt 
huvudteman. Meningsenheter kan innehålla meningar och stycken som är tagna av texten. Dessa 
meningar ska höra ihop och bilda en röd tråd med liknande betydelse (Lundman & Graneheim 
2017). Genom att sätta alla kategorier som hör samman i en fullständig lista kan det ge oss 
vägledning i hur vi ska tolka resultatet (Byrman 2018). 
 
“Ett tema kan konstrueras av huvudtema eller delas in i underteman” (Lundman & Graneheim 
2017, s. 226). Här tolkar vi att författarna menar att teman skapas först och därefter formas 
underteman. I vår analysprocess var det tvärtom, först skapades ett undertema och därefter ett 
huvudtema. Detta för att inte fastställa ett huvudtema för snabbt, utan låta resultatet tala för sig. I 
tabellen nedan visas hur vår kodning gick till och utformades.  
 

Tabell 1. Kodningsschema 
 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Undertema Huvudtema 

Man får hitta sin nivå särskilt när man är ny, man 
får inte gå in för mycket eller åta sig för mycket 
utan måste alltid tänka på att man är ny (3). 

Man får hitta nivån när man är ny 
och inte gå in för mycket eller åta 
sig för mycket. 

 Nyexaminerad Första tiden i 
arbetet 

Det fanns absolut tid för frågor så det var bra för 
min del i alla fall (4). 

Det fanns tid för frågor så det var 
bra. 

 Introduktion Första tiden i 
arbetet 

Ärendena har ökat med 100% jämfört med i fjol 
men vi är fortfarande samma antal anställda (4). 

Ärendena har ökat med 100% sen i 
fjol, med samma antal personal 

En påfrestande 
arbetsmiljö 

Arbetsbelastning 

. Det kan bli jobbigt att man inte känner sig 
tillräcklig att man inte hinner med men man får 
tänka good enough (2) 

Jobbigt när man känner sig 
otillräcklig men får tänka good 
enough 

Känsla av 
otillräcklighet 

Arbetsbelastning 

Jag kan liksom märka när jag kommer hem att jag 
inte gått på toa på hela dagen för att det går i ett 
(5) 

Märka när jag kommer hem att jag 
inte gått på toa på hela dagen 

Stress Arbetsbelastning 

Ibland kan jag sätta i musik i öronen och bara 
skriva (3). 

Ibland sätter jag på musik och bara 
skriver 

Olika sätt att hantera 
sin arbetssituation 

Arbetet för en bra 
arbetsmiljö 

Mitt arbetsteam är väldigt hjälpsamma och vi 
försöker alltid pussla och hjälps åt så det finns 
alltid någon att samråda med (5). 

Arbetsteamet är hjälpsamma och vi 
pusslar och hjälps åt, finns alltid 
någon att samråda med. 

Stöd Arbetet för en bra 
arbetsmiljö 

På alla möten får alla säga hur dom har det, hur 
de känner och hur de mår (1). 

På möten får alla säga hur de har 
det, mår och känner sig. 

Arbetsplatsens 
förebyggande arbete 

Arbetet för en bra 
arbetsmiljö 
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4.6	Etiska	övervägande	
Vi har med noggrannhet vägt in de forskningsetiska principer som gäller för humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig forskning. Eventuella namn, orter, kön eller arbetsplats som framkom 
under inspelningen togs bort redan under transkriberingen (Vetenskapsrådet 2017). Efter slutfört 
examensarbete kommer samtyckesblanketten att strimlas samt all annan inhämtad information 
från respondenterna raderas. Begreppen: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet utvecklas och förklaras mer grundligt utifrån Vetenskapsrådet (2002). Vi har 
därför valt att förhålla oss till dessa begrepp genom de forskningsetiska principerna.   
 
För att öka konfidentialiteten för våra respondenter beslutades att intervjuerna skulle genomföras 
på olika arbetsplatser. Detta för att ingen skulle behöva stå till svars inför sina medarbetare eller 
chefer, eller riskera att anonymiteten röjs. Vi hade också i beaktning att vissa citat kunde kopplas 
direkt till personen och censurerade därför dessa citat. Detta gjordes genom att inte skriva ut 
texten som ett citat utan att istället beskriva vad personen berättat. Vidare fick respondenterna ett 
informationsbrev (se bilaga 1) innan intervjun som innehöll information om syftet med studien, 
respondenternas frivillighet, anonymitet, vad studien skulle användas till samt att de när som helst 
under studiens gång har rätt att avbryta och avsäga sig deltagandet. Genom informationsbrevet 
redogjorde vi därför för syftet med studien samt i vilken utformning materialet skulle komma att 
användas.  
 
Vid intervjutillfället förklarade vi återigen innehållet i informationsbrevet muntligt och därefter 
fick respondenterna en samtyckesblankett (se bilaga 2) att skriva under för att bevilja sin 
medverkan i studien och godkände därmed ovanstående punkter. Genom informationsbrevet 
och samtyckesblanketten har respondenterna informerats om hanteringen av deras 
personuppgifter enligt Karlstads universitet (u.å.) nya riktlinjer i enlighet med lagen GDPR. 
Respondenterna tillfrågades och fick godkänna inspelning av intervjun. Respondenterna 
informerades även om att samtliga personuppgifter och insamlad information raderas efter att 
studien blivit godkänd. Till följd av de nya riktlinjerna vidtogs även åtgärder som avstängt 
internet och aktivering av flygplansläge under inspelningen.  
 

4.7	Tillförlitlighet	
I en kvantitativ studie används kriterierna validitet och reliabilitet för att kunna mäta kvalité. För att 
bedöma kvalitén i kvalitativ forskning är det nödvändigt att använda sig av likvärdiga termer 
(Bryman 2018). Bryman (2018) menar att begreppen tillförlitlighet och äkthet används i kvalitativ 
forskning av den anledningen. Tillförlitligheten är uppdelad i fyra delar såsom trovärdighet, 
pålitlighet, överförbarhet och i dessa begrepp ges en möjlighet att styrka och konfirmera. Vi tillämpade några 
av dessa begrepp för att bedöma just kvalitén i vår studie. Urvalet gjordes för att få de bäst 
lämpade respondenterna till vår studie. Dock speglas vårt urval av enhetschefens medverkan i 
valet av deltagare vilket är viktigt att ha i åtanke då denne kan ha gjort val utifrån vilja att 
förmedlade den mest lämpliga bilden utifrån chefens perspektiv. Däremot anser vi att vår 
intervjuguide med många underfrågor ger oss en rättvis bild av nyexaminerades upplevelser. För 
att mottagaren ska kunna lita på vårt resultat valde vi också att visa resultatet för en socialarbetare 
som inte ingår i studien. Detta för att undersöka om vi gjort en tydlig och trovärdig 
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sammanställning av de nyexaminerades upplevelser. Genom detta stärker vi studiens trovärdighet 
och pålitlighet då den tillfrågade socialarbetaren kunde känna igen sig i flera situationer och 
upplevelser. 
  
Vi anser att vårt datamaterial är tillförlitligt tack vare vår transparens. Vårt tillvägagångssätt vid 
kodning av empirin har beskrivits och kan tydligt utläsas utifrån vår tabell. Ahrne och Svensson 
(2015) menar att forskningstextens transparens påverkar studiens tillförlitlighet. En bra forskning 
är möjlig att kritisera då den ofta är detaljerat beskriven av hur studien arbetats fram och ger 
därmed möjlighet till att diskuteras. Är den inte tillräckligt detaljerad för att kunna kritiserats, är 
den oftast inte intressant. Under studiens gång har vi diskuterat mycket kring hur empirin har 
analyserats. Vi har analyserat på djupet för att på bästa sätt tolka respondenternas berättelser så 
rättvist som möjligt. Som vi tidigare beskrivit deltog vi båda två under intervjuerna vilket också 
minskade risken för feltolkningar. Lundman och Graneheim (2017) menar att tillförlitligheten 
ökar när man under varje steg diskuterar olika tolkningsmöjligheter. 
  
Alla har olika erfarenheter och beröringspunkter som man helst vill undvika. Personers 
arbetssituation kan vara ett känsloladdat ämne och därför svårt att tala om. Det fanns en risk att 
våra respondenter i studien skulle reagera på olika sätt under intervjun, sett till den något utsatta 
situationen. Det kan upplevas som att vi som intervjuar har en viss makt (“övermakt”) i det 
aktuella läget. Detta kan leda till någon sorts motkontroll vilket kan resultera i att personen som 
intervjuas hemlighåller information och istället talar runt frågan (Kvale & Brinkmann 2014). För 
att i största möjliga mån undvika en känsla av “övermakt” fick respondenterna välja tid och plats 
för att göra dem så trygga och bekväma som möjligt inför intervjusituationen. 
  
Utifrån begreppen tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och “övermakt” har vi kunnat mäta kvaliteten i 
vår studie och därför anser vi oss kunna dra slutsatsen att studien är giltig. 
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5.	Resultat	och	analys 
I det här kapitlet redovisas resultatet av vår genomförda innehållsanalys. Vi har använt oss av tre 
huvudteman samt ett antal underteman. 1) Första tiden i arbetet, 2) Arbetsbelastning och 3) Arbetet för 
en bra arbetsmiljö. När transkriberingen kodades fanns en viss svårighet i att sortera till vilket tema 
uttalandet skulle placeras. Lundman & Graneheim (2017) förklarar att detta inte är ovanligt när 
människors berättelser ska belysas i en dataanalys. Respondenternas berättelser delades först in i 
meningsenhet till följd av kondenserad meningsenhet och undertema. Efter varje huvudtema 
följer en analys med koppling till krav-kontroll-stödmodellen samt coping. 
 

Tabell 2. Tematabell 

Underteman Huvudteman 

Nyexaminerad 
 
 
Introduktion 
   

Första tiden i arbetet 

En påfrestande arbetsmiljö 
  
Känslan av otillräcklighet inför klienten 
  
Stress 

Arbetsbelastning 

Olika sätt att hantera sin arbetssituation 
  
Stöd 
  
Arbetsplatsens förebyggande arbete 

Arbetet för en bra arbetsmiljö 

 
 

5.2	Huvudtema	1:	Första	tiden	i	arbetet	
Temat beskriver socialarbetarens första tid efter examen och uppmärksammar respondenternas 
känslor kring hur arbetsplatsen hjälper eller hindrar dem från att sätta sig in i sin yrkesroll. En 
gemensam nämnare i detta tema är respondenternas berättelser kring vikten av en bra 
introduktion. Resultatet visar på att en längre introduktion och ett längre mentorskap bidrar till 
att upplevelsen av stress och hög arbetsbelastning minskar längre fram i arbetslivet eller i sitt 
yrkesverksamma liv. Respondenterna lyfter även vikten av att vara medveten om att inte åta sig 
för mycket arbetsuppgifter som nyexaminerad.  
 

5.2.1	Undertema;	Nyexaminerad	
Våra respondenter har varit verksamma under maximalt två år och de beskriver upplevelsen av 
att vara nyexaminerad och första tiden i yrkesrollen. Vissa respondenter nämner att man aldrig 
kan bli helt förberedd på rollen som socialarbetare, på grund av att man möter så många olika 
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människor och ställs inför olika situationer (2,3). En respondent håller med föregående 
respondenter gällande att trots åren på högskolan kan man inte bli helt förberedd på arbetet. Det 
går att förbereda sig till viss mån men aldrig tillräckligt (1). En utav respondenterna förklarar att 
mängden juridik som ingår i utbildningen inte är avgörande för kommande arbete, utan menar att 
mycket handlar om tolkningar av lagstiftningen som är något man lär sig med tiden (2). En annan 
respondent menar: “Learning by doing, man måste göra för att lära sig, det kan vara skrämmande men man 
lär sig väldigt mycket “(5). 

Känslan över att vara redo för att börja arbeta självständigt efter introduktionstiden varierar 
bland våra respondenter. Somliga bad om att få börja med egna ärenden. De hade fått tillräcklig 
vägledning kring hur de skulle tänka och agera, medan andra kände sig utelämnade och inkastade. 
En utav respondenterna som kände sig redo för självständigt arbete hade gjort sin praktik på 
arbetsplatsen (3). 
  
Vikten av att hitta sin roll som socialarbetare berättar flera respondenter om. En säger: “Man får 
hitta sin nivå särskilt när man är ny, man får inte gå in för mycket eller åta sig för mycket utan måste alltid 
tänka på att man är ny“(3). Samma respondent menar att vissa uppgifter, som till exempel stöd vid 
ansökan av godmanskap, ligger utöver hens arbetsuppgifter men att någon måste hjälpa klienten 
med det när denne själv inte har förmågan. Respondenterna berättar också om att inte ta på sig 
för mycket ansvar som nyexaminerad utan försöka lämna känslorna hemma, vilket de tror blir 
lättare med tiden (3,5). 
 

Flera av våra respondenter menar att det inte spelar någon roll om man är ny på arbetsplatsen 
eller inte, den höga arbetsbelastningen stressar samtliga (1,4,5). En respondent menar att detta 
dels kan bero på att alla i dennes arbetsgrupp är relativt nya i yrket (1). En annan respondent 
menar: “Det märks mindre på dem som arbetat längre och de stressar inte upp sig, de har nog lärt sig härbärgera 
situationer bättre än vad vi nyare har” (5). Samma respondent säger att det inte heller ska handla om 
att man är ny på jobbet eller inte. Det är inte en godkänd förklaring till att klienten ska behöva 
vänta på att få sitt ärende behandlat: “jag är ny handläggare och därför har ditt ärende legat vilande i två 
månader, så ska det ju inte vara” (5). En respondent anger vidare: “Jag har bara jobbat ett år, så det kan 
se annorlunda ut om du frågar mig om två år till. Jag kanske är skittrött på det här men just nu tycker jag att det 
är jättekul “(2). 
	
5.2.2	Undertema;	Introduktion	
Efter analys av intervjuerna framgår att det finns olika upplevelser av introduktionen under första 
tiden på arbetsplatsen. Vissa av respondenterna är nöjda och beskriver introduktionen som en 
bra tid:  

  
Först kände jag ett otroligt stöd och ett välkomnande från kollegor // Sedan var det en väldigt lång 
introduktion, väldigt lugn // En mentor jag kunde fråga om saker hela tiden och utan att jag visste om det 
hade en person fått i uppgift att dra med mig på fika och på saker (2). 

  
En annan respondent berättar också om en bra och lugn introduktion där respondenten fick sitt 
första egna ärende efter två månader och att hen enbart kunde fokusera på detta. Respondenten 



21 
 

berättar att hen hade möjlighet att ställa frågor och arbeta med att förstå varför man gjorde vissa 
saker och hur man skulle hantera tyngre ärenden (4). Andra respondenter vittnar om en kort 
introduktion: “Jag blev inkastad ganska direkt och med mycket tuffa ärenden” (1). Samma respondent 
berättar att det inte fanns tid för reflektion och att man fick fråga i mån av tid. Respondenten 
menar också: “Man sågs som dom ordinarie och som den erfarna fast man kanske inte har varit så länge” (1). 
Ett längre mentorskap hade hjälpt hen anser respondenten. En annan respondent berättar också 
om det: “Jag hade extrajobbat lite tidigare men när jag blev fast anställd bestämdes det att jag inte behövde 
någon mentor, så jag kände mig kanske lite utelämnad i början” (5). 
  
Vissa av respondenternas berättelser genomsyras av betydelsen av en bra introduktion för 
nyanställda för att minska personalomsättningen (1,2,4). Många slutar och byter arbete vilket 
leder till att det är mycket nytt folk hela tiden och mycket arbete krävs för att bygga upp en 
stabilitet i gruppen (2). En respondent säger: Det har varit svajigt innan så dom har arbetat mycket med 
det // Överlag att det är mycket rotation i gruppen, folk som flyttar och så blir det nytt folk (2). 
 
Vissa respondenter belyser att de och övriga kollegor har lagt märke till att introduktionen är av 
stor betydelse och att det är viktigt att inte lägga för stort ansvar på den nyexaminerade under den 
första tiden. Dessa respondenter menar att introduktionen nu är sämre än när de själva började 
och att det har lett till konsekvenser såsom att personal har slutat eller blivit sjukskrivna (1,4): 
“Det säger ju någonting att de två nyaste blev sjukskrivna” (1). Samma respondent berättar att de nu 
arbetar med en ny handlingsplan till introduktionen för att få medarbetarna att stanna. 
Arbetsgruppen har läst mycket om vikten av introduktion och någon förespråkade ett års 
mentorskap. En annan respondent säger: “Det fanns absolut tid för frågor så det var bra för min del i alla 
fall” (4). I samma mening berättar respondenten om att dagens nyanställda inte får samma 
möjlighet, de nyanställda kastas in i många ärenden med en gång. 
 

En respondent som jobbat extra påpekar att det inte är samma sak att vara timanställd och 
tillsvidareanställd (5). Trots det hade respondenten inte fått någon mentor eller introduktion på 
arbetsplatsen. En annan respondent beskriver att personen inte upplevt sig vara i behov av någon 
introduktion efter sina verksamhetsförlagda studier: “Jag hade haft 10 veckors praktik och man kan väl 
säga att jag hade gått bredvid i 10 veckor så det behövdes inte riktigt upplevde jag” (3). 
  
5.2.3	Analys	huvudtema	1:	Första	tiden	i	arbetet	
I huvudtema 1 kan vi tolka att respondenternas introduktioner skiljer sig åt. Vissa beskriver att de 
hade en tillräcklig och lugn introduktion. En respondent som hade en grundlig introduktion 
uppgav att arbetsplatsen tidigare haft besvär av hög personalomsättning. Där vi kan anta att 
chefen har funnit en fungerande strategi kring introduktionen som tidigare bidragit till att 
personal slutat. Lazarus och Folkman (1984) skriver om copingstrategier som ett sätt att lösa 
stressande situationer, som den nu långa och lugna introduktionen bidrar till.  
 

Andra menade att de nästintill omgående blev inkastade i arbetsuppgifterna och samtliga av dessa 
saknade ett längre mentorskap. Genom att respondenterna direkt fick många och komplexa 
ärenden utsatte cheferna de nyexaminerade för höga krav redan från början. Här kan vi se att de 
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respondenter som hade en bristfällig introduktion befann sig i det aktiva läget eller det spända läget. 
Detta kan jämföras med vad Theorell (2003a) menar är orimliga krav eftersom det inte finns 
tillräckligt med kompetens för arbetsuppgifterna.  
 
En del respondenter pratar om att introduktionen har försämrats sedan de själva var nyanställda. 
En respondent berättar om att introduktionen är viktig och att det behöver göras en 
handlingsplan för att få personal att komma in i arbetet, men främst för att få personal att stanna 
kvar. En respondent vittnar också om att man ses som en ordinarie och den mest erfarna trots att 
man inte arbetat så länge. Detta bekräftas genom en studie som Arbetsmiljöverket (2018) har 
gjort, där en bristande introduktion förstärks på grund av den höga arbetsbelastningen. Studien 
visar också att mentorn till den nyexaminerade ofta är relativt ny och hårt pressad av 
arbetsbelastningen. 
  
Respondenternas arbetsplatser har haft av en hög personalomsättning och vissa av 
respondenterna tror att en stark bidragande orsak till omsättningen kan vara bristande 
introduktion. Astvik och Melin (2013) förklarar att när personal upplever sin arbetssituation som 
hopplös väljer vissa att byta arbete, detta kallas för undandragande strategier. Det är 
undandragande strategier som bidrar till en hög personalomsättning. Det i sin tur kan leda till att 
arbetsgruppen blir relationströtta och inte orkar engagera sig i att lära känna de nya eftersom det 
kommer ny personal hela tiden (Astvik & Melin 2013). 
 
En utav respondenterna berättar om att man får hitta sin nivå som ny i rollen som socialarbetare 
samt att man inte ska åta sig för mycket i början för att det antagligen kommer bli övermäktigt. 
Att eftertänksamt inte åta sig för mycket på grund av stressnivån kan vi utläsa som en 
problemfokuserad strategi för att klara av sina arbetsuppgifter. Emotioner, stress och coping 
samspelar. Coping sker av de kognitiva processerna i kroppen som speglar vårt beteende (Lazarus 
1999). Coping används som strategi för att hantera stressfulla situationer (Lazarus & Folkman 
1984). Resultatet visar också att respondenterna uppger att man måste hitta sin nivå när man är 
ny som vi anser går hand i hand med att inte åta sig för mycket. Där vi ser en problemfokuserad 
strategi för att undvika stressfulla situationer (Lazarus & Folkman 1984). 
 
Vidare hävdar en respondent att de som är äldre i yrket inte upplevs som lika stressade som de 
nya. Respondenten tror att det är tack vare att de äldre har lärt sig härbärgera arbetsuppgifterna 
bättre. Vi kan däremot se att andra respondenter beskriver att alla är lika stressade oavsett hur 
länge man arbetat. Vi tror att de som arbetat längre funnit strategier som fungerar för dem i 
arbetet. De som är stressade trots att de arbetat länge på arbetsplatsen behöver inte betyda, enligt 
vår uppfattning, att dessa inte använder sig av copingstrategier, bara att de inte fungerar eller 
räcker till. Copingstrategier är personlighetskaraktäristiska vilket kan vara en förklaring till varför 
en del som arbetat länge inte har fungerande strategier och andra har. Det är individers sätt att 
tolka och hantera stressfulla situationer som avgör huruvida copingstrategier är effektiva (Lazarus 
& Folkman 1984; Lazarus 1999).  
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5.3	Huvudtema	2:	Arbetsbelastning	
Från berättelserna framkommer det att arbetet inom socialtjänsten kännetecknas av hög 
arbetsbelastning. I dagens samhälle hävdar Theorell (2003a) att det är svårt att finna ett arbete 
som ställer låga krav. Att den höga arbetsbelastningen är en faktor som leder till stress har våra 
respondenter delade meningar om. Stress kan också göra respondenterna motiverade och mer 
effektiva medan samtliga menar att långvarig stress påverkar dem negativt. Ur huvudtemat 
framkommer även respondenternas känsla av otillräcklighet inför klienter och deras prövningar i 
arbetet. 
  
5.3.1	Undertema;	Arbetsmiljö	
En majoritet av de intervjuade beskriver att deras arbetsbelastning är hög. En respondent säger 
tungt: “Ärendena har ökat med hundra procent jämfört med i fjol men vi är fortfarande samma antal anställda” 
(4). En annan respondent berättar: “Det läggs mer arbetsuppgifter på oss men det är aldrig något som tas 
bort. Så det är fler än jag som känner att vi inte hinner med vårt ordinarie arbete” (5). Nästa respondent 
menar att de har dubbelt så många ärenden än de som föreskrivs i arbetsvillkoren samt i den 
information som respondenten tagit del av från början (1). Samtidigt som en respondent 
beskriver sin arbetsbelastning på följande sätt: 

  
Vi har olika många ärenden utifrån kompetens och erfarenhet, därför upplever jag inte min arbetsbelastning 
som så hög, man får utefter hur mycket man klarar av. Det är inte så att du får tio ärenden och det får du 
med för att det ska bli rättvist för det hade inte blivit rättvist. Utan jag kanske får ett ärende medan någon 
annan får fem. Jag har inte fått upplevelsen av att de som får fler ärenden tycker det är jobbigt (2). 

  
Här skiljer sig respondenternas berättelser och det framgår att vissa respondenter anser att 
arbetsbelastningen är helt okej. Även antalet ärenden skiljer sig mellan 
respondenterna.  Respondenten som nämns ovan har individanpassad ärendefördelning medan 
övriga respondenter har standardiserad ärendemängd. En respondent berättar: “Vi har inte så 
många ärenden men de är ganska tunga så det gör att det blir tungt” (4). 
 
En respondent hävdar att den höga arbetsbelastningen är något man fått acceptera: “Det är väl så 
det är, de har man lärt sig i detta yrket att det är mycket att göra, att man aldrig blir färdig. Men jag tror att det 
är något man vänjer sig vid” (1). Något som saknas av majoriteten av respondenterna är tid för 
reflektion. De menar att det inte hinns med för att de har för mycket att göra (1,3,4,5). Andra 
delar som får prioriteras bort när tiden inte räcker till beskriver en respondent genom: 

  
Att alltid ha med en medhandläggare blir mer och mer svårare // Inför ett möte kan känslan av att man 
bara kastas in då man inte hinner förbereda sig för att det är mycket att göra // Skulle behöva jobba 20 
timmar till i veckan för att hinna med allt (4). 

  

 

5.3.2	Undertema;	Känsla	av	otillräcklighet	inför	klienten	
Majoriteten av respondenterna är överens om att känslan av otillräcklighet inför en klient ofta 
förekommer i arbetet. En responden sägert: Kan man göra något annat för klienten? Ska jag ringa det 
extra samtalet? (1).  Respondenten är noga med att försäkra sig om att hen inte kunde gjort något 
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annorlunda i det aktuella fallet. Främst för att kunna släppa ifrån sig ärendet utan att lämna något 
kvar som kan komma att skapa framtida problem eller bekymmer. Samma respondent säger: “Jag 
är noga med att gå in till chefen och få det bekräftat, att jag gjort tillräckligt” (1). En annan respondent 
beskriver sin känsla enligt följande: “Jag känner mig otillräcklig och jag vill kunna göra mer men ibland så 
har man inte möjligheten” (3). Samma respondent menar att när hen inte kan ge svar till sina klienter 
smyger sig känslan av otillräcklighet på. En annan respondent har upplevelsen av att hen vet vad 
som ska göras men att tiden inte räcker till för klienterna. Respondenten beskriver att hen måste 
skynda på saker och att man aldrig kan låta ett möte med en klient ta sin tid, för den tiden finns 
inte (5). Detta är något som en annan respondent bekräftar och utvecklar: “Jobbet är ju jätteroligt och 
man skulle vilja ha så mycket mer tid för varje brukare. Jag tänker att jag skulle kunna hjälpa varje brukare på 
ett helt annat sätt om man hade mer tid” (1). 

En respondent beskriver: “Det kan bli jobbigt att man inte känner sig tillräcklig, att man inte hinner med 
men man får tänka good enough” (2). Det respondenten menar med “good enough” är att ansvaret 
läggs över på klienten och inte på en själv. Då respondenten enbart arbetar med vuxna anser hen 
att det är okej att lägga över ansvaret på klienten igen. 

5.3.3	Undertema;	Stress	
Hur och vad som definieras som stress kan skilja sig mellan varje individ, så också för våra 
respondenter. Respondenterna beskriver både för- och nackdelar, dock är de överens om att 
stress är något negativ samt en dålig känsla. Vissa menar att det kan utföra ett mer effektivt arbete 
under stress men att långvarig stress gör dem apatiska och påverkar dem negativt:   

  
Blir jag stressad på jobbet kan jag inte äta och funkar inte, då har jag svårt att sova // Jag har svårt att reda 
upp vart jag ska börja, det blir mest att jag sitter och glor samtidigt som jag får mer gjort om jag har lagom 
press på mig (4). 

  
Nästa respondent nämner: Jag brukar tänka att jag håller andan tills allt är klart // Jag kan liksom 
märka när jag kommer hem att jag inte gått på toa på hela dagen för att det går i ett (5). 
  
 En respondents upplevelser av stress skiljer sig mot övriga när respondenten beskriver:  

  
Kortvarig stress gör mig mer effektiv // När man har en hög som bara växer och kraven ökar stressar det, 
men det har inte vi // I perioder har jag upplevt stress men då får jag jobba på lite så blir det mindre och 
göra igen // Vid kortvarig stress får jag vägledning i arbetet så då är de inga problem // Stress är ju inte 
farligt så länge vi får återhämtning och det känner jag att vi får (2). 

  
En faktor som bidrar till stress menar vissa respondenter beror på akuta händelser som 
tillkommer (1,4). En respondent berättar: Det kan handla om att man får in tre telefonsamtal som alla är 
mer eller mindre akuta, då känns de som vart börjar jag? // Det är tråkigt att släcka bränder, det blir tråkigt 
att jobba så” (1). 
 
Vissa respondenter menar att de har behov av kontroll och att det är när de förlorar kontrollen 
som stress uppkommer: “Jag har högt behov av kontroll och när jag tappar den så blir jag stressad och det 
kan till exempel vara att jag har bestämt att dokumentera en hel dag så infaller något akut. Det dyker hela tiden 
upp någonting” (4). En annan aspekt som kan bidra till stress är dokumentationen som flertalet av 
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respondenterna nämner (1,2,4). De menar att det är svårt att hinna dokumentera ikapp och att 
det kan vara svårt att lyckas särskilja de olika anteckningarna (1,4). 
 
Det upplevs stressigt att inte kunna gå vidare i ett ärende på grund av att respondenten saknar 
erfarenhet och kunskap kring ämnet. Detta är något som majoriteten av respondenterna redogör 
för. En respondent nämner att: “Jag blir stressad när jag borde ha svaren, jag har ju ändå en titel som 
handläggare” (3). Samma respondent nämner: “När det blir jobbrelaterad stress tar jag med mig känslan 
hem” (3). Detta är också något som flertalet respondenter gemensamt antyder: Jag kommer hem och 
är trött, kommer hem grinig och har svårt att släppa jobbet // Det märks nog väl på mig om jag kommer hem 
och haft en jobbig dag (1). 
 
Nästa respondent säger: Jag gick ner i tid, jag märkte att jobbet tog över mer och mer (5). 
Känslan av att tiden inte räcker till och en ständig kamp mot klockan nämner ett flertal av 
respondenterna. En respondent säger: “Jag skulle behöva jobba 20 timmar till i veckan för att hinna med 
allting, och då jobbar jag heltid” (4). En annan säger: “Vi kan inte sitta kvällar, det ska märkas att vi inte 
hinner” (1). En annan respondent berättar: “Det ska inte ligga och falla på en oproduktiv förmiddag, när 
jag går till jobbet känner jag att det gäller att ta tillvara på varje minut för att jag ska hinna” (5). Medan en 
annan respondent inte nämner att tidsbristen är något problem och nämner inget utmärkande alls 
om att tidsbristen skulle vara en stressfaktor. 
  
5.3.4	Analys	huvudtema	2:	Arbetsbelastning	
De nyexaminerade personernas upplevelser av arbetet beskrivs som kravfyllt, innehållande ett 
flertal uppgifter och ärenden i arbetet. Den höga arbetsbelastningen och känslan av stress är en 
stor del av resultatet i detta huvudtemat, men det finns också delade meningar om huruvida 
arbetsbelastningen påverkar respondenterna. 
 
Känslan av låg kontroll i arbetet beskrivs i resultatet vara en stressrelaterad faktor. Vissa 
respondenter uppger att de har behov av hög kontroll och när de förlorar kontrollen blir de 
stressade. Respondenterna får fler arbetsuppgifter och ärenden samtidigt som de ska upprätthålla 
samma tempo. Karasek och Theorell (1990) förklarar att högsta risken för ohälsa råder vid höga 
arbetskrav och låg arbetskontroll. Respondenternas beskrivning av den höga arbetsbelastningen 
med fler arbetsuppgifter som tillkommer men inget som tas bort kan ses enligt Theorell (2004) 
som ett psykologiskt krav med anledning av den mängd krav som ställs på uppdrag av 
omgivningen.  
 
Respondenterna förklarar tidsbristen i relation till arbetsuppgifterna de förväntas hinna med. 
Theorell (2003a) definierar det som orimliga krav med anledning av att arbetsbelastningen måste 
vara hanterbar med hänsyn till antalet arbetstagare som finns. En respondent förklarar att 
arbetsgivaren fortfarande har samma krav som tidigare trots färre antal anställda. Theorell (2004) 
skriver att det är svårt att kontrollera höga krav i dagens arbeten och att det ibland visar tydligt att 
det är på grund av personalbrist. Respondenterna förklarar den höga arbetsbelastningen som i sin 
tur kan påverka kvalitén på arbetet. Något som respondenterna också beskriver flertalet gånger är 
känslan av deras otillräcklighet inför klienterna, att de skulle vilja ha mer tid men att de får nöja 
sig med att göra tillräckligt bra. Här kan deras berättelser kopplas till Theorell (2004) som 
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beskriver exempel på psykologiska- och emotionella krav. Dessa kan påverka kvalitén i 
socialarbetarens utförda arbete eller påverka hanteringen av dennes egna känslor.  
 
Vi kan genom respondenternas berättelser utläsa varierande upplevelser av stress. Vissa berättar 
att det gör dem mer effektiva, medan andra skildrar hur stress kan få dem att agera apatiskt, t.ex. 
att glömma att gå på toa eller att äta lunch. De respondenter som beskriver att stress gör de mer 
motiverade och effektiva, uppfattar vi besitter stort handlingsutrymme kombinerat med hög 
arbetsbelastning. Vi hävdar också att de befinner sig i det aktiva läget då kroppen arbetar på 
högvarv vilket är positivt för att det underlättar hanteringen av påfrestningar och bidrar till en 
förbättrad coping (Karasek & Theorell 1990). I det aktiva läget är arbetsbelastningen hög men det 
är också handlingsutrymmet, vilket är det högsta belastade läget som inte orsakar negativa 
konsekvenser. Rimliga krav, ett bra stöd och tillräckligt med handlingsutrymme anses vara det 
optimala arbetet. De personerna som arbetar under dessa omständigheter är friskare än personer 
under andra arbetsförhållanden (Karasek & Theorell 1990; Theorell 2003a). 
  
En respondent beskriver arbetssituationen som nästintill ohållbar på grund av att det hela tiden 
tillkom arbetsuppgifter samtidigt som inget togs bort. En respondent uppger att hen hade behövt 
arbeta dubbelt så många timmar för att hinna med allt. I dagens samhälle är höga krav svåra att 
kontrollera hävdar Theorell (2004) men skriver att ibland är det tydligt att det är för lite personal i 
organisationen och det behöver chef och organisation vara vaksamma på. Kraven sätts i relation 
till tiden, vad som ska utföras med hänsyn till den tid man har på sig (Karasek & Theorell 1990). 
Samtliga respondenter är överens om att långvarig stress leder till något negativt. Vi analyserar 
detta som att arbetsbelastningen hos de flesta respondenter är hög och att de i krav-kontroll-
stödmodellen befinner sig i det spända läget där de inte kan påverka sin arbetssituation. I en sådan 
situation är handlingsutrymmet litet och arbetsbelastningen hög (Karasek & Theorell 1990). 
 

En respondent som arbetar med vuxna berättar att hen ibland kan känna frustration och 
otillräcklighet inför klienten. Hen försöker då lämna över ansvaret, vilket kan översättas till en 
problemfokuserad strategi. Problemfokuserad strategi, förklarar Lazarus och Folkman (1984), 
innebär att man med hjälp av sina handlingar vill förändra problemet mellan person och 
omgivning. Genom hjälp av logik försöker man endast fokusera på problemet utan känslor. 
Samma respondent använder sig av begreppet good enough. Detta för att nöja sig med det som är 
tillräckligt bra trots att hen hade velat hjälpa klienten mer. Begreppet menar respondenten, att 
hen använder för att återge ansvaret till klienten. Begreppet beskriver Astvik och Melin (2013) 
som en kravsänkande strategi. 
  

5.4	Huvudtema	3:	Att	hantera	och	förbättra	arbetsmiljön	
Temat ger beskrivningar av hur våra respondenter hanterar den höga arbetsbelastningen och 
upplevelsen av stress. En gemensam nämnare är att samtliga är medvetna om hur man bör agera 
för att inte hamna i känslan av att befinna sig i en ohållbar situation. Det framgår av intervjuerna 
att respondenterna försöker hitta egna vägar för att ta sig igenom socialarbetarens olika 
prövningar. Detta tema belyser också vikten av det kollegiala stödet och hur detta hör samman 
med socialarbetarens upplevelse av stress. Stödet från kollegor, chef och förste socialsekreterare 
kan ha stor inverkan på upplevelsen av arbetsbelastningen och den nya rollen som socialarbetare. 
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Hur socialtjänstens olika verksamheter arbetar förebyggande mot hög arbetsbelastning och stress 
råder det delade meningar om från respondenterna. Några av respondenterna berättar att deras 
arbetsplatser arbetat förebyggande, men det har inte visats sig ge en minskad upplevelse av stress 
för personalen. 

5.4.1	Undertema;	Olika	sätt	att	hantera	sin	arbetssituation	
Från respondenternas berättelser framgår att stress och hög arbetsbelastning är en stor del av vad 
socialarbetare måste kunna hantera. En del av respondenter beskriver sina metoder för att 
hantera den höga arbetsbelastningen och det visar sig att en del använder sig av samma eller 
liknande sätt. Några av respondenterna beskriver att de gör listor över arbetsuppgifterna för att 
på ett enklare sätt organisera och kunna bocka av det som avklarats (1,4). En annan respondent 
berättar: Ibland kan jag sätta i musik i öronen och bara skriva // Som ny försöker jag hålla nere 
förväntningarna på mig själv (3). 
 
Det sistnämnda citatet beskriver även en annan respondent. Där hen har börjat inse att det inte 
går att hinna med allt och att det ska synas att personalen inte klarar av den höga 
arbetsbelastningen. Respondenten säger: “Skitsamma om beslutet går ut, det är så det är, innan har jag 
tänkt, shit nu är det bara en vecka kvar innan beslutet går ut” (1). 
 
En av respondenterna nämner vikten av att ta ut sina raster på följande sätt: “Jag håller stenhårt på 
att ta en timmas lunch för att jag behöver den pausen och inte korta ner till 30 min på grund av att hinna med 
jobbet” (5). En annan respondent menar också på att hen behöver en rast då och då genom: “Jag 
behöver ta en fika eller gå i korridoren och skratta lite för att få energin och ta tag i saker” (2). En tredje 
respondent berättar att hen hanterar stress genom att hålla sina träningstider och på det sättet 
varva ner: “Det blir en slags återhämtning för mig” (4). Samma respondent berättar lite lågmält att 
träning är en av hens bättre strategier och att hen tidigare haft andra strategier såsom att ta med 
arbete hem eller jobba över. Detta har både chef och förste socialsekreterare förhindrat genom 
att hålla koll på respondenten. Respondenten förklarar att nu försöker hen gå hem vid 
arbetsdagens slut. När respondenten vill ta med sig arbete hem måste hen först be chefen om lov. 
 
En respondent säger att kortvarig stress inte är farligt och att arbetsplatsen ger personen tid för 
återhämtning (2). En annan respondent menar att hen märker att andra medarbetare hoppar över 
sin träning för att hinna arbeta ikapp, vilket respondenten förtydligar inte är en bra metod (5). 
 
Samtliga berättar att dörrarna till arbetsrummen stängs i syfte att hinna arbeta undan för att 
enklare kunna koncentrera sig och fokusera. De menar att andra medarbetare gör detsamma. En 
respondent menar att stresskänslan ibland följer med hem men att respondenten försöker hitta 
distraktioner för att hantera det. Hen försöker då koncentrera sig på annat som respondenten 
tycker om att göra (3). Samma respondent poängterar att om känslan består efter att antal 
månader kanske man ska ompröva sitt yrkesval. 
  
Medarbetare som valt att gå ner i tid för att få mer tid för familjen har trots det samma 
ärendemängd som innan (2,5). En annan respondent beskriver att trots att personal blivit 
sjukskrivna har arbetsgruppen räknats klara av deras ärenden utöver sina egna. Detta har lett till 
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mycket hög arbetsbelastning och obalans i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har försökt berätta för 
chef att de inte kan arbeta i samma tempo med minskad personalstyrka, men inte fått gehör (1). 
  
5.4.2	Undertema;	Stöd	
Det kollegiala stödet beskrivs genom resultatet vara den viktigaste faktorn för en god psykosocial 
arbetsmiljö. En respondent berättar om kollegors förmåga att inte agera dömande vid kollegial 
handledning i ärenden (3). Samtliga förklarar att kollegorna finns tillgängliga på arbetsplatsen i 
den mån det finns utrymme för det. Detta underlättar vid behov av råd.  

En del respondenter menar att det kollegiala stödet har betydelse och påverkas anmärkningsvärt 
under hög personalomsättning. Respondenterna menar att det är en mer sammansvetsad grupp 
idag, och hjälps åt på ett bättre sätt, vilket visar på att grupperna är dynamiska och utvecklas över 
tid (1,2,4).  

“Mitt arbetsteam är väldigt hjälpsamma och vi försöker alltid pussla och hjälpas åt så det finns alltid någon att 
samråda med “(5). En annan respondent beskriver: “Det är aldrig att man blir uthängd för ens brister utan 
kollegorna ger de stödet som man behöver” // “Möjligheten att prata med kollegor om situationerna tar bort 
väldigt mycket stress tycker jag” (3). En annan säger: “Vi pratar ofta kollegor emellan och vi har högt i tak, så 
kollegorna är ett stöd” (2). Respondenterna belyser att alla kollegor vet hur det känns att vara ny och 
att dem därför är förstående. De menar också att man inte känner någon press från andra 
kollegor (1,3). En respondent beskriver att de är måna om varandra: “Jag har gått till chefen och sagt 
att X inte ser ut att må så bra, man vill inte sätta dit varandra utan vi har varandras ryggar” (4). 

Det är inte enbart kollegorna som utgör stödet. Både enhetschef och förste socialsekreterare 
beskrivs vara ett bra stöd i arbetet. En respondent säger: “Chefen går runt och frågar mycket, hur 
fungerar det just nu och hur fungerar det privat” (3). En annan respondent beskriver att chefen är 
mycket tillmötesgående och att man alltid kan komma med frågor som man vill lyfta om man 
känner sig osäker (1). 

Några av respondenterna beskriver svårigheten av att prioritera arbetsuppgifter och att mer stöd 
önskas i dessa beslut (1,4). Vissa berättar att de även får hjälp och stöd med att prioritera ärenden 
av chef och förste socialsekreterare. En av respondenterna berättar om ett prioriteringsstöd med 
fyra rutor - akut, kan vänta, ej akut, inte viktigt. Respondenten hoppas att detta kommer att hjälpa 
dem i hur de ska lägga upp sitt arbete och menar att de precis har fått detta stöd (1). En annan 
respondent menar tvärtom: ”Jag tycker att jag har stenkoll på mina ärenden och jag vet hur jag ska 
prioritera men jag hinner ändå inte och då är det ganska liten hjälp att få ett prioriteringsavtal ”(5). Även nästa 
respondent menar att det inte finns behov av prioriteringsstöd utan av att ha någon att diskutera 
med (3). 

5.4.3	Undertema;	Arbetsplatsens	förebyggande	arbete 
Ur ett organisatoriskt perspektiv framgår av denna studie att det finns många likheter kring det 
förebyggande arbetet gentemot stress, på de olika arbetsplatserna. Gemensamt för de olika 
respondenternas berättelser är beskrivningarna om ärendegenomgångar. Hur ofta detta sker 
skiljer sig däremot åt, från ett tillfälle i veckan till en gång i månaden eller mer sällan. En 
respondent berättar att det sker mer sällan och att det saknas utrymme för reflektion och 
vägledning av hur ett ärende ska tas vidare (1). En annan respondent har även en individuell 
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handledning en gång i veckan, utöver den gemensamma genomgången. Där kan hen lyfta sina 
ärenden och arbetsbelastningen ses över. En annan respondent har även en individuell 
handledning en gång i veckan där hen kan lyfta sina ärenden och där man också ser över 
arbetsbelastningen (4). 
 
Samtliga har däremot extern handledning en gång i månaden. Där deltar alla i arbetsgruppen, 
exklusive chef och eventuellt förste socialsekreterare. Hur denna handledning är utformad 
varierar men alla respondenter berättar att de ser positivt på tillfällena och ser det som ett bra 
förebyggande arbete. Denna externa handledning innebär att arbetsgruppen lämnar arbetsplatsen 
och samtalar om både jobbrelaterade och privata ämnen med en oberoende handledare. Medan 
intern handledning innebär genomgång av aktuella ärenden i mindre grupp. Där ges även tid för 
reflektion och vägledning. Majoriteten av våra respondenter har intern handledning medan en 
respondent poängterar att arbetsgruppen ska börja med detta. 
 
En respondent berättar att de inte har något kontinuerligt förebyggande arbete, utan att det 
istället tas upp när någon har blivit sjukskriven men att det ofta rinner ut i sanden: “Under den tiden 
som jag arbetade tills X var sjukskriven så tror jag inte att dom jobbade så himla mycket förebyggande” (1). 
Respondenten beskriver att de saknar verktyg för att hantera upplevelsen av stress. Dock 
poängterar samma respondent att chefen är noga med att förmedla följande: “På alla möten får alla 
säga hur dom har det, hur de känner och hur de mår” (1). I samma mening förklarar respondenten 
avsaknaden av avlastning i de fall då någon känner sig stressad. Detta innebär att de frågor och 
svar som formuleras under mötena saknar betydelse för gruppens höga arbetsbelastning. 
Frågorna och svaren blir då utan någon betydelse för arbetsgruppens höga arbetsbelastning 
menar respondenten. Flera av respondenterna redogör liknande scenarion och lyfter även 
problematiken kring att inga uppföljningar görs kring hur arbetsbelastningen påverkar deras 
(psykiska och fysiska) hälsa och mående. Detta berättar ett antal respondenter om och att det inte 
blir några uppföljningar på hur deras mående påverkas av arbetsbelastningen (1,4,5). En av 
respondenterna menar dock att arbetsgruppen börjat ta fram gemensamma verktyg för att 
hantera den höga arbetsbelastningen (1).  
 
I berättelserna är det förste socialsekreterare som har en betydande roll i hur ärenden ska 
fördelas: “Vår förste socialsekreterare försöker tänka på vem den lägger utredningar på, beroende på hur tunga 
de är” (4). Fler av respondenterna pratar just om arbetsplatsens förebyggande arbete och 
arbetsmiljön: “En gång i veckan har vi en temperaturmätare där man får säga hur man ligger på skalan i 
stressnivån // Vi har mycket samtal kring arbetsmiljön på APT, det är bra” (5). Samma respondent 
berättar också om personalens möjlighet till friskvård och hen ser detta som ett bra förebyggande 
arbete mot stress (5). En annan respondent nämner också: “Var fjärde vecka har vi en termometer som 
beskriver olika nivåer på hur stressad man är” (3). Samma respondent nämner också ett 
självskattningsschema. I detta redogör varje enskild för sitt mående och exempelvis upplevs 
känsla efter samtal med klient. Detta schema går arbetsgruppen igenom varje vecka.  
 
Två respondenter pratar om att det finns möjlighet att meddela chef när arbetsbelastningen är för 
hög och att chefen då sätter in vikarier som stöttar upp (3,5). Flera av respondenterna nämner 
även att de har möjlighet till hälsosamtal (2,4,5): “Vi har möjlighet till samtal på arbetet fast det är 
externt via sjukvården” (2). 
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5.4.4	Analys	huvudtema	3:	Att	hantera	och	förbättra	arbetsmiljön	
Respondenterna har olika metoder för att hantera upplevelsen av en stressfylld arbetsmiljö. 
Metoderna varierar och respondenterna agerar både emotionsfokuserat och problemfokuserat 
(Lazarus & Folkman 1984). Lazarus (1990) hävdar också att valet av copingstrategier varierar 
beroende på anpassningen och kravet för varje varningssignal. 
  
Några av respondenterna beskriver att de åsidosätter förväntningar på sig själva och att de börjat 
acceptera att man inte kan uppnå samma kvalité i varje ärende på grund av den höga 
arbetsbelastningen. Genom att sänka förväntningarna på sig själva agerar respondenterna 
emotionsfokuserat. Detta innebär att man försöker minska det emotionella obehaget genom 
känslomässig hantering (Lazarus och Folkman 1984). Genom vår analysprocess kan vi se att 
respondenterna försöker minska det emotionella obehaget genom att acceptera att de inte kan 
uppnå samma kvalité i alla ärenden. Vi hade önskat en kombination av emotionsfokuserat och 
problemfokuserat ledarskap för våra respondenter. Med anledning av chefens problemfokuserade 
inställning kan chefen med hjälp av logik fokusera och lösa problemet, samtidigt som 
emotionsfokuserat är betydelsefullt för respondenternas upplevelser och känslor (Lazarus & 
Folkman 1984; Folkman & Lazarus 1991). 
  
Våra respondenter pratar om att sänka sina krav och förväntningar. De tvingas välja mellan sin 
hälsa och kvalitén i det utförda arbetet. Detta kan kopplas till Astvik och Melin (2013) som 
använder sig av begreppet kravsänkande strategier. En av våra respondenter har tidigare använt 
sig av kompensatorisk strategi genom att hen har tagit med sig arbetet hem för att arbeta ikapp. 
Astvik och Melin (2013) använder sig också av begreppet kompensatoriska strategier som kan 
innebära handlanden som exempelvis att hoppa över lunchen, arbeta övertid eller jobba trots att 
man borde vara sjukskriven. Vi kan utläsa att många av respondenterna har använt sig av 
copingstrategier på liknande sätt. Vi ser att samtliga respondenter medvetet använder metoder för 
att motverka användandet av kompensatoriska strategier. Någon lyssnar på musik, någon får 
energi från kollegor och någon skriver lista när de upplever att det är mycket att göra. Forskning 
påstår att copingstrategier är relativt personlighetskaraktäristiska då människor kan klassificeras 
efter en bestämd copingstil. (Lazarus och Folkman 1984).  
  
Arbetsplatsens förebyggande arbete varierar. Några av respondenterna berättar om en 
termometer där man på en skala mäter socialarbetarnas upplevelse av stressnivån. Termometern 
skapar en liknande funktion som krav-kontrollmodellen. Dock talar inte arbetsplatsens 
termometer om handlingsutrymmet utan ger endast en indikation av det psykiska måendet. Detta 
anser vi ha en koppling till krav-kontrollmodellen som utgör ett system för sambandet mellan 
stress i arbetsmiljö och sjukdom (Theorell 2004). Andra metoder för en bra arbetsmiljö är extern 
och intern handledning. På externa handledningstillfällen berättar en respondent om att de 
försöker finna hjälpmedel och verktyg i hur de ska hantera sin arbetssituation och upplevelsen av 
stress. Vid dessa tillfällen försöker handledaren fokusera på att lösa problemet, samtidigt som 
handledaren försöker minska socialarbetarens upplevelse av stress. De arbetar då både 
emotionsfokuserat och problemfokuserat (Lazarus & Folkman 1984). 
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Något vi kan utläsa ur resultatet är betydelse av stöd. Samtliga respondenter menar att stödet och 
vägledningen från kollegorna är det viktigaste för hanteringen av arbetsuppgifterna. Om 
relationerna mellan närmaste chef och medarbetare är bra uppfyller detta socialt stöd enligt krav-
kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell 1990). En respondent berättar att arbetsgruppen är 
måna om varandra, man går inte till chefen med syfte att skvallra utan med omtanke om 
medarbetarens hälsa. Detta uppmärksammar Welander et al. (2017) som menar att det kollegiala 
stödet är viktigt för förmågan att hantera en kravfylld arbetssituation. 
 
Som vi redogjort för i första analysen, befinner sig vissa av respondenterna i det spända läget sett 
utifrån krav-kontroll-stödmodellen. Med anledning av respondenternas berättelser om stöd från 
kollegor, kan vi se att respondenterna inte befinner sig i en isospänd situation där man i ett spänt läge 
saknar socialt stöd (Theorell 2004). 
 

En respondent berättar om hur man ibland behöver skratta med sina kollegor för att hämta 
energi. Karasek och Theorell (1990) påvisar vikten av gemenskap och uppmuntran från sina 
kollegor när arbetsuppgifterna känns övermäktiga. Alla respondenter beskriver att det finns ett 
väletablerat stöd på samtligas arbetsplatser, vilket drastiskt minskar risken för ohälsa (Theorell 
2003b). 
  
Två respondenter berättar om ett “prioriteringsstöd”, där de får hjälp med vilka arbetsuppgifter 
som ska prioriteras först. En respondent upplever stödet som positivt och en annan respondent 
som negativt. Vi kan utläsa att den förstnämnda respondenten inte har uppgiftskontroll då 
personen inte vet hur arbetet ska utföras. I motsats till det har den andra respondenten 
uppgiftskontroll samt kunskapskontroll men saknar beslutsutrymme (Theorell 2003a). 
 

Chef och förste socialsekreterare utgör en stor del av stödet menar samtliga respondenter. Stöd 
som ges från chef och förste socialsekreterare har visat sig ha betydelse för hur socialarbetaren 
ska kunna hantera en stor ärendemängd (Welander et al. 2017). Något som framgår av 
intervjuerna är att många respondenter beskriver chefskapets betydelse av att lyfta och fånga upp 
hur medarbetarna mår samt visa uppmärksamhet i form av frågor kring den psykosociala 
arbetsmiljön. Vissa av respondenterna menar att sådana frågor öppnar för dialog och skapar 
bättre förståelse kollegor emellan. Medan andra menar att det varken avlastar arbetet eller dämpar 
känslan av stress. Tham (2008) skriver att om det sociala stödet från chefen är bristfälligt ökar 
risken att anställda slutar. Vår uppfattning är att respondenternas arbetsmiljö är god och att det 
inte råder ansträngd stämning på någon av arbetsplatserna. Samtliga respondenter menar att 
kollegorna är mycket hjälpsamma och försöker hjälpa och stötta varandra när det behövs. Enligt 
Theorell (2003a) bidrar detta till ett bättre socialt klimat på arbetsplatsen. 
 

På en enhet används individanpassad ärendefördelning. Respondenten på denna arbetsplats 
upplever mindre stress och anser att arbetsbelastningen håller en rimlig nivå. Som framgår av 
intervjuerna väljer en del anställda en lägre tjänstgöringsgrad för att få bättre balans mellan arbete 
och fritid. Vidare berättar respondenterna att deras ärendemängd inte anpassats efter mindre 
arbetstid per vecka. Om anledningen till nedgången i tjänst beror av för hög arbetsbelastning och 
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detta inte tas upp i dialog med chefen använder den anställde icke problemfokuserad strategi. 
Denna strategi kan däremot ses som en emotionsfokuserad strategi som Lazarus och Folkman 
(1984) beskriver som att du/människor undviker eller bagatelliserar stressfyllda situationer. 
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6.	Diskussion  
Syftet med studien var att undersöka nyexaminerade socialarbetares arbetssituation och få en 
större förståelse för vilka utmaningar de möter i arbetet och hur de hanterar dessa. Av intervjuer 
och analys kan utläsas att vikten av en utförlig/god introduktion ger bästa förutsättningarna för 
att minska stress och skapa en god psykosocial arbetsmiljö. De med bristfällig introduktion 
upplevde sig inkastade och utelämnade till en början och stressade i den aktuella 
arbetssituationen. Medan de som getts en grundlig och bra introduktion ansåg att den nuvarande 
arbetsbelastningen var acceptabel. Trots det beskrev samtliga en upplevd känsla av hög 
arbetsbelastning. Ärendemängden ökar stadigt, dessutom tillkommer nya arbetsuppgifter utan att 
något tas bort. Samtliga respondenter berättade även om betydelsen av det kollegiala stödet för 
att hantera arbetsuppgifterna. Stöd från chef och förste socialsekreterare ansågs också vara 
viktigt. Samtliga intervjuade upplever att de har ett bra stöd ifrån dessa personer.  

	
6.1	Resultatdiskussion	
NPM (New public management) har bidragit till att verksamheter inom den offentliga sektorn, 
gjort en övergång till ökad marknadsorientering som medfört ett ökat tryck på prestationer, 
resultat och ett mindre handlingsutrymme (Welander et al. 2017). Utifrån respondenternas 
berättelser kan antas att NPM är en orsak till det ökade tryck och de stigande krav socialtjänsten 
drabbats av. Dessutom framgår att resurserna för vägledning samt bristande introduktion kan 
vara följder av införandet av NPM. Chefen har denna implementering getts andra uppgifter som 
tar tid från det stöd som önskas från denne. Shanks et al. (2015) menar att konsekvensen av 
NPM visats genom att cheferna ges minskad möjlighet att stödja och ge återkoppling till sin 
personal. Resultatet av studien tyder på att respondenterna känner stress vid osäkerhet kring hur 
ett ärende ska tas vidare. Detta kan kopplas ihop med chefens minskade stöd till personalen. En 
respondent berättar också samma mängd ärenden förväntas färdigställas, trots att antalet 
personer i arbetsgruppen minskat. Vi vill anta att NPM även har påverkan i fortsatt problematik 
såsom att respondenternas arbetskvalitet försämras till följd av hög personalomsättning. Förutom 
försämrad kvalitet på arbetet ges inte tillräcklig tid för varje klient. En respondent beskriver att 
hen har svårt att hinna förbereda sig inför klientmöten. En del respondenter beskriver hur 
tidsbristen är en påverkande kvalitetsfaktor i arbetet. Utförandet blir försämrat och de menar till 
exempel att det inte finns utrymme för utförliga samtal med klienter, vilket kan leda till bristande 
problemformulering i de olika ärendena.   
 
Tiden beskrivs vara en bristvara i resultatet, vilket torde vara en stor anledning till att många 
upplever stress på arbetet. För att hinna med alla arbetsuppgifter menar respondenterna att de 
skulle krävas cirka 20 timmar extra arbete. Detta kan tolkas bero på resursbrist i arbetsgruppen. 
Vår tolkning av resultatet är att flertalet personer tar med sig stressen från arbetet hem och att de 
är medvetna om att de behöver ha strategier för att distrahera sig för inte tänka på arbetet. 
 
En av respondenterna menar att hen endast upplever stress under kortare perioder men att 
upplevelsen kanske ser annorlunda ut om två år, eftersom hen nu tycker arbetet är väldigt roligt. 
Vi blir nyfikna på om respondenten kommer att ändra sin uppfattning över tid eller om hen har 
bra strategier för att hantera stress i sitt arbete och/eller att arbetsplatsen bedriver mycket 
förebyggande arbete mot stress. 
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Majoriteten av respondenternas arbetsplatser beskrivs ha någon form av förebyggande arbete 
mot stress. Dock menar vissa respondenter att det inte är tillräckligt. Vi anser att arbetsplatsernas 
förebyggande insats, genom öppen dialog gällande de anställdas arbetssituation, inte löser den 
stora problematiken kring bristande arbetsmiljö. Det bekräftar endast den befintliga situationen 
av socialarbetarnas arbetsbelastning utan någon lösning. Det blir istället ett tillstånd som alla 
förväntas acceptera. Vi anser att det bör finnas konkreta verktyg inom socialtjänsten som kan 
användas för att minska arbetsbelastningen. Dessutom kan vi utläsa att det förebyggande arbetet 
inte enbart bekräftar existensen av problemen utan även ökar medvetenheten. Eftersom 
respondenterna är mycket medvetna om konsekvenserna av kompensatoriska strategier ser vi att 
respondenterna i största mån undviker dessa. 
 
I resultatet kan vi utläsa ett stort stöd på arbetsplatserna. Trots det upplevde majoriteten av våra 
respondenter stress. Därav väcktes tankarna om arbetsbelastningen är ovanligt hög eftersom det 
tillgängliga stödet inte verkar ge önskad effekt. Under de första yrkesverksamma åren framgår att 
stöd från chef vara viktigt för att socialsekreteraren ska kunna hantera mängden ärenden samt 
minska den arbetsrelaterade stressen (Welander et al. 2017). Stödet under de första åren anser vi 
inkluderar även en grundlig introduktion. Det är därför möjligt att dra slutsatsen om att 
introduktionen har större påverkan än enbart under den första tiden i arbetet. De respondenter 
som getts en bristfällig introduktion uppgav att de tog med sig stressen från arbetet hem, vilket 
framförallt visade sig genom sömnproblematik. Även Arbetsmiljöverket (2018) skriver i sin studie 
att de medverkande upplever att de inte fått tillräcklig introduktion och att de inte kan släppa 
arbetet när de kommer hem. Konsekvensen i dessa fall uppgavs också vara sömnproblem. 
 

Vi tror att om man redan vid sin första anställning som socialarbetare blir utsatt för hög stress 
kan detta påverka det framtida arbetslivet. Det innebär att om man inte har fått en grundlig 
introduktion och getts tillräcklig kunskap och möjlighet att utreda sina ärenden på ett effektivt 
och kvalitetsmässigt sätt, får det långtgående konsekvenser för alla utbildade 
socionomer/socialpedagoger. På sikt anser vi att hela samhället kan förlora på detta då flera kan 
komma att söka sig bort från yrket. 
  
I en studie av Tham och Lynch (2017) lyfts sambandet av att ha tidigare kännedom om 
arbetsplatsen exempelvis genom praktik. Detta visar sig ha positiv effekt. En av våra 
respondenter hade tidigare haft praktik och instämmer med studiens påvisande. Däremot hade en 
av våra respondenter en negativ bild av detta. Respondenten hade tidigare arbetat extra på sin 
nuvarande arbetsplats men menade att vid fortsatt anställning upplevde hen sig utlämnad. 
Respondenten beskriver avsaknaden av en mentor och tror att det beror på antaganden om att 
hen redan var inlärd med rutiner och därför skulle klara av samma arbete som en erfaren 
socialarbetare. Det största problemet för hen var tidsbristen och upplevelsen av stress var ett 
faktum redan från början. 
  
Vi ser en tydlig koppling mellan en bra introduktion och hur respondenterna upplever sin 
arbetsbelastning. De respondenter som upplevde sin introduktion som bristfällig såg sin 
nuvarande arbetssituation som stressande. Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät och det 
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är därför relevant att de får möjlighet att utföra sitt arbete på ett kvalitetsmässigt sätt för att 
minska konsekvenserna för de individer som söker hjälp. Eftersom socialtjänsten arbetar med 
samhällets mest utsatta individer är det viktigt att de har en lugn och trygg arbetsmiljö för att 
klara av sitt kärnuppdrag och minska felaktiga bedömningar som kan bli förödande för både 
individ och samhälle. De respondenter som ansåg sig ha fått en tillräcklig introduktion, upplevde 
inte stress i samma utsträckning som dem med bristfällig introduktion. Genom denna tolkning 
kan vi se att de respondenter som gavs noggrann introduktion hade ett bättre utgångsläge i 
yrkesrollen. Tham (2008) visar på att det är viktigt att få nyanställda att känna tillhörighet och få 
bekräftelse för att i största mån minska socialarbetares upplevelser av stress. En av 
respondenterna ger en kort beskrivning om sin introduktion och vikten av tillhörighet. I hens fall 
var en person ansvarig för att få in respondenten i arbetsgruppen vilket gav lyckat resultat och 
skapade en känsla av gemenskap. När arbetet känns tungt är det viktigt med gemenskap och 
uppmuntran av kollegor (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån 2001). 
 
Krav-kontroll-stödmodellen förklarar att det är möjligt för organisationen att både öka 
produktiviteten och minska risken för stressrelaterade sjukdomar hos personalen (Karasek & 
Theorell 1990). På de arbetsplatser där respondenterna ansåg att arbetsbelastningen var hanterbar 
kan vi anta att dessa ställen lyckats minska risken för uppkomst av arbetsrelaterade sjukdomar. 
Dock kan vi inte utläsa att dessa respondenter befinner sig i det avspända läget trots deras 
uppfattning om en rimlig arbetsbelastning (Theorell 2004).   
 
En respondent beskrev en stressfull arbetsmiljö som gick ut över dennes humör och familj. 
Denne valde då aktivt att gå ner i tjänst. Respondenterna som intervjuats i denna studie berättade 
att det föreligger på följande vis - socialarbetare som väljer en mindre tjänst för att ges mer tid åt 
familjen förväntas fortsätta att hantera samma mängd ärenden. Detta var något vi reagerade över 
under vår studie. Resultatet av att välja att arbeta färre antal timmar per vecka med förväntan om 
en mindre stressfylld arbetssituation upplevs ha blivit precis motsatt. Respondenten beskriver 
istället en ökad känsla av stress då ärendemängden som ska hanteras förblir densamma, fördelad 
på färre antal arbetstimmar.  
 
Respondenterna i studien arbetar på olika enheter och har olika avlutade utbildningar men trots 
det samma yrkestitel. Syftet med studien inkluderar inte att undersöka hur olika utbildningar 
påverkar upplevelsen av sin yrkesroll. För att undersöka likheter och skillnader gällande detta 
anser vi oss ha för lite empiri för att våga uttala oss generaliserande om de olika utbildningarna. 
Vi kunde inte se någon skillnad på socionomer och socialpedagogernas arbetssätt. En förklaring 
till detta kan dels vara att vi inte undersökte de olika arbetsuppgifterna och att de tillsammans 
arbetar med samma arbetsuppgifter och på samma arbetsplats. Däremot uppmärksammade vi att 
det på alla arbetsplatser fanns ett stort stöd från medarbetare och kollegor, vilket vi kan anta och 
hoppas förekommer inom socialtjänsten i stort. 
  
6.2	Metoddiskussion	
Vi använde en kvalitativ forskningsmetod för att få en djupare förståelse och kunskap om ämnet. 
Inom kvalitativa metoder läggs fokus på att konstatera förekomsten av ett fenomen, inte hur ofta 
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eller hur länge något pågår. Inom analysen läggs fokus på termer och innebörden för 
respondenten (Ahrne & Svensson 2015). 
  
Vi valde att beskriva vår förförståelse i inledningen för att betona det vi själva var medvetna om 
men också för att förtydliga vår ansträngning av att vara så objektiva för mottagaren som möjligt. 
Förförståelsen behöver inte påverka resultatet, snarare tvärtom. Är man omedveten om sin 
förförståelse är det enklare för läsaren att avslöja fördomar man själv inte visste att man hade 
(Nyström 2017). Lundman och Graneheim (2017) menar att vissa författare anser att man ska 
sätta sin förförståelse inom parentes, medan andra hävdar att tidigare erfarenheterna kan vara 
användbara under forskningsprocessen och öppnar upp för nya kunskaper. 
 
Vår syn på ämnet är annorlunda efter våra verksamhetsförlagda studier inom socialtjänstens 
verksamheter. Vårt synsätt kan ha bidragit till en lättare förståelse för respondenternas berättelser 
men vi är också medvetna om att det kan ha påverkat vårt resultat med anledning av vår 
förförståelse om en kravfylld arbetsmiljö.  
  
En annan del som vi reflekterat över under studiens gång är om resultatet kan vara missvisande 
på grund av vårt urval. Enhetscheferna hade möjlighet att själva styra urvalet utefter våra kriterier 
såvida det fanns fler än en på arbetsplatsen som arbetat i högst två år. Det man får ha i åtanke är 
dock vårt val av att inte berätta studiens syfte för enhetscheferna utan det var först när vi tog 
kontakt med respondenterna som vi redogjorde för den faktiska avsikten med studien. Därefter 
kunde de själva välja sitt deltagande. Vi tror inte att detta har påverkat resultatet med anledning av 
chefernas omedvetenhet om studiens syfte. Vi ser många gemensamma nämnare bland 
respondenternas berättelser vilket stärker våra påståenden om den kravfyllda arbetsmiljön och 
vikten av det sociala stödet.  
  
Under en intervju inträffade ett misstag och respondenten fick repetera en del av sin berättelse på 
grund av att inspelningen stängdes av. Detta resulterade i att respondenten under vissa frågor inte 
svarade exakt samma. Detta kan ha påverkat vårt resultat eftersom respondenten fick extra 
betänketid. Vi lade dock till det vi kom ihåg och nämnvärt är att respondenten besvarade 
frågorna på liknande sätt. Därför anser vi att incidenten inte påverkar vårt resultat märkbart. 
 
Något som är speciellt anmärkningsvärt i vår studie är att vi fått tillgång till respondenter från 
olika enheter inom socialtjänstens verksamhetsområden. Detta ser vi som en förstärkande källa 
till resultatens pålitlighet. Om vi istället hade gjort alla intervjuer på ett verksamhetsområde inom 
socialtjänsten hade vi inte uppfyllt vårt syfte i samma utsträckning. Genom de olika enheterna får 
vi en övergripande bild av nyexaminerade socialarbetarens arbetssituation och inte endast en bild 
av ett specifikt verksamhetsområde.   
  

6.3	Konklusion	
Avslutningsvis vill vi knyta samman vår studie. Målet med studien var att belysa nyexaminerade 
socialarbetares upplevelse gällande sin arbetsmiljö, arbetsplatsens verkande för att upprätthålla 
god arbetsmiljö samt betydelsen av stöd för att lära sig hantera sin nya yrkesroll. Vi anser att 
studien har uppnått sitt syfte relaterat till tydliga berättelser utifrån respondenternas arbetsmiljö. 
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Respondenterna har gett konkreta exempel på metoder som arbetsplatserna arbetar utifrån, med 
en strävan att uppnå en god arbetsmiljö. De har även förklarat hur deras introduktion såg ut och 
gett en målande bild över deras första tid i arbetet. Vi hoppas också att vår studie kan bidra med 
en större förståelse till nyexaminerade socialarbetares betydande roll i samhället och 
konsekvenserna för individ och samhälle om vi inte tar hand om de socionomer/socialpedagoger 
som utbildas. 
  
Delar av vår förförståelse har blivit bekräftad genom studien. Det framgår att uppfattningen 
gällande påfrestande arbetsbelastning och stressnivå ser olika ut. Vi hade förväntningar om att 
samtliga skulle komma att redogöra för dessa parametrar på liknande sätt, vilket visade sig vara ett 
felaktigt antagande. Resultatet visade att stressnivån till stor del påverkas av vägledning genom 
introduktionen samt stöd från chefer och kollegor. Vi antog att arbetsbelastningen låg till grund 
för den höga stressnivån och inte hade ett samband med en bristande introduktion. Vi hade 
också en föreställning om att nyexaminerade socialarbetare genomförde mer arbete än vad som 
stod i riktlinjerna. Vi förväntade oss att arbetet skulle motsvara mer än riktlinjerna och i enlighet 
med detta uppvisar nyexaminerade socialarbetarna en känsla av otillräcklighet.  
  
Citatet från inledningen kvarstår “Det kommer bli tufft för er men ni kommer garanterat ha 
arbete”. Vi förstår att arbetet kommer att bli tufft och komplext och det finns också en oro kring 
att inte kunna göra tillräckligt för klienten. Samtidigt vill vi påstå att studien kan leda till att vi 
blivit mer mentalt förberedda på vad som väntar oss i yrkesrollen samt vad vi som nyexaminerade 
ställs inför gällande krav, arbetsmiljö och introduktion. Vi vill inte behöva använda kravsänkande 
strategier där vi tvingas att välja mellan vårt eget välmående och kvalitén i vårt utförda arbete. 
  
Det är socialtjänstens uppdrag att hjälpa medborgare när samhället sviker, men det berör många 
områden och därför menar vi att kommunpolitiker, riksdag och regering måste se till att 
socialtjänsten stärks för att ges möjlighet att klara av sitt kärnuppdrag. Socialtjänsten har i 
uppdrag att lösa allt från försörjningsstöd till tvångsplaceringar. Varje felaktig bedömning är ett 
misslyckande för samhället (Magnusson 2019). Vi tror att om socialarbetare upplever sin 
arbetsmiljö som god och får tillräckligt med stöd och resurser, kan det bidra till god samverkan 
mellan socialarbetare och klient. Detta i sin tur tror vi leder till en bättre välfärd samtidigt som det 
också kan ge motsatt effekt när samverkan och socialtjänstens insatser faller. Problemet menar vi 
drabbar alla i samhället, socialarbetare, klient, anhöriga och inte minst välfärden. Om inte 
socialarbetare klarar av att hjälpa de mest utsatta i samhället vem ska då ta ansvar för dem, och 
vem ska ersätta socialarbetaren? Kan konsulterna och vinstdrivande företag ta över 
socialarbetarens roll i samhället? 
 

6.4	Förslag	till	fortsatt	forskning	
Vi vill ge förslag till vidare forskning och bidra med nya problemformuleringar. Under vår 
resultatdiskussion för vi ett resonemang om hur respondenternas stöd och trivsel i arbetet kan 
motverka socialarbetarnas upplevelse av den kravfyllda arbetsbelastningen. Därför hade vi sett 
det som mycket intressant att följa upp våra respondenter om cirka fem år för att se om deras 
upplevelser av arbetet har förändrats eller kvarstår? 
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Något som också väckt intresse under studiens gång är skillnaderna och likheterna mellan 
socionom- och specialpedagogutbildningen. De har studerat under olika utbildningsformer och 
tid men fått samma titel och behörighet. Därav undrar vi om man oavsett utbildning är lika 
förberedd för arbete inom socialtjänsten? 
 
Till sist ställer vi oss frågan om socialarbetare inte klarar av sitt uppdrag, kan då konsulter och 
vinstdrivande företag ta över socialarbetarnas roll och hur ska samhället i så fall få ekonomin att 
gå ihop? 
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8.	Bilaga	1		
 

Informationsbrev  

 

Hej!  

Vi är två studenter som läser vid Karlstads universitet och ska nu skriva vår C-uppsats. Syftet 
med studien är att undersöka socialarbetares arbetssituation och få en större förståelse om vilka 
utmaningar de möter i arbetet och hur de hanterar dessa. Vi söker nu intervjupersoner för vår 
studie och vi vill intervjua nyexaminerade socialarbetare, som varit verksamma under högt två år 
efter examen. Vi frågar därför dig om du vill delta i denna studie? Vi ser helst att intervjuerna 
genomförs under vecka 14 och 15, därefter är vi öppna för förslag om tid och plats.  

Du som intervjuperson kommer att vara anonym, då varken namn eller arbetsplats kommer 
redovisas i studien. Du kan under hela studiens process välja att hoppa av din medverkan och 
dina svar kommer då raderas från undersökningen. Intervjun kommer spelas in digitalt och 
kommer endast lyssnas av oss författare och den kommer raderats vid studiens slut. Intervjun 
kommer enbart användas till vår uppsats.  

 

Om du har några frågor eller funderingar går det jättebra att kontakta oss!   

 

Med vänliga hälsningar  

Natali Ekman Jörkander  

XXXXXXXX@gmail.com 

Julia Christensson  

XXXXXXX@gmail.com 
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9.	Bilaga	2		
 

Samtyckesblankett  

 

Samtyckte till att delta i studien.  
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i 
studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 
lämnad information.  

 

………………………… 
Underskrift  

 

…………………………..                        …………………………… 
Namnförtydligande                                    Ort och datum  
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10.	Bilaga	3	
 

Intervjuguide   

  

Vilken utbildning har du? 

Vad arbetar du med? 

Har du arbetat i mindre än 2 år sedan du tog examen? 

Hur stor är din arbetsgrupp/arbetsplats? 

Hur upplever du arbetsbelastningen? 

  

Stöd: 

Kan du berätta hur dina första månader på arbetet var? 

Hade du någon bredvidgång/introduktion när du började arbeta här? 

Hur länge i så fall? 

Hur upplevde du den? 

Vad var det som gjorde att du upplevde den så? 

Hur kändes det att börja arbeta självständigt? (Efter en eventuell bredvidgången) 

  

Förebyggande: 

Hur upplever du att din arbetsplats arbetar förebyggande mot stress? 

Hade du önskat någon annan/ förebyggande insats? 

Vad är det som gör att du upplever det så? 

Anser du att det förebyggande arbetet hjälper? 

På vilket sätt hjälper det? 

  

Om de nämner - Handledning. 

Hur mycket? 
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Känns det tillräckligt? 

Hur ser konstellationen ut? 

Hur hade du önskat att handledningen skulle varit utformad?   

  

Har du upplevt stress? 

Vad innebär stress för dig? 

Vad gör dig stressad? 

Hur hanterar du situationen när du upplever stress?                         

Hur påverkar stressen dig? 

Hur hanterar du stressen i arbetslivet? 

Påverkar det ditt mående?  (Stoppa om de går in på den faktiska hälsan) 

 

 


