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Förord 

Vi har nu kommit till slutet på denna uppsatsperiod. Det har varit många frustrerande veckor, 

men samtidigt väldigt roliga och vi har lärt oss mycket längs vägen som vi kommer ha stor 

nytta av som framtida socialarbetare. Vi vill varmt tacka de informanter som har ställt upp och 

gjort vår studie möjlig, utan dem hade vi inte suttit med vår C-uppsats idag. Vi har lärt oss 

väldigt mycket av att lyssna till deras berättelser. Det har varit intressant och inspirerande. Vi 

vill tacka varandra för ett gott samarbete. Vi har kämpat tillsammans och uppmuntrat varandra 

och vi kom tillslut i mål.  

Tack! 

 

Stockholm, maj 2012 
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Sammanfattning  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialsekreterare upplever och hanterar stress samt 

vilka återhämtningsstrategier de använder. 

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer och med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide 

har vi intervjuat sex socialsekreterare på olika socialtjänster i Stockholm. 

Utifrån våra intervjuer har vi fått ett resultat som visat att socialsekreterare upplever stress 

men att den inte bara är negativ utan kan vara positiv. Det har också framkommit att stress är 

väldigt individuellt och inget som man kan generalisera. Resultatet visar att den upplevda 

stressen beror på inre och yttre omständigheter. Även att socialsekreterarna har olika strategier 

för att hantera den stress som finns. Av resultatet kan man se att man inte kan styra all stress 

då mycket handlar om organisationen och hur det fungerar. Det har vi också kunnat se genom 

tidigare forskning. Det framkom av informanterna att återhämtning är viktigt för att minska 

känslan av stress och för att koppla av från arbetet men att det också skiljer sig lite åt vad 

individen väljer att göra. 

Det resultat vi fått fram har vi analyserat med hjälp av copingstrategier och KASAM samt 

tidigare forskning. Efter det för vi en diskussion kring resultatet. 

 

Nyckelord: Socialarbetare, socialtjänsten, stress, återhämtning, hälsa 

 

Keywords: Social welfare worker, social services stress, recovery, health 
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Introduktion 

Inledning 

Inom socialt arbete och även på de flesta arbetsplatser, stöter man ibland på svårigheter som 

kan skapa stress. Det kan vara högt arbetstempo eller konflikter som kan göra att man känner 

sig stressad (Arbetsmiljöupplysningen 2012). 

I dagens samhälle där arbetstakten ökar och allt mer krav ställs på individen i både 

arbetsliv och privatliv är det viktigt att finna en balans och hitta tid för sig själv 

(Nationalencyklopedin 2012). 

     En del forskning visar att återhämtning har en central betydelse för människan. Individer 

som får tid för tillräckligt med vila mellan varven kan inte bli utbrända (Rapport 2008). De 

finns forskare som menar att om påfrestningarna är kortvariga och om det finns möjlighet till 

återhämtning så behöver stress inte vara skadligt (Arbetsmiljöupplysningen, stress, 2012). Det 

är när kraven blir övermäktiga, när det saknas kontroll och möjlighet till återhämtning som 

stressen påverkar människan negativt (Arbetsmiljöupplysningen, stress, 2012). Det är utifrån 

detta som vi vill undersöka hur socialarbetaren ser på stress och hur de hanterar den.   

 

Problemformulering 

Vi började fundera kring hur det är att arbeta som socialsekreterare. Det händer att man hör 

hur stressande och krävande det är, men också att det är ett väldigt viktigt och meningsfullt 

arbete. Som socialsekreterare, även inom annat socialt arbete, möter man människor i utsatta 

situationer. Hur påverkar det arbetet som socialsekreterare? Upplever man mötet med 

människor som stressfullt, har man sätt att hantera stressen och anser socialsekreterarna att 

återhämtning är viktigt? 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur socialsekreterare upplever och hanterar stress samt vilka 

återhämtningsstrategier de använder sig av. 

 

Frågeställningar 

1. På vilket sätt och i vilka situationer upplever socialsekreterarna stress i arbetet? 

2. Vilka tankar och strategier har socialsekreterarna för att hantera stress i arbetet? 

3. Vad har socialsekreterare för tankar om återhämtningsstrategier i arbetet? 
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Uppsatsens fortsatta disposition 

Uppsatsen fortsätter med ett inledande kapitel som innehåller en bakgrund till vårt 

problemområde, som följs av ett metodavsnitt som beskriver hur vi metodologiskt gått till 

väga. Därefter kommer ett kapitel som tar upp tidigare forskning och teori. Sedan följer våra 

resultat från intervjuerna som följs upp med hjälp av en analys. Vi avslutar med att presentera 

slutsatser, diskussion, egna reflektioner och även de förslag vi har till vidare forskning inom 

området. 

 

Begreppsförklaring 

Stress 

Enligt Nationalencyklopedin beskrivs stress som följande: ” inom psykologisk, medicinsk och 

allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller 

psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer). De krav som ställs på människor i dagens 

västerländska samhälle framkallar samma biologiska stressreaktioner som de vilka hjälpte 

våra förfäder att överleva genom att stärka deras beredskap för kamp eller flykt” 

(Nationalencyklopedin 2012) 

 

Återhämtning 

Återhämtning kan se ut på en mängd olika sätt och kan ta olika lång tid, beroende på vilken 

typ av påfrestning man har blivit utsatt för. Återhämtning innebär inte bara att man ska få 

sömn och vila, det kan även innebära att man motionerar eller kopplar av genom att umgås 

med familj och vänner. Det är också viktigt att kunna ta kortare pauser under arbetstiden för 

att t.ex. småprata med arbetskamraterna är viktigt för både fysisk och psykisk återhämtning på 

jobbet (Arbetsmiljöupplysningen, återhämtning, 2012). 

 

Bakgrund 

Nedan kommer vi ge en beskrivning om stress och återhämtning. Det gör vi för att du som 

läsare lättare ska kunna sätta dig in i vår studie. 

Stress 

Vad är egentligen stress?  Det finns inget allmänt svar på det. Vi uppfattar förändringar och 

stressituationer på våra alldeles egna och unika sätt. Det som kan göra att vi upplever och 

klarar en stressituation bättre än grannen eller en kollega på arbetet beror på bakgrund, 

uppväxt och nuvarande omständigheter (Pieffer, 1999, s.17). En del människor är födda med 
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större återhämtningsförmåga än andra, vilket gör det möjligt för dem att behålla lugnet längre 

än andra när det börjar bli stressigt (a.a. s.17). 

     Stress uppstår när vi upplever en situation som ett hot och inte som en utmaning (Peiffer, 

1999, s.125). Ständig stress är inte bara obehaglig utan också farlig för hälsan. Den enklaste 

vägen är att bara köra på som vanligt istället för att fundera på vad man som individ kan göra 

åt stressen, men i bästa fall är detta en kortsiktig lösning (a.a. s.140). Anledningen till att 

många väljer att inte ta itu med stressen är för att dem inte vet i vilken ände som de ska börja i 

eller hur det ska göra (a.a. s.140). 

För de flesta människor är arbetet viktigt. Vi är beroende av att arbeta för att kunna försörja 

oss och en stor del av vår vakna tid spenderas på arbetet (Assadi & Skansén, 2000, s.38). 

Arbetet ger oss även en känsla av samhörighet och stadga i tillvaron. Med arbetet kommer 

också möjligheter till personlig utveckling som sker genom olika utmaningar (a.a. s.38). 

Yrkeslivet för dock inte alltid enbart med sig något bra, utan det kan också ha en negativ 

inverkan på våra liv. Arbetsrelaterad stress är idag bland de vanligaste psykosociala 

problemen i Sverige. Det är vanligt att chefer men också anställda betraktar arbetsrelaterad 

stress som ett personligt problem. Men den negativa stressen är ofta inbyggd i själva 

organisationen. Dåligt ledarskap, otydliga mål och orealistiska förväntningar är några exempel 

på organisatoriska brister som kan orsaka stress genom att de anställda töms på kraft och 

självförtroende (a.a. s.38). 

Professorn i psykosocial miljömedicin och särskilt arbetsmedicin vid institutionen för 

folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet Töres Theorell beskriver utvecklingen inom 

arbetslivet som startade under slutet av 1980-talet och under 1990-talet. Theorell uttrycker sig 

på följande sätt om utvecklingen ”att man kunde började skicka elektronisk post eller kunde 

ha telefonmöten med många personer på en gång, skapade kanske förväntningar på en 

arbetsvärld i vilken man kunde sköta sitt arbete genom att sitta bekvämt tillbakalutad i sitt 

hem och trycka på knappar” (Theorell, 2003, s.26). Det tillsammans med andra faktorer, har 

istället gjort att tempot i arbetslivet ökar (a.a. s.27). 

Förändringstempot och stressen på våra arbetsplatser har ökat med tiden, allt fler 

människor känner sig stressade, utbrända och upplever negativa reaktioner i samband med 

påfrestande förändringar. Att arbetstakten ökat är något som majoriteten av både sysselsatta 

kvinnor och män håller med om (Angelöw, 2002, s.10). 

När man pratar om stress finns det en komponent som ofta framkommer som en svårighet, 

nämligen tiden. Det är ett ökat arbetstempo, krav på att saker och ting ska utföras snabbare. 

Många människor känner sig pressade av allt som de måste hinna med (a.a. s.81). Stress i sig 
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innebär inte så stor risk för oss, det som kan göra stressen skadlig är brist av återhämtning 

som gör att man står under konstant press under långa tidsperioder (a.a. s.82). 

Det finns både positiv och negativ stress. När människan utsätts för en akut fara eller svår 

situation startar en stressreaktion i kroppen, vilket är ett sätt för kroppen att ta hand om det 

som sker (Larsson & Joelson, 2005, s.25). Det som menas med positiv stress är att de flesta 

behöver ett visst mått av press och utmaning för att känna stimulans och höja sitt välmående. 

Det idealiska är när belastningen är anpassad till individens prestationsförmåga och 

livssituation. Är det för låg eller för hög belastning påverkar det människan negativt (a.a. 

s.25). 

När en stressituation uppstår finns det två huvudsakliga strategier för att hantera stress 

(Angelöw, 2002, s.53). Det första är att man tar itu med de förhållanden som orsakar stressen 

och det andra är att mildra stressens verkningar. Det är viktigt att förstå att stressen inte enbart 

handlar om olika yttre påverkningar, utan även om hur personen själv tolkar situationen (a.a. 

s.53). 

Det är vanligt att dela in stress i fyra kategorier. Den första handlar om tidspressen som 

socialsekreterare har. Töres Theorell och Robert Karasek beskriver detta i sin krav-kontroll 

modell. Den andra handlar om svårigheterna att kontrollera flödet, socialsekreteraren har en 

liten chans att säga emot angående de arbetsuppgifter som tilldelas. Detta beskriver också 

Theorell och Karasek i modellen och menar att kontroll definieras dels som graden av 

egenkontroll och dels som utveckling genom att ha olika arbetsuppgifter eller arbetstagarens 

möjlighet att påverka beslut över sin egen situation på arbetet (a.a. s.90). Den tredje kategorin 

av stress är att socialsekreterare saknar handlingsalternativ, det kan bland annat handla om 

vad de blir det för konsekvenser vid ett tvångsbeslut. Den fjärde kategorin är att 

socialsekreteraren blir visad åt ett specifikt håll vilket kan leda till att man blir tvungen att gå 

emot sig själv och det man själv står för (a.a. s.91).  

      

Återhämtning 

Återhämtning och vila är avgörande för vår hälsa. Perioder med hög stress kräver tillräckligt 

med tid för återhämtning. Vila skapar möjligheter för att samla kraft och energi, samtidigt som 

de ökar kroppens reparationsförmåga (Arbetsmiljöupplysningen, återhämtning, 2012).   

Stress är förknippat med en mängd olika fysiska reaktioner, därför är det viktigt att 

kroppen återfår sin jämvikt under och efter en stressad period. Kroppsliga stressreaktioner 

aktiveras snabbt men de behöver mycket längre tid på sig att försvinna (Peiffer, 1999, s.77).  

Därför kan en medveten och stödjande ansträngning påskynda återhämtningsprocessen. Det är 
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klokt att tillåta sig själv en paus då och då om du befinner dig i en stressig period, inte enbart 

för att skydda kroppen utan också för att kunna få perspektiv på saker du ska göra (a.a. s.77). 

Människan är i behov av vila. Det är viktigt för kroppen men också för själen att man tar sig 

tid till att koppla av (Abdolkarim & Skansén, 2000, s.41). För att ha en god hälsa och kunna 

upprätthålla den är det viktigt att det finns möjlighet för återhämtning (Bjurvald, M, 2005). 

En del av återhämningen är arbetsgivarnas ansvar; då det sker genom organisationens 

ansvar. Men den största delen av återhämtningen sker dock mellan arbetspassen på individens 

fritid och ansvaret för återhämtningen läggs därmed på individen. Att ta hand om sig själv och 

sin hälsa, att sova, vila och äta är saker som är självklara för de flesta individer och det kan 

vara en bidragande orsak till att området inte blir tillräckligt uppmärksammat. Det är 

individens angelägenhet och därför förblir det dolt, då det tillhör det privata livet (Bjurvald, 

M, 2005). 
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Metoder och material 

Arbetsfördelning 

Vi har under arbetet med uppsatsen försökt att göra en rättvis och så lika arbetsfördelning som 

möjligt. Vi har hela tiden velat behålla en gemensam syn på uppsatsen och en känsla av att vi 

verkligen skriver den tillsammans. Vi har delat upp varje kapitel vilket har gjort så att vi båda 

har satt oss in i varje text. Vi har bestämt innehållet under alla rubriker tillsammans. Vi har 

diskuterat alla texter och gjort gemensamma ändringar i samtliga texter för att få texterna att 

flyta samman. Vi har både suttit tillsammans med varsin dator och skrivit för att lättare kunna 

diskutera med varandra men vi har också arbetat själva. Här följer en redogörelse över vem 

som har skrivit vad. 

     Det inledande kapitlet har vi utformat tillsammans, men i bakgrunden har Maria skrivit om 

stress fram till och med då vi skriver om Töres Theorell och Robert Karasek som Mia har 

skrivit, som även skrev delen om återhämtning.  I metodkapitlet har Mia skrivit 

begreppsförklaringen om stress och Maria har skrivit begreppsförklaringen om återhämtning. 

Vidare så har vi delat upp det genom att skriva varannan rubrik. Maria har skrivit om validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet, litteratursök och källkritik, intervjuer, forskningsansats och 

förförståelse. Medan Mia har skrivit om etiska överväganden, metodologiska överväganden, 

bearbetning av material, urval och avgränsningar och metodval. Under rubriken teoretiska 

utgångspunkter har Maria skrivit om Copingstrategier och Mia har skrivit om KASAM. I 

resultatdelen har Maria ansvarat för upplevelse av stress och hantering och Mia för 

svårigheter med hantering och återhämtning. I analysen har Maria skrivit om organisation och 

tid och krav, Mia har skrivit om meningsfullhet och hanterbarhet. Slutsatser och diskussion 

har vi helt skrivit tillsammans. Vi har delat på varje kapitel och skrivit under olika rubriker. 

Varför vi inte har haft en huvudansvarig för varje avsnitt är för att vi ansett det vara viktigt att 

båda är väl insatta i varje avsnitt. Vi har under hela arbetets gång hjälpt varandra och känner 

att vi båda har lika mycket ansvar för varje område. 

 

Förförståelse  

Peter och Britt-Marie Sohlberg skriver i sin bok Kunskapens former – vetenskapsteori och 

forskningsmetod om att förförståelse ofta har en känslomässig bakgrund (2008 s.73). Det kan 

vara olika företeelser som handlar om att förstå en text eller hantera praktiska situationer (a.a. 

s.73). Författarna menar att varje människa är en historisk varelse som lever i sin verklighet, 

som kan skilja sig gentemot andras verkligheter. Det leder till att alla människor förstår 

världen utifrån olika livsbetingelser och perspektiv. Förförståelse är ofrånkomligt och det blir 
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automatiskt en utgångspunkt för tolkningar av världen (a.a. s.73). Monica Dalen skriver att 

medvetenheten forskaren har om sin egen förförståelse gör denne känsligare och bättre på att 

se möjligheter till teoriutveckling vad gäller intervjumaterial (Dalen, 2008, s.13).      

     Genom uppsatsperioden har vi därför under insamlandet av empiri vid ett flertal tillfällen 

diskuterat vår förförståelse och om den har stämt överens med det som framkommit under 

intervjuerna med informanterna. Vi har olika förförståelse då vi är två individer med olika 

erfarenheter, därför har vi sett det viktigt att diskutera detta. Just vår förförståelse är präglad 

av de erfarenheter vi har, både stress och hur det kan vara att arbeta som socialsekreterare. Det 

har vi fått bland annat genom den bild som ges av socialsekreterare via media och egna 

kontakter. Vi anser att om man får en bild presenterad för sig tror man på den tills man 

upplever det på egen hand. Vi har även hela tiden haft i bakhuvudet att vi är studenter som 

studerar vid ett socionomprogram och därmed har vi blivit präglade av den teoretiska 

referensram kring ämnet som finns på vår högskola. Vi har under studien utgått från att 

socialsekreterare som så många andra någon gång utsätts för stressande situationer och på 

något sätt måste hantera dem. Vi tror att en socialsekreterare som mår bra och kan hantera sin 

stress utför arbetet med dem de möter bättre än en människa som känner sig stressad och 

kanske inte då har samma lugn som i sin tur kan påverka resultatet negativt.  

 

Metodval 

Vid insamling av empiri har vi utgått från en kvalitativ ansats. En styrka, som vi ser det, med 

kvalitativ metod är att den ger möjlighet att induktivt studera ett visst fenomen utan att det 

finns några förutfattade hypoteser (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s.95). Här växer 

begrepp och teori fram ur det observations- och intervjuarbete som genomförs (a.a. s.95). 

Kvalitativ forskning påbörjas vanligen genom att undersökaren läser in sig på litteraturen om 

ämnet som man ska forska kring. För att sedan formulera preliminära forskningsfrågor. Det är 

viktigt att man är öppen för att behöva omformulera forskningsfrågorna under studiens gång. 

Induktivt perspektiv går ut på att en teori är en sammanfattning av de data som samlats in. 

Teorin blir den vetenskapliga slutpunkten i processen, med andra ord en generell 

verklighetsbeskrivning som grundar sig på observerad data (Sohlberg & Sohlberg, 2008, 

s.205). Vi har valt att samla in vår empiri utan att ha en förutbestämd hypotes. Med det menar 

vi att vi har samlat in vår empiri objektivt. Alla människor bär på olika erfarenheter, vilket 

påverkar oss på olika sätt. Därför tror vi inte att man kan gå ut och göra undersökningar som 

ett tomt blad. Men vi har inte fastställt någon hypotes varken innan eller under insamlingen av 

empiri.  
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I vår studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Under varje intervjutillfälle har vi 

använt oss av en semistrukturerad intervjuguide med tre olika teman (bilaga nr 1). Alan 

Bryman beskriver om en semistrukturerad intervju på följande sätt ”intervjuaren har en 

uppsättning frågor som generellt sett kan beskrivas som ett frågeschema, men där frågornas 

ordningsföljd varierar. Frågorna brukar också vara mer allmänt formulerade än vad som är 

fallet vid strukturerade intervjuer. Intervjuaren har också ett visst utrymme för att ställa 

ytterligare frågor (uppföljningsfrågor) till det som uppfattas vara viktiga svar” (Bryman, 2001, 

s.127). Monica Dalen (Dalen, 2008, s.9) menar att den kvalitativa intervjun är lämplig då man 

är intresserad av informanternas egna känslor, tankar och erfarenheter. Då vi är ute efter 

socialsekreterares upplevelse så anser vi att kvalitativa intervjuer är en bra metod att använda. 

Vi vill lyssna till informanterna samtidigt som vi måste se till att vi får svar på våra frågor, 

därför har vi även använt oss av följdfrågor. Det har vi gjort med stöd av det 

samhällsforskaren Tim May påpekar, nämligen att det är viktigt att den som intervjuar 

kompletterar sina frågor med fördjupande följdfrågor, vilket i sin tur leder till en dialog 

mellan intervjuaren och informanten (Bryman, 2001, s.150). 

 

Forskningsansats  

Vi har som sagt utgått ifrån en induktiv forskningsansats. Syftet med intervjuer är att 

kartlägga människors avsikter, erfarenheter eller uppfattningar. Man får en fördjupad kunskap 

om människorna. Intervjuer handlar även om attityder, föreställningar, känslor och tolkningar 

(Sohlberg & Sohlberg, 2008, s. 135). Det som beskrivs ovan är vad vi har gjort i vår studie, 

det vill säga att genom intervjuer få en förståelse för informanternas erfarenheter. Vi valde att 

tolka och analysera det empiriska materialet utifrån en hermeneutisk inriktning. Kvale och 

Brinkman beskriver att den hermeneutiska tolkningen sker genom att de enskilda delarnas 

mening av en text tolkas utifrån den förståelse som finns av textens helhetliga mening (Kvale 

& Brinkman, 2009, s.226). 

 

Urval och avgränsningar 

Vår studie handlar om att undersöka hur socialsekreterare upplever och hanterar stress samt 

vilka återhämtningsstrategier de använder sig av. 

Anledningen till att vi valde socialsekreterare som yrkeskategori var för att vi ser det 

intressant att undersöka hur stressen ser ut hos människor som arbetar med att hjälpa andra. 
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     Nationalencyklopedin definierar en socialsekreterare som en ”kommunal tjänsteman, 

vanligen socionom, som handlägger olika former av enskilda 

socialtjänstärenden”(Nationalencyklopedin, socialsekreterare, 2012). 

     Vi har inte fokuserat på socialsekreterare som arbetar under en viss enhet på socialtjänsten 

utan istället har vi intervjuat socialsekreterare som arbetar på olika enheter. Det har vi gjort 

för att vi vill ha en bredd och allmänt förstå hur socialsekreterare upplever och hanterar stress. 

Vi har sökt upp och intervjuat sex socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten i 

Stockholms län. 

Eftersom att vi är studenter som studerar på en högskola är det ingen stor studie vi gör. Det 

leder till att vi inte har möjlighet att göra ett slumpmässigt urval. Precis det här betonar Judith 

Bell, att är man student så blir det svårare att utföra ett slumpmässigt urval (Bell, 2006 s 147). 

Hon menar att man som student är väldigt beroende av att det finns människor som kan tänka 

sig att ställa upp på en intervju, man får med andra ord nöja sig med de personer som man 

lyckas få tag på. Det kallar hon för tillfälligt urval (a.a. s.147). Under sökandet av 

intervjupersoner har vi utgått efter sökningar via internet och på så sätt kunnat kontakta våra 

informanter. Det tillvägagångssättet benämns ibland snöbollsurval (May, 2001, s.122). 

 

Datainsamling 

Intervjuer 

För att lyckas få tag i intervjupersoner började vi med att gå in på Stockholmstads hemsida, 

för att få kontaktuppgifter till olika stadsdelsförvaltningar. Vi började med att skicka ut vårt 

informationsbrev till dessa. Vi märkte snabbt att svaren dröjde så istället ringde vi till de olika 

förvaltningarna. Dock fick vi svar från enhetscheferna att det var många som skrev C-

uppsatser och att arbetsbelastningen var hög. Av dem vi så småningom kom i kontakt med var 

det en person som tackade ja. För att kunna genomföra vår studie behövde vi fler 

intervjupersoner så vi kontaktade personer i vår bekantskapskrets som kunde ge oss 

telefonnummer till socialsekreterare som de kände. Vi kunde slutligen boka in sex intervjuer. 

Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplats men några av intervjuerna ägde rum på 

andra platser som passade informanterna. Vi såg det lämpligt att informanterna valfritt fick 

önska och bestämma var intervjuerna skulle ske. Pål Repstad poängterar att det är viktigt att 

intervjun sker på en plats som känns trygg för informanten (Repstad, 2007, s.95). Vid varje 

intervjutillfälle utgick vi från en intervjuguide. Vi har inte den tiden att göra en pilotstudie, 

däremot gjorde vi en pilotintervju. Bryman skriver att man inte ska göra intervjun med 

individer som sedan ska ingå i undersökningen (a.a. s.171). Därför kontaktade vi en person 
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som vi bara gjorde en pilotintervju med. På så sätt kunde vi omarbeta de frågor som vi inte 

riktigt fick bra svar på och som inte motsvarade våra frågeställningar. Vi har båda varit 

närvarande vid samtliga intervjutillfällen. Det beslutet tog vi tidigt då vi ansåg att det var 

viktigt för båda att få en helhetsbild av intervjun. Att vi båda deltog under intervjutillfällena 

stöds av Kvale & Brinkmann som beskriver vikten av den sociala interaktionen i intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s.194). Det är inte enbart orden som är en viktig komponent, utan 

även kroppsspråk och tonfall.  Vid varje intervjutillfälle började vi med att kort berätta om vår 

studie och gå igenom samtycktesblanketten, som sedan skrevs under. Varje intervju varade 

mellan 30-50 minuter lång. Vi valde att ha varsitt ansvarsområde under intervjuerna. Den ena 

av oss ansvarade för intervjun och ställde huvudfrågorna. Medan den andre ansvarade för att 

anteckna och ställa följdfrågor. Att vi delade upp ansvaret på detta sätt och inte turades om är 

med anledning av att om man använder olika intervjuare vid intervjutillfällena så kan det 

uppstå en viss skevhet vid dataanalysen (Bell, 2006, s.167). Kvale & Brinkmann menar att 

reflektionerna efter ett intervjutillfälle kan ge värdefull bakgrund åt analysen (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.145). Därför har vi reflekterat kring olika tankar som uppstått eller om vi 

hade kunnat göra något på ett annorlunda sätt. 

 

Bearbetning av material 

Jan Trost skriver i sin bok Kvalitativa intervjuer om att man bör skilja på olika steg i arbetet 

med data i en studie (Trost, 2010, s.147-148). När samtliga intervjuer är gjorda börjar man 

systematiskt att analysera materialet och tolka det för att identifiera det som är relevant. Men 

han säger också att skriva att analyser och tolkningar sker redan under insamlandet av empirin 

(a.a. s.147-148). Efter intervjuerna transkriberade vi det inspelade materialet. När vi sedan 

började arbetet med analysen läste vi båda igenom det skrivna materialet för att identifiera de 

teman som finns i vår studie (Neuman, 2011, s.507). För att på ett enkelt sätt kunna urskilja 

varje tema så markerade vi dem med olika färger. Backman skriver att just tematisering 

underlättar själva analysmomentet (Backman, 2001, s.60). Vi skrev även ner olika tankar som 

dök upp. Vi gick vidare igenom vad vi kommit fram till gemensamt. Under analysen tog vi 

hjälp av den tidigare forskning och de teorier vi kommit fram till som relevanta för vår studie 

men vi upptäckte också nya aspekter. 

 

Litteratursökning och källkritik 

För att finna litteratur till vår studie använde vi oss av sökmotorerna Libris, DiVA, Academic 

Search Premier och SocIndex. Vi sökte på ord som socialarbetare, stress, återhämtning, 
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socialtjänsten. Vi sökte aven på samma ord fast på engelska i Libris och DiVA. I Academic 

Search Premier och SocIndex sokte vi bland annat på socialworker, social services och stress. 

     Vi använde oss också av sökmotorn Google för att på så sätt hitta relevant litteratur. Vi 

hittade en del böcker, men vi tittade även igenom referenslistor från tidigare C-uppsatser, 

magisteruppsatser, avhandlingar samt rapporter. 

     När vi sökte på vissa ord fick vi många träffar. För att finna de mest relevanta så tittade vi 

igenom titlar och sammanfattningar. Om stress fann vi väldigt mycket. Men däremot så fanns 

det inte lika mycket om återhämtning. Det som fanns var mest kopplat till den fysiska hälsan 

och inte i lika stor utsträckning till den psykiska hälsan. För att göra någon slags avgränsning 

har vi oftast valt material som publicerats de senaste 10 åren. Vi har gått igenom träffar mellan 

2000 – 2012. Bell (2006, s.89) skriver att om man gör en begränsad studie bör man använda 

sig av material som har publicerats de senaste fem till tio åren. Till en början valde vi ut träffar 

som vi kunde ha användning för, som var relevanta för vårt syfte. Det gjorde vi genom att läsa 

igenom titlar och sammanfattningar. Sedan gjorde vi ytterligare urval och det har grundat sig 

på om materialet har varit tillämpbart på just var studies problemområde. 

 

Metodologiska överväganden 

Vi har under vår studie stött på vissa metodologiska problem. Vi hade som mål att göra fler 

intervjuer men hade helt enkelt svårt att finna informanter. Många tackade nej med hänvisning 

till tidsbrist. 

     Vi kan se en svårighet med att vi använt oss av kvalitativa intervjuer med en 

semistrukturerad intervjuguide. Tanken med det var att vi ville få informanterna att själva 

öppet prata kring frågorna vi ställde. Vi ville inte riskera att styra dem åt något håll då vi ville 

få deras egen berättelse och syn på frågorna. Vi anser att det i de flesta intervjuerna fungerade 

väldigt bra med en semistrukturerad intervjuguide vilket har gett oss intressanta och relevanta 

svar att jobba kring. En svårighet som vi upplevt är dock att svaren ibland kunde bli korta och 

att vi då gick in med några mer fördjupande följdfrågor för att få informanten att utveckla 

svaren.  

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Jan Trost skriver att begreppen validitet och reliabilitet har sin grund i kvantitativ forskning 

(Trost, 2010, s.132-133). De används för att förklara tillförlitligheten av standardiserade 

situationer. På så sätt menar Trost att de därför inte är fullständigt applicerbara inom kvalitativ 
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forskning, utan att det istället är mer lämpligt att resonera kring begreppet trovärdhet (a.a. 

s.132-133). 

     I slutändan så är det lika viktigt att uppnå så hög validitet och reliabilitet som möjligt 

oavsett vilka forskningsmetoder som används (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s. 66). 

Validitet är enligt Bryman i flera avseenden det viktigaste forskningskriteriet (Bryman, 2001, 

s. 43). Validitet går ut på att göra en bedömning om de slutsatser som genererats från en 

undersökning hänger ihop eller inte (a.a. s.43). När man pratar om att hög validitet ska uppnås 

i undersökningar så menas det att mäter det som avses att mäta (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005, s. 60). 

     Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, det tar upp frågan om resultaten från en 

undersökning blir desamma om undersökningen skulle genomföras på nytt (Bryman, 2001, 

s.43). Med reliabilitet menas att måttet är stabilt och inte störs av variationer i tid, plats och 

intervjuare (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s.66). I vår studie har vi för att uppnå hög 

reliabilitet utformat en intervjuguide som har använts och följts under intervjuerna. Det 

hjälper oss att gå tillbaka till intervjuerna för att se om vi uppfattat informanternas 

information rätt. 

     Generaliserbarhet är något som forskare som utför kvantitativa studier är intresserade av 

för att kunna se i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra grupper och 

situationer, inte enbart dem som varit aktuella i en studie (Bryman, 2001, s.93). Ser man på 

resultat från kvalitativ forskning så är det svårare att generalisera utöver den situation som 

gäller den specifika studien (a.a. s.270). I vår studie så har vi inte som mål att våra resultat ska 

vara generaliserbara då vi gör en relativt liten studie. Men vi tror ändå att slutresultatet är 

något man kan ta lärdom av, även fast det inte kan appliceras på en hel population personer, 

grupper eller miljöer. 

 

Etiska överväganden 

I lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) presenteras vad 

forskare måste förhålla sig till för att driva forskning som är etiskt försvarbar. Syftet med 

lagen är att skydda och respektera den enskilda människan. Lagens andra paragraf visar på att 

det är en lag som vi inte är skyldiga att följa då vi bedrivit vår studie inom ramen för 

högskoleutbildning på grundnivå. Även fast vi inte är skyldiga att följa lagen har vi tagit 

hänsyn till 16 § som innefattar information och 17 samt 19 § som handlar om samtycke. Det 

är något vi ansett vara viktigt för att respektera våra informanter.           
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     Vi har i vår studie hela tiden utgått från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera informanten men även andra berörda 

om själva syftet med studien. De ska även bli informerade om villkoren för deltagandet i 

studien (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Vi har i vår studie tagit hänsyn till detta genom att skicka 

ut ett informationsbrev som beskrivit syftet med studien.  

     Med samtyckeskravet menas att deltagaren själv har rätt att bestämma över sin medverkan 

i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Samtyckeskravet har vi tagit hänsyn till genom att vi 

informerat om att man alltid har rätt att när som helst avbryta sin medverkan, att vi kommer 

transkribera materialet och att uppsatsen kommer finnas på Ersta Sköndal Högskola bibliotek.  

     Konfidentialitetskravet har ett nära samband med regler och lagar kring offentlighet och 

sekretess. Allt material och uppgifter i en studie som kretsar kring personer ska handskas med 

största möjliga konfidentialitet. Det är även viktigt att personuppgifter förvaras på ett sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002, s.112). Kravet har vi följt genom att 

hantera personuppgifter som framkommer med konfidentialitet. Det innebär att vi har 

avidentifierat informanterna och deras arbetsplatser för att på så sätt minska risken att 

informanterna avslöjas. Allt material som vi samlat in, det vill säga inspelningar av intervjuer, 

transkribering och anteckningar har vi förvarat i våra privata datorer för att inte obehöriga ska 

få tillgång till det. När uppsatsen blir klar så raderar vi allt material.  

     Det sista kravet är nyttjandekravet. Det handlar om att uppgifter som samlats in om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Det innebär att man inte får 

använda eller låna ut det insamlade materialet för kommersiellt bruk eller för andra icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Detta krav har vi följt genom att vi endast 

använt materialet i uppsatsen och inte för något annat syfte. 

 

Teori och tidigare forskning 

Här kommer vi presentera tidigare forskning inom ämnet samt de teorier vi använt oss av.   

Då vi anser att tidigare forskning och teori berör varandra inom det ämnesområde vi 

undersöker har vi valt att analysera vår empiri utifrån både tidigare forskning och teori.  
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Tidigare forskning 

Stress 

Mellan 2004-2006 genomförde Arbetsmiljöverket 400 inspektioner fördelade på 139 

socialförvaltningar i Sverige (Arbetsmiljöverket, Rapport 2007:5). I rapporten kunde man se 

att socialarbetare ofta har hög arbetsbelastning samt att arbetet ger psykiska påfrestningar. 

Många socialarbetare känner sig stressade på grund av den höga arbetsbelastningen och de 

begränsade resurserna. De sist nämnda begränsningarna förhindrar socialarbetarna från att 

leva upp till intentionerna socialtjänstlagen. 

Det framgår i rapporten att det i en del kommuner var oklart vem socialsekreterarna skulle 

vända sig till då man uppfattar arbetsbelastningen är för stor och då man inte hinner göra det 

man ska. En rapport från 2009 (Arbetsmiljöverket 2010) visar på att arbetsledningens 

eventuella vägledning vid prioritering av arbetsuppgifter underlättade arbetet. Pressen på den 

enskilde blir mycket större om inte arbetsledningen tar ansvar för prioriteringen. 

Robert Karasek introducerade under 1970-talet en modell för att undersöka 

arbetsrelaterade stressfaktorer. Denna modell har han sedan utvecklat tillsammans med Töres 

Theorell och den är en av de första modellerna som undersöker psykosociala 

arbetsförhållanden och deras påverkan på hälsa. Enligt denna modell, som kallas för 

krav/kontroll modellen, är relationen mellan krav och kontroll i arbetssituationen avgörande 

för om arbetet leder till negativ eller positiv stress (Theorell & Karasek, 1990, s.84). Karasek 

och Theorell menar att stress uppstår då individen har större krav än kontroll i situationen. 

Krav definieras som en stressfaktor i arbetet som exempel arbetsbelastning eller tidsbrist. I 

modellen definieras kontroll som graden av egenkontroll men också som utveckling. Det kan 

bland annat ske genom att man har olika arbetsuppgifter eller att man kan påverka beslut över 

sin egen situation på arbetet (a.a. s.85). 

Den negativa stressen uppstår lätt om individen har höga yttre krav på sig samtidigt som man 

uppfattar sig ha låg kontroll.  Om individen däremot både har höga krav och hög grad av 

kontroll kan det leda till en positiv stress, vilket i sin tur påverkan individen positivt. Till 

exempel genom att man vill utvecklas mer och har lust att gå till arbetet (a.a. s 90). 

     Krav/kontroll modellen innehåller även något som kallas för socialt stöd. Att få stöd från 

en chef anses vara den viktigaste faktorn för att motverka stress på en arbetsplats (a.a. s.91). 

Socialt stöd delas in i två delar, instrumentellt och emotionellt stöd. Det instrumentella stödet 

handlar om hjälp på arbetet i from av utrustning, pengar och tid. Det emotionella stödet kan 

ges av arbetskollegor, arbetsledare, familj och vänner. Att få socialt stöd på arbetet kan jämna 

ut obalansen mellan krav och kontroll. 
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Agneta Cronqvist skriver i sin doktorsavhandling The moral enterprise in intensive care 

nursing om hur medicinska och teknologiska landvinningar de senaste decennierna har öppnat 

för nya möjligheter till behandling av mycket svåra medicinska tillstånd. (Cronqvist, 2004, 

s.66). En följd av den utvecklingen är att sjukvårdspersonal i ökad utsträckning medverkar vid 

vård av kritiskt sjuka, men också beslut som bland annat innefattar om man ska påbörja eller 

avsluta en behandling. Agneta Cronqvist fortsätter att berätta att intensivvårdavdelningarna 

utgör en plattform för många svåra beslut som ofta innefattar etiska komponenter (a.a. s.66).  

Intensivvårdssjuksköterskor förväntas att utföra flera olika uppgifter samtidigt, det kan vara 

att intensivövervaka en patient och parallellt med detta bemöta känslomässiga reaktioner i 

samband med svår sjukdom. Den komplexa och mångfacetterade arbetssituationen kan 

innebära ett stort mått av stress för sjuksköterskorna (a.a. s.66). Det övergripande syftet med 

den här studien var att få kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av stress, etiska situationer 

och det eventuella stödet i samband med kritiska vårdsituationer inom intensivvård. 

     Agneta Cronqvists avhandling består av två oberoende studier. Arbetet är sedan uppdelat i 

delarbeten. Syftet för delarbete 1 var att begreppsliggöra intensivvårdsjuksköterskors 

erfarenheter av stress (a.a. s.66). Där utgick Cronqvist från explorativ och tolkande design. 

Meningen med det var att kunna identifiera viktiga komponenter och begrepp (a.a. s.66). 

Insamlingen av empiri skedde via kvalitativa intervjuer som innehöll öppna frågor avseende 

stressande situationer.  Det var 36 sjuksköterskor från 10 allmän intensivvårds, 

thoraxintensivvård- och neontalvårdsenheter i Sverige deltog. Resultatet i ett av författarnas 

delarbeten är att motstridiga tvingande omständigheter samverkar vid uppkomst av stress hos 

intensivvårdssjuksköterskorna. De känner behov av att ha kontroll över sina arbetsuppgifter. 

De kände även en önskan av att göra mer, men blev begränsade av prioriteringar på grund av 

hög arbetsbelastning, vilket gjorde att de inte hann med den basala omvårdnaden. 

Sjuksköterskorna med erfarenhet kände att de saknade auktoritet att handla när de visste vad 

som skulle göras. Sjuksköterskorna hamnade i kläm mellan läkarna när de sistnämndas 

uppfattningar inte stämde med varandra. Det sista som kom fram var professionell hållning 

vid patient/anhörigkontakt, då de kände att det personliga engagemanget kunde leda till 

orealistiska kontakter utanför arbetstid (a.a. s.67). 

     Syftet för delarbete 2 var att analysera intensivvårdsjuksköterskors erfarenheter av etiska 

situationer. Materialet samlades även här in via kvalitativa intervjuer med öppna frågor 

avseende etiska situationer. Resultatet i delarbete 2 var att sjuksköterskorna kände en moralisk 

spänning när de känner att de inte har möjlighet att fullgöra sitt arbetsansvar och sina 

moraliska plikter samtidigt (a.a. s.68). 
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Arbetsvillkor i den sociala barnavården - förutsättningar för ett kvalificerat arbete är en 

doktorsavhandling i socialt arbete skriven av Pia Tham. Det övergripande syftet med 

avhandlingen var att beskriva och analysera arbetsvillkoren för socialarbetare som arbetar 

med barn och ungdomsutredningar. Avhandlingen innehåller fyra delstudier som ur olika 

perspektiv belyst området (Tham, 2008, s.57). Den första studien jämförs arbetsvillkoren för 

nya socialsekreterare med mer yrkeserfarna. I den andra delstudien jämförs 

socialsekreterarnas beskrivningar av sitt arbete och de organisationer man arbetar i med andra 

högutbildade ”human serviceanställda” i kommuner och landsting, för att se om 

arbetsvillkoren här skiljer sig åt. Den tredje studien undersökte samband mellan arbetsvillkor 

och socialsekreterarens självskattade hälsa och välbefinnande. Den fjärde och sista delstudien 

undersöker samband mellan arbetsvillkor och avsikten för att söka nytt arbete (a.a. s.58). 

     Ett av de resultat som var mest framträdande är de höga krav som socialsekreteraren 

beskriver både vad gäller arbetsbelastning men även svårighetsgraden i arbetet (a.a. s.58). 

Delstudie 2 visas bland annat att socialsekreterare upplever högre krav i arbetet än någon av 

de övriga jämförelse grupperna (a.a. s.58). 

Stewart Collins skriver i British Journal of Social Work att socialt arbete är ett krävande 

jobb, där individer ofta arbetar inom lagstadgade organisationer som är föremål för täta byten 

av politik och praxis att man även i vissa fall stora begränsningar av resurser (Collins, 2007, 

s.1773). Många upplever därför en brist på arbetstillfredsställelse, vilket gör att de istället 

söker arbete inom mindre krävande områden. 

     Stewart Collins nämner även en studie Coffey med flera, Research note: Stress in social 

services: Mental well-being, constraints and job satisfaction, där man gjorde en undersökning 

av personalen på två brittiska socialtjänstförvaltningar. Socialarbetarna är missnöjda bland 

annat med själva organisationen, de begränsade möjligheter och dåligt med uppmuntrande. 

Slutsatsen som Coffey drog av sin studie var att det psykiska välbefinnandet bland 

socialarbetare är sämre än tidigare studier visat. Socialarbetarna trivs sämre på arbetet och 

organisationsbegränsningarna var högre än tidigare. Collins fortsätter vidare med att säga att 

allt visserligen inte är bra inom socialt arbete. Men ifrågasätter om det verkligen är så dåligt 

som studier om stress tenderar att fokusera på (a.a. s.1174). 

     En mängd författare har börjat ifrågasätta vad de anser vara en alltför stor betoning på 

”stressindustrin”.  Stressforskningen är ofta en pessimistiskgenre och fokuserar snarare på de 

negativa faktorerna snarare än positiva. Det leder till att det inte läggs tillräckligt med 

forskning kring hur man kan förbättra organisationer och vad man kan göra för att hantera 

stressiga situationer. Stewart Collins till exempel konstaterar att 4 procent av anställd personal 
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var sjukskriven på grund av stressrelaterade sjukdomar. Medan 96 procent inte var borta från 

arbetet som en konsekvens av stress. Då frågade man sig vilka faktorer det är som bidrar till 

att dem kunde hantera sin stress tillräckligt för att känna välbefinnande. Det framkommer i 

artikeln att det finns ett brett utbud av skydd som hjälper en individ att minska sin stress, 

dessa är enligt Collins copingfärdigheter, socialt stöd, god självkänsla, motståndskraft, 

härdighet och om man har tillgång till personlig kontroll (a.a. s.1176).  

 

Återhämtning 

Det är betydelsefullt för vårt välmående att skapa en balans mellan arbetslivet och livet i 

övrigt (Bjurvald, 2005, s.49). 

Begreppet Work-Life Balance har fått genomslag internationellt, men ännu verkar inte 

begreppet ha fått så stor uppmärksamhet i Sverige. Försök till svenska översättningar har 

gjorts till exempel som är livspussel. Men problematiken som finns i balansen mellan 

arbetslivet och fritid blir inte tydligt. Det går inte heller att översätta begreppet Work-Life 

Balance med balans mellan arbete och fritid, eftersom livet utanför arbetet innehåller så 

mycket mer än den fria tiden (a.a. s.49).   

Arbetsmiljöverket och SCB:s arbetsmiljöundersökning för indikatorer som gäller för 

bestämningsfaktorn återhämtning mellan arbetspass bygger på två frågor: Anser du att du får 

tillräckligt med sömn? Och Utöver sömnen, tycker du att du får tillräckligt med 

vila/avkoppling mellan arbetsdagar? Dessa indikatorer tas fram vartannat år (a.a. s.49). 

Möjligheter till att återhämta sig och varva ner mellan arbetspassen är en väsentlig aspekt 

för att upprätthålla hälsan i arbetslivet. Den aspekten har visat sig vara starkt kopplat till kön. 

Brister i att varva ner och återhämta sig, till exempel på grund av en ojämlik fördelning av 

ansvar för hem och barn mellan kvinnor och män, medför risker för negativa 

hälsokonsekvenser (a.a. s.50). Andra studier har visat hur trötthet och stressbelastning i 

arbetet kan föras över till privatlivet. Vilket i sin tur leder till att den lediga tiden, till viss del, 

går åt till återhämtning då det inte finns utrymme för det under arbetsdagen. 

Arbetsmiljöundersökningarna för 2001 och 2003 visar att generellt sätt är det något fler 

kvinnor än män som har problem med återhämtning mellan arbetspass. ”2003 fick 11,1 

procent av männen jämfört med 13,3 procent av kvinnorna klart otillräckligt med sömn 

mellan arbetspassen” (a.a. s.52). Vad åldern har för inverkan på behovet av återhämtning 

mellan arbetspassen är inte särskilt väl utforskat. Men det är mycket som tyder på att behovet 

av återhämtning är större ju äldre man blir (a.a. s.53). Möjligheter till att återhämta sig mellan 
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arbetspassen hänger delvis samman med den politiska strukturen i det land man befinner sig i, 

till exempel möjligheter till flexibel arbetstid och deltidsarbete (a.a. s.55). 

De problem som finns med att balansera yrkesliv och privatliv har redan fått stor 

uppmärksamhet internationellt, bland annat i Storbritannien, Kanada, USA, Tyskland och 

Danmark. Det är vanligt med långa arbetsdagar i flera av dessa länder. Flextid är mindre 

vanligt och barnomsorgen är inte alls lika utbyggd som i Sverige, detta påverkar debatten om 

livspusselfrågorna. 

 

Teorier 

Copingstrategier 

Richard Lazarus var en Amerikans psykolog. Han hade stort inflytande inom området stress, 

anpassning och coping. Begreppen studerade han med målsättning att se stressreaktioners 

inverkan på psykisk och fysisk hälsa (Egidius, 2008). 

      I Lazarus och Folkmans bok Stress, Appraisal and Coping (1984) definierar de coping 

som kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera specifika yttre och/eller 

inre krav som bedöms som ansträngande eller överskrider de resurser som individen har 

(Lazarus & Folkman, 1984, s.141). Lazarus och Folkman ser coping som ”realistiska och 

flexibla tankar och handlingar ämnade att lösa problem och därigenom reducera stress” (a.a. 

s.118). 

     Coping eller hantering som det kan kallas utgör förmågan att presentera problem utan 

ångest (Payne, 2008, s.118). Hur psykiskt stressande en påfrestning uppfattas vara avgörs 

genom två bedömningsprocesser (Weisaeth & Mehlum, 1997, s.21). Den ena 

bedömningsprocessen handlar om hur individen uppskattar graden av hot i påfrestningen, som 

sedan jämförs med tidigare erfarenheter av liknande händelser och vilka konsekvenser de fick. 

Den andra bedömningsprocessen handlar om vilka handlingar som individen ser är möjliga 

och vilket resultat det kan få (a.a. s.21). Weiseth och Mehlum menar att framgångsrik 

bemästring ger en upplevelse av kontroll, vilken är betydelsefull för individens 

funktionsförmåga. I sin tur kan detta motivera individen att söka nya lösningar och andra 

vägar som kan bidra till personlig utveckling (a.a. s.22). 

     Lazarus och Folkman skiljer mellan två olika copingstrategier som sker parallellt med 

varandra, problemfokuserad coping och emotionell coping (Lazarus & Folkman, 1984, s.150). 

Problemfokuserad coping riktar sig mot att lösa och förändra den yttre stressvållande 

händelsen. Här försöker individen att aktivt lösa det problem som uppstått och finna 
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alternativa lösningar för att minska upplevelsen av stress (a.a. s.152-154). Emotionsfokuserad 

coping handlar mer om att reglera de känslomässiga reaktionerna på den stressvållande 

händelsen. De strategier individen kan använda för att reglera reaktionerna kan vara 

avståndstagande, undvikande, selektiv uppmärksamhet, men även att försöka ge negativa 

händelser ett positivt värde (a.a. s.150-152). Lazarus och Folkman ser det som att om 

individen klarar att lösa problemet så har denne fokuserat på problemfokuserad coping, då 

kan känslorna hanteras på ett konstruktivt och positivt sätt. Men om individen däremot inte 

finner någon lösning på problemet så måste denne lägga sin kraft på att hantera de känslor 

som från början skapat situationen (a.a. s.150-152). 

 

KASAM 

Den medicinske sociologen Aron Antonovsky forskade länge i vilka faktorer som främjar 

hälsan, vad som orsakar hälsan och vilka påfrestningar i livet som ökade risken för ohälsa och 

död (Levi, 2002, s.24). Han engagerade sig väldigt mycket i vad som gör att vissa individer 

klarar motgångar och belastningar bättre än andra. Han började därför fundera vad det är som 

skyddar vissa till skillnad mot andra. Från att ha haft fokus på ”riskfaktorer” blev Antonovsky 

mer fascinerad av ”friskfaktorer”. Ett av svaren var det han kom att benämna känsla av 

sammanhang, KASAM (a.a. s.24). Han menar att det är känsla av sammanhang som kan bidra 

till att förklara vad som får människor att må bra och hantera svåra situationer och händelser 

som kan uppstå (Antonovsky, 2005, s.43). KASAM består av tre komponenter. Den första är 

begriplighet som syftar på hur individen upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt 

begripligt. Det vill säga om individen upplever information som tydlig, att informationen 

hänger samman och är ordnad istället för kaotisk och svårförståelig (a.a. s.44). Det andra 

begreppet är hanterbarhet och tar upp om det finns resurser för individen att använda sig av 

för att hantera de krav som kan uppstå genom de stimuli som individen utsätts för. Det kan 

vara resurser som är under individens kontroll, men även utanför som då kontrolleras av andra 

behöriga som individen litar på (a.a. s.45). Den sista komponenten i begreppet KASAM är 

meningsfullhet, vilken tar upp vikten av att individen är delaktig i sina egna processer och 

erfarenheter (a.a. s. 45). Denna komponent beskriver Antonovsky som en motivations 

komponent. Att individen kan se att livet har en känslomässig innebörd och kunna se 

meningsfullhet kring områden i sitt liv. De utmaningar och svårigheter som kan finnas inom 

vissa områden betraktas inte som bördor, utan som något man istället väljer att lägga energi, 

engagemang och hängivelse på (a.a. s. 45). 
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För att ha en stark känsla av sammanhang så krävs det ett starkt själv och en identitet som 

är väl förankrad (a.a. s.33). Antonovsky påpekar att stress varken är sjukdomsalstrande eller 

hälsofrämjade, utan mer att stress kan betraktas som någonting som inte behöver bekämpas 

utan ständigt är närvarande (a.a. s.33). 

Aron Antonovsky beskriver även arbetsförhållandets inverkan på KASAM (a.a. s.152). 

Han beskriver detta utifrån ett salutogent perspektiv, det vill säga vilka faktorer som orsakar 

och bibehåller god hälsa. För att skapa hälsa och välmående kan arbetet vara av betydelse. 

Antonovsky menar att om det finns något som är betydelsefullt i arbetet så kan det ge 

individen kraft och energi att stå ut med och hantera eventuella svårigheter i arbetet (a.a. 

s.152). Antonovsky anser att individens eget inflytande över sina arbetsuppgifter kan öka 

känslan av meningsfullhet och därmed skapa en ökad känsla av engagemang. Han tar också 

upp inflytandet som sker runtomkring individen. Han menar att känsla av meningsfullhet 

uppstår genom samverkande relationer till andra aktörer (a.a. s.153). Det handlar om 

individens kontroll över sina uppgifter. Men meningsfullhet kan även uppstå utan att 

individen har kontroll över sina uppgifter och då genom att andra inom arbetet har denna 

kontroll över uppgifterna. (a.a. s.154).  

     När Aron Antonovsky resonerar kring KASAM beskriver han hur ett komplext arbete kan 

bli hanterbart och begripligt (a.a. s.156-157). Detta på grund av individens egen roll, andras 

roller och hur tydligt dessa roller står i relation till varandra. Om individen anser sin roll som 

en viktig del av arbetet så kan det skapa meningsfullhet genom att individen känner att denne 

bidrar med något betydelsefullt (a.a. s.156-157). 
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Resultat 

Nedan kommer vi att presentera vår insamlade empiri som vi har fått fram genom 

intervjuerna. 

Vi kommer att utgå från de tre teman som vi använde oss av under intervjutillfällena och 

som ingår i våra frågeställningar. Dessa är; när och i vilka situationer informanterna upplever 

stress, hur stressen hanteras samt återhämtning. 

Vid användning av citat förekommer det ordagrant, med undantag där talspråket ändrats till 

skriftspråk för att förtydliga det som framkommer. Vi har ibland valt att inte ta med alla 

meningar i ett citat och när vi tagit bort någon mening har vi markerat det med […]. 

Om citatet är kortare än 1-3 rader så har vi skrivit det i den löpande texten, men de gånger 

som citatet varit 3 rader och längre har vi återgett det i ett fristående stycke och det med 

enlighet av Backman (2008, s.114). 

     Alla våra informanter är anonyma. För att kunna låta dem vara anonyma har vi valt att 

kalla informanterna för informant 1-6. Eftersom stress är individuellt så har vi inte alltid 

skrivit ut vem av informanterna som säger vad. Ibland kallar vi dem endast för ”informanten”. 

 
Kort beskrivning om informanterna 

Här kommer vi kort beskriva informanternas arbetserfarenhet, ålder, kön samt vilket område 

de arbetar med idag, då vi under intervjuerna har valt att utgå från informanternas nuvarande 

arbetsplats. 

 

Informant 1 har arbetat inom socialt arbete i 32 år, man, jobbar med olika områden samtidigt 

inom socialtjänsten. 

Informant 2 har arbetat inom socialt arbete i ca 30 år, kvinna, jobbar med försörjningsstöd 

Informant 3 har arbetat inom socialt arbete i 25 år, kvinna, jobbar med missbruk och har 

utbildat sig i olika metoder.  

Informant 4 har arbetat inom socialt arbete i ca 2 år, kvinna, jobbar med biståndsbedömning. 

Informant 5 har arbetat inom socialt arbete i 35 år, man, jobbar med försörjningsstöd. 

Informant 6 har arbetat inom socialt arbete i ca 20 år, man, jobbar med biståndsbedömning 

 

Upplevelse av stress 

Samtliga av informanterna beskrev att de någon gång upplever stress i sitt arbete. Men alla 

informanterna beskriver inte stress som något negativt. Informant 3 säger att ”Alltså jag är 
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nog en person som inte upplever stress och inte som negativ stress utan stress för mig är något 

som är positivt”. 

Det är främst i själva mötet med människor som många av informanterna känner av 

stressen. I några av fallen handlar det om att informanterna känner en otillräcklighet. 

Informant 5 menar följande: ”Mötet med människor, det ligger som en grund till stressen”. 

Det är något som samtliga informanter uttrycker och har gemensamt. Just själva mötet kan 

orsaka stress genom att de som kommer till socialsekreterarna och söker hjälp ofta befinner 

sig i en stressad situation och har förväntningar på den hjälp dem vill ha. Den stressen är 

något de flesta informanterna upplever. Informant 1 berättade att “folk har större 

förväntningar på vad vi kan eller ska göra och få dem att förstå det med tiden”. Informanten 

såg det som ett stressfullt moment att ibland inte alltid kunna leva upp till de förväntningar 

som människor kan ha på socialtjänsten. En annan informant upplever att mycket av stressen 

beror på att socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet och att det för med sig förväntningar till 

andra runt omkring. Det kan vara andra vårdgivare eller psykiatrivården. 

Informanten upplevde stressen genom att många ärenden skickas över och berättade följande; 

andra runt omkring, andra vårdgivare, för dem älskar att ringa till oss och dumpa i knäet, vad tänker du göra 

åt det ringer de kanske från psykvården och frågar, nu var han här och måste ha en bostad, och vad tänker du 

göra åt det… men vänta nu jag tänker inte göra nåt åt det, jag vet inte om jag tänker göra något och det, och 

ja det är stressmoment… få skäll av kuratorer för att man inte har ordnat en bostad till någon som bor på 

bostadshotell… för det finns inga lägenheter, så det handlar in om att jag inte vill. 

 

 

Samtliga informanter vill gärna hjälpa så många som möjligt och det leder till att de kan 

uppleva stress. Informant 2 menar att: “man får uppdrag och det är stressande, så här vill jag 

formulera det, man får uppdrag men jag har inte mandat och det är konstant stressande...” 

Ett flertal av informanterna tog som ett exempel på detta bostadsfrågan. De får många 

förfrågningar att ordna bostäder till personer som är i behov av att flytta. Men idag är det inte 

enkelt att hitta lediga lägenheter och socialtjänsten har inte tillräckligt med lägenheter att bistå 

med. Vilket gör det svårt att hjälpa till och att vilja hjälpa men inte kunna är stressande enligt 

informanterna. 

Informant 4 berättar att tiden inte alltid finns för att göra det som behövs och att behoven är 

många: 

att jobba med de här behoven som jag hittar och det kan skapa stress hos mig för jag vill ju vara den här goda 

socialsekreteraren som utreder någonting och ser till att dels att lagen följs och dels att jag upplever mig själv 

som god socialsekreterare att jag gör ett bra arbete och dels att jag ser här har man en chans att göra 

någonting för någon annan och det är rätt mättande för mitt ego, ändå att få känna att jag är duktig, jag gör ett 

bra arbete och klienten får de klienten har rätt till, men de finns inte tid för det... Nej där har jag en jättestor 

stressfaktor. 
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En annan informant berättar att denne kunde känna oro när man inte kunde hjälpa tillräckligt 

många människor som man visste var i en utsatt situation och verkligen behövde hjälp. 

Informanten sa att:  

Om man känner sig otillräcklig kan man lätt känna sig stressad. Man vill gärna göra ett meningsfullt arbete 

och känna att ja, att man räcker till… det är en orsak som kan göra att jag känner mig stressad, jag menar att 

känna sig otillräcklig… men jag tror det är vanligt bland socialsekreterare, man vill vara en god människa 

som hjälper människor i utsatta situationer.  

 

En annan faktor som informanterna pratar om under intervjuerna är att stressen ofta kommer 

utifrån. Att det handlar om makt och hur organisationen är uppbyggd och organiserad. Några 

av informanterna påpekar att det ibland finns stora brister inom just organisationen. Det kan 

vara hur man tar emot folk, belastning och att det finns väldigt mycket att göra. Informant 2 

som har lång arbetserfarenhet berättar att kollegor som inte arbetat så länge kan känna 

otillfredsställelse på grund av att man inte har resurser för att göra det hjälparbete man vill 

göra. De känner sig väldigt stressade. 

Informanten menar att man lär sig med tiden och berättar att: 

det är organisationen det är fel på, om jag inte får utrymme att göra ett bra jobb med 

klienterna, då sänker jag kraven, min ambitionsnivå, idag mår inte jag ens dåligt över det, för 

idag vet jag att det är så på de flesta ställena, mycket händer och lite resurser och så, det är 

verkligheten och det är inte mitt problem [...] det är inte vi som jobbar dåligt utan det är 

förutsättningarna som är dåliga det är inget personligt då, mina kollegor är inte heller dåliga, men de känner 

ju det här, de skulle vilja göra för de ser ju att det finns mycket att göra, mer och skillnad, frustration, det är 

ju stressfaktor att inte känna sig tillräcklig, att känna att man inte gör det som man känner att man skulle 

kunna göra, på ett sätt att man jobbar under sin förmåga blir det ju också... 

 

Flera av våra informanter tycker att planering är viktigt för att på något sätt strukturera och 

hinna med det som ska göras. Att det i sin tur minskar stressupplevelsen. Informant 6 

berättade: ”Upplever sällan stress men när det väl händer så beror det på att jag inte hinner 

med min planering”. Fler informanter pratade om planering och informant 5 sa följande: 

Stress kan jag uppleva om jag skjuter upp saker. “Sen” är ett ord som man inte borde 

använda, det kan vara svårt att få det gjort sen, gör ting direkt som det ska göras... bättre struktur 

på dagen minskar stress, om man kan är det bra att också gå undan ibland och skapa tid för sig själv… 

det räcker med en stund, du kan ta några minuter som du är för dig själv. Jag vet med min erfarenhet 

att det aldrig är bra att skjuta upp saker och ting, det är bättre att göra det på en gång… ja alltså jag tror 

att det är ett stressande moment att veta att man har massa saker att ta tag i ”sen”. Att planera helt enkelt 

skulle jag vilja säga är jätteviktigt… för som socialsekreterare måste man försöka att förvalta den tid man 

har, för det kommer alltid nya ärenden… gör man inte det så kan man uppleva stress… 

 

 

Informant 4 berättar att möten kan skapa stress, då möten som socialsekreterarna har 

tillsammans och inte med klienten. Informanten berättar också att juridiken är begränsande 

och sa följande: 

Sitta på möten, de skapar stress och när man sitter på möten och tänker  det här är idioti varför sitter jag här 

jag har massor att göra… det är varje morgon o  eftermiddag o de är enhetsmöten o de är sånt skapar stress.. 
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alla mail som trillar in som man ser att det blinkar till  de skapar också stress… att telefonen ringer varje 

dag.. massa människor som ringer och har massa behov.. som man inte hinner, man vill men man kan inte 

eller man tänker aa jag vet att du  vill de här men jag har ingen juridisk möjlighet att hjälpa dig med de… 

såna saker kan orsaka stress… 
 

Ytterligare en informant berättade om att det är ett stressande moment med alla samtal som 

inkommer, men att man inte alltid hinner hjälpa på en gång. Informanten uttryckte sig 

följande: 

Telefonen ringer ofta och jag märker hur många det är som behöver min hjälp. Men vissa dagar har jag redan 

fullbokat med möten och jag hinner inte ta ett möte till, så då måste jag skjuta upp något möte till dagen 

efter… det är ju så det fungerar, och det har jag lärt mig genom åren. Men ni förstår det är känslan… ja 

känslan av att en person ringer och vill ha hjälp på en gång och jag måste säga att idag passar det inte att vi 

har ett möte, men imorgon… men klienten, ja de tänker ibland att det kanske bara är att ringa och så… 

kanske inte tänker på att vi har många möten utöver klientmötena, och dem är ju också viktiga… men det är 

för mig ett stressande… 

 

 

Yttre och inre stress är något som några av informanterna nämner. De berättar att om det 

brister i planeringen eller blir missförstånd med möten tillsammans med andra aktörer där 

även klienten ska vara med. Då kan de känna av irritationen och det leder till att 

informanterna blir stressade. Informanterna pratar då om en inre stress. En informant sa: “jag 

kan känna hur stressen kommer inne i mig, jag kan känna mig väldigt arg och sådär och då får 

jag hålla... ja för att det inte ska gå ut över klienten”. 

Några av informanterna menar också att man med mer erfarenhet lär sig hantera sådant och att 

stressen då istället handlar om yttre omständigheter. En informant berättade: 

Det var svårare förr att veta hur man skulle hantera alla situationer och vad man kunde göra. Men med åren 

har jag lärt mig hur jag ska handskas med olika situationer. Nu beror min stress mer på yttre omständigheter 

som inte jag själv kan påverka. Det har jag lärt mig att så är det […] nu kan jag se att den inre stressen går att 

hantera på ett sätt som är bra för mig, som gör att det inte blir kaos utan att jag kan ha kontroll på situationen. 

Men de yttre omständigheterna som jag sa innan… de är mycket svårare och då kan jag verkligen uppleva 

stress mycket stress…  

 

 

En informant berättar att privata händelser kan skapa en upplevelse av inre stress. 

Informanten menar att man då kan känna stress över att hålla masken och inte visa klienterna 

att man själv går igenom en jobbig period. Informanten uttryckte sig genom att säga: 

[…] att verka okej medans min värld, inne, privat med skilsmässa och sånt där har rasat, jag har varit helt... 

så jag har gått sönder nästan, så har jag liksom gått och jobbat, träffat mina besök, jag fattar inte hur jag har 

gjort men det har tydligen fungerat, det här… hålla ihop sig 
 
 

En annan informant berättade att en anledning som gör att stress kan upplevas är att man själv 

är osäker i en situation. Man vet inte riktigt vad man ska göra. Informanten sa att: 

Ibland känner jag en stress som jag tror egentligen beror på mig, det är inget yttre som påverkar utan det är 

hur jag ser situationen… och det kan jag säga för att jag har jobbat så många år nu så att jag har märkt att jag 

ibland kanske… ja jag har ett ärende som verkligen är svårt att jag tänker, oj hur ska jag göra nu… då 

upplever jag stress inom mig för jag vill ju bara göra ett så bra arbete som möjligt. Men sen är det ju så att 
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som socialsekreterare eller ja social arbetare överlag så blir man aldrig färdiglärd, man lär sig mycket genom 

erfarenhet och man är duktig och bra på det man gör, men just det att man aldrig blir helt fullärd kan vara 

stressande för mig… för då kan det bli en sådan situation att jag inte vet vad som egentligen är bäst för min 

klient… men man är som tur är inte ensam, jag menar… man har ju sina kollegor också och man hjälps ju 

åt… 

 

 

Hantering 

Informant 1 beskrev hanteringen av stress som något som är beroende på individen. 

Informanten uttrycker att: “Jag tycker det är väldigt individ relaterat, hur jag väljer att hantera, 

för vi är olika människor, olika åldrar, olika kulturer, olika bakgrund.” 

Informant 1 forstätter med att uttrycka att det är något som man lär sig med åren och att 

hanteringen ser annorlunda ut nu mot vad det gjorde förut. Nu klarar informanten av att 

behålla lugnet som även smittas av på klienterna och på så sätt skapar en bättre miljö. 

Informant 2 uttrycker också vikten av erfarenhet men även att ta sig tid att planera. 

Informanten uttrycker följande: 

jag har lärt mig kan jag säga genom åren så att idag kan jag säga att när jag är stressad då sätter jag mig ner 

och så funderar jag över, jag ger mig den tiden, så att jag tar mig den tid när andra är på att ja jag 

återkommer, behöver sitta en stund och då så tittar jag på vad är det som ska göras och gör prioriteringslista 

och betar av det som ska göra och då får jag ner min stressnivå… 

 

 

Att sätta sig ner och fundera när man känner sig stressad är något fler av informanterna har 

som ett sätt för att hantera stressen. Informant 5 säger: ”Att vara egoist kan vara fördel om 

man vill minska känslan av stress, är man mer egoistiskt lagd bryr mig sig lite mindre om de 

problem man möter och lite mer om sig själv” Informanten berättade även att det är viktigt att 

kunna säga nej och uttryckte sig följande: ”En jätteviktig sak som jag lärt mig genom åren är 

det att man måste lära sig säga nej utan att motivera varför. Det är otroligt viktigt för den inre 

balansen”. 

Ytterligare så påpekas det av några informanter att man lär sig stresshantering med tiden. 

Informant 2 berättare följande: 

jag tycker jag är mycket bättre idag på att hantera stress, alltså att vara rationell, 

att kunna säga ifrån sortera ut och ta en annan dag eller så men ibland händer det och det kan jag känna själv 

att när jag stressar att jag blir lite otrevlig i tonen lite snäsig sådär och det är, känns inget bra för det är inte så 

att jag inte märker det, det märker jag direkt [...] när man är irriterad det är inte bra, det ska inte behöva vara 

sådana situationer, det ska inte behöva uppstå tycker jag så att man ska bli så stressad, men det gör ju det... 

 

 

Som informant 6 tog upp om att stress skapas när informanten inte hinner med sin planering 

och poängterar vid flera tillfällen att: ”För att inte känna mig stressad så planerar jag mina 

dagar, ser vad som behövs göras och vad jag kan hinna med”. Planering och struktur hjälper 

många av informanterna att inte känna sig stressade. En annan informant nämner att: ”Jag har 
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lärt mig med åren att avvärja stressen genom att ta itu med det jag ska göra och inte skjuta upp 

det till senare”. 

Informant 4 uttrycker vikten av att kunna skilja på olika roller för att kunna hantera stressen 

och uttrycker följande: 

hantera olika roller, att inte blanda ihop privatperson eller socialsekreterare… 

Dels följa lagen på jobbet dels ha sin egen privata sitt eget privata.. Nu skakar jag av mig mitt 

jobb och går hem och nu ska jag laga middag nu ska jag gå och träna eller att man tillåter sig 

själv att jag kan jobba på jobbet men hemma så är jag privat och de ska liksom inte … jobbet ska inte följa 

med hem… 

 

 

Att inte låta jobbet följa med hem poängterar fler informanter. En av dem berättar att det är 

viktigt att man är på jobbet när man är där och att man går hem när man slutar “det är inte bra 

att säga att man ska bara göra det eller det innan man går hem för dagen, utan när du slutar så 

går du hem...” 

Informant 3 menar att: ”Det handlar om engagemang, men jag gör det på arbetstid och jag ska 

också ha betalt för det jag gör, annars kan jag gå... de får betalt för engagemang, kvalitet, 

mycket jobbkapacitet, men jag gör det på arbetstid...” 

 

En informant har lärt sig att skilja på sina roller genom att tänka på sin klädsel. Informanten 

berättar att:  

När jag kommer till jobbet så hänger jag av mig mina ytterkläder och tar på mig ett par inneskor eller skor som 

jag bara använder där… Sen när jag går hem så tar jag av mig inneskorna och på med ytterkläderna och då är jag 

privatperson igen, det är som att lämna kvar rollen som socialsekreterare på jobbet… Det är en grej som kan vara 

bra att tänka på…  

 

 

En informant pratade en del om att ha balans i sitt eget liv och att det hjälper denne att hantera 

stress. Informanten uttryckte sig följande: 

Jobbar man med människor som är utsatta tror jag att det är väldigt viktigt att man själv är 

ganska strukturerad, att man har sitt skit, alla sina problem, att man har ganska bra koll på det för att man 

kommer ge sig in i andra människors ”skit” och de är bra att det inte liksom väcker massa jobbiga saker hos 

en själv och om de gör de att man klarar av o tänka okej de här är mitt och det kommer utav att den här 

människan väckte de där hos mig på grund av de, nu håller jag det tillbaka och så går jag in i de här utan att 

dra med mig mitt eget för det blir inge bra … och sen så tror jag att de är bra att man har ett privatliv som är 

ganska ordnat, de är ganska hanterbart de är okej..för man klarar nog inte att ha stök både på jobbet och 

hemma… när man ska hantera andras kaos är de ganska bra att ha koll på sitt eget kaos… 
 

En av våra informanter hanterade stress genom att medvetet hålla sig undan från att stanna på 

jobbet och sitta med kollegorna istället för att gå hem. Informanten tog även upp chefer och 

menade att: 

Man pratar om sådant man inte hunnit med, det är inte okej för en själv och för cheferna är det liksom bara 

socialt umgänge som är deras ansvar så att jag tycker att dåligt ledarskap kommer igen överallt där jag har 

jobbat i princip och det kan jag koppla till stress, chefer är stressade generellt, de ser inte, de rusar på, de har 
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inte beredskap att hantera saker, de har ingen dialog, och så fortsätter det i en ond cirkel och jag har alltid 

försökt hållit mig utanför sådana saker medvetet. 
 
 

Informant 1 berättar att det är väldigt viktigt att lyssna på människorna man möter och att det 

är ett sätt att hantera stress. Informanten anser att det både är roligt och givande att träffa 

människor och att man lär sig med tiden olika sätt att hantera stress, både sin egen men även 

klientens. Informanten berättar följande: 

lyssna, låta de prata, det här med vad ska jag säga? Ett sätt det är ju att låta dem prata och istället visa för dem 

att jag har förstått jag tar det på allvar och sen ge dem relevant och korrekt information tillexempel att jag 

verkligen önskar att du får bo där du vill bo men tyvärr här är det inte rätt plats egentligen men du kan få 

information om olika alternativ. 

 

 

Att man lär sig hantera stress har redan framkommit och en informant berättar att den kan 

hantera stressen annorlunda nu än förr och då på ett mycket bättre sätt. En informant säger att: 

”Om jag håller mig lugn så händer det att det smittar av sig… att jag själv inte går igång och 

det har jag lärt mig att man ska göra aaa men det är inte lätt ”. En annan informant pratar 

också om lugn och att man tillsammans med kollegor kan hjälpas åt för att minska stressen 

och berättar följande: 

Att skapa lugn för mina kollegor också… att det blir mindre stressigt för oss och mindre stress för 

klienterna… för våra klienter har ofta ett behov eller som vi säger omedelbara behov som behöver 

tillfredställas och att det ska gå fort… Vi alla här tjänar på om vi hjälper varandra, det blir lugnare för alla då, 

så ja… det är ju också ett sätt man kan hantera stress på. 

 

 

Svårigheter med hanteringen 

Det finns en del svårigheter i att hantera stress. Än en gång tas själva mötet upp som en orsak 

till stress. Informant 1 berättar att det kan vara stressande att möta en klient som är stressad 

över sin situation. Informanten menar att den hanterar en sådan situation genom att fundera; 

”okej vad gör jag, vad jag kan göra under rådande läge och det är att ge dem konkret 

information så här så här är de…”  

En annan informant menar att det är viktigt att man lär sig sätt som gör att man kan hantera 

stressen och sa: 

Man lär sig hur man hanterar vissa specifika stressituationer som kan upprepa sig, det är som verktyg du får 

genom åren. Upplever man stress på grund av organisationen lär man sig att det inte går att göra allt. Då 

hanterar man det med att tänka jag kan faktiskt inte göra något. Är det annan stress märker man att för att 

lösa det måste jag göra si eller så. Jag måste ta i… ja själva situationen, annars byggs det bara på... ja… jag 

menar att ett sätt att hantera stress är att ta tag i det… 
 

Informant 4 pratade en del om det som händer i kroppen och berättade följande: 

att ha stress är ju… det händer ju massa saker i kroppen man får så här adrenalin påslag man 
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får olika hormonnivåer som åker runt i kroppen… det är farligt att ha de i långa perioder för hög stress på 

jobbet… man hanterar de liksom inte… jag tycker inte man hanterar det, man lever igenom det, försöker 

överleva stressen [...] Jag vet inte hur man ska hantera den liksom… den hjälpen jag hade var att inte ta på sig 

för mycket, hålla distans… 
 

 

Två av informanterna berättar att en svårighet med att hantera stress är när det är väldigt 

mycket att göra och att det då är svårt att prioritera vad som ska göras. Den ena berättar 

följande; ”då informerar jag min chef att det här och det här kommer jag göra och det här 

hinner jag inte jag inte med så att du vet det”. Även den andra informanten vänder sig till 

chefen när det blir för mycket och näst intill omöjligt att hinna allt. Informanten sa: 

Ibland får man prata med sin chef, be dom prioritera åt mig för jag kan inte göra de… de är inte helt glasklart 

hur man ska göra.. man får inte aldrig prioritera bort något utan man ska bara prioritera 

saker hela tiden, vart början man då någonstans när alla är lika viktiga alla har liknande behov? 

 
 

Informant 6 uttryckte att: ”Svårigheten att hantera stressen uppkommer då jag inte får svar 

från de man behöver… Att man är beroende av andra i det fallet”. En annan informant 

berättade att ”Svårigheten med att hantera stress kan ligga i det att man måste ta itu med det 

som känns stressigt, kan vara en jobbig situation”. 

Informant 4 berättade om att det är svårt att hantera stressen när man inte arbetat så länge. 

Informanten menar att det är svårt att jobba med socialt arbete för att det är två skilda världar 

uttryckte; ”att inte ta med sig de hem, att inte känna att det är någon skillnad mellan oss… nej 

de är skit svår”. 

Informanten berättade följande: 

Vet inte hur man hanterar dubbelheten… kan vara svårt att hantera den typen av stress.. förhoppningsvis 

kommer man hem sen och kan släppa det, jag hade såna problem att hantera den här stressen att jag vaknade 

på nätterna första månaden jag jobbade på socialtjänsten.. mitt i natten kunde jag vakna […] Och de där 

pågår nog ganska ofta hos många att man tänker på jobbet privat liksom speciellt som ny socialsekreterare så 

är de skit jobbigt man vill ju absolut inte ha med sig jobbet hem… men asså gå och handla spendera 1200 kr 

på ett par jeans och dom är skit snygga och du förtjänar dom du har jobbat mycket och får din lön och 

äntligen ska jag handla dom där jeansen som jag vill och så gör du det på lunchen och så kommer du in på 

jobbet och så ser du att den klienten står i receptionen och du måste igenom receptionen för komma till ditt 

kontor och du ser att ajuste här kommer jag med  min kasse och jag har varit och handlat dyra kläder men 

klienten står där och har inte mat för dagen att se dom här skillnaderna… Fortfarande handlar de om en viss 

form av stress på dig för att eller på mig för att jag  går ju där med mina pengar. 

 

Att ha en chef som följer upp och tar sig tid till sina anställda är något som några informanter 

tar upp. Informant 4 menar att man kan behöva hjälp med sin stresshantering och sa: ”Det är 

viktigt att ha en chef som följer upp som ser tar sig tid och är tydlig och kan liksom guida 

dig... inom mitt arbete…” 

En informant menar att chefen måste finnas och hjälpa till att finna en bra struktur i arbetet. 

Det måste alltid gå att ha en dialog med sin chef och informanten sa att: ” Att kunna prata med 
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sin chef och känna stöd där är viktigt. Har det uppstått en situation som jag upplever som 

stressfylld kan jag behöva att min chef hjälper mig”. 

Krav är en komponent som gör att några informanter känner det svårt att hantera stress. En 

informant berättar att det är kraven som gör det svårt att hantera stress och uttryckte att: 

Det blev mer krav och när ska jag hinna? vad är de jag ska göra först..jag räcker inte till och den känslan är 

helt horribel och ha att man inte räcker till, till slut tar man bara slut man blir helt urholkad liksom… jag har 

ju aldrig trott på de här med utbrändhet liksom men jag har aldrig förstått vem är de som brinner ut liksom 

vad är de som händer då liksom jag har alltid haft en hög kapacitet o jobba liksom, plugga och jobba 

samtidigt… helt plötsligt så fanns de det började kännas de finns inte så mycket kvar av mig hur mycket ska 

jag orka ge… de var så de va..man orkar inte ge efter ett tag… och då tar man slut och söker sig till en annan 

arbetsplats… 

 

En annan informant menar att det är mycket krav som följer med i rollen som 

socialsekreterare. Det är enligt informanten krav från sig själv, krav från kollegor och krav 

från klinter. Informanten sa att: 

 

Det är så mycket krav, men så är det ju, jag ska hinna det och det och helst lite till för att alla ska bli nöjda… 

men då får man stanna upp och tänka jaja det är alla dessa krav, men jag hanterar dem genom att tänka att jag 

försöker göra alla nöjda, men också mig själv… för så kan jag känna, kanske för att jag jobbat så länge som 

jag har, men att jag ska göra andra nöjda och uppfylla allt möjligt, men jag måste tänka på mig själv också, 

för känner jag att kraven tar över mig… då fungerar det inte, det håller inte i längden att känna alla krav 

från… men det är svårt, det är det, det är inte lätt att hantera… 

 

Informant 2 berättar om att det kan vara svårt att hantera stress för stunden men att det är bra 

om man kan tänka tillbaka på någon annan situation som man klarade att hantera förut och 

jämföra med den: ”[…] allt är ju relativt, så jag jämför och tänker på det, och ja, då är ju 

allting bättre, så vad det än är så är det bättre så det är något som liksom jag tänker på men 

idag lider jag inte av det…”  

En annan informant berättar att det är svårt att hantera stress ibland eftersom man kanske inte 

alltid tänker på det. Informanten uttryckte följande: 

Om jag ska svara på vad som är svårt med att hantera stress så är det att man ibland är så inne i sitt jobb att 

man kanske inte tänker att oj vad mycket jag gör nu… det blir ju så att när man jobbar på så ser man kanske 

inte riktigt stressen alltid, utan det kan vara först när du kommer hem… och det är något som jag tycker är 

svårt, för då kanske stressen kommer över mig när jag är hemma… då kan jag tänka att jag måste få det och 

det gjort direkt imorgon, och då blir det ett stressmoment som är svårt för mig att hantera. För när jag är 

hemma vill jag ju bara vara hemma och inte känna stress över jobbet, då vill jag ha ro, det låter lite roligt när 

jag säger det, men ni förstår… 

 

Informant 4 berättar att viss stress kan man inte göra något åt för att det alltid kommer i 

samma mängd och att det gör det svårt att hantera stressen. Informanter berättar följande: 

När det kommer till handläggningen… den stressen kan man inte göra något åt för det kommer alltid samma 

mängd, minst samma mängd handläggningar eller ärenden och det kan man inte göra någonting, där får man 

försöka tänka jag har… enligt våra verksamhetsplan så har man 8 handläggningsdagar och då får man 

försöka hålla sig inom den juridiska gränsen och inte ååh vad bra jag skulle vara om jag gör det här väldigt 

snabbt, för då bränner man ut sig själv och då blir man så stressad så att man inte hinner varva ner liksom så 

man måste liksom försöka hålla sig till de faktiska ramar som finns men det är svårt… 
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Återhämtning 

Återhämtning är något som alla informanter ansåg var en viktig del av arbetet. Alla hade 

någon strategi, men vad man gjorde varierade från person till person. Informant 1 berättade 

om en meditation som denne hade och använde sig av: 

Jaaa…. Ja dels så kör jag och har föreläst för mina kollegor något som jag hittat på själv 

det är min mini meditation… Och det vet jag för de behöver man på det här jobbet [...] Och jag har själv 

hittat på kort mini meditation, de behöver inte vara mer än 10 minuter en kvart. Kort och enkelt, sätt dig i ett 

rum, stäng dörren sätt på rött ljus, skriv att du ej vill störd 10 minuter, öppna fönster, frisk luft sätt dig väldigt 

bekvämt avslappnad situation så där med händerna på knäna och ta minst 10 till 20 djupa andetag så att du 

verkligen slappnar av både i kroppen axlarna nacken och tänk på någonting, du kan lyssna på musik...eller 

vad är det som du vet hjälper dig att varva ner, det kan ju bara vara att titta ut och det är vackert väder och sol 

o så där eller buskar och blommor eller vad du har för egen sätt o varva ner… 

 

Informant 1 fortsätter med att berättade om att det även är avslappnande att lyssna på musik 

eller läsa. Informanten sa: “Vi försöker upptäcka oss själva hela tiden, vem vi är vilka vi är 

och med erfarenhet och samspel med andra människor så tror jag att varje erfarenhet bra eller 

dålig gör en stark”. En annan informant tyckte också om att slappna av ibland på jobbet om 

det var stressigt och tittar på blommor som fanns i rummet. Det var något som var 

avkopplande för informanten. 

     Samtliga informanter pratade om hur viktig fritiden är. Att det är på fritiden som de hämtar 

nya krafter. Informant 4 uttryckte att: ”Det är viktigt att ha en meningsfull fritid, tycka om sitt 

eget liv... jag kommer alltid prioritera mig själv före alla andra.. måste tycka att jag är 

viktigare än mina klienter”. 

Informant 3 var inne på samma linje, att fritiden är viktig. För denne var tiden dyrbar och 

särskilt när det var fredag och dags för ledighet. Informanten berättade att: “på eftermiddagen 

efter lunch, att jag känner att jag samlar ihop veckan och får koll och sen yes nu lägger jag 

resten åt sidan, nu går jag… 

 

Några informanter ansåg även att det var viktigt att gå från jobbet när man ska, informant 4 

berättade följande: 

Även om du inte gör något hemma så gå hem… gör något annat bara stick från jobbet..de får ligga tills 

imorgon liksom..men de var svårt det är svårt[...]...Jag kommer gå från jobbet en viss tid och jag kommer inte 

vara kvar då ska jag gå och träna då har jag hela kvällen på mig att göra egna saker. Och jag får vara 

privatperson, låter jättedumt att säga att jag får göra saker som privatperson och tycka om sig själv även fast 

man inte hinner med sitt jobb men de är lite så här überkrav på sig själv som man har som jag har ibland… 

och då hjälper de att ha aktiviteter som man gör..man ska bort från jobbet.. 
 

 

Informant 3 anser att man ska göra det man ska på jobbet och sedan gå hem och berättade att: 
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nåt som jag har märkt är att jag har haft kollegor som har gjort ingenting, varit 
superstressade och varit sjukskrivna, jag arbetar mycket, är aldrig stressad, för maximalt gjort 

jämt, men jag gör allting bara på arbetstid… 

 

 

Att lämna jobbet kvar när man går hem är något som samtliga informanter försöker att göra. 

Informant 1 menar att det inte alltid är enkelt och uttryckte sig följande: 

när du har gått härifrån ska du försöka radera allting här uppe om du kan, jag vet att det inte är lätt men 

försök att och sen när du är hemma ska du försöka vara hemma och men det är en självklart att det kommer 

upp ärenden som berör så starkt att man kan inte de ... 

 

 

Även aktiviteter var viktigt får några informanter. En informant berättade att denne hanterade 

stressen bäst genom att gå ut i skogen och jogga i en halvtimme eller timme, det var ett sätt att 

rensa tankarna för personen. Informanten berättade att: ”jag tycker det är skönt med frisk luft, 

att bara stänga av och jogga, det är avkopplande för mig”. Ytterligare en av informanterna 

gillade att träna och brukade gå till ett gym efter jobbet. En annan informant brukade ibland 

gå på någon konsert eller bio för att koppla av och komma “ifrån”. Informant 6 uttryckte sig 

att: ”Det är vikigt att återhämta sig… jag kopplar av, stänger av/sluter mig i min egen 

bubbla… varken hör eller ser något… För mig handlar det om att tömma skallen helt”. 

Informant 2 återhämtade sig bäst genom att ibland åka iväg till sin sommarstuga, där det 

varken fanns el eller vatten. Informanten sa att: 

Om man tänker, jag är som ni kanske upptäckt pratglad, ingen avstängningsknapp, jag är 

väldigt social och sen har jag den här andra sidan, och det beror på mitt jobb, stressen tror jag 

och sådär, pulsen på något sätt [...]alltså ja…så… jag behöver den tiden, den är helig för mig, där fyller jag, 

laddar mina batterier och kommer till ro, så det är min återhämtning 
 

 

En informant berättade att man hittar bra återhämtningsstrategier med tiden. Informanten 

brukade gå på afterwork med sina vänner för att koppla av och tänka på annat än jobbet. Det 

skedde några dagar i veckan och informanten kände tillslut att det inte kändes bra. 

Informanten sa att: 

då började jag träna istället, mycket sundare, afterwork ibland men inte alls lika ofta…få upp alla positiva 

hormoner… så springer man av sig så får man skön och matt sen i kroppen, det funkar mycket bättre.. och att 

jag hittade ett sätt att ha distans till mitt jobb, jag får vara bra även fast jag inte hinner allt på jobbet, jag har 

tagit större hjälp av mina kollegor och jag har insett att  dom hinner ju inte med allt utan dom håller bara 

käften om allt dom inte hinner  med… När vi började prata om de så ingås vi att vi alla har de likadant… 

kommit upp att vi kollektivt har gjort saker, som att vi ska inte jobba övertid och vi gör lite friskvårdsgrejer 

tillsammans… men för mig personligen har träningen betytt jätte mycket… 

 

Informant 5 pratade om att man måste ta tid till sig själv och att man utöver sin yrkesroll är en 

helt vanlig människa. Informanten hade själv läst om återhämtning och ansåg att det är något 

som alla behöver oavsett med vad man arbetar med och berättade: 

Man måste återhämta sig på fritiden och göra saker som man tycker om för att… ja man samlar energi. Det är 

viktigt… att man återhämtar sig så den brinnande lågan i ens inre inte slocknar… försvinner… jag brukar 
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säga att det är viktigt att hålla den brinnande lågan vid liv… Så tror jag det är, återhämtning gör så att 

stressen inte tar över och bränner ut dig… förstår ni… vi är socialsekreterare men också människor, som alla 

andra och behöver ha kul och göra saker som är roliga eller avkopplande… Kanske inte tänka så mycket, 

utan mest bara vara sig själv. För att trivas på jobbet, så är det bra om man trivs med sig själv, och jag känner 

att när jag avsätter tid för återhämtning hinner jag vara bara mig. 

 

 

Sammanfattande kommentarer 

Utifrån intervjuerna har vi fått ett resultat som visar att det kan vara ett stressfullt arbete att 

vara socialsekreterare. Men en av informanterna uttrycker att stressen inte bara är negativ utan 

ser det också som något positivt. En annan informant berättade att det handlar om att hantera 

stressen för att den inte ska ses som något negativt och farligt.  

     Några informanter tar upp att stressen både handlar om yttre och inre omständigheter. Där 

de yttre är sådant som informanterna inte kan styra över. Hanteringen av stress påverkas även 

av erfarenhet. Många informanter har lång arbetserfarenhet och berättar att man lär sig med 

tiden att bli bättre på att hantera stress. Den informant som inte har så lång erfarenhet 

upplever ofta stress och känner höga krav. Informanten pratade om att vara en god 

socialsekreterare men att det inte alltid går och att det är ett stressmoment. De mer erfarna 

informanterna ger en bild av att de vet och har förstått att man inte kan göra så mycket som 

man skulle vilja önska. De sätter inte så höga krav på sig själva. Samtliga informanter anser 

att det är viktigt att ha sätt för att hantera stressen. Precis som själva upplevelsen av stress 

skiljer sig även hanteringen åt. Några informanter tar tag i situationen direkt, andra pratar med 

sin chef. 

     Flera informanter pratar om organisationen och att den för med sig begränsningar såsom 

resurser och tid. Det skapar en del frustation hos en del av informanterna, men samtidigt 

förstår de att det finns begränsningar och att de inte har mandat eller juridiskt stöd att hjälpa 

klinter på det sätt som informanterna önskar. 

     Det är viktigt för våra informanter att känna att man gör ett bra jobb för att minska stress. 

De framkommer att det är viktigt att känna sig tillräcklig och känna mening i det man gör. En 

informant menar att det skapar stress att känna att man inte hinner hjälpa alla.  

     Alla informanter anser att det är viktigt med återhämtning och uttrycker flera olika sätt för 

att återhämta sig. Några informanter tränar, en annan informant åker iväg till sitt 

sommarställe, medan andra informanter lyssnar på musik och kopplar av genom att läsa. En 

informant tycker om att meditera för att finna lugn. Flera informanter pratade mycket om att 

återhämtning ger dig en chans att ta hand om dig själv. Att få vara sig själv, den man är 

bortom sin yrkesroll.  
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Analys 

I det här avsnittet kommer vi presentera vår analys. Vi kommer göra det utifrån tre 

framträdande teman som vi kunde läsa ut utifrån de teman vi hade i redovisningen av 

resultaten: när och i vilka situationer informanterna upplever stress, hur stressen hanteras samt 

återhämtning. Av de teman vi använde oss utav kunde vi se att informanterna tog upp fler 

begrepp som vi ansåg vara viktiga. På grund av det såg vi det intressant att analysera 

begreppen strukturella betingelser, tid och krav och meningsfullhet.  

Vi kommer att analysera materialet utifrån teori och tidigare forskning. Varför vi valt båda  

delarna är på grund av att vi anser att både teori och tidigare forskning är relevant och 

passande att använda i analysen. 

 

Strukturella betingelser 

Vi har utifrån resultatet av vår empiri förstått att mycket av den upplevda stressen beror på 

organisation. Samtliga informanter berättade om de olika svårigheterna som uppstår och som 

skapar stress. De menar att det i sin tur beror på organisationen och inte på socialsekreterarna 

själva. Informanterna menar att organisationen har brister såsom resurser och förutsättningar. 

En informant uttrycker specifikt att det är organisationen det är fel på, det saknas ibland 

utrymme för att göra ett bra arbete med klienterna. Informanten menar att det är dåliga 

förutsättningar och inte dåliga socialsekreterare då det händer mycket men finns lite resurser. 

Den rapport som arbetsmiljöverket gjorde mellan 2004-2006 visar att socialarbetare ofta har 

hög arbetsbelastning och psykiska påfrestningar i arbetet. Många socialarbetare upplever då 

stress just på grund av den höga arbetsbelastningen och de begränsade resurser som finns. De 

begränsade resurserna förhindrar även socialarbetare från att leva upp till alla förväntningar 

som finns till socialtjänstlagen och på sociala insatser (Arbetsmiljöverket, Rapport 2007:5). 

     Några av våra informanter menar att många har förväntningar på vad socialtjänsten kan 

göra, det är både klienter och andra aktörer. Det beror enligt en informant på att socialtjänsten 

är det yttersta skyddsnätet. Det är något som samtliga informanter kan uppleva som ett 

stressmoment. De vill gärna hjälpa till men de kan inte då de inte har tillräckligt med resurser 

för att leva upp till dessa förväntningar. Två informanter berättade om bostäder som ett 

exempel på att ta över ärenden från andra aktörer. De menade att de gärna ville hjälpa men 

kunde inte på grund av att det inte finns tillräckligt med resurser och få lediga bostäder. Den 
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ena informanten menade att man får olika uppdrag från andra aktörer men att man saknar 

mandat för att utföra dem. 

      Flera informanter menar att stressen ofta kommer utifrån. Att den upplevda stressen 

handlar om makt och hur organisationen är organiserad och att det brister i arbetsbelastningen. 

Här ser vi en tydlig koppling till Stewart Collins artikel i Brittish Journal of Social Work, där 

det beskrivs att socialt arbete är ett krävande jobb. Collins menar att individer ofta arbetar 

inom lagstadgade organisationer som i sin tur är föremål för täta byten av politik och praxis 

men också begränsningar av resurser (Collins, 2007 s.1773). Vidare så framkommer det att 

personal på brittiska socialtjänster känner ett missnöje med organisationen (a.a. s.1174). 

Genom det kan vi se att det inte endast är i Sverige som socialsekreterare påpekar brister inom 

organisationen. 

 

Tid och krav 

Att jobba med människor skapar stress för några av våra informanter. En av våra informanter 

berättar att alla behov som finns skapar stress för att man vill vara en god socialsekreterare. 

Informanten menar att tiden inte alltid räcker till för att kunna göra ett bra och rättvist arbete, 

det arbete som klienten faktiskt har rätt till. Det är enligt de flesta informanterna en brist i 

organisationen. En informant nämner att det ibland kan bildas högar av ärenden som måste 

gås igenom. En annan av våra mer erfarna klienter har genom åren förstått att man inte hinner 

göra allt som man vill göra och sänker ibland därför sin ambitionsnivå och sina krav på sig 

själv. Robert Karasek och Töres Theorell har tillsammans utvecklat en krav/kontroll modell 

som ser till relationen mellan krav och kontroll i arbetssituationer och om det leder till negativ 

eller positiv stress (Theorell & Karasek, 1990, s.84). Vi kan se att flera socialsekreterare 

känner att de har krav på sig att göra ett så gott arbete det kan och att det kan leda till negativ 

stress. En informant uttrycker att det ibland är svårt att nå upp till sina egna krav och att det 

orsaker väldigt mycket stress. Det här menar Karasek och Theorell att stress uppstår vid de 

tillfällen då individen har större krav på sig själv än vad de har kontroll. Det är krav som 

arbetsbelastning eller tidsbrist. Kontroll definieras som egenkontroll och utveckling (a.a. 

s.85). Två av våra informanter tar upp att de vänder sig till sin chef då de känner att tiden inte 

räcker till. En informant berättade att det kan vara om att man behöver hjälp för att prioritera 

vad man måste göra först av allt arbete som ska göras. Krav/kontroll modellen innefattar även 

socialt stöd, det vill säga att få stöd från sin chef. Det är en av de viktigaste faktorerna för att 

motverka stress (a.a. s. 91). Den andra informanten brukar vända sig till chefen och berätta 

vad som kommer att hinnas med och vad som tiden inte räcker till för. Båda känner ett det är 
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viktigt att få stöd från sin chef, men den ena informanten påpekar också att det är viktigt att 

man kan prata med sina kollegor och vända sig till dem. Det beskriver även Karasek och 

Tehorell, om man behöver emotionellt stöd kan man vända sig till sina kollegor och att det är 

viktigt för att jämna ut obalansen mellan krav och kontroll (a.a. s.91). 

     En informant menade att det är viktigt att ha ordning på sitt eget liv. Att ha kontroll på sitt 

privatliv så att man inte blandar ihop det med svårigheter som klienter har. Stewart Collins 

beskriver att det är viktigt för socialarbetare att de är medvetna om sina styrkor och svagheter. 

Att man måste ha kunskap och förståelse för de olika komponenterna som stress innebär 

(Collins, 2007, s.1188). 

     Att ha ordning och kontroll på sitt liv som samtliga informanter anser är viktigt får de 

genom att återhämta sig. Det menar även Bjurvald som skriver att det är betydelsefullt för vårt 

välmående att skapa en balans mellan arbetslivet och livet i övrigt (2005, s.49). Det får våra 

informanter genom att på olika sätt återhämta sig, alltifrån träning till meditation. 

     I Pia Thams kom i sin studie fram till att höga krav är det som socialsekreterare beskriver 

som höga både vad gäller arbetsbelastning men även svårighetsgrad (Tham, 2008, s.58). Ett 

av de resultat som var mest framträdande är de höga krav som socialsekreteraren beskriver 

som höga både vad gäller arbetsbelastning men även svårighetsgraden i arbetet. Vi har kunnat 

urskilja i vårt resultat att några av socialsekreterarna känner att arbetsbelastningen är hög och 

en av våra informanter berättar att det är svårt med socialt arbete då man måste ta hänsyn till 

alla lagar vilket ibland är väldigt begräsande enligt den personen. Som socialsekreterare kan 

man inte alltid göra som man själv vill utan att ta hänsyn till de olika lagarna. 

 

Meningsfullhet 

Flera informanter pratar om att känna att man gör nytta på arbetet. De vill känna att de utför 

ett meningsfullt arbete som är hanterbart. Vi har sett att det främst är de med kortare 

erfarenhet som ser det extra viktigt att känna meningsfullhet på arbetet. En informant berättar 

att de nyare kollegorna kan känna frustration för att de inte känner sig tillräckliga och att man 

på ett sätt jobbar under sin egen förmåga. Här ser vi likheter till Aron Antonovsky och det han 

skriver om KASAM.  Begreppet består av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 2005, s.43-45). Begriplighet handlar om att individen upplever information som 

tydlig och att den hänger samman och inte är kaotisk och svårförståelig (a.a. s.44). Det har vi 

kunnat se som en viktig del för våra informanter. Många av dem har uttryckt att struktur är 

viktigt och en informant uttrycker specifikt att det är viktigt med struktur och att veta vad som 

ska göras och att det finns personer runtomkring som kan svara på frågor. Flera informanter 
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uttryckte att arbetet är svårt om de kände att någonting var kaotiskt eller svårförståeligt. Det 

andra begreppet som Antonovsky skriver om är hanterbarhet. Det handlar om resurser för att 

individen ska kunna hantera de krav som kan uppstå. Det kan under individens kontroll, men 

även utanför och kontrolleras då av andra behöriga som individen litar på (a.a. s 45). En 

informant pratade om att ha sitt liv ordnat, både privat och arbetsrelaterat och att det är ett sätt 

att hantera olika situationer. Den sista komponenten i KASAM är meningsfullhet, som tar upp 

vikten av att vara delaktig i egna processer och erfarenheter. Meningsfullhet beskrivs även 

som en motivations komponent (a.a. s.45). Några informanter berättar att det är viktigt för 

dem att känna att arbetet är meningsfullt. De vill göra rätt för sig och hjälpa klienterna de 

möter. Flera informanter menar att det är påfrestande att känna sig otillräcklig. En informant 

uttryckte en gång om vikten att vara en god socialarbetare och fortsatte med att förklara att det 

var viktigt för personen själv att känna att den kunde hjälpa klienter. 

KASAM handlar om faktorer som främjar hälsan hos individer, ”friskfaktorer” som 

Antonovsky kallar det (Levi, 2002, s.24). Som vi skrivit ovan har vi kunnat se KASAM’s 

komponenter hos våra informanter. 

     Utöver det kan vi koppla stressen hos våra informanter till coping. Stewart Collins menar 

att det finns ett brett utbud av skydd som hjälper en individ att minska upplevelsen av stress, 

det är copingfärdigheter, socialt stöd, god självkänsla, motståndskraft, härdighet och personlig 

kontroll (Collins, 2007, s.1176). Samtliga informanter uttrycker på något sätt att det är viktigt 

för dem med god självkänsla, att de är nöjda över sig själva och med arbetet de utför. Några 

informanter uttrycker även vikten av stöd från kollegor, att man kan prata med varandra. Men 

också hjälpa varandra när man behöver stöd i vissa situationer. Informanterna påpekar ofta 

vikten av att ha kontroll över sin arbetssituation och sitt inre. Lazarus och Folkman (1984, s. 

141) definierar coping som beständigt kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att 

hantera yttre och/eller inre krav som är ansträngande eller överskrider individens resurser. De 

beskriver också att det finns problemfokuserad och emotionsfokuserad coping. Den första 

riktar sig mot att lösa yttre stressvållade händelser och att individen då aktivt försöker finna 

lösningar för att minska upplevelsen av stress. Den andra handlar om att reglera de 

känslomässiga reaktionerna på den stressvållande händelsen (a.a. s.152-154). Under 

intervjuerna förstod vi att våra informanter använder coping för att hantera sin stress. 

Informanterna har alla sina olika strategier för att hantera stressen. Hanteringen av stress är 

inget som sker omedvetet utan något som våra informanter var väl medvetna om. Några 

informanter hanterade sin stress med att ta itu med det som orsakade stressen på en gång. 
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Andra frågade chefen om råd och en annan informant visste själv hur denne skulle hantera 

stress, och gjorde det genom att arbeta effektivt och få mycket gjort. 

     Weiseth & Mehlum (1997, s.21) beskriver två bedömningsprocesser. Den ena handlar om 

hur individen uppskattar graden av hot i en påfrestning och jämför det med tidigare 

erfarenheter och dess konsekvenser. Den andra bedömningsprocessen handlar om vilka 

handlingar som individen kan se är möjliga och vilket resultat det kan leda till (a.a. s.21).  De 

menar även att en framgångsrik bemästring ger en upplevelse av kontroll, vilket är 

betydelsefullt för individen på så sätt att det kan motivera individen att söka olika lösningar 

och vägar som bidrar till mognad (a.a. s.22). Vi har sett att informanterna som har lång 

erfarenhet har ganska enkelt för sig att hantera stress och upplever det inte på samma sätt som 

socialsekreterare med kortare arbetserfarenhet. Informanterna har mer kunskap om hur det ska 

handskas med sin stress och på så sätt upplever de inte stress i lika stor utsträckning. Snare att 

det kan vara positivt för dem då det vet att saker och ting ofta slutat bra och att dem själva 

växt av det.  Några informanter känner sig mer säkra med åren och enklare kan ta beslut om 

att skjuta upp till exempel möten eller säga nej till saker en dag och göra det en annan. 
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Diskussion 

Här nedan kommer vi att sammanfatta det vi har kommit fram till vår studie och generellt 

vilka svar vi fått på våra frågeställningar. 

     Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare upplever och hanterar stress och 

samt vilka återhämtningsstrategier de använder sig av. Det som vi fick fram genom vår studie 

är att stress är något som många socialsekreterare på något sätt kan uppleva. Samtidigt som 

den inte enbart behöver vara negativ utan att den för en del socialsekreterare kan vara positiv. 

Vi har genom våra informanters berättelser förstått att stress är väldigt individuellt. Man 

måste se till varje individ, då de kan uppleva en stressituation på helt skilda sätt. 

I den andra frågeställningen gällande hantering av stress har vi via informanternas svar kunnat 

se att de flesta hanterar sin stress medvetet genom att försöka planera sin tid och att vara 

strukturerade. Det framkom även att de socialsekreterare som hade lång arbetserfarenhet hade 

lättare för sig att hantera stressade situationer än vad de andra hade. 

Den tredje och sista frågeställningen som handlade om återhämtning visade att återhämtning 

är något som samtliga informanter tycker är viktigt och att det är något som de gör medvetet. 

Socialsekreterarna var väl medvetna om återhämtningens syfte. Det framkom tydligt att även 

återhämtning är väldigt individuellt, att informanterna hade olika sätt för att koppla av. Men 

att det var mycket betydelsefullt uttryckte alla våra informanter. 

     Vi har med denna uppsats velat belysa hur socialsekreterare upplever och hanterar stress 

samt vilka återhämtningsstrategier som de använder sig av. Med hjälp av intervjuer kunde vi 

få med deras egen syn på sitt arbete som vi har tyckts saknas i utbildningen. Det framkom 

tydligt att stress är något som är individuellt och att hanteringen av stressen och 

återhämtningen ser olika ut från person till person.  

Vi gick båda in med en förförståelse om att socialt arbete är ett stressfyllt arbete som 

kräver att man får tid för återhämtning. Något som alla informanter menade var att det är 

viktigt att släppa arbetet, att få vara privat, för att kunna återhämta sig. Men det är något som 

har visat sig vara mycket svårt. En del av informanterna menar att man lär sig hantera det med 

tiden medan andra menar att det bara är något man lär sig att leva med. Vi kan se svårigheter 

med att undvika stress och förstår att erfarenhet är något som hjälper en att klara av det.  

Vi kan inte dra någon slutsats att alla socialsekreterare tycker att socialt arbete är ett 

stressfullt jobb. Stress är individuellt och det handlar om hur man hanterar den. Men att 

organisationen skapar stress är något som vi kan fastställa då samtliga informanter har pratat 

om det under intervjuerna. Vi kan se att socialsekreterarna känner sig begränsade av 

organisationen och de brister som finns inom den, bland annat tid, resurser och 
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förutsättningar. Vi tänker att man borde arbeta med att försöka förbättra socialsekreterarnas 

förutsättningar för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt med dem de möter. Vi tror det 

kan vara svårt att förbättra socialtjänstens resurser då det handlar om hela den Svenska 

välfärden och att det då är chefer och främst politiker som styr. Men däremot ser vi gärna en 

förändring vad gäller tidsaspekten. Flera av våra informanter menar att tiden är en orsak till 

upplevelsen av stress. Socialsekreterarna har många ärenden som måste göras och där tiden 

begränsar deras arbete. Eftersom det är människor man arbetar med så kan man inte bara 

prioritera bort ett ärende, som några av våra informanter berättade. Det kan öka stressen hos 

socialsekreterare att inte kunna hjälpa alla på en gång. Kanske om tiden och 

arbetsbelastningen såg ut på ett annat sätt skulle det då minska känslan av stress och bli mer 

hanterbart? Ja förmodligen skulle det se annorlunda ut. Vi har frågat oss hur man skulle kunna 

ändra på det utan att komma fram till något bra svar. 

Vad gäller återhämtning kan vi se att det är något som samtliga informanter är väl 

medvetna om. De använde olika sätt för att koppla av från sitt arbete. Precis som stress ter sig 

återhämtning individuellt. Återhämtning är som vi läst en otroligt viktig del av en människas 

liv för att minska känslan av stress. Likväl som kroppen behöver vila så behöver psyket också 

koppla av. Som socialsekreterare har man på ett sätt ett krävande jobb eftersom man arbetar 

med människor hela tiden som har olika svårigheter. Att sedan gå hem till sitt och vara 

privatperson är en svårighet som några informanter har pratat om. Just därför är det viktigt att 

återhämta sig. Vi menar att det inte är nyttigt för en själv att ta med sig jobbet hem varje dag. 

Det är inte alltid enkelt, men att vara privat hemma och socialsekreterar på arbetet är viktigt. 

Både för sig själv men också för klienten. Flera informanter uttryckte att det var en svårighet. 

Vi har sett av resultatet att de med längre erfarenhet lättare kan skilja på yrkesrollen och 

privatlivet. Vi tänker att erfarenhet får en individ att växa, bli mer självsäker i det man gör och 

skapa distans. Det blir inte bättre av att man tar med sig jobbet och stressen hem, vem hjälper 

det? Vi menar att om man kan återhämta sig på fritiden och vara på arbetet när man är där, gör 

man ett bättre jobb. Då menar vi inte att personer som inte återhämtar sig är sämre på att 

utföra sina arbetsuppgifter, utan att det är bra för en egens skull på lång sikt att själv må bra 

och känna lugn. 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att det är viktigt att vara medveten om sig själv och att inte 

tappa bort sig själv i arbetet med andra människor. Flera informanter menar att man måste ha 

kontroll över sitt eget liv. Av resultatet har vi sett att det handlar om en medvetenhet. Att välja 

gå från sitt arbete i tid, att försöka släppa rollen som socialsekreterare när man kommer hem 

och bara vara sig själv. Vi tänker att man måste prata mer om stress och inte bara negativ 
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stress. Vi ser att mycket handlar om hur man hanterar stressen och att man kan minska mycket 

av sin stress genom att vara medveten om olika sätt att hantera den. Flera informanter menar 

just det att om man är medveten om stressen och hur man hanterar den så är stress inte farligt.  

Att det finns två sidor av stress är något som vi fått med oss tack vare resultatet. Där kan 

man se att stress kan vara negativ och påfrestande för individen. Men en viktig aspekt är att 

tänka på att det beror på hur man hanterar den. Individen själv kan göra mycket för att minska 

stressen och genom det minska risken för att bli utbränd.  

Stress är inte bara dåligt. Det kan som vi har sett också vara bra. Det kan ge lite extra 

arbetsglöd och lite mer kraft för att klara av att möta människor som befinner sig i svåra 

situationer. Vi hade gärna sett att man pratade mer om positiv stress. Det handlar på ett sätt 

om inställning. Det är inte alltid lätt att hantera stress. Men det är, som våra informanter 

berättar något man lär sig med åren. Om man pratade mer om positiv stress och återhämtning 

anser vi att det hade varit till hjälp för socialsekreterarna. Det kan hjälpa dem att hitta verktyg 

som gör att de får nya sätt att se stress på och främst tankar om hur man kan hantera stress.  

     I det inledande stadiet av vår studie när vi formulerade vårt syfte hade vi en bild av att det 

ofta kan vara stressigt att arbeta som socialsekreterare. Det har att göra med vår förförståelse 

som sa att det ofta uppstår stressiga situationer och att det kan vara svårt att hantera den 

stressen eftersom det är andra människor man jobbar med och vill hjälpa. Vi tänkte i början att 

stressen som uppstod mest var negativ. Men efter våra intervjuer och allt vi läst, böcker och 

forskning med mera, så inser vi att det inte alltid handlar om negativ stress, utan att den 

istället kan vara positiv. En viktig aspekt som vi upptäckte var hur individuell stress är. Vi 

förstod innan vi började arbeta med uppsatsen att vi skulle komma fram till många olika 

komponenter. Men vi tänkte aldrig på hur olika sätt en människa kan uppleva en situation som 

stressfull eller inte. Som blivande socionomer har det vara väldigt betydelsefullt för oss att 

göra den här uppsatsen. Att få reflektera kring och få tankar om hur stress kan te sig på en 

socialtjänst. Kanske främst att socialsekreterarna trivs på sitt jobb och gör så gott de kan. 

Stressen är ingenting som påverkar negativ i längden, så länge man tar hand om den och ger 

sig tid för återhämtning, något som vi under studiens gång alltid ansett är viktigt. 
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Vidare forskning 

Under arbetet med vår C-uppsats har vi sett att det inte finns så mycket forskat om kring just 

stress kopplat till återhämtning. Det finns väldigt mycket forskat kring återhämtning och 

fysisk aktivitet. Vi anser att det är ett viktigt forskningsområde att fokusera på återhämtning 

när man pratar om stress. Dagens forskning handlar mycket om både positiv och negativ 

stress, kanske främst det sistnämnda. Vi tror att det är något som inte bara socialarbetare 

skulle ha nytta av att förstå vikten av hur man kan minska stress med återhämtning, utan det 

är något som alla yrkesroller kan ta till sig. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Inledning 

Vi inleder med att presenterar oss. 

Innan vi påbörjar intervjun överlämnar vi formuläret med samtycke. Där informerar vi om att 

respondenterna kommer att avidentifieras och att intervjumaterialet kommer att användas 

endast till uppsatsen.  

Ytterligare frågor kommer besvaras på plats.  

Vi kommer att ge bakgrundsinformation till uppsatsen och förklara syftet med intervjun. 

Intervjun beräknas ta ungefär 60 minuter. 

 

Öppningsfråga 

Population 

Information om respondenten. (Namn, ålder, examensår, arbetslivserfarenhet och 

yrkesbefattning) 

 

Tema 1. Upplevelse av stress 

I vilka situationer upplever du stress? 

– På vilket sätt? 

 

Tema 2. Hur hanteras stressen 

Hur hanterar du stressen? 

Finns det några svårigheter med att hantera stressen? 

– Vilka? 

 

Tema 3. Återhämtning 

Återhämtning har visat sig vara viktigt för att minska känslan av stress. 

Vad gör du för att återhämta dig? 

Anser du att det är viktigt att avsätta tid för återhämtning? 

– När, var, hur? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter vid Ersta Sköndal Högskola. Under våren 2012 kommer vi att 

skriva C-uppsats. Uppsatsen kommer att handla om hur socialarbetare upplever och hanterar 

stress.  

Vi är intresserade av att intervjua någon av er, helst någon med några års erfarenhet.  

Det skulle vara lärorikt och betydelsefullt för vår uppsats att träffa dig. Man pratar ofta om att 

socialarbetare kan ha ansträngda och stressfyllda arbetssituationer. Det är något som väckt 

stort intresse hos oss som är blivande socialarbetare. Vi vill gå djupare in i detta och få en 

större förståelse. Därför vore just dina tankar intressanta för oss. 

Hör av dig om intresset finns för att delta så skickar vi mer information.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

Mia Vikner: mia.wikner@student.esh.se telefon: 

Maria Gullholm: maria.gullholm@student.esh.se telefon: 
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Bilaga 3 Samtyckesbrev 

Informationsbrev med samtycke 

 

Hej! 

Vi är glada över att du vill medverka i vår uppsats. 

Vårt syfte är att undersöka hur socialarbetare upplever och hanterar stress. 

Intervjun kommer att pågå i ca 1 timme. 

 

Vi kommer att spela in intervjun för att sedan transkribera den och använda materialet endast i 

uppsatsen. Uppsatsen kommer att publiceras på Ersta Sköndals bibliotek. 

Vi kommer att avidentifiera dig och din arbetsplats. Du har rätt att när som helst avbryta din 

medverkan.    

 

Om du önskar så kan vi skicka den färdiga uppsatsen till dig. 

 

Har du några ytterligare frågor, hör gärna av dig. 

Hälsningar 

Mia Vikner: mia.wikner@student.esh.se 

Maria Gullholm: maria.gullholm@student.esh.se 

 

Vår handledare är Bengt Börjesson: Bengt.Borjeson@esh.se 

 


