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Sammanfattning 

Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa har ökat drastiskt de senaste decennierna och är idag en av 

de främsta anledningarna till varför individer blir långtidssjukskrivna. Socialsekreterares 

arbetssituation har under de senaste åren uppmärksammats allt mer och debatten har till stor del 

kommit att handla om den höga arbetsbelastningen inom yrket. Psykisk ohälsa för socialsekreterare är 

ett växande problem och trenden tycks vara svår att bryta. Syftet med den här studien har varit att 

skapa en ökad förståelse kring varför socialsekreterare blivit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa 

samt ta reda på om det går att urskilja gemensamma faktorer i socialsekreterarnas berättelser. För att 

besvara studiens syfte har två frågeställningar varit aktuella. Dels vilka faktorer som sjukskrivna 

socialsekreterare identifierat föranlett deras psykiska ohälsa som lett till långtidssjukskrivning och dels 

hur långtidssjukskrivna socialsekreterare beskriver sina individuella upplevelser innan, under och efter 

sin sjukskrivning. Metodvalet har varit av kvalitativ design där åtta långtidssjukskrivna 

socialsekreterare spridda över hela landet genomförde intervjuer via mail genom en semistrukturerad 

intervjuguide. Resultatet delas upp och presenteras i tre teman; socialsekreterarens arbete som berör 

socialsekreterarnas beskrivning sin arbetsplats på socialtjänsten och de faktorer i organisationen som 

påverkat deras arbetssituation. Här presenteras även socialsekreterarnas bild av hur de ser på 

socialpolitikens påverkan av deras arbete. I temat socialsekreterarens yrkesroll presenteras de resultat 

som berör hur socialsekreterarna upplever och identifierar sin yrkesroll. I det tredje temat 

socialsekreterarens individuella upplevelser presenteras de resultat som berör de personliga 

reflektioner som socialsekreterarna har kring sig själva och sin framtida roll som yrkesverksam 

socialsekreterare. Studiens resultat visar att faktorer på arbetsplatsen i stor utsträckning påverkat 

individens psykiska ohälsa. Det framgår tydligt att organisatoriska strukturer, yrkesrollens komplexitet 

och individuella ideal har påverkat och föranlett att socialsekreterarna blivit långtidssjukskrivna på 

grund av psykisk ohälsa. I uppsatsens avslutande del diskuteras flera komponenter med 

utvecklingspotential som möjliga bidragande lösningar på den problematiska situationen som gjort 

dessa socialsekreterare sjuka. Socionomutbildningen, ledarskap och kompetensutveckling är områden 

som utmanas i vår diskussion. 
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Abstract 
 

Sick leave due to mental illness has increased dramatically in recent decades and is today one of the 

main reasons why individuals become long-term sick. Social workers job situation within social 

service has in recent years attracted an increasing attention and the debate has largely been about the 

high workload in the profession. Mental illness for social workers is a growing problem and there are 

no signs of a positive trend shift. The purpose of this study was to create a wider understanding of why 

social workers are prevented to work due to mental illness, goes on medical leave, and find out if it is 

possible to identify which common factors in these social workers stories. To answer the study's 

purpose, two issues have been considered. Partly which factors long-term sick social workers 

identified as the reason for their mental illness that led to long-term illness, and how the long-term sick 

social workers describe their individual experiences before, during and after their sick leave. The 

methodology has been a qualitative design where eight long-term sick social workers scattered around 

the country conducted interviews via e-mail through a semi-structured interview guide. The result will 

be divided and presented in three themes; Social workers practical work which concerns the social 

workers descriptions of their work place in the social services and the factors of the organization that 

has affected their work situation. It also presents the social workers perception of the impact of 

political decisions concerning the field of social work. The theme of social workers profession 

presents the results that have emerged and concerns how social workers perceive and identify their 

professional role. The third theme of individual experiences by social workers presents the results 

concerning the personal reflections that social workers have about themselves and their future role as a 

professional social worker. The study results show that job related factors largely affected the 

individual's mental health. It is clear that the structures upon an organisational level, the complexity of 

the professional role contra individual ideals have affected and led to the social workers present 

situation of long-term sick due to mental illness. The concluding section of this paper discusses several 

components with potential for development as possible contributing solutions to the problematic 

situation that made these social workers sick. Social work education, leadership and skills 

development are areas that are challenged in our discussion. 
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Förord 

Vi vill här framföra ett stort tack till alla de socialsekreterare som delat med sig av sina erfarenheter 

och berättelser. Utan er hade den här uppsatsen inte varit möjlig. Ni har gett oss oerhört mycket 

kunskap och klokskap som vi kommer att bära med oss in i framtiden. Tack för det!  

Vi vill även ägna ett tack till vår handledare Magnus Karlsson som varit behjälplig med värdefulla råd 

under vårt skrivande. Vi vill också tacka våra nära och kära som stått ut med oss under skrivandet. 

Är det något vi har lärt oss under den är tiden är det att socialt stöd är ovärderligt. Så tack!  

Slutligen vill vi också tacka varandra för det tålamod och den förståelse vi visat varandra. Vi har stöpt 

och blött idéer, tankar, utbytt erfarenheter och utvecklat vår förmåga att ha ett nära samarbete trots 

varandras olikheter. Det kanske är just dessa olikheter som hållit oss vid gott mod under 

skrivprocessen och har bidragit till att vi lyckats behålla ett spännande utbyte genom hela arbetet. 

Nåväl, nu är vi äntligen i mål! Stort grattis till oss båda. Vi har varit fantastiska!  



 

 

 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING 6 

1.1 SYFTE 7 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 7 

1.3 UPPSATSENS DISPOSITION 7 

2 TIDIGARE FORSKNING 8 

2.1 ARBETSMILJÖNS OCH ORGANISATIONENS BETYDELSE FÖR PSYKISK OHÄLSA 8 

2.2 PSYKISK OHÄLSA INOM DET SOCIALA ARBETET 10 

2.3 SJUKSKRIVNING OCH ARBETSÅTERGÅNG 12 

3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 14 

3.1 KRAV-KONTROLL-STÖD-MODELLEN 14 

3.1.1 Krav 15 

3.1.2 Kontroll 16 

3.1.3 Socialt Stöd 16 

4 METOD 17 

4.1 METODVAL 17 

4.2 FÖRFÖRSTÅELSE 18 

4.3 INTERVJUER VIA MAIL 18 

4.4 INTERVJUGUIDE 19 

4.5 URVAL 20 

4.6 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 21 

4.7 LITTERATURSÖKNINGAR 21 

4.8 ANALYS OCH DATABEARBETNING 21 

4.9 RELIABILITET 22 

4.10 VALIDITET 23 

4.11 GENERALISERBARHET 23 

4.12 METODKRITISK DISKUSSION 24 

4.13 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 24 

5 RESULTAT OCH ANALYS 26 

5.1 SOCIALSEKRETERARENS ARBETE 27 

5.1.1 Omorganiseringar 27 

5.1.2 Arbetsbelastning 27 

5.1.3 Personalomsättning 28 



 

 

5.1.4 Chefernas roll 28 

5.1.5 Socialpolitiska komponenter som påverkar socialsekretarens arbete 29 

5.1.6 Analys 30 

5.2 SOCIALSEKRETERARENS YRKESROLL 30 

5.2.1 Rollens komplexitet 30 

5.2.2 I samarbete med andra 31 

5.2.3 Mötet med klienten 32 

5.2.4 Utbildningens betydelse 33 

5.2.5 Analys 33 

5.3 SOCIALSEKRETERARENS INDIVIDUELLA UPPLEVELSER 34 

5.3.1 Personliga reflektioner 34 

5.3.2 Fysiska och psykiska symptom 35 

5.3.3 Vägen tillbaka 36 

5.3.4 Framtiden som socialsekreterare 37 

5.3.5 Analys 38 

6 SLUTSATS 40 

7 DISKUSSION 41 

7.1 VIDARE FORSKNING 43 

8 REFERENSER 44 

BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV 1 47 

BILAGA 2 – INFORMATIONSBREV 2 48 

BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE 49 

 

 



 

6 

 

1 Inledning 

I ett flertal rapporter har det framkommit att långtidssjukskrivningar har ökat dramatiskt sedan slutet 

av 1990-talet. Socialförsäkringsrapporter som presenterades under år 2015 lyfter fram den psykiska 

ohälsan som en av de främsta anledningarna till den drastiska ökningen av långtidssjukskrivningar. 

Långtidssjukskrivning innebär att individen varit sjukskriven i 60 dagar eller mer 

(Socialförsäkringsrapport 15:6; Socialförsäkringsrapport 15:11). Regeringen har till följd av ökningen 

av psykiska diagnoser överlåtit till Försäkringskassan ett uppdrag att beskriva och analysera 

sjukdomsfall kopplade till psykisk ohälsa (Socialförsäkringsrapport 15:11). Med psykisk ohälsa avses 

här att förklara sjukdomstillstånd som kopplas till individens psykiska mående som vidare på ett eller 

annat sätt påverkar dennes vardag. I Försäkringskassans rapporter har det framkommit att 

sjukpenningtalet ökat med 13 % det senaste året. Eftersom den här ökningen av sjukskrivningar 

beräknas fortsätta tyder utvecklingen på att regeringen inte kan uppnå målet att sänka 

sjukskrivningsdagarna fram till år 2020 (Socialdepartementet, 2015).           

 De aktuella prognoserna tyder på att fler löper högre risk för att insjukna i den grupp av 

sjukskrivningar som tenderar att bli långvariga. Det har genomförts stora samhällsekonomiska 

satsningar för att få individer som lider av psykisk ohälsa tillbaka till arbetslivet. Trots dessa 

kostsamma och tidskrävande satsningar riktade mot den här gruppen av sjukskrivna har utvecklingen 

inte nått tillfredsställande resultat (Socialförsäkringsrapport 15:6). Fackförbundet SSR har under året 

2012 och 2014 genomfört enkätundersökningar riktade till sina medlemmar som arbetar som 

socialsekreterare. Syftet var att undersöka socialsekreterarnas upplevda arbetssituation med fokus på 

arbetsbelastning. Det framkommer ur enkätsvaren att fler upplever för hög arbetsbelastning under år 

2014 i jämförelse med undersökningen utförd under år 2012. Under de senaste åren har det pågått en 

allmän debatt i olika typer av media med diskussioner kring socialsekreterares arbetssituation och 

arbetsbelastning. Fokus i debatten har hamnat på strukturella och individuella faktorer som bidrar till 

klimatet och den upplevda arbetssituationen.                 

 Under arbetets gång av den här uppsatsen har Akademikerförbundet SSR i sin tidning 

Akademikern haft ett återkommande fokus på socialsekreterares arbetssituation som tema. De lyfter 

fram att akademiker är den grupp där psykisk ohälsa växer snabbast, och socialsekreterare är de som 

drabbas hårdast i den gruppen (Akademikern, 2016). Socialsekreterare som yrkeskår är statistiskt sett 

hårt drabbade av långtidssjukskrivningar och det finns en stor risk att fler insjuknar, detta utifrån att 

det är ett kvinnodominerat yrke samt att yrkesgruppen i sig är den grupp där det existerar näst högst 

antal sjukskrivningar i Sverige (Socialförsäkringsrapport 15:6). Vårt intresse för långtidssjukrivningar 

inom socialtjänsten har succesivt vuxit fram under socionomutbildningen då vi upplevt att debatten 

kring socialarbetarnas arbetsvillkor har blivit ett allt mer uppmärksammat ämne. Som blivande 

yrkesverksamma socionomer anser vi att det är av vikt att belysa frågor som rör socionomers psykiska 

välmående, inte minst för att vi själva snart ska möta den till synes tuffa arbetsmarknaden som 
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socialarbetare. Vi väljer i vår uppsats att fokusera på långtidssjukskrivna socialsekreterare i svensk 

kontext och vårt arbete kommer därför att till stor del hålla ett nationellt perspektiv. Vi vill med denna 

studie göra långtidssjukriva socialsekreterares röster hörda med förhoppningen att kunna bidra till en 

ökad kunskap om dessa socialsekreterares arbetsvillkor. 

1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att skapa en ökad förståelse kring varför socialsekreterare blir 

sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, samt ta reda på vilka gemensamma faktorer som går att 

urskilja i socialsekreterarnas berättelser. Avsikten med studien är att ta reda på de långtidssjukskrivna 

socialsekreterarnas upplevelser av sin situation innan de blev långtidssjukskrivna, och undersöka hur 

deras nuvarande situation ser ut.  

 

1.2 Frågeställningar 

För att besvara studiens syfte har vi valt följande frågeställningar: 

 

 Vilka faktorer identifierar långtidssjukskrivna socialsekreterare har föranlett deras psykiska 

ohälsa som lett till långtidssjukskrivningen? 

 

 Hur beskriver långtidssjukskrivna socialsekreterare sina individuella upplevelser innan, under 

och efter sin sjukskrivning?  

 

1.3 Uppsatsens disposition  

Det här avsnittet avser att presentera uppsatsens upplägg. Uppsatsen är indelad i 7 kapitel. Det första 

kapitlet beskriver det vetenskapliga problem som ligger till grund för arbetet, och ger en bakgrund till 

det. Kapitlet presenterar även studiens syfte, frågeställningar och metodval. I kapitel två sammanställs 

resultat av tidigare forskning inom det valda problemområdet. Det tredje kapitlet presenterar den 

teoretiska utgångspunkten som valts för uppsatsen. Kapitel fyra ger en redogörelse i flera delar om den 

metod som valts. Delarna i det här kapitlet diskuterar genomförandet, reliabilitet, validitet, 

generaliserbarhet och bearbetning. En metodkritisk diskussion samt forskningsetiska avvägningar har 

även sin plats i det här kapitlet. Det femte kapitlet består av studiens resultat och analys av det 

empiriska materialet. Uppsatsen slutsats presenteras i kapitel 6 och diskussion samt förslag till vidare 

forskning följer i kapitel 7. 
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2 Tidigare forskning 

I det här kapitlet redogörs ett urval av det aktuella forskningsläget kring arbetsmiljöns och 

organisationens betydelse för psykisk ohälsa, psykisk ohälsa inom socialt arbete samt sjukskrivning 

och arbetsåtergång. Urvalet består av forskning som anses relevant för vår studie. Den här 

forskningsramen ligger till grund för hur vi undersökt vår empiri.  

 

2.1 Arbetsmiljöns och organisationens betydelse för psykisk ohälsa 

Organisationens och arbetsmiljöns betydelse beskrivs ha en central roll för den enskildes psykiska 

mående i ett flertal studier. Under år 2014 publicerade Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU) en rapport av det aktuella forskningsläget rörande arbetsmiljöns betydelse för symtom på 

depression och utmattningssyndrom (SBU, 2014). 

 I rapporten från SBU (2014) framgår att individer som upplever små möjligheter att påverka sin 

arbetssituation i kombination med för höga krav i större grad utvecklar depressionssymtom. Ett 

liknande resonemang förs även i stressforskningsrapporten Det nya arbetslivet - En explorativ studie 

som jämför två dominerande psykosociala arbetsmiljömodeller med aktuell arbetsmiljöproblematik 

och organisationsförhållanden. Där framkommer det att tjänstemän som upplevde brister i 

arbetsdemokratin, inte upplevde sig ha möjligheter att vara med och påverka eller öppet uttrycka sin 

åsikt, lyfts fram som ett förhållande som skapar ohälsa på arbetsplatser. Det framgår även att anställda 

som är rädda för att öppet uttrycka sina åsikter på grund av rädsla att förlora sitt arbete också kan 

förklaras vara en bidragande faktor till att ohälsa uppstår (Widmark, 2005).  

 SBU (2014) konstaterar att personer som upplever ett bristande stöd från medmänniskor i större 

grad än andra utvecklar symtom på depression och utmattningssyndrom. Ett resultat från en studie 

gjord av Foss et al. (2013) visar att ett lågt stöd av chefer ökar risken för sjukskrivning på grund av 

psykisk ohälsa markant. Samtidigt krävs feedback, stöd och tillit från chefer krävs för att anställda ska 

känna sig bekräftade och inte uppleva att arbetet blir för ensamt (Widmark, 2005.) Acker (2011) 

diskuterar också stöd som nödvändiga komponenter för att minska arbetsrelaterad stress och lyfter 

fram stöd från överordnade och chefer som avgörande. Vidare belyser Acker (2011) att stöd i form av 

organiserade kollegiala stödgrupper och arbetsplatsrelaterad fortbildning har betydelse för att reducera 

stress som kopplas till arbetet. När Acker (2011) diskuterar fortbildning läggs det tyngd på att 

arbetsplatser bör erbjuda sina anställda relevant kunskapsutveckling som är aktuell utifrån hur arbetet 

ser ut i verksamhetens kontextuella nuläge. Detta för att de anställda ska erhålla de färdigheter som 

krävs för att lösa sina arbetsuppgifter smidigt och effektivt, och på det sätt besparas viss 

arbetsrelaterad stress.  

 Vidare menar Widmark (2005) att ökande krav på prestation på individnivå leder till att det uppstår 

en hårdhet mellan anställda där konkurrens och egoism uppstår. Norlund (2011) menar att 

arbetsplatsen och den psykosociala arbetsmiljön är av betydelse för att personer med 
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utmattningssyndrom ska återfå sin arbetsförmåga och återgå till arbetet. För att personer med 

utmattningssyndrom ska kunna återgå till arbetet krävs bland annat externt stöd i form av 

praktiskt/strukturellt och emotionellt stöd från sin chef.  

De individer som upplever mobbing eller konflikter på sin arbetsplats visar sig i större utsträckning 

utveckla depressionssymtom (SBU, 2014). En annan aspekt som lyfts fram är behovet av belöning i 

arbetet. Det framgår i SBUs rapport att individer som upplever en pressad arbetssituation och där 

upplevelsen av belöning är förhållandevis liten i relation till ansträngning i större grad utvecklar 

depression och utmattning syndrom (a.a.). Theorell (2003) belyser även belöning i sin bok Psykosocial 

miljö och stress, där han menar att det går att minska den arbetsrelaterade stressen genom att förbättra 

det sociala stödet på arbetsplatsen samtidigt som arbetet som utförs i rimlig utsträckning belönas.  

Widmark (2005) lyfter fram att det är viktigt att det finns en balans av frihet i arbetet för att de 

anställda ska känna sig tillfredsställda i sitt arbete. De individer som upplever goda möjligheter att 

själva ha kontroll över sitt arbete samt upplever en rättvis behandling visar sig ha mindre besvär av 

psykisk ohälsa (SBU, 2014). Vikten av rättvisa på arbetsplatsen berör även en finsk studie som har 

undersökt hur rättvisa i organisationer bland offentligt anställda påverkar sjukskrivning för psykiska 

diagnoser så som depression och ångestsyndrom. Resultatet i studien visar att en generell rättvisa på 

arbetsplatsen ger lägre risk för sjukskrivningar för psykiska diagnoser, samtidigt som en ökad rättvisa 

på arbetsplatsen leder till mer än en fjärdedels minskning av långtidssjukskrivning för ångestsyndrom 

(Elovainio et al, 2013). 

 En annan aspekt som rör de organisatoriska förhållandena handlar om strävan efter 

vinstmaximering. Widmark (2005) menar att det finns problem rörande anställda som inte upplever att 

deras personliga värden stämmer överens med de värden som verkar råda på arbetsplatser idag. Vidare 

resonerar Widmark (2005) att de anställda idag upplever att det råder en “slit-och-släng”-mentalitet 

som innebär att människor är utbytbara och att de snabbt kan ersättas av någon annan. Rapporten från 

SBU (2014) visar samtidigt att upplevd osäkerhet i anställningen kan vara en bidragande faktor till att 

utveckla psykisk ohälsa i form av depression och utmattningssyndrom (SBU, 2014). 

 Tidigare forskning visar även att hälsan påverkas negativt av omorganisationer på arbetsplatsen. 

Dålig struktur på arbetsplatsen, organisatorisk instabilitet och ständiga förändringar leder enligt 

Widmark (2005) till en förslitning som är tärande för anställda. Den rådande strukturen på 

arbetsplatsen kan i sin tur leda till negativa konsekvenser för de som är kvar när förändringarna är 

genomförda. Den bristande strukturen menar Widmark (2005) kan leda till försämrade relationer på 

arbetsplatsen medan en god struktur är beroende av ett ledarskap. Den som har ledarskapet ska se till 

att alla vet sina arbetsuppgifter samt veta vem som har rätt att fatta beslut om vad.  

 Balloch et al. (1998) fann i sin studie att omorganiseringar i verksamheter som gått från tydliga och 

väl inarbetade arbetsrutiner till nya mer komplexa och överlappande roller riskerar att skapa en 

situation där den anställde blir mer mottaglig för stress. Rolltvetydighet som uppstår som en 

konsekvens av omorganiseringar beskrivs vara en av de stressorer som har störst påverkan på 
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arbetstagaren. Rolltvetydigheten uppstår i nya strukturer där mål och arbetsrutiner inte ännu är 

etablerade (a.a.). Vidare resonerar Widmark (2005) att ökningen av platta organisationer har inneburit 

att en av strukturens stöttepelare fallit. Att den högsta chefen ensam bär ansvar för ett för stort antal 

anställda och deras arbetsuppgifter blir övermäktiga för många anställda. 

 

2.2 Psykisk ohälsa inom det sociala arbetet 

Flera forskare har ägnat sig åt att studera psykiskt välmående och ohälsa för yrkesverksamma inom det 

sociala arbetets fält. Det konstateras i litteraturen att yrken inom socialt arbete är högt belastade av 

stress och att yrkesverksamma inom fältet lider i hög grad av stress, ångest och utbrändhet. Dessa 

tillstånds indikeras förekomma oftare i det sociala arbetets yrkesområde än andra yrkesgrupper, men 

orsaksförklaringar till fenomenet, eller att det faktiskt är så, går inte att fastställa utifrån aktuell 

forskning (Chenoweth, King & Lloyd, 2002).  

 Svensk forskning har gjort försök att förstå hur socialsekreterares arbetsvillkor påverkar deras 

psykiska mående och identifierat olika faktorer (Tham, 2008), vilket även internationell forskning har 

fokuserat på (Acker, 2011; Chenoweth, King & Lloyd, 2002; Inoue et al. 2010; Johanessen, Tynes & 

Sterup, 2013). 

Chenoweth, King & Lloyd presenterar i sin artikel Social work, stress and burnout: A review (2011) 

en potentiell källa till stress för socialarbetare som konflikter mellan socialarbetares bedömningar av 

insats och administrativa ramar. Klientens enskilda behov kan gå emot det som är kostnadseffektivt 

och då inte matcha socialarbetarens budget (a.a.). Socialsekreterare anser att den direkta kontakten 

med klienter är viktiga för arbetet och vill ägna mer tid till det. Ett stort missnöje råder kring den 

administrativa arbetsbördan som i nuläget har företräde, ett missnöje som påverkar socialsekreterares 

arbetstillfredsställelse negativt (Tham, 2008).  

 Vidare lyfts det fram ett område som kan ses vara ytterligare en källa till stress och som handlar 

om det sociala arbetets status. Det råder förvirring bland andra yrkeskategorier kring vad 

socialarbetarens roll och uppgifter innefattar och det leder till avsaknad av erkännanden för det sociala 

arbetet. Det existerar även allmänna missuppfattningar om att det sociala arbetet bedrivs genom sunt 

förnuft och egentligen är ett yrke som vem som helst kan utföra. Hur andra utanför området, men även 

yrkesverksamma inom området, uppfattar socialt arbete skapar en utmaning att ge socialt arbete 

legitimitet och vidare en egen identitet som ämne. Socialarbetare upplever att deras roll ofta inte blir 

förstådd i samarbete med andra och att deras arbete inte blir validerat som kvalificerat arbete. Den 

typen av rollkonflikter har visat sig vara en anledning till ökningar av utbrändhet och arbetsrelaterad 

otillfredsställelse hos socialarbetare (Chenoweth, King & Lloyd, 2011). 

 Svenska socialsekreterare speglar den internationella bilden och beskriver rollkonflikter genom sin 

upplevelse av att det finns en otydlighet i sin yrkesroll. De värderar sin yrkesskicklighet och 

innovativa förmåga lågt vilket ger en antydan om deras syn på sin status som yrkesverksam (Tham, 

2008). När de svenska socialsekreterarna beskrev sina arbetsuppgifter och arbetsbelastning kunde de 
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ge väldigt olika bilder trots att de befann sig på samma position i samma arbetsgrupp, med samma 

arbetsuppgifter enligt chef. Det här, tillsammans med oklara mål inom organisationen visar på att 

rollotydlighet är aktuellt även inom svensk socialtjänst (a.a.). Rollkonflikter lyfts även särskilt upp 

som en faktor för ökad risk av psykisk ohälsa av Johannessen, Tynes, och Sterup (2013). Det har även 

funnits ett samband mellan rollkonflikter och en ökad risk för sjukskrivning av depression (Inoue, et 

al. 2010). 

  Ytterligare en stressfaktor som lyfts fram i forskning rör det socialpolitiska läget i landet där 

socialarbetaren är yrkesverksam. Socialpolitiska förändringar drabbar det sociala arbetets praxis och 

påverkar socialarbetarens villkor. Det ställs höga krav på socialarbetaren samtidigt som resurserna för 

att leva upp till kraven saknas. Lagstiftningen lägger stort ansvar på socialarbetaren och med tid har 

dennes arbetsuppgifter blivit fler vilket leder till en högre arbetsbelastning med mindre utrymme för 

yrkessjälvständighet (Chenoweth, King & Lloyd, 2002). 

  Organisatoriska problem diskuteras också som stressfaktorer. Avsaknad av resurser, för liten 

personalstyrka, hög personalomsättning, för svaga samarbetskontakter, attityder hos samarbetande 

partners och den byråkratiska arbetsmiljön beskrivs alla vara delar av påverkan till hög stress. Här 

återkommer också rollkonflikter. Socialarbetare upplever en hög stress av olika förväntningar på vad 

dennes roll innebär. Förväntningarna kommer från olika håll och är svåra att matcha den konkreta 

arbetsbeskrivningen. Otydligheter av detta slag samt oprecisa målbeskrivningar diskuteras leda till 

otillfredsställelse kopplat till arbetet och sänker självförtroendet hos socialarbetaren. Det leder vidare 

till låg arbetsmotivation och en önskan om att byta jobb som i sitt fall för socialarbetaren mot 

utbrändhet eller kåren mot höga siffror av personalomsättning (Chenoweth, King & Lloyd, 2002).  

 Många som har valt socionomyrket har tidigare erfarenhet av social eller psykologisk problematik 

och har en styrka genom sina erfarenheter i att de lättare kan identifiera sig med att befinna sig i en 

utsatt situation. Det kan även innebära en sårbarhet för den yrkesverksamma (Tham, 2008). Brattberg 

(2007) presenterar att svåra händelser under barndom och uppväxttiden påverkar en individs sjuklighet 

i framtiden, och att en övervägande andel av långtidssjukskrivna har upplevt svåra tidiga 

livshändelser. Forskning föreslår utbildningsmoment för blivande socionomer som ska syfta till att 

hjälpa studenten klargöra egna motiv till sitt yrkesval, detta för att synliggöra individuella sårbarheter 

och styrkor, och öka medvetenheten inför kommande yrkesliv kopplat till egen hälsa. Momentet ska 

även syfta till att skapa rimliga förväntningar på vad det sociala arbetet kan åstadkomma (Tham, 

2008). Även Acker (2011) diskuterar utbildningsmoment som delar av vikt för framtida arbetandes 

hälsa. Acker lyfter fram att studerande bör ges möjlighet att synliggöra och skapa förståelse för de 

utmaningar som de kommer ställas inför i sitt framtida arbete (a.a.). 

  Det har identifierats starka samband mellan socialarbetarens omhändertagande roll och 

yrkesidentitet, med depression och utbrändhet. Kopplingar har gjorts mellan socialsekreterares 

depression och höga krav i arbetet, samt egna svårigheter att avgränsa sitt ansvar i arbetet. Att 

socialsekreterares arbetskrav påverkar deras psykiska hälsa har tidigare forskning visat, den kunskapen 
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tillsammans med vetskapen om att socialsekreterare tenderar att söka hjälp för psykisk ohälsa sent 

pekar på att det är viktigt att personer som drabbas av psykisk ohälsa måste få tidig hjälp av sin 

omgivning på arbetsplatsen (Tham, 2008).  

 

2.3 Sjukskrivning och arbetsåtergång 

I rapporten Sjukskriven i onödan (Försäkringskassan, 2005) har fokus lagts på att studera sjukskrivnas 

upplevelse av sin nuvarande arbetsförmåga om de skulle kunna påverka sin arbetssituation och 

väntetiden inom vårdapparaten. Resultaten visar att fler än hälften anser sig kunna arbeta åtminstone 

en del av sin normala arbetstid om de kunde påverka sitt arbete på något sätt, antingen genom att 

minska tiden arbetade timmar per dag eller vecka, eller påverka arbetsuppgifter så att de anpassas efter 

individens förmåga. Att så många uppger att de skulle kunna arbeta antyder att utredningarna inför 

bedömning av rehabiliteringsinsatser behöver bli bättre, samt att individen bör ges större inflytande 

över sin arbetssituation, detta för att minska sjukskrivningstider och därmed kostnaderna i anknytning 

till dessa (Försäkringskassan, 2005). Att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen verkar ha svagheter 

med flera förbättringsområden visar även antalogin Den höga sjukfrånvaron - problem och lösningar 

(Marklund et al., 2005). Bland annat berörs i den här sammanfattningen av forskning områden som 

regelverk och tillämpning, utredning och bedömning. Det behövs förtydliganden inom regelverken 

med fokus på rollfördelning, målsättning och ambitionsnivå. I utredande moment behövs förstärkta 

resurser. Förutsättningar för ett lyckat resultat inom arbetslivsrehabiliteringen ställer krav på 

professionalisering och förstärkning av yrkesrollen som innehavs av handläggare inom 

Försäkringskassan. Vidare finns ett krav på att mer forskning bedrivs för att höja kunskap och 

förståelse inom området. En utmaning för politiker, beslutsfattare och arbetsgivare är att skapa ett 

arbetsliv och en arbetsmarknad som förmår att ta emot personer med olika förutsättningar i sin 

arbetsförmåga. 

 För snar återgång till arbete ställs krav på att arbetsplatserna är öppna för individer med begränsad 

arbetsförmåga. Det ses som ett måste för arbetsplatserna att på olika sätt kunna ta emot medarbetare 

som behöver anpassade arbetstider och/eller arbetsuppgifter för att kostnaderna för sjukskrivningar ska 

minskas (Försäkringskassan, 2005). En stor del av de sjukskrivna anser inte att de medverkat i några 

arbetslivsinriktade åtgärder alls och att sjukskrivningsaktörerna har varit passiva med att erbjuda 

åtgärder. De har själva varit aktiva och styrande i att få åtgärder som har syftat till återgång av arbete. 

Bland de långvarigt sjukskrivna är det en låg andel som uppger att arbetsgivarna har vidtagit 

rehabiliterande åtgärder för att möjliggöra återgång till arbetet. Det här kan ha flera orsaksförklaringar 

och en av dessa är att små företag saknar resurser för att följa de lagstadgade föreskrifter som 

arbetsgivaren är skyldig att följa för att aktivt hjälpa sin anställda tillbaka till yrkeslivet. En annan är 

organisationens svårigheter att anpassa arbetsplatsen och arbetsuppgifter utifrån den sjukskrivnas 

förmåga (Marklund et al., 2005). Det framkommer även att en låg andel av de som varit sjukskrivna i 

längre än ett år (endast hälften) har haft kontakt med Försäkringskassan för att diskutera återgång till 
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arbete. Försäkringskassan presenteras ha en viktig roll i, att utifrån individens behov, stödja och 

utveckla den sjukskrivnes egen delaktighet i och motivation till att aktivt delta i 

rehabiliteringsprocessen. Här bör försäkringskassan, i nära samverkan med individen, vägleda 

individen till rätt rehabiliteringsinsats vid rätt tidpunkt i sjukskrivningen (a.a.). 
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3 Teoretisk utgångspunkt 

I sammanfattningen av tidigare forskning framkommer det upprepat att olika typer av krav, kontroll 

och stöd ses som viktiga faktorer som kan påverka den psykiska hälsan. Krav-kontroll-stöd-modellen 

omfattar alla dessa faktorer och vi anser därför att det är en användbar teoretisk utgångspunkt för 

analysen av vår empiri. I det här kapitlet presenteras krav-kontroll-stöd-modellens huvudkomponenter 

och hur dessa kan appliceras i det sociala arbetet. Den här modellens teoretiska perspektiv ligger till 

grund för vårt val av forskningsansats, utformning av intervjuguide samt analysredovisningen av vår 

empiri som presenteras i resultatkapitlet.  

 

3.1 Krav-kontroll-stöd-modellen 

Krav-kontroll-modellen introducerades av den amerikanska sociologen Karasek i slutet av 1970-talet 

då han under sin vistelse i Sverige fick inspiration från forskarna Marianne Frankenhaeuser och Bertil 

Gardell. Modellen utmynnades utifrån deras olika forskningstraditioner, dels den äldre 

stressforskningstraditionen som var Frankenhaeusers utgångspunkt som betonar att psykiska 

påfrestningar skapar en ökning i kroppens fysiologiska beredskap för kamp och flykt. Men även den 

arbetspsykologiska forskningstraditionen som var Gardells utgångspunkt som framhåller att brist på 

inflytande och upplevelse av mening i arbetet leder till en ökad risk för ohälsa (Leander, 2002). 

Modellen utvecklades sedan genom ett nära samarbete mellan Töres Theorell och Robert Karasek som 

resulterade i att de tolkade modellen i fysiologiska termer för att sedan testa om den hade samband 

med risk för hjärt- kärlsjukdomar. Thorell och Karaseks resonemang gick ut på att om samband kunde 

påvisas skulle det finnas argument för generella effekter på ohälsa av dålig psykosocial arbetsmiljö. 

(Leander, 2002; Theorell, 2006). 

 Syftet med krav-kontroll-modellen var från början att ta fram åtgärder på organisationsnivå för att 

minska stressrelaterad ohälsa och främja hälsa (Theorell, 2006). Modellen har sedan visat sig vara 

mycket framgångsrik i syfte att precisera ohälsa. Numera används den särskilt vid olika 

stressrelaterade problem som exempelvis utmattning syndrom, depressioner och vid sjukskrivning. 

Modellen bestod från början av krav och kontroll, men Johnson och Hall vidareutvecklade modellen år 

1998 och förde även in socialt stöd (Widmark, 2005). Genom deras empiriska studier framgick det att 

risken att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar mer än fördubblades hos individer med höga krav, 

begränsad kontroll samt bristande socialt stöd (a.a.). Johnson och Halls bidrag ledde till att 

huvuddragen i den teoretiska modellen utvidgades och de visade att effekterna av psykisk påfrestning 

hos anställda både är beroende av hur mycket kontroll/beslutsutrymme de upplever sig ha men även 

hur mycket stöd organisationen ger sina anställda (Theorell, 2006; Widmark, 2005).  
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Krav-kontroll-stöd-modellen lyfter fram fyra modellsituationer som visar olika kombinationer av 

mycket respektive lite kontroll/beslutsutrymme och höga respektive låga krav. Den avspända 

situationen innebär att de psykiska kraven upplevs som rimligt höga samtidigt som 

kontroll/beslutsutrymmet är högt. I den avspända situationen får individen möjlighet att arbeta i rimlig 

takt och har samtidigt möjlighet att lägga upp arbetet relativt fritt. I passiva situationen upplever 

individen låga krav samtidigt som kontroll/beslutsutrymmet är litet. Den spända situationen innebär att 

kraven på individen är för höga samtidigt som denne upplever en låg kontroll. Den aktiva situationen 

kan ses som idealet där det finns en balans mellan upplevelsen av krav, kontroll och stöd medan den 

värsta situationen för hälsan är den ”iso-spända” situationen där individen upplever ett spänt arbete 

och samtidigt en avsaknad av socialt stöd (Theorell, 2003; Theorell, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Theorell, 2003; Theorell 2006). 

 

3.1.1 Krav  

Krav kan enligt modellen delas in i både kvalitativa och kvantitativ krav. De kvalitativa kraven 

innefattar uppmärksamhet, koncentration och rollkonflikter på arbetet. De kvantitativa kraven beskrivs 

i form av deadlines, dvs. hur hårt, fort och mycket individen arbetar (Jeding et al, 1999; Widmark, 

2005). För en socialsekreterare kan kvantitativa krav innebära antal ärenden som denne förväntas att 

ha ansvar över. Det kan även beröra tidsramar kring handläggning av ärenden och överklaganden. 

Kvalitativa krav speglar exempelvis socialsekreterares komplexa yrkesroll. Att bedöma och ge insatser 

efter klienters behov, då det också krävs att insatsen möter budget, och samtidigt behålla det sociala 

arbetets ideal är exempel på kvalitativa krav.  
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3.1.2 Kontroll 

Kontroll/beslutsutrymme förklaras i modellen genom två grundkomponenter. Den första komponenten 

rör vardagsdemokrati i arbetet. Upplevelsen av kontroll i arbetet handlar om saker individen kan 

påverka på arbetsplatsen. Detta kan röra hur arbetet ska utföras och i vilken ordning arbetsuppgifterna 

ska utföras. En hög kontroll över arbetet innebär att individen upplever sig ha inflytande och möjlighet 

att påverka och delta i beslut om förändringar. Den andra grundkomponenten rör upplevelsen av 

färdighetskontroll, om individen upplever att det finns utrymme för skicklighet och intellektuell 

aktivering. Det vill säga om individen upplever att de kan använda sina kunskaper och får möjlighet 

att utvecklas med ny kunskap och stimulande arbetsuppgifter (Theorell, 2006; Jeding et al, 1999). För 

en socialsekreterare kan en komponent av upplevd kontroll beskrivas som ett fritt handlingsutrymme, 

att denne utifrån det spelrum som råder, byråkratiskt och juridiskt, agerar utifrån eget huvud och 

exempelvis påverka hur ärenden ska hanteras. En annan komponent av kontroll är hur 

socialsekreteraren upplever sin skicklighet i att utföra det hantverk som socialt arbete är, och samtidigt 

erhålla ny yrkeskunskap och fingerfärdighet.  

 

3.1.3 Socialt Stöd 

Socialt stöd beskrivs enligt modellen som goda relationer kollegor emellan, men även mellan anställda 

och chefer. Socialt stöd delas in i två komponenter, emotionellt och instrumentellt stöd. Det 

emotionella stödet berör de känslomässiga delarna av stöd där individen upplever att arbetskamrater 

och chefer lyssnar på individens problem. Det instrumentella stödet innefattar att individen upplever 

att arbetsplatsen kan ge stöttning och avlastning med arbetsuppgifter (Jeding et al,1999; Widmark, 

2005). Den ena komponenten av stöd, det emotionella, kan för en socialsekreterare (som många andra 

yrkeskategorier) beskrivas som kollegialt och chefsmässigt stöd. Att det finns en arbetsgrupp omkring 

som kan bidra med stöd i svåra situationer på olika sätt. Det som skiljer socialsekreterare från många 

andra grupper är att de möter människor i svåra och utsatta situationer, och då vid tillfällen kan behöva 

ett professionellt stöd. Handledning är ett exempel på det instrumentella stöd en arbetsplats kan erhålla 

medarbetare. I situationer då socialpolitiska beslut snabbt ändrar arbetsvillkor för socialsekreterare, 

som vid flyktingkriser, kan det instrumentella stödet ta form som extra insatt personal eller tillfälliga 

konsulter för att avlasta arbetsbördan. 
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4 Metod 

I det här kapitlet redogörs valet av metod och den forskningsansats som studien vilar på. De 

metodologiska ställningstagandena har främst gjorts utifrån studiens syfte och frågeställningar, men 

även utifrån tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna som presenterats i tidigare avsnitt. 

Kapitlet avser att beskriva metodvalet samt att presentera alla moment under forskningsprocessen.  

 

4.1 Metodval 

Den kvalitativa forskningens kunskapsteoretiska utgångspunkt beskriver Bryman (2011) som 

tolkningsinriktad. Det innebär att förståelsen om den sociala verkligheten skapas från hur parterna i en 

specifik social miljö tolkar den. Att söka kunskap utifrån flerdimensionella beskrivningar innebär ett 

metodval som sällan innehåller strikta mätbara variabler (Sohlberg, 2013). Studiens intention om att 

söka kunskap om socialsekreterares subjektiva, inre upplevelser och erfarenheter av olika element och 

komponenter kring deras sjukskrivning motiverar det kvalitativa metodvalet som gjorts för studien. 

Denna intention med utgångspunkt i tidigare forskning och teori gör att ansatsen inte kan ses som 

antingen induktiv eller deduktiv, uppsatsen innehåller inslag av bägge men med en starkare dragning 

åt det induktiva hållet (Bryman, 2011). 

 Det hermeneutiska perspektivet eftersträvar ett kunskapsbildande av det studerade fenomenets 

olika delar för en ökad förståelse av helheten. Ursprungligen studerade hermeneutiken litterära, 

religiösa och juridiska texter och har med tid kommit att användas för studier av texter kopplade till 

diskurser och handlingar (Kvale, 1997). Den kvalitativa forskningsintervjun söker kunskap om de 

intervjuades inre livsvärld och är ett samtal som transformeras till text. Därför kan hermeneutiken 

anses ha två betydelser för forskning som baseras på intervjuer. Den ena är att hermeneutiken belyser 

de samtal som är grunden för intervjutexten, och den andra betydelsen är att perspektivet klart visar 

tillvägagångssättet vid tolkning av texten (a.a.). Det här uppsatsarbetet drivits med ambition, och 

förhoppning, om att skapa en förståelse kring långtidssjukskrivna socialsekreterares situation och ge 

ett uppmuntrande bidrag till en fortsatt fördjupning av den komplexa problembild som presenteras i 

tidigare forskning. Utifrån det önskemålet har det hermeneutiska perspektivet bedömts vara en god 

utgångspunkt i vårt arbete.  

 För att vidhålla det hermeneutiska perspektivet genom arbetets gång har hermeneutikens sju 

principer varit ständigt närvarande och styrande, vilket tydliggörs genom uppsatsens disposition och 

innehållet i kapitlen som bygger arbetets skelett. Kvale (1997) illustrerar dessa sju principer i sin tablå 

och den första till och med den fjärde principen rör hur texten ska behandlas under tolkningen, och i 

det här arbetet redogörs för detta i avsnittet om analys och databearbetning. Den femte principen lyfter 

fram vikten av att forskare har gedigen kunskap om sitt ämne för att kunna se alla dimensioner av en 

text. Kunskapen som insamlats inför det här arbetet presenteras i kapitlen om tidigare forskning och 

teoretisk utgångspunkt. Princip nummer sex anses mycket viktig i kvalitativ forskning. Forskare 
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behöver vara medvetna om att det inte går att göra förutsättningslösa tolkningar av text och att en 

eftersträvan att behålla den medvetenheten genom en studie är nödvändig. I avsnittet förförståelse 

visas de tankar, föreställningar och attityder som medvetandegjorts med avsikt att behålla transparens i 

vårt arbete. I den metodkritiska diskussionen finns en reflektion kring svårigheterna med att förhålla 

sig till egen subjektivitet som forskare. Den sjunde och sista principen beskriver att varje tolkning 

skapar ny, och utvidgad förståelse. Att meningen av texten blir större och djupare. Den här principen 

har i det här arbetet tolkats och applicerats i analys och resultat av studien, men även förts med in i den 

del där förslag till framtida forskning ges. 

 

4.2 Förförståelse 

Grunden till vår förförståelse finns med oss från våra tidigare erfarenheter, det är utifrån dessa vi 

analyserar fenomenet. Vi som forskare kan aldrig vara onyanserade i hur vi tolkar vår empiri och vi 

måste därigenom vara medvetna om dessa förutsättningar när vi genomför en kvalitativ studie. (Kvale, 

1997). Bryman (2011) menar att det är forskaren själv som väljer vad som ska observeras och 

registreras och detta är till stor del beroende av dennes intresse. Vår förförståelse grundar sig dels den 

samhällsdebatt kring socialsekreterares arbetsbelastning som på senare år blossat upp i media, där det 

bland annat höjts röster kring socialsekreterares låga löner och höga arbetsbelastning. Vår förförståelse 

är även färgad av de diskussioner som funnits i klassrummen på socionomprogrammen där föreläsare 

och studenter presenterat en mindre positiv beskrivning av socialsekreterares yrkesroll och 

handlingsutrymme. Vår förförståelse innefattar även att socialsekreterare upplever en allt större stress 

då riktlinjerna blivit mer allt mer detaljstyrda och där resursbristen går ut över klientarbetet som 

medför att arbetet blir tungrott.  

Vår förförförståelse är också präglad utifrån vårt resultat som presenterade i vår B-uppsats 

Socionomprogrammet – en yrkesutbildning? En studie av en socionomutbildnings praktiska 

yrkesförberedelse där vi kunde se tendenser av att bristen på en jämn fördelning mellan de praktiska 

och teoretiska momenten i socionomutbildningen kan leda till en upplevd kunskapsbrist bland 

studenter om klienter och brukargruppers behov. Vi tror att denna upplevelse av kunskapsbrist kan 

ligga till grund för att nyexaminerade i större grad tenderar att bli sjukskrivna.  

Bryman (2011) menar att en kvalitativ studie påverkas av forskarens ålder, kön och personlighet. 

Vidare skriver han att kvalitativa data är ostrukturerad och tolkningarna av den påverkas av forskarens 

subjektiva benägenheter och sympatier (a.a.). Genom att beskriva vår förförståelse kan vi göra oss mer 

transparanta och ge läsaren möjlighet att följa med fram till våra slutsatser. 

 

4.3 Intervjuer via mail 

Intentionen med den här uppsatsen har varit att studera långtidssjukrivna socialsekreterares 

upplevelser och berättelser av sin situation. Den kvalitativa forskaren eftersträvar en nära relation till 
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de personer som studeras för att kunna uppfatta världen på samma sätt som de gör (Bryman, 2011). 

Genom att använda en kvalitativ ansats med intervju som metod har vi strävat efter att uppnå denna 

närhet. Inledningsvis var vår ambition att genomföra vanligaste formen av intervju, där vi som 

intervjuare framför respondenten ställer frågor och registrerar svaren genom att spela in dem på band 

(a.a.). Relativt fort insåg vi att det skulle vara svårt att finna intervjupersoner för detta ändamål och vi 

valde därför att genomföra intervjuer via mail. Att använda intervju via mail som metod gav oss 

möjlighet att få ett spritt urval från hela landet. Den spridningen hade vi inte kunnat uppnå på annat 

sätt eftersom en studie av det här slaget har begränsade resurser av ekonomi och tid. Det finns även 

andra fördelar med att använda den internetbaserade forskningsmetoden. Dels ger det möjlighet att nå 

ut till ett stort antal individer på ett enkelt sätt, samtidigt som den data kan samlas in och ordnas upp 

effektivt (a.a.).  

 Att genomföra intervjuer via mail kan på flera sätt liknas vid intervjuer via telefon. En fördel med 

intervjuer via telefon som även gäller intervjuer via mail är att distansen mellan intervjuare och 

respondenter kraftigt minskar felkällor i form av respondentens påverkan av intervjuaren. Vid direkta 

intervjuer påverkas respondenternas svar av faktorer som finns hos intervjuaren till exempel genom 

intervjuarens närvaro, dennes kön, klass, ålder eller etniska bakgrund. Detta kan leda till att 

respondenterna svarar på ett sätt som de tror att intervjuaren skulle uppskatta (Bryman, 2011). Utifrån 

ovanstående fördelar vill hävda att metodvalet intervjuer via mail stärker vår studies tillförlitlighet. 

Med metodvalet uppstår även vissa svårigheter som måste beaktas, att genomföra intervju via mail 

innebär avsaknad av den personliga kontakten mellan intervjuare och respondent. Det går heller inte 

att notera visuella icke-verbala budskap hos respondenten. Intervjuer via mail är en asynkron metod 

som innebär att intervjuerna inte sker i realtid, vilket inte ger möjlighet till en direkt kontakt mellan 

intervjuare och respondent. (a.a.). Trots dessa svårigheter anser vi att fördelarna med metoden 

överväger nackdelarna eftersom de möjliggjort en bra spridning över hela landet samt att den med 

största sannolikhet ökat möjligheten att finna respondenter.  

 

4.4 Intervjuguide 

Intervjuguiden är utformad semistrukturellt och har på inrådan av Bryman (2011) sorterats i de teman 

som bedömts vara aktuella utifrån tidigare forskning och vald teori. Syftet för studien, och inte minst 

frågeställningarna, har även de varit integrerade i, och legat till grund för intervjuguidens 

skapandeprocess och utformning. Valet av semistruktureringen gjordes utifrån en önskan om att samla 

specifik data kring de teman som bestämts och samtidigt skapa en öppenhet för ett fritt berättande. 

Resultatet blev fyra perspektivteman: organisatoriskt, individuellt, socialpolitiskt och framtid. 

Intressant för dessa teman är att tidigare forskning har identifierat svagheter inom dessa som utlösande 

faktorer av stress och utbrändhet. Det fjärde temat har fokus på individens syn på sin framtid som 

yrkesverksam socialarbetare. Eftersom intervjun utfördes i textform utan möjlighet att ställa 

följdfrågor eller göra förtydliganden valdes en inriktning mot berättelsen i sig. Därför utformades inte 
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klassiska frågeställningar med öppna och slutna frågor utan intervjupersonerna ombads att berätta 

kring de teman som nämnts ovan. För varje tema gavs intervjupersonerna stödord att associera fritt 

kring. Dessa stödord är begrepp som uppfattats vara återkommande i tidigare forskning och teori, och 

syftet med användningen av stödorden var att ge intervjupersonerna en ram för sitt berättande. Det 

med förhoppningen om att empirin skulle svara de frågeställningar som ligger till grund för studien. 

Intervjuguiden har inte bestått av några begreppsdefinitioner då det bedömdes som en risk att 

potentiellt hämma berättandet. Intervjupersonerna blev fria att använda eget huvud och egna ord. Detta 

medför givetvis en risk inför tolkningsarbetet, eftersom begrepp tolkas och används på olika sätt av 

olika personer, men genom en avvägning blev det fria berättandet en prioritet för att kunna möta 

studiens syfte. I utskicket till intervjupersonerna gavs en kortfattad instruktion till hur de skulle 

använda intervjuguiden och hur de skulle behandla sin text vid återföring av svar.  

 

4.5 Urval 

I praktiskt taget all forskning måste det göras ett urval utifrån den totala populationen. Bryman (2011) 

framhåller att det är osannolikt att det finns tillräckliga resurser för att genomföra en undersökning av 

samtliga i populationen. Att göra ett urval är i synnerhet viktigt i mindre studier som denna eftersom 

resurser av tid och ekonomi är knappa. Då vi i denna studie har haft som syfte att studera 

långtidssjukrivna socialsekreterares upplevelse och berättelse av sin situation riktade vi in oss på att 

just finna personer som kunde besvara vår studies frågeställningar. De kriterier som legat till grund för 

vårt urval har varit; 1) Socialsekreterare som varit långtidssjukskrivna från socialtjänsten i mer än 60 

dagar. 2) Socialsekreterare som är eller nyligen varit sjukskrivna från sitt arbete socialtjänsten. Vi har 

medvetet valt att bortse från kön, bostadsort, examens år för att vi ansåg att dessa faktorer inte var av 

vikt för att besvara vårt syfte. Genom att inte avgränsa vårt urval mer än till ovanstående kriterier var 

vår förhoppning att nå en högre svarsfrekvens. Att välja ut respondenter som är relevanta för de 

forskningsfrågor som formulerats är enligt Bryman (2011) ett målinriktat/målstyrt urval. Vi ansåg att 

ett målinriktat urval passade bäst eftersom att vi haft medvetna kriterier för vilka personer som är 

relevanta för vår studie. Eftersom att vår målgrupp är relativt liten i jämförelse med populationen av 

långtidssjukskrivna i stort valde vi att söka intervjupersoner nationellt från hela landet. För att nå ut till 

en stor grupp av potentiella respondenter som kunde passa våra kriterier valde vi att söka 

intervjupersoner genom att annonsera ut förfrågningar om medverkan i tre slutna socionomgrupper på 

Facebook. Vi ansåg att det här tillvägagångsättet gav oss störst möjlighet att på kort tid finna 

potentiella intervjupersoner. Att finna tillräckligt många respondenter som ville delta i vår studie var 

dock svårare än vi från början trott. Därav fick vi annonsera ut en förfrågan om medverkan vid fyra 

olika tillfällen i de tre olika socionomgrupperna på Facebook. Sammanlagt visade 12 personer intresse 

att delta i studien, men slutligen valde åtta av dessa personer att genomföra intervjuerna. För att 

försäkra oss om att vi fått en spridning från hela landet valde vi att skicka ut ett kompletterande mail 
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för att fråga vilket län våra respondenter kom ifrån. Av de respondenter som deltog visade det sig att 

vi fått en bra spridning över hela landet från Västernorrland i norr till Skåne län i söder. 

 

4.6 Genomförande av intervjuer 

För de personer som visade intresse för att delta i vår studie skapades en ny mailadress som vi använde 

för att skicka ut studiens informationsbrev samt vår intervjuguide ifrån (se bilaga 2 och 3). Genom att 

starta en ny mailadress ansåg vi att vi på ett bättre sätt kunde uppfylla konfidentialitetskravet för att 

skydda våra respondenters identitet. Denna mail avsågs även ge oss en bättre struktur över vilka 

respondenter som svarade samt underlättade för att säkerställa att alla respondenter gavs samma 

information. Respondenterna fick ungefär två veckor på sig att svara på intervjun vilket gjorde det 

möjligt för dem att i lugn och ro tänka igenom svaren samtidigt som de hade möjlighet att ställa 

följdfrågor om det var något som var oklart i intervjuguiden.  

 

4.7 Litteratursökningar 

När vi påbörjade sökandet av litteratur använde vi oss av ESH Discovery för att skapa oss en 

uppfattning om vilken litteratur och tidigare forskning som fanns inom ämnet. Vi ansåg att 

användningen av ESH Discovery var ett bra sätt att finna relevant litteratur eftersom den samlar 

material från flera databaser vid samma söktillfälle. Innan sökningarna diskuterade tillsammans 

igenom vilka ord som kunde vara relevanta för vår sökning och begränsade oss till följande: 

socialsekreterare, arbetsmiljö, psykisk ohälsa, arbetsvillkor, arbetslivet, mental illness, social work, 

stress, burnout, utmattningssyndrom, sjukfrånvaro, sjukskrivningar, långtidssjukskrivningar. För att vi 

skulle få en inblick i hur forskningsläget såg ut kring sjukskrivningarna i svensk kontext använde vi 

oss även av Google och Google Scholar för att hitta tidigare rapporter kring sjuktalet i Sverige. Då 

använde vi följande sökord: sjukskrivning, långtidssjukskrivningar, psykisk ohälsa, 

utmattningsyndrom, försäkringskassan, socialförsäkringsrapport. Genom våra sökningar av tidigare 

forskning fann vi krav-kontroll-stöd-modellen som vi ansåg vara en teori som kunde passa för att 

besvara vår studies syfte och frågeställningar. Vi valde därför att besöka Libris hemsida för att söka 

efter modellens grundare och finna relevant litteratur som beskrev teorin.  

 

4.8 Analys och databearbetning 

Vid genomförande av analysen skrevs de skriftliga intervjuerna ut och lästes igenom flertalet gånger 

utan noteringar som ett första steg inför en kodning av materialet. Vid kodningen har vi förhållit oss 

genomgående till de steg och frågor Bryman (2008) presenterar för kodning. Nästa steg var att lyfta 

teman och nyckelord från texterna vilket resulterade i en mäng underteman. Dessa teman granskades 

noggrant för att hitta olika varianter av samband - samband mellan vad intervjupersoner sagt, och 

samband mellan dessa berättelser samt det som teori och tidigare forskning presenterar. Utifrån de 

olika sambanden som funnits ställdes dessa mot existerande litteratur för att skapa kategorier för både 
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resultat och analys. Resultatet presenteras under dessa kategorier: arbetet på socialtjänsten, 

socialsekreterarens yrkesroll och socialsekreterarens individuella upplevelser, med en efterföljande 

analys. Vi har under hela kodningen återkommande ställt de fragment som lyfts ur texten mot 

berättelsens helhet för att behålla hermeneutikens betoning på att det lilla ska säga något om det stora 

(Kvale, 1997). Eftersom studien har inriktats mot socialsekreterarnas berättelser har de delar av 

resultatet som bäst beskrivits av de intervjuade presenterats i citat. I analysavsnitten ställs resultatet 

mot vår teoretiska modell.  

 

4.9 Reliabilitet  

Reliabilitet är ett begrepp som beskriver huruvida ett resultat i en studie kan mätas som tillförlitligt. I 

den här tillförlitligheten rymmer frågan om vårt resultat är tillräckligt pålitligt och om resultatet skulle 

bli detsamma om undersökningen skulle göras om på nytt, eller om särskilt slumpmässiga eller 

tillfälliga premisser påverkat resultatet (Bryman, 2011). I en studie av det här slaget finns det 

svårigheter att fastställa reliabiliteten eftersom vår ambition har varit att upptäcka och beskriva en 

företeelse, inte genomföra en direkt mätning. En social verklighet är ständigt föränderlig och omöjlig 

att ”frysa”, därav kan den externa reliabiliteten i studien kan ses som låg. Vi anser dock att frågan om 

den externa reliabiliteten inte är problematisk i sig eftersom att vårt syfte med studien främst handlat 

om att beskriva långtidssjukskrivna socialsekreterares upplevelser.  

 Enligt Larsson et al. (2005) måste frågan om reliabilitet i en kvalitativ studie bedömas annorlunda 

än vad som gäller för kvantitativa studier. Ett sätt att se en stärkt reliabilitet i studien är att vi som 

undersökare uppvisar intellektuell hederlighet. Vi har därför genomgående i hela arbetet försökt att 

sträva efter att arbeta utifrån den professionella integritet som Larsson et al. (2005) lyfter fram är av 

vikt för att på ett rättvist sätt spegla de fenomen som är föremål för undersökningen. För att uppnå det 

har vi systematiskt och noggrant vid flertalet tillfällen gått igenom vår insamlade empiri för att 

säkerställa att våra kategoriseringar av materialet varit rimliga.  

 Vi har även presenterat vår egen förförståelse och erfarenheter för att ge läsaren möjlighet att bilda 

sig en uppfattning av vilket perspektiv vi har haft innan vi genomförde studien. Något som också kan 

ses stärka studiens reliabilitet är att intervjuerna skett via mail och att intervjupersonerna med det getts 

möjlighet att själva skriva ner sina svar. Risken för felkällor i transkriberingen har därmed uteslutits.  

Som ovan nämnt har vi som undersökare tillsammans systematiskt gått igenom vår insamlade empiri 

för att undvika att en undersökares subjektiva tolkningar varit styrande. Ytterligare en faktor som 

skapar en ökad tillförlitlighet är att intervjuguiden är av semistrukturerad karaktär. Intervjupersonerna 

har haft specifika teman att förhålla sig till, men har även haft möjlighet att själva presentera och 

formulera vad de ansett varit viktigt i deras berättelser. Vårt val av intervjuer via mail bedömer vi 

stärkt reliabiliteten eftersom risken för att påverka intervjupersonerna minskat då vi inte haft fysisk 

kontakt vid intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 



 

23 

 

4.10 Validitet   

Begreppet validitet berör frågan om studien undersökt det som den hade för avsikt att undersöka, det 

vill säga att vi som undersökare når ”det centrala” i det vi hade som avsikt att undersöka. Begreppet 

innefattar både den validitet som är intern och extern. För att stärka den interna validiteten har vi under 

hela processen förhållit oss till våra frågeställningar för att säkerställa att vi kunnat besvara studiens 

syfte. I en kvalitativ studie som den här kan validiteten antas gälla om läsaren kan skapa sig en tydlig 

bild av de fenomen som har studerat genom de beskrivningar som presenteras (Kvale & Brinkmann 

2009). Vidare framhåller dessa författare att det är viktigt att validiteten granskas genom hela 

forskningsprocessen. Vi har under alla moment av forskningsprocessen noggrant försökt tänka igenom 

hur vår validitet påverkats av bland annat vårt metodval och etiska ställningstaganden. Vi anser att vårt 

val av en kvalitativ ansats stärker validiteten då vi haft som syfte att ge en ökad förståelse för 

socialsekreterare som är långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Vidare bedömde vi att valet 

av intervjumetod via mail också stärker validiteten då den gett intervjupersonerna möjlighet att i lugn 

och ro svara på intervjuerna, vilket med stor sannolikhet inneburit att vi fått mer fylliga och 

informationsrika svar.  

 Att ge intervjupersonerna teman och uppmana dem till att öppet berätta om sina upplevelser anser 

vi har stärkt möjligheten att nå det centrala i det vi haft som avsikt att undersöka. Kvale & Brinkmann 

(2009) menar att en valid forskningsdesign, ur ett etiskt perspektiv, ska göra gott. Den ska producera 

kunskap som är till nytta för människor och samtidigt minimera skadliga konsekvenser. Vi anser att vi 

i vår studie har haft en god balans mellan att dels belysa upplevelser hos en grupp samtidigt som vi 

konsekvent reflekterat över att skydda deras integritet.  

 

4.11 Generaliserbarhet 

En invändning mot den kvalitativa forskningen är att intervju som forskningsmetod inrymmer för få 

intervjupersoner för att resultatet ska kunna generaliseras (Kvale & Brinkmann, 2009). Syftet med den 

här uppsatsen har varit att skapa en ökad förståelse för socialsekreterare som är sjukskrivna på grund 

av psykisk ohälsa, samt ta reda på om det går att urskilja gemensamma faktorer i deras berättelser. 

Ambitionen har därför främst inte handlat om att generalisera resultatet för alla långtidssjukskrivna 

socialsekreterare utan fokuserat på att förstå våra intervjupersoners livsvärld. Vi är medvetna om att 

intervjuer med åtta intervjupersoner inte kan representera alla långtidssjukskrivna socialsekreterares 

upplevelser och erfarenheter, utan menar att vi kan se dessa berättelser som exempel på hur 

långtidssjukskrivna socialsekreterares verklighetsbeskrivning kan se ut. Vi är även medvetna om att 

studien enbart har fokuserat på långtidssjukskrivna socialsekreterares berättelse i Sverige, detta 

begränsar också studiens generaliserbarhet eftersom den enbart har en svensk kontext. Vi anser 

däremot att dessa livsberättelser som presenteras i den här uppsatsen kan bidra till en ökad kännedom 
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om psykisk ohälsa och dess påverkan på individen. Förhoppningsvis kan vår uppsats skjuta till 

ytterligare kunskap om arbetsmiljöproblem i det sociala arbetet i Sverige.  

 

4.12 Metodkritisk diskussion 

Vi valde att använda oss av en intervjumetod där de intervjuade fick skriva ner sina berättelser med 

stöd mot en semistrukturerad guide för skrivandet. Det här metodvalet innebär några kritiska aspekter. 

Den ena är kopplad till att målgruppen för studien är långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. 

Vi hade innan studiens genomförande en viss förförståelse för att skriva en lång omfattande berättelse 

om sin situation kan ses som en svår uppgift för någon som lider av utmattning, ångest och depression.  

Det är i efterhand när vi sitter med de intervjuades berättelser framför oss och läser om den situation 

de befunnit sig i, och fortfarande är i, som vi förstår vilken påfrestning en sådan intervju kan innebära. 

Valet av intervjuer via mail som metod kan därför ses som extra belastande eftersom den ställer krav 

på respondenterna förmåga att uttrycka och beskriva sina upplever i skrift. Svarsformen utmanar den 

kognitiva funktioner då det behövs längre tids koncentration och förmåga att hålla röd tråd i ett 

skrivande, vilket är något som kan tänkas vara en extra utmaning för dessa intervjupersoner på grund 

av att den kognitiva funktionsnivån kan vara påverkad av den psykiska ohälsan. Att delta i den här 

typen av intervju tar mycket tid i anspråk och kan potentiellt ses som ett hinder för svarspersonerna.  

 Vi fick gott gensvar på den förfrågan som lagts ut i Facebook-gruppen för socionomer, flera ville 

delta i vår studie. Tyvärr gjorde vårt metodval att några tackade nej för att de, på grund av sin hälsa, 

inte orkade den prestationsbaserade belastning en intervju av det här slaget innebär. En annan aspekt 

av detta är att vi potentiellt hade fått mer utförliga berättelser om intervjuerna hade skett live eftersom 

att en partner i berättandet kan uppmuntra ett fortsatt berättande och ställa frågor. Avsaknaden till 

möjlighet att ställa följdfrågor kan även tänkas försvåra för tolkningen då det inte görs förtydliganden 

kring användandet av begrepp. Vi har i analysen utgått ifrån den mest troliga tolkningen, vilken i sig 

är en subjektiv handling och äventyrar studiens reliabilitet. 

 

4.13 Forskningsetiska överväganden 

Bryman (2011) menar att det är av stor vikt att forskare är medvetna om de etiska principer som är 

aktuella samt vilken roll de etiska övervägandena spelar i samhällsvetenskapliga undersökningarna. 

Han lyfter fram att det bara är då forskaren kan fatta välgrundade beslut om vad som är bäst och mest 

riktigt att göra i undersökningen. Kvale (1997) presenterar i boken Den kvalitativa forskningsintervjun 

ett antal etiska frågor som forskare behöver förhålla sig till i en intervjuundersökning. Dessa etiska 

frågor berör fördelar med undersökningen, informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser för de 

deltagande i studien samt forskarens roll. Med stöd av Bryman (2011) och Kvale (1997) har vi under 

hela forskningsprocessen arbetat utifrån att beakta de forskningsetiska principerna inom humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning som vetenskapsrådet utfärdat (Vetenskapsrådet, 2002). Lag 
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(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, har till syfte att skydda den enskilda 

människan och respekten för människovärdet vid forskning. Den här lagen har även legat till grund för 

de forskningsetiska övervägandena i uppsatsen. Vår tillämpning av vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

anser vi gett en minskad risk för negativa konsekvenser för våra respondenter eftersom de berör frågor 

kring hur vi som ska förhålla oss till sekretess, anonymitet, konfidentialitet samt tystnadsplikt.  

 För att finna respondenter annonserade vi i socionomgrupper på Facebook där vi kort presenterade 

vårt uppsatsämne samt vårt syfte med uppsatsen. I annonsen förklarade vi att alla insamlade uppgifter 

behandlas anonymt och konfidentiellt samt informerade om att allt insamlat material förstörs efter att 

uppsatsen är genomförd. I annonsen lyfte vi också fram att vår ambition med studien var att få ett 

spritt urval från hela landet och att vi därav valde mailintervjuer för att samla in vårt datamaterial. De 

respondenter som visade intresse för att delta i studien kontaktade vi därefter via en för uppsatsen 

upprättad mail. Mailen upprättades med syfte att säkerställa att alla respondenter fick samma 

information. Det andra skälet var att skydda intervjupersonernas integritet vid datahantering då det 

bara var uppsatsförfattarna som har haft tillgång till mailkontot. Vi bifogade ett skriftligt 

informationsbrev till samtliga respondenter som innehöll en beskrivning av studiens syfte och en 

upplysning om att respondenternas deltagande är frivilligt, samt att de får avbryta sin medverkan i 

studien när som helst (se bilaga 1). Vid avbrott från studien informerades respondenterna att inga 

negativa konsekvenser skulle följa på grund av att avbryter sin medverkan. Respondenterna 

informerades även om att deras skriftliga intervjuer enbart används för det beskrivna syftet och att 

dessa uppgifter kommer förstöras efter genomförd studie. Allt insamlat material som presenteras i 

uppsatsen kommer att vara anonymt och kommer inte att kunna knytas till respondenten. Vi kommer 

därför inte att presentera våra intervjupersoner med specifik information rörande bostadsort, ålder, 

kön, befattning för att säkra intervjupersoners anonymitet.  
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5 Resultat och analys 

I det här kapitlet redogörs det resultat som framkommit i de intervjuer som genomförts via mail med 

socialsekreterarna. Genom det insamlade intervjumaterialet har vi funnit tre huvudteman som kommer 

att presenteras nedan. För att organisera intervjumaterialet kommer det även presenteras underteman 

utifrån varje huvudtema. Vår analys av resultatet kommer att presenteras efter varje huvudtema där 

resultaten kopplas samman med vår valda teori. Inledningsvis vill vi presentera en överblick av de 

teman som kommer att presenteras kapitlet:  

 

 Socialsekreterarens arbete 

 

I det här avsnittet presenteras de resultat som framkommit i intervjuer med socialsekreterarna som 

berör deras beskrivning av hur sin arbetsplats på socialtjänsten sett ut och de faktorer i organisationen 

som påverkat deras arbetssituation. Socialsekreterarnas beskrivning av hur de upplever att 

socialpolitiken påverkar deras arbete lyfts även fram i det här temat.  

 

 Socialsekreterarens yrkesroll 

I det här avsnittet presenteras de resultat som framkommit i intervjuer med socialsekreterarna som 

berör hur de upplever och identifierar sin yrkesroll. 

 

 Socialsekreterarens individuella upplevelser  

I det här avsnittet presenteras de resultat som framkommit i intervjuer med socialsekreterarna som 

berör de personliga reflektioner som socialsekreterarna har/har haft kring sig själva och sin framtida 

roll som yrkesverksam socialsekreterare. 
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5.1 Socialsekreterarens arbete 

5.1.1 Omorganiseringar 

Flera socialsekreterare beskriver att det skett omorganiseringar på deras arbetsplats, i vissa fall flera, 

vilket de beskriver inneburit en större belastning i arbetet och lett till att det uppstått otydlighet i 

ansvarsfördelningen och de arbetsuppgifter som socialsekreterarna förväntas göra. Dessa 

omorganiseringar beskriver socialsekreterarna berott på att kraven på organisationens effektivitet har 

ökat i takt med att det skett en allt större personalomsättning bland chefer och socialsekreterare. 

Omorganisationerna resulterade enligt flera intervjuade i att organisationen slimmades och att de 

administrativa tjänsterna som skulle avlasta socialsekreterarna försvann, samtidigt som en chef fick ett 

större ansvar för fler socialsekreterare. Några socialsekreterare beskriver att de fått stort inflytande i att 

vara med och påverka och utforma den nya organisationen, vilket de framhöll som positivt. Däremot 

lyfter de fram en kritik mot att deras ordinarie arbetsuppgifter inte avlastades med anledning av 

omorganiseringen, utan att de istället ledde till det blev en högre arbetsbelastning. En socialsekreterare 

beskriver det såhär: 

 

”Det var som att vi började från noll med att bygga upp nya rutiner, nya strukturer, nya ramar och 

riktlinjer för den nya organisationen och den nya chefen. Vi som anställda involverades mycket i det 

arbetet, vilket är fint, men utan att någon avlastning arbetsmässigt gavs. Det blev därför svårt att hinna 

med och innebar att det tog längre tid än om vi bara hade fått ett färdigt förslag att ta ställning till.”  

 

5.1.2 Arbetsbelastning 

Samtliga av socialsekreterarna beskriver att det var en hög arbetsbelastningen i deras arbete på 

socialtjänsten. De flesta beskriver att de haft en hög ärendemängd som kom att påverka deras 

möjlighet att hinna med sitt arbete. Den höga mängden ärenden beskriver flera av socialsekreterarna 

var beroende av att de fick nya och fler arbetsuppgifter än tidigare och att de förväntades göra 

kollegors jobb när de var sjukskrivna. Andra beskriver att den höga ärendemängden berodde på att det 

saknades tillräckligt med personal och att tjänster kunde vara vakanta i månader utan att de tillsattes. 

Flera menade att bristen på personal ledde till att arbetssituationen blev stressig och att det krävdes att 

personalen arbetade övertid för att hinna med sitt arbete. En socialsekreterare beskriver följande: 

 

”Det fanns också en kultur på arbetsplatsen av att alltid ha väldigt mycket komptid inarbetad, det 

normaliserades att ligga på max antal timmar och för vissa till och med så pass att de blev av med 

komptid för att de arbetade så mycket och aldrig kunde ta ut timmarna.” 

 

Något som de flera socialsekreterare tar upp i sina berättelser rör att de uppstått en hög 

arbetsbelastning på grund av att många kollegor är sjukskrivna. Detta menar flera inneburit att de 

förväntades göra kollegans jobb eftersom att det saknades personal, vilket gjorde det svårt för dem att 
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hinna med sitt arbete. Att arbeta övertid för att hinna med sin arbetssituation framgår som gemensamt 

för dessa socialsekreterare. Flera beskriver att de inte upplevde att de hann med att ta lunch eller 

fikapauser på grund av den höga arbetsbelastningen. En socialsekreterare beskriver att det aldrig fanns 

tid för återhämtning och att flera av kollegorna på arbetsplatsen drog in på lunchraster och 

toalettbesök. En annan socialsekreterare beskriver: 

 

”När en organisation blir så pressad slutar gränser respekteras från alla håll …. Du får en jourtelefon 

som du förväntas bära med dig hela dagen på toa, på lunch och du förväntas ha tid att hantera det som 

kommer in”  

 

Att ständigt vara tillgänglig på arbetstelefonen eftersom de fick ta den sjukskriva kollegans telefontid 

beskriver flera av socialsekreterarna även skapade en stor stress i arbetet. Flera socialsekreterare 

beskriver att den upplevda höga arbetsbelastningen lett till att de arbetat trots att de varit sjuka. 

Anledningen till sjuknärvaro beskriver flera var för att det inte fanns någon som kunde ta över deras 

arbetsuppgifter och att de upplevde att de hade ännu mer att göra när de kom tillbaka till jobbet. En 

socialsekreterare beskriver arbetet som handläggare som generellt överbelastande. Några menar även 

att de ökade administrativa kraven tog upp en stor del av deras arbetstid. Det framförs av flera en kritik 

mot formulär och datorprogram som upplevdes som tidsödande och frustrerande eftersom det tagit tid 

från möten med klienterna.  

 

5.1.3 Personalomsättning 

Gemensamt beskriver samtliga socialsekreterare att det var en hög personalomsättning på deras 

arbetsplats och några beskriver att den har ökat de senaste åren då erfarna kollegor slutar. Många 

beskriver att det ständigt var hög omsättning på chefer vilket hade en stor påverkan på deras arbetes 

struktur. Några beskriver att det har varit vanligt med nyanställda och nyexaminerade kollegor som var 

unga och i vissa fall inte var färdiga med sin socionomutbildning. En socialsekreterare beskriver: ”Det 

är också inspirerande att arbeta med nyutbildade men även krävande, och deprimerande när de sen 

slutar efter ett halvår.” En annan socialsekreterare beskriver att det inte fanns tid och resurser att ge ny 

personal introduktion och uttrycker: ”Kastas in i saker och du förväntas hantera det. En kultur i 

organisationen var att du fick till svar, “ så har alla fått det/haft det”, man fixar det.”  

 

5.1.4 Chefernas roll 

Flera socialsekreterare uttrycker hur chefens roll och ledarskapet påverkat deras arbetssituation. Flera 

beskriver att de upplevt en otydlighet i sitt arbete då de varit en hög omsättning av chefer på deras 

arbetsplats. Flera beskriver att deras chefer saknat tidigare erfarenhet av ledarskap och i ett fall även 

varit en nyexaminerad socionom. I intervjuerna framgår det att flera socialsekreterare saknat chef 

under flera månader efter det att chefer blivit sjukskrivna på grund av utbrändhet eller sagt upp sig. En 

socialsekreterare beskriver följande: 
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”Chefen blev utbränd. Saknade chefskunskap, hade ett hjärta av guld. Hon fick göra ett chefsjobb som 

hade krävts fler chefer. …. Chefen var sällan på plats, och var chefen där så var det i frånvarande 

tillstånd då denne var slutkörd. Vi stod chefslösa ett par månader och sedan sattes bemanningschef in 

och sedan stod vi chefslösa igen” 

 

De flesta av socialsekreterarna uttrycker även att det fanns en stor brist av stöd från cheferna på 

arbetsplatsen då omorganiseringarna lett till att chefer fick ett större ansvar för fler anställda, något 

flera beskriver ökade stressen för dem. Några beskriver att de upplevde att chefen lassade på dem 

arbetsuppgifter och att de sällan eller aldrig fick höra något positivt från sina chefer. Istället upplevde 

de att cheferna gav påtryckningar om att hela tiden göra mer. En av socialsekreterarna beskriver att det 

fanns en tydlig hierarkisk ordning där chefer höll sig för sig själv och åt lunch vid eget bord. Flera av 

socialsekreterarna lyfter även fram att de upplevde att de saknade stöd och förståelse för sitt arbete 

från de högsta cheferna inom stadsdelen. Det beskriver att det ständigt uppstod en diskussion om att 

hålla budgeten och flera beskriver att de fick beröm när de ”höll i pengarna”. Flera socialsekreterare 

uttrycker även att de ofta fick höra att det saknades resurser för att ta in mer personal och att det fanns 

en kritik hos cheferna att hyra in personal för att underlätta i arbetet.  

 

5.1.5 Socialpolitiska komponenter som påverkar socialsekretarens arbete  

Flera socialsekreterare upplever att politiska beslut på både lokal och nationell nivå har haft en stor 

påverkan på deras arbete. En socialsekreterare uttrycker: ”Om man fiser i riksdagen på fm känns 

lukten på socialtjänsten på em", dvs vi är de första som märker konsekvenserna av olika politiska 

beslut. Och det går fort.” Flera anser att det finns en stor snedvriden resursfördelning inom 

kommunerna och att de preventiva insatserna inte prioriteras. Det framkommer även att 

socialsekreterarna upplever att det generellt har skett stora åtstramningar inom flera offentliga 

områden, så som till exempel åtstramning av sjukersättningar. Åtstramningarna som sker inom ett 

område menar de resulterar i en direkt påverkan i deras arbete och att följden blir att: ”som 

handläggare förväntas du kompensera dessa samhällsbrister genom lite kreativt tänkande...” 

 Några menar även att de beslut som skett på nationell nivå om ett högt flyktingmottagande lett till 

mer arbete för socialtjänsten men att det ökade antalet klienter inte ledde till mer personalresurser. 

Många beskriver att det på arbetsplatserna ständigt funnits en diskussion om att hålla budgeten och att 

det därmed uppstått en konflikt mellan klienters behov och kommunens ekonomi. Att det ständigt på 

arbetsplatsen talades om åtstramningar menar flera ledde till att en upplevd känsla av stress, att de inte 

kunde styra över sitt arbete och att de som yrkesverksamma kände sig som en bortprioriterade. En 

socialsekreterare beskriver:  

 

”Det finns mängder av siffror som styrker att ett progressivt socialt arbete med preventiva insatser ger 

samhällsekonomisk vinst. Varför man väljer att prioritera bort det genom att prioritera bort 

socialsekreterarna och det sociala arbetet är en gåta”  

 



 

30 

 

5.1.6 Analys 

I socialsekreterarnas berättelser och beskrivningar av sina upplevelser har det framkommit en rad olika 

faktorer som kommit att påverka deras arbetssituation. Det som vi anser är mest framträdande är hur 

de organisatoriska strukturerna påverkat arbetet och i sin tur påverkat hur socialsekreterarna beskriver 

och ser på sitt handlingsutrymme. Vi förstår det som att den höga arbetsbelastning som påverkats av 

omorganiseringar, personalbrist och politiska beslut lett till att socialsekreterarna upplever en spänd 

situation och en brist i att kunna påverka sin arbetssituation. Krav-kontroll-stöd-modellen beskriver att 

en spänd situation uppstår om kraven på individen blir allt för höga samtidigt som de upplever att de 

har en låg kontroll att påverka sin situation (Theorell, 2003; Theorell, 2006). Enligt modellen beskrivs att 

en spänd situation i kombination med lågt socialt stöd är den värsta situationen för hälsan (a.a.). Vi 

tolkar det även som att många upplever att politiska beslut leder till att socialsekreterarna upplever allt 

för höga krav utifrån att de ständig behöver ske en effektivisering av arbetet. Krav-kontroll-stöd-

modellen beskriver att det både kan finnas kvantitativa och kvalitativa krav och för de 

socialsekreterare vi intervjuat tolkar vi det som att de har en upplevelse av höga krav som både rör de 

kvalitativa och kvantitativa kraven. Dels behöver de förhålla sig till de krav som ställs på att kunna 

hantera ett högt arbetstempo för att hinna med den mängd ärenden som ingår i deras arbetsuppgifter. 

Samtidigt tolkar vi det som att kraven på att å ena sidan hålla sig inom ramarna för vad budgeten 

tillåter och å andra sidan möta klienters behov som inte alltid kan tillgodoses. Vidare förstår vi det som 

att denna konflikt i vissa fall kan leda till att det kan uppstå en känsla hos socialsekreterarna att gå 

emot sina egna värderingar vilket kan leda till en upplevelse av otillräcklighet, då kraven från politiska 

beslut styr socionomens hantverk och i sin tur påverka beslutsutrymmet.  

Flera socialsekreterare beskriver även att de upplevde ett lågt stöd från sina chefer och ledning, utifrån 

krav-kontroll-stöd-modellen kan vi förstå att det låga stödet hade en stor påverkan på hur de upplevde 

sin kontroll och sitt beslutsutrymme. Enligt Theorell (2003) berör kontroll och beslutsutrymme dels 

vardagsdemokratin i arbetet. Alltså i hur stor utsträckning möjligheterna till att individen kan påverka 

på arbetsplatsen och dels om färdighetskontroll, som rör upplevelsen av att använda sina kunskaper 

och färdigheter. Vi tolkar att detta utrymme inte funnits i den utsträckningen som socialsekreterarna 

haft behov av. När arbetsbelastningen blir för hög är risken stor att möjligheten till att utvecklas med 

ny kunskap och stimulerande arbetsuppgifter minskar.  

 

5.2 Socialsekreterarens yrkesroll 

5.2.1 Rollens komplexitet 

Samtliga av de intervjuade socialsekreterarna problematiserar kring yrkesrollen på olika sätt. Flera 

diskuterar att det finns en otydlighet kring vad de förväntas prestera och hur de ska prestera. Oklara 

målbeskrivningar och ständiga förändringar i arbetsuppgifter i och med omorganiseringar skapar en 

otrygghet i yrkesrollen för de flesta intervjuade socialsekreterare oavsett antal år i yrket. En 

socialsekreterare uttrycker sig så här om otryggheten: ”Mitt yrkesmässiga självförtroende fick sig en 
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ordentlig törn.” Flera socialsekreterare nämner att de bett om hjälp av chef med att prioritera sitt arbete 

för att förstå hur de ska lägga upp det, och att de inte fått klara svar för att cheferna själva inte vet. Av 

de socialsekreterare som berättar om otydligheten kring vad arbetet faktiskt innebär har samtliga 

upplevt sig själva som otryggare i sin yrkesroll.  

Några socialsekreterare beskriver att de uppmärksammat att kollegor utför samma arbetsuppgifter 

på olika sätt och att det skapar press utifrån att alla på samma position förväntas arbeta med samma 

antal ärenden. Det beskrivs att det finns olika synsätt på hur ett ärende ska betraktas. Vissa 

socialsekreterare arbetar mer med direkt problemlösning där fokus ligger på nuet och snabba 

lösningar, medan andra håller ett mer holistiskt perspektiv och söker orsaksförklaringar för en mer 

varaktig lösning.  

Socialsekreterarens roll och arbete beskrivs av flera intervjuade socialsekreterare med ordet 

gränslöshet. Att vara spindeln i nätet ses som ett gränslöst uppdrag eftersom det handlar om att ha ett 

brett perspektiv, klientfokus och jobba ut mot samhällets alla andra aktörer. Flera talar om 

utbildningens påverkan på den egna synen på rollen och ett återkommande använt ord är flexibilitet. 

En socialsekreterare säger så här: 

”Uppdraget som socialsekreterare är ju i sig gränslöst. Du är “spindeln i nätet”. Du är ansvarig. Du ska se 

klienten ur så många perspektiv som möjligt (t ex scannar du sju livsområden genom ASI, trots att du bara kan 

tillhandahålla insatser för ett) samtidigt. Ju mer du samverkar, desto bättre är det - det är också gränslöst. Och 

tidskrävande. Och uppmuntrat.” 

 

Flexibiliteten omnämns av socialsekreterarna på olika sätt. Gränslös på det sätt att den för arbetet över 

gränser som andras yrken inte gör i samma utsträckning, för att det krävs för det sociala arbetets 

praxis. Den omnämns också i samband med att den skapar förvirring kring rollen då den byråkratiska 

verkligheten hindrar med riktlinjer kring budget. De hinder som finns för flexibelt problemlösande, 

inom organisationen eller samhälleliga, beskriver socialsekreterarna förväntas lösas av dem med lite 

”kreativt tänkande”.  

 

5.2.2 I samarbete med andra 

Några av socialsekreterarna beskriver svårigheter med andras syn och förväntningar på deras yrkesroll. 

Dessa andra benämns som samarbetspartners, aktörer i samhället, som inom medicin och psykiatri 

exempelvis. Andra är även arbetsgrupper inom socialtjänsten. Så här berättar en av socialsekreterarna 

om sin upplevelse av den här typen av svårigheter: 

 

”Väldigt ofta upplevde jag de som jag arbetade med t.ex. kollegor inom missbrukarvården, socialpsykiatrin samt 

läkare och psykologer i psykiatrin upplevde jag som negativa i kontakten med mig som socialsekreterare inom 

"försörjningsstöd". Det tyckte jag också var jobbigt. De kunde anklaga mig som socialsekreterare för att inte 

bevilja tillräckligt med möbler t.ex. då klienter som bodde på socialpsykiatrins boenden inte beviljades data och 

TV t.ex. Det var så sjukt. Jag som enskild socialsekreterare beviljade eller avslog ju inte godtyckligt. Jag 

arbetade ju utefter riktlinjer och även lagar. .... Det fanns läkare inom psykiatrin som avskydde försörjningsstöd 

och till och med skrev i läkarintyg att det är kontakten med socialtjänsten som fått personen i fråga att må dåligt 

eller att patienten/klienten inte kan delta i Jobbtorg samt liknande. …. Jag upplevde "professionella" som 
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oprofessionella just när det gällde att ha sån oförståelse gentemot oss som socialsekreterare i ekonomiskt 

bistånd.” 

 

Det beskrivs som problematiskt att det råder oklarheter kring roller inom socialtjänsten. En 

konsekvens av det är att det uppstår konflikter av olika slag. Faktiska konflikter uppstår på grund av 

att ärenden flyttas runt mellan avdelningar då det är oklart vems bord det ska landas på, och skapar 

konflikter arbetsgrupper emellan. Det berättas även om konflikter mellan andra samarbetspartners när 

det finns förväntningar på socialsekreteraren som den inte kan leva upp till. Våra intervjuade 

socialsekreterare beskriver att det här är påtagligt svårt att förhålla sig till.  

I samarbete med andra beskriver samtliga av våra intervjuade socialsekreterare även sina närmaste 

kollegor i arbetsgruppen och klimatet. Samtliga socialsekreterare värderar kollegialt stöd och tycker att 

det är viktigt. De flesta beskriver sina kollegor som stöttande och avlastande, men att tiden för att 

stötta varandra utifrån de behov som finns inte existerar. Flera säger att de inte hade orkat så länge 

som de gjorde utan de kollegiala stöd de upplevde. De som kommit som oerfarna till sin tjänst har 

dock beskrivit att de anser att de fick för lite stöd och önskat mer stöd från kollegor. Våra oerfarna 

socialsekreterare upplevde att det rådde starka attityder mot nyexaminerade och en uttryckte det så 

här: ” Några var ganska elaka. Kunde kommentera att nyanställda "minsann fick en för hög lön" när 

jag också satt med och hörde det personen sa.” De nya beskriver också att de uppfattar sina kollegor 

som stressade och upptagna och att det gör det svårt att få hjälp. Endast en av socialsekreterarna 

upplevde gott stöd från sin chef och de andra uttryckte att de upplevt en stark frånvaro av stöd från 

närmaste chef. 

Flertalet av socialsekreterarna berättar om attityder kring övertid och när det är okej att sjukskriva 

sig. De beskriver att det råder en kultur kring att alltid ha många timmars inarbetad flextid och att 

jobba över för att få arbetet klart innan deadline. Att inte sjukskriva sig trots att personen har feber 

eller ett kraftigt sänkt allmäntillstånd för att det blir för jobbigt att komma tillbaka och behöva jobba 

igen allt, är något som nämns i de flesta intervjuer. Många berättar att de blir påverkade av att dessa 

attityder och kulturer existerar och att de själva upplever att det är något som måste efterlevas. 

 

5.2.3 Mötet med klienten 

Flera av socialsekreterarna lyfter på olika sätt fram klientkontaktens påverkan på hur de upplever sin 

yrkesroll. De flesta anser att klientkontakten är en viktig del av det sociala arbetet och att den också 

blir problematisk i situationer där det administrativa arbetet kräver så mycket mer tid än vad som anses 

önskvärt. En socialsekreterare beskriver: ”Mycket administrativt! Lite tid med klienterna. Till svar fick 

jag att jag är ju “ sekreterare”.” För socialsekreterarna uppstår det en rollkonflikt utifrån hur de 

beskriver att de uppfattat socionomutbildningen som förberedande inför socialt förändringsarbete med 

ett helhetsperspektiv. De uttrycker svårigheter att förhålla sig till yrkesrollen när den teoretiska 

grunden inte speglar det socialsekreterarna möter i verkligheten på socialkontoret.  
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Vidare berättar socialsekreterarna om situationer då de blivit utsatta för våld och hot i sitt arbete. 

De lyfter även fram komponenter som påverkat deras trygghet kontra otrygghet i möte med klienter. 

De flesta beskriver att de har hamnat i arbetsrelaterade situationer där de känt sig otrygga och att 

förutsättningarna för ett tryggare arbete kunde varit bättre. Så här säger en av de intervjuade 

socialsekreterarna om det här:  

 

”Jag utsattes, som tur var, aldrig för några hot från klienter men hade kollegor som fick personlarm efter 

dödshot. Vid besök var man alltid ensam inne på sitt kontor men klienten, och ibland kunde det kännas olustigt 

då många klienter mådde psykiskt dåligt och/eller var missbrukare. Vi hade en larmknapp under skrivbordet, 

men det fanns bara en vakt i hela kommunhuset så hade nån haft tex en kniv med sig så hade inte vakten hunnit 

komma.” 

 

Av de intervjuade socialsekreterarna som talar om hot eller våld berättar alla att det väckt en olust 

inför sitt arbete.  

 

5.2.4 Utbildningens betydelse 

Flera av socialsekreterarna diskuterar socionomutbildningen med en problematisering kring att det 

sociala arbetets ideal är svårt att efterleva i det sociala arbetets praxis på deras arbetsplatser. De 

beskriver färdigheter som god analysförmåga, lösningsfokus, samhällskunniga, samarbetsförmåga, 

juridiska och vetenskapliga färdigheter och mycket annat, och de beskriver att de inte får möjlighet att 

arbeta utifrån den besuttna kunskap de har. Så här säger en socialsekreterare: ” Utbildningen bygger på 

förändringsarbete, helhetsperspektiv, lagar, forskning m.m, men det skolan lär ut och hur verkligheten 

ser ut på socialtjänster är två skilda saker.” Så här säger en annan: 

 

”Jag tror att socionomer generellt är väldigt funktionella personer. Lösningsfokuserade, handlingskraftiga, har 

god analysförmåga och har tränats till att samarbeta på olika sätt. Man löser uppgiften man får framför sig. Och 

det överbelastningen i praktiken innebär är att handläggare är så pass lojala mot både klienter, organisation och 

sin egen yrkesroll att man löser de här uppgifterna trots att man inte har utrymme att göra det.” 

 

Socialsekreterarna berättar att utbildningen lär ut färdigheter och skapar ideal som blir svåra att arbeta 

utifrån i en belastad organisation, vissa antyder även att utbildningen i sig skapar en socialarbetare 

som kan ha svårt att bedöma dennes ansvarsomfattning och avgöra var gränsen går.  

 

5.2.5 Analys 

När socialsekreterarna diskuterar sin yrkesroll lyfter de fram både kvantitativa krav och kvalitativa 

krav som problematiska och som haft påverkan på deras arbetssituation innan sjukskrivningen. De 

belyser särskilt olika typer av rollkonflikter. Rollkonflikterna har för dessa socialsekreterare uppstått 

från otydliga beskrivningar av arbetsuppgifter och oklarheter kring utförandet, förväntningar på 

prestationer från chefer och samarbetspartners, kollegors och den egna förståelsen av yrkesrollen som 

formats från skolstart och framåt. Rollkonflikter ses som kvalitativa krav i krav-kontroll-stöd-

modellen (Jeding et al, 1999; Widmark, 2005) och utifrån det socialsekreterarna beskriver mot den 
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teoretiska modellen antas det här att socialsekreterarna har i sin arbetssituation varit högt belastade 

kvalitativt kravmässigt.  

Kontroll beskrivs i krav-kontroll-stöd-modellen innehålla två komponenter varav den ena tydliggör 

en individs upplevelse av färdigheter och skicklighet. Här beskrivs vidare upplevelsen av att ha 

stimulerande arbetsuppgifter som individen kan utvecklas av genom att använda sin kompetens 

(Theorell, 2006; Jeding et al. 2009). Våra intervjuade socialsekreterare har gemensamt uppgett att de 

stundvis känt sig osäkra kring hur arbetet ska utföras. De har även berättat att de inte upplever att det 

arbete de utför inte matchar den teoretiska kunskap de innehar efter sin socionomutbildning. Utifrån 

det teoretiska utgångsläget mot socialsekreterarnas berättelser förstår vi det här som att 

socialsekreterarna upplevde delvis låg kontroll i sin arbetssituation.  

Våra intervjuade socialsekreterare återkommer i flera sammanhang i intervjuerna till det upplevda 

stöd de fått under perioden innan sjukskrivningen. Krav-kontroll-stöd-modellen beskriver socialt stöd i 

tre delar, på arbetsplatsen, kollegialt stöd och stöd från överordnade. Det har visats i forskning att det 

stöd som anses viktigast av anställda är det stöd som ges av chefer och överordnade (Jeding et al, 

1999; Widmark, 2005). Socialsekreterarna har definierat kollegialt stöd som närvarande om än inte 

tillräckligt på grund av tidsbrist, och de flesta beskriver att stödet från chefer har varit helt 

frånvarande. I intervjuerna har det även framkommit ett problematiserande kring att arbeta på en 

arbetsplats där det stundvis kan förekomma hot och våld. I beskrivningen av arbetsplatsens 

säkerhetsstrukturer för att trygga socialsekreteraren har det visat sig att våra intervjuade inte känt sig 

trygga, vilket genom den teoretiska modellen kan ses som avsaknad av stöd från arbetsplatsen. Utifrån 

avsaknad av stöd från arbetsplatsen och överordnade, samt upplevelse av otillräckligt stöd av kollegor 

gör vi tolkningen att i rollen som socialsekreterare har våra intervjuade känt ett lågt stöd kring sin 

yrkesroll.  

 

5.3 Socialsekreterarens individuella upplevelser 

5.3.1 Personliga reflektioner 

De flesta av våra intervjuade socialsekreterare beskriver sin syn på sig själva innan de började utveckla 

symtom på psykisk ohälsa och gemensamt är att de haft en positiv bild av sin kompetens. Många 

beskriver sina färdigheter som styrkor och nämner allt från flexibilitet till mer konkreta beskrivningar 

som att se sig som duktig på att skriva utredningar. En stor del av socialsekreterarna berättar om 

duktighet. Att vara duktig förknippas av socialsekreterarna med effektiva och kvantitativa prestationer, 

att avsluta innan deadline oavsett övertid eller skippade luncher och raster. En av socialsekreterarna 

beskriver det så här: 

 

”Jag är en "duktig flicka" som vill att alla ska vara nöjda och tar illa vid mig när folk blir arga på mig. Det 

fungerade inte där. Jag har också svårt att säga nej, och då jag är mycket effektiv när jag arbetar så lassade 

chefen på mig kollegornas ärenden också.” 
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Hjälpandet står också i fokus för socialsekreterarna: 

 
”Balansen som jag kämpade med var mina klienters situation mot min situation. Att jag jobbade en halvtimme 

extra för att hjälpa någon att inte bli vräkt eller att få till en samverkan med en vårdgivare kändes självklart, det 

priset för min del var så pass litet i relation till vilken skillnad det skulle kunna göra för i en annan persons liv.” 

 

Citatet ovan speglar vad flera av socialsekreterarna berättar om drivet att hjälpa. Vidare berättar de om 

att svårigheten att dra dessa gränser ger stora konsekvenser. Deras egen tid begränsas, umgänge med 

nära och personliga intressen, som till slut ger utslag på deras hälsa. En socialsekreterare beskriver det 

såhär: 

 

”Det är först när det börjar drabba klienterna som man reagerar på att situationen inte fungerar. Och då har det på 

individnivå gått så pass långt att du har försummat familj, hälsa, relationer, vänner, fritidsintressen, utveckling, 

utbildning - allt. Och du har blivit sjuk.” 

 

Många av socialsekreterarna berättar att arbetssituationen de befann sig i gjorde att de behövde 

utveckla strategier för att hinna prestera enligt förväntan och resultatet blev övertid, arbete hemma, 

hoppade över luncher och raster eller åt sin lunch vid datorn på kontoret. Andra strategier som blir 

tydliga i intervjuerna är att socialsekreterarna förkortat planerade semestrar och inte stannade hemma 

trots att de var sjuka. Det nämns även att höja arbetstempot var en strategi. Så här speglas detta av en 

socialsekreterare: 

 

”Min upplevelse var också att ju mer jag fick gjort idag, desto mindre behöver jag stressa imorgon. Det var inte 

heller någon nytta för mig att sjukskriva mig några dagar, då skulle jag bara ha ännu mer att göra när jag kom 

tillbaka.” 

 

 
5.3.2 Fysiska och psykiska symptom  

De flesta av socialsekreterarna har beskrivit att de innan sin sjukskrivning haft både psykiska och 

fysiska symptom. Flera beskriver att tankar på arbetet upptog en stor del av deras liv och att de 

utvecklade sömnsvårigheter. En annan beskriver sig somna av utmattning efter jobbet. Flera 

socialsekreterare uttrycker att de upplevde en stark ångest både innan och efter arbetet. Det framgår 

även att några började glömma saker och upplevde att de inte längre kunde hålla saker i huvudet. En 

socialsekreterare beskriver det såhär: ”vid eftermiddagsfikat gick jag in i väggen. Bara så där. Stod vid 

kaffeautomaten och hade ingen aning om hur den funkade, hade glömt alla lösenord och när jag kom 

hem kom jag inte ihåg portkoden.” En annan förklarar att toleransnivån sjönk och att personen blev 

irriterad på ett sätt som tidigare inte upplevts. Några upplevde ett behov av att dra sig undan och 

började undvika människor och offentliga platser. Flera av socialsekreterarna beskriver även en rad 

olika fysiska symptom som de utvecklade under tiden de arbetade. Flera utvecklade magproblem och 

kräktes på grund av att de upplevde sig stressade, andra beskriver att de rasade i vikt. Många säger nu i 

efterhand att det har svårt att förstå hur sjuka de egentligen blev av sitt arbete. För en socialsekreterare 

gick det så långt att personen blev suicidal.  
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 Genomgående framgår det i intervjuerna att arbetet påverkade det privata livet i en negativ 

riktning. Det beskrivs av flera att arbetet tog en för stor del av livet och att ständigt arbeta övertid 

påverkade deras möjlighet att ha en fritid och ha tid för ett privatliv. En socialsekreterare säger: ”Jag 

tog med mig mer och mer ärenden i sängen och blev liksom aldrig fri från jobbet”.  

 

5.3.3 Vägen tillbaka 

Samtliga socialsekreterare beskriver sin rehabiliteringsprocess som lång och med mycket väntan på 

vården. De berättar att den hjälp de främst har fått är medicinering som antidepressiv behandling och 

ångestdämpande. Några nämner samtalsstöd som en hjälpande faktor, men att de fått vänta länge för 

psykolog- och kuratorskontakt. Långsam upptrappning av arbetstid och arbetsuppgifter har definierats 

av de intervjuade som hjälpsamt för återgång till arbetet. De flesta uttrycker att arbetsplatsen varit 

passiv, eller inte erbjudit tillräckligt stöd/hjälp, i processen för rehabilitering och återgång. Några 

beskriver att de upplevt sig ifrågasatta i kommunikation med chefer kring deras psykiska hälsa. Dessa 

upplever också att flera arbetstagare på samma arbetsplats, som lider av psykisk ohälsa, behandlas 

olika av chefer i bemötandet, men även i stödjande och hjälpande insatser. En socialsekreterare 

uttrycker sig så här: 

 

”När jag pratade med min närmsta chef om detta så sa hon att jag inte kommer få träffa en läkare på 

företagshälsovården och ifrågasatte även hur jag kunde må så dåligt, att de inte förstod detta då de inte bedömde 

att jag hade så mycket att göra och man ifrågasatte också om det var så att jag kanske inte ville jobba där. Jag 

fick alltså inget stöd alls från mina chefer, vilket kändes mycket svårt då jag visste att min kollega som satt i 

samma situation fick massor av stöd och blev avlastad.” 

 

Så här säger en socialsekreterare om passiviteten: 

 
”En vecka senare hamnade jag på sjukhus med andnöd och hjärtklappning, vilket alla läkarundersökningar 

visade sig sakna fysiologiska förklaringar då jag hade en bra puls och full syresättning i blodet. Jag blev efter 

detta lovad en remiss till företagshälsovården och jag åkte på semester i fyra och en halv vecka. När jag kom 

tillbaka så var remissen inte skickad och mina chefer menade att man velat vänta in att jag kom tillbaka för att se 

om jag fortfarande ville gå till företagshälsovården.” 

 

När våra intervjuade socialsekreterare beskriver stödet från arbetsgivare under 

rehabiliteringsprocessen uppger de att kontakten med chefer har varit låg och att de inte fått någon 

konkret hjälp erbjuden. Flera socialsekreterare vittnar om att de själva har behövt vara aktiva i att 

efterfråga hjälp av arbetsplatsen och att det har gjort att de känt sig ensamma i processen tillbaka. De 

beskriver även att en upplevelse av att chefer har dålig kunskap om hur de ska stötta anställda som är 

sjukskrivna för att kunna återvända tillbaka till arbetet. Några av socialsekreterarna berättar att deras 

chef under tiden för sjukskrivningen uppmuntrat dem till uppsägning. De flesta berättar att de har 

högre förhoppningar, och en högre tillit, till samhällets rehabiliteringsaktörer, såsom försäkringskassa, 

arbetsförmedling och vården, än till sin arbetsgivare i vägen tillbaka till sitt arbetsliv. 
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5.3.4 Framtiden som socialsekreterare 

Samtliga intervjuade socialsekreterare berättar om sina tankar om framtiden som yrkesverksam inom 

socialtjänsten. En av de åtta socialsekreterarna beskriver en tydlig önskan och lust inför att gå tillbaka 

till sin gamla arbetsplats. De andra är mer tveksamma. Någon tänker sig att pröva en tjänst på inom ett 

annat område inom socialtjänsten än den personen arbetat inom tidigare, och om det inte fungerar är 

planen att omskola sig. En av socialsekreterarna talar om sitt val av utbildning och arbete så här: 

 

”Jag har många gånger varit ledsen och ångrat att jag studerat till socionom. Jag ska börja på ett nytt jobb inom 

socialtjänsten, inte ekonomiskt bistånd, går det inte bra där så funderar jag starkt på att börja studera till något 

annat yrke.” 

 

De flesta uttrycker att det inte vill arbeta alls inom socialtjänsten igen. Några problematiserar kring att 

en lång sjukskrivning gör de oattraktiva på arbetsmarknaden vilket leder till att de måste tillbaka sin 

gamla arbetsplats för att sedan söka nytt arbete. Av dessa socialsekreterare har samtliga prövat att söka 

nytt arbete men inte fått ny anställning på grund av sin psykiska hälsostatus. De här socialsekreterarna 

berättar att de känner stor oro inför sin arbetsåtergång.  

Flera socialsekreterare tänker sig en framtid inom det sociala arbetets fält men inom annat område. 

Den konkreta arbetssituationen innan sjukskrivningen är det socialsekreterarna använder som 

tankemodell när de resonerar kring sin framtid i yrkeslivet. De flesta beskriver att arbetsbelastningen 

och organisationen varit som destruktiv för dem och att de nu känner sig tvungna att göra aktiva val 

kring hur deras framtid ska se ut och hur de vill leva sina liv. Även erfarenheter av sjukdomsförloppet 

och sjukskrivningen är något socialsekreterarna spelar stor roll i tankarna kring framtiden. Samtliga 

intervjuade uttrycker att de inte vill bli sjuka igen. En socialsekreterare säger så här:  

 

”Det är inte värt hälsan. Inget arbete är värt att offra sin hälsa för. I framtida jobb har jag en helt annan 

medvetenhet och mycket erfarenhet från mina tidigare, negativa erfarenheter. Jag vill inte bli sjukskriven igen 

för utmattning.” 

 

Livsvärderingar och livslust är återkommande teman. Flera av socialsekreterarna beskriver att de 

ställts inför att söka anledningen till att de sökte sig till socionomutbildningen från början, och den 

ursprungliga intentionen med yrkesvalet, för att tydliggöra vilken riktning arbetslivet nu ska ta. Många 

ifrågasätter valet av utbildning och yrke. Några har gjort valet att så småningom söka sig till mer 

behandlande och stödjande roller inom socialt arbete, såsom kuratorstjänster och terapiutbildningar. 

Andra beskriver att de är i processen kring detta beslut. Ett flertal av socialsekreterarna har sagt upp 

sig från sin tjänst utan att ha en ny anställning. Ett fåtal av socialsekreterarna tror inte att de någonsin 

kommer tillbaka i arbete alls eller i full grad. 

 



 

38 

 

5.3.5 Analys 

Våra intervjuade socialsekreterare beskriver sig som kompetenta och duktiga med en ambition om att 

hjälpa. Denna beskrivning förstår vi, genom vår teoretiska modell, som att socialsekreterarna har en 

ingångspunkt till socialsekreterarens yrkesroll med en egen uppfattning om viss kontroll och en stark 

förankring i det sociala arbetets ideal (Theorell, 2006; Jeding et al, 1999). Viss kontroll bör i 

sammanhanget förstås som relativt låg då den teoretiska modellen presenterar två komponenter för 

upplevelsen av kontroll och våra socialsekreterares beskrivelse uppfyller endast delar av en av dessa 

komponenter. 

När socialsekreterarna beskriver sin arbetssituation i form av kvantitativa och kvalitativa krav i 

relation till sin yrkesroll antar vi att den höga kravbelastningen, som många ärenden, 

koncentrationskrävande uppgifter och snabbt förändrade arbetsförhållanden som exempel, gör att det 

blir svårt att behålla den nivå av kontroll som fanns från början. Socialsekreterarna berättar att de 

utvecklar strategier för att hantera kravnivån som kan ses som flexibla och kreativa sprungna ur deras 

syn på yrkesrollen och de färdigheter de erhållit under utbildningen. Genom den teoretiska modellens 

perspektiv ser vi här ett läge som krav-kontroll-stöd-modellen presenterar som spänt, vilket inte är en 

optimal arbetssituation genom att den psykiska hälsan hos individer äventyras (Theorell, 2006). För 

våra socialsekreterare framkommer det i intervjuerna att den spända situation de befann sig i gav 

konsekvenser som psykiska och fysiska symtom, exempelvis ångest, irritabilitet, näsblod och 

kräkningar. Andra konsekvenser är upplevelsen av privatlivets varande som många beskriver ha 

minskat mer och mer under tiden de arbetade.  

I vägen tillbaka till arbetet berättar samtliga socialsekreterare om hur de upplevt stödet från 

arbetsgivaren. Gemensamt för alla är att de nämner stödet från chefer och överordnade som litet eller 

obefintligt under processen för återgång till arbete. För upplevelsen av stöd är det stödet som kommer 

från chefer och överordnade det som anses av mest betydelse (Jeding et al, 1999; Widmark, 2005). 

Våra socialsekreterare har istället fått förlita sig till samhällets rehabiliteringsaktörer och sin egen 

behovsbedömning vilket de beskriver gjort att de känt sig ensamma. Den här ensamheten förstår vi 

som en självklar konsekvens av det låga stöd socialsekreterarna upplever ha fått under 

sjukdomsperioden och processen tillbaka till sin position inom socialtjänsten.  

De flesta intervjuade socialsekreterare ser inte en framtida karriär inom socialtjänsten som ett 

alternativ. Anledningarna till det beskrivs vara den tunga arbetsbelastningen – den kvantitativa och 

kvalitativa kravbördan ses som för hög. Den relativt låga upplevelsen av kontroll i sin yrkesroll – att 

uppleva sig som kompetent och duktig, men inte kunna använda sig av förvärvad kunskap och inlärda 

färdigheter för ett utvecklande och stimulerande arbete, mer än att lösa kravbördan. Ensamhet som 

uppstår av att chefer visar för lite engagemang och/eller inte har tillräckliga kunskaper om anställdas 

behov i rehabiliteringsprocesser, vilket resulterar i en upplevelse av lågt stöd av den viktigaste sorten 

(Theorell, 2003; Theorell, 2006). Genom att ställa det här resultatet mot krav-kontroll-stöd-modellen 
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på det sätt som beskrivits ovan förstår vi att för våra socialsekreterare under tid befunnit sig i den iso-

spända situationen som enligt modellen anses vara den värsta för hälsan (a.a.).  
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6 Slutsats 

Utifrån analysen av det empiriska materialet framträder det en mängd komponenter som våra 

socialsekreterare beskriver svåra att förhålla sig till, och kan därför ses som delar med nödvändig 

utvecklingspotential. Socialtjänsten som organisation och arbetsplats är ur analysen betraktad som en 

plats där de anställda befinner sig i ett läge där arbetsbelastningen är för hög. Upplevelsen av den 

kompetens och de färdigheter som den anställda har, tillsammans med ideal, har under tiden som 

verksam socialsekreterare inte utvecklats eller använts, snarare blivit åsidosatta då företräde varit 

tvunget att ges åt att lösa mängden arbetsuppgifter. Chefer och överordnade ses vara lika högt 

belastade även de, och med sin frånvaro och okunskap är tillgången av stöd för de anställda mycket 

liten. Theorell (2006) beskriver att höga krav, i olika former, låg kontroll och lågt stöd skapar en 

situation för den arbetande som antas vara den värsta för individens hälsa och ger en förklaring till 

varför dessa socialsekreterare blivit sjuka och långtidssjukrivna.  

 Ur analysen belyses rollkonflikter i relation till upplevelse av inneboende kunskap, skicklighet, 

möjlighet till utveckling och stimulans, som särskilt svåra bitar att förhålla sig till och har påverkat hur 

de intervjuade anser sig trygga i sin yrkesroll som socialsekreterare. När den här flisan av 

helhetsbilden som socialsekreterarna återger ställs mot vår teoretiska modell ser vi att alla 

komponenter för att uppfylla den iso-spända situationen har sin påverkan och äventyrar personernas 

hälsa (Theorell, 2003; Theorell, 2006). Socialt stöd är genomgående problematiserat i intervjuerna och 

analysen resulterar i att socialsekreterarna arbetat många gånger helt utan upplevt stöd från chefer och 

överordnade. Stöd från kollegor existerar och har viss betydelse men enligt den teoretiska modellen är 

det stöd från chefer och överordnade som har störst betydelse för en anställd i ett spänt läge (a.a.). 

Analysen omfattar även socialsekreterarnas syn på framtiden inom socialtjänsten som en konsekvens 

av att befunnit sig i iso-spända läget över tid, med för höga krav, för låg upplevselse av kontroll och 

lågt stöd (Theorell 2003; Theorell 2006). Nästan alla har svårt att se sig arbetandes inom socialtjänsten 

och gör vad de kan för att undvika det i framtiden. 
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7 Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att skapa en ökad förståelse kring varför socialsekreterare blivit 

sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Syftet har också varit att undersöka vilka gemensamma 

faktorer som går att urskilja i socialsekreterarnas berättelser. Vi anser att vi genom vår studie kunnat 

besvara de frågeställningar som funnits och därmed även uppnått studiens syfte. Avsikten med studien 

har inte varit att generalisera resultatet för alla långtidssjukskrivna socialsekreterare, däremot ser vi att 

den här studien kan ha bidragit med ökad kunskap för det sociala fältet och kanske särskilt för 

blivande socialsekreterare. Genom de resultat vi har presenterat i studien tror vi att blivande 

socialsekreterare kan få ökad kunskap om de riskfaktorer som kan bidra till psykisk ohälsa på 

arbetsplatser. Att synliggöra och medvetandegöra dessa risker kan förhoppningsvis bidra till att 

nyexaminerade socionomer iakttar försiktighet och eftertanke vid val av arbetsgivare och arbetsplats. 

Att tidigt upptäcka varningstecken i arbetet som kan leda till psykisk ohälsa och 

långtidssjukskrivningar kan spara kostnader för samhället, men även spara människors liv. Eftersom 

den här gruppen kan ses som särskilt utsatt för arbetsrelaterad psykisk ohälsa då många 

nyexaminerade arbetar med de svåraste utsatta grupperna (Tham, 2008). Svenska 

akademikerförbundet presenterar under 2016 att socialsekreterare är den hårdast drabbade gruppen av 

sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa av Sveriges akademiker. Därför tror vi att studien kan ha 

ett särskilt preventivt inslag för blivande socialsekreterare. Uppsatsens bidrag anser vi har lyft de 

arbetsvillkor som råder på flera arbetsplatser inom socialtjänsten, något som vi ser kan vara viktigt att 

synliggöra för både chefer inom socialtjänsten men även för de som fattar politiska beslut. Studien 

problematiserar även psykisk ohälsa som fenomen. I takt med att fler och fler blir sjukskrivna för 

psykisk ohälsa är det tvunget att beröra ämnet i olika forum och på olika nivåer. Vår uppsats tar del i 

det vetenskapliga rummet och, trots nivån en C-uppsats ligger på, ämnar den att diskutera och ta i 

anspråk ämnet psykisk ohälsa specifikt kopplat till en yrkesgrupp - socialsekreterare. Dåtidens 

kunskap om, och syn på individer som lider av psykisk ohälsa intog ett perspektiv som skambelagde 

individen som led och avskilde den från samhället. Idag har vi mer kunskap om psykisk ohälsa och 

därmed börjar en ny syn på fenomenet ta form. Trots den nya tidens perspektiv är psykisk ohälsa ett 

svårt ämne att beröra och fortfarande förknippat med en del skam för de som är berörda. Flera av våra 

intervjuade har beskrivit att anledningen till deras sjukskrivning gjort dem mindre attraktiva på 

arbetsmarknaden. Vår uppsats lyfter arbetsrelaterad psykisk ohälsa till ett vidare perspektiv där vi 

belyser flera komponenter som påverkar individens mående. Att peka på brister inom organisationen 

och arbetsplatsen för ljuset bort från individen och fördelar ansvaret på ett annorlunda sätt. Den som 

blivit sjuk i yrkeslivets kontext bör inte förväntas vara den som ensam löser problemet, utan vikt vid 

att lösa organisatoriska svårigheter bör ha störst tyngd. Att vi synliggör det kan förhoppningsvis 

påverka läsarens syn på arbetsrelaterad psykisk ohälsa generellt. Att uppsatsen tar plats med ämnet 
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psykisk ohälsa hoppas vi ska bidra till att skapa nya tankeledningar kring ämnet och avleda skam från 

individen.  

Vi har i den här studien presenterat flera intressanta perspektiv kring socialsekreterares upplevelser 

av att vara långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Ur det presenterade resultatet kan vi 

framförallt utläsa att faktorer på arbetsplatsen påverkar individens välmående på olika sätt. Med hjälp 

av våra intervjupersoner har vi kunnat ringa in gemensamma uppfattningar om hur organisatoriska 

strukturer, yrkesrollens komplexitet och individuella ideal lett till att socialsekreterarna utvecklat 

psykisk ohälsa som resulterat i sjukskrivning. Alla socialsekreterare som medverkat i studien har 

oberoende deras arbetsort och arbetsuppgifter inom socialtjänsten beskrivit gemensamma nämnare 

som grund för deras långtidssjukskrivning. Utifrån den valda teorin kring krav, kontroll och stöd kan 

vi förstå att upplevelsen av hög arbetsbelastning, höga kvalitativa och kvantitativa krav i kombination 

av bristande ledarskap påverkat deras möjligheter till handlingsutrymme i sin arbetssituation.  

Idén att genomföra den här studien uppkom ur att vi dels ville belysa och fördjupa oss i psykisk 

ohälsa som idag är en utspridd folksjukdom och dels belysa socialsekreterares arbete och arbetsvillkor. 

Utifrån resultaten i vår B-uppsats om det sociala arbetets akademisering och socionomprogrammets 

utformning, kunde vi konstatera att det inom socionomutbildningen tycks finnas en obalans mellan 

praktiskt och teoretisk kunskap. Denna obalans gav oss intresse att vidare utforska hur 

socialsekreterare som befunnit sig ute i arbetslivet upplevt sin arbetssituation. Tham (2008) visar i en 

studie att socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar upplever sitt arbete mer påfrestande 

jämfört med andra som arbetar inom kommun och landsting. Vidare visar resultatet att dessa 

socialsekreterare värderar sin egen skicklighet lägre och beskriver sig ha en mer otydlig yrkesroll än 

de andra jämförda grupperna. Vårt resultat speglar Thams forskning, flera socialsekreterare beskriver 

att det råder oklarheter i deras yrkesroll i form av otydliga arbetsbeskrivningar och oklarheter kring 

hur uppgifter ska utföras. Vårt resultat visar även att socialsekreterare tycks uppleva svårigheter med 

att möta verkligheten utifrån det sociala arbetets ideal som integrerats under socionomutbildningen. 

Att utbildningen lär ut kunskaper som i verkligheten är svåra att applicera i yrket som socialsekreterare 

kan bidra till att de som utför arbetet upplever otydlighet i sin yrkesroll. För att komma till rätta med 

otydlighet i yrkesrollen föreslår vi att socionomutbildningen förlängs med specifika inriktningar för 

olika yrkesområden inom det sociala arbetet. Att arbeta som socialsekreterare med 

myndighetsutövning tycks kräva en viss typ av förberedelse som vi idag tycker saknas i den nuvarande 

utbildningen. Det sociala yrkesfältet har en oerhörd bredd vilket kan leda till att det uppstår svårigheter 

när socialarbetare förväntas hantera olika komplexa arbetsuppgifter inom de olika sociala fälten. Tham 

(2008) ger förslag på ett utbildningsmoment med en mer praktiknära koppling där studenterna får 

möjlighet att synliggöra sina förväntningar på det sociala arbetets innebörd och verkan, och testa 

rimligheten i dessa. Detta för att skapa färdigheter för den blivande socialsekreteraren i att bedöma sitt 

ansvars utsträckning, och genom det ge en förmåga att göra avvägda och balanserade gränsdragningar. 

Det här antar vi är en nödvändig färdighet att lära sig inför arbetslivet eftersom arbetsbördan inom 
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socialtjänsten tycks vara hög och att det i sig påverkar hur trygg/otrygg socialsekreteraren känner sig i 

sin yrkesroll. 

En annan aspekt som vårt resultat belyser är att socialsekreterarna i stor utsträckning upplever 

bristande ledarskap, vilket visar sig i form av lågt stöd från chefer och en upplevelse av det finns 

okunskap hos de som innehar chefspositioner. För att socialsekreterarna ska uppleva stöd och en god 

balans i arbetet behöver socialtjänsten satsa på långsiktighet och kompetensutveckling för de som 

sitter på chefspositioner. Brister på chefskompetens är ett vanligt förkommande problem inom många 

organisationer. Vi ser det dock som särskilt anmärkningsvärt att det inom en offentlig myndighet som 

socialtjänsten tycks existerar sådana brister som framkommit i våra intervjuer. I en organisation som 

omfattar myndighetsutövning är det av särskild vikt att rättssäkerheten garanteras. När chefers 

kompetens brister i en sådan organisation kan det finnas en påtaglig risk för att rättsäkerheten 

äventyras. 

Vi ser också att det är av vikt att föra ett resonemang kring att socialsekreterares upplevelser av 

stöd från chefer, som kan tänkas kunna kopplas samman till värde och yrkesstolthet. Om det finns en 

upplevelse hos socialsekreterare att chefer inte stödjer och värderar deras arbete i tillräckligt 

utsträckning, kan det potentiellt finnas en risk att socialsekreterarna själva värderar sitt arbete lågt. 

Nyckeln för att uppnå yrkesstolthet i det sociala yrket och i sin tur få socialsekreterare att må bra i sin 

arbetssituation tror vi ligger i kompetensutvecklingen även för dem. Att enbart arbeta för att släcka 

bränder och inte uppleva möjligheter att nå förändringsarbete påverkar individen och dennes 

yrkesstolthet. 

 

7.1 Vidare forskning 

Vi ser att det idag finns forskning kring socialsekreterares arbetsvillkor, men vill hävda att det behövs 

mer forskning kring hur socialtjänsten mer aktivt kan arbeta för att behålla sin personal för att möta 

framtidens sociala problem. Forskningen föreslås framförallt fokusera på vad det är som skapar ett mer 

välmående arbetsklimat inom socialtjänsten och vilka faktorer som kan bidra till att skapa ökad trivsel. 

Det går även att se att det behövs mer forskning om hur socialtjänsten som arbetsgivare ska möta de 

individer som blivit långtidssjukskrivna och hur de på ett bättre sätt kan arbeta för att hjälpa dem att 

återgå i arbete utan att riskera sin hälsa. Socialarbetare besitter en gedigen kompetens och hur den på 

bästa ska tas om hand och förvaltas är en fråga som vi överlämnar till framtida c-uppsatsskribenter. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 1 

 

Hej!                       

Vi är två socionomstudenter som skriver vår C-uppsats om långtidssjukskrivna inom 

socialtjänsten. Med anledning av detta söker vi nu intervjupersoner som är 

långtidssjukrivna från socialtjänsten på grund av psykisk ohälsa. (Med 

långtidssjukskrivning menar vi personer som varit sjukskrivna från sin arbetsplats i mer 

än 60 dagar). Vi är intresserade av era berättelser och upplevelser av er situation 

innan ni blev sjukskrivna, men även er syn på framtiden som yrkesarbetande. 

Intervjuerna kommer att ske över mail vilket gör att ni som vill delta i lugn och ro kan 

svara på frågorna. Det insamlade materialet kommer att behandlas anonymt och 

konfidentiellt samt kommer att förstöras efter att studien är genomförd. Intervjuerna 

kommer att skickas ut inom kort och därefter har ni som intervjupersoner två veckor 

på er att svara på intervjufrågorna. Skicka gärna ett PM om du är intresserad av att 

delta. Din röst är viktig!  

 

Vänliga hälsningar 

Linn & Arminda 

c-uppsats2016@mail.com 

 

mailto:c-uppsats2016@mail.com
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Bilaga 2 – Informationsbrev 2 

 
 

Hej! 
Vi är två socionomstudenter från Ersta Sköndal högskola som just nu skriver vår C-

uppsats om långtidssjukskrivningar inom socialtjänsten. Syftet med vår uppsats är att 

skapa en fördjupad förståelse kring varför socialsekreterare blir sjukskrivna på grund 

av psykisk ohälsa.  

Med anledning av detta söker vi intervjupersoner som är långtidssjukrivna från 

socialtjänsten på grund av psykisk ohälsa. Med långtidssjukskrivning menar vi 

personer som varit sjukskrivna från sin arbetsplats i mer än 60 dagar. För att vi ska 

kunna genomföra vår studie är vi helt beroende av att finna respondenter som vill 

ställa upp och dela med av sin berättelse. Vi vill därför redan nu förmedla att vi är 

oerhört tacksamma att ni är villiga att ställa upp och delge era erfarenheter och 

perspektiv. För att kunna få ett urval från hela Sverige har vi valt att genomföra 

intervjuerna över mail, vilket ger er möjlighet att svara på intervjufrågorna i er egen 

takt. Skulle några frågor eller funderingar uppstå är ni givetvis välkomna att kontakta 

oss.  

 

Vi vill även informera dig om att vi i vår uppsats tillämpar de forskningsetiska 

principerna inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som 

vetenskapsrådet utfärdat. Dessa principer innebär att: 

 

 Din medverkan sker frivilligt och du kan närsomhelst avbryta din medverkan 

 Allt insamlat material kommer att behandlas anonymt 

 Allt insamlat material kommer att förstöras efter genomförd studie 

 Inget insamlat material kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av det 

 Det insamlade materialet kommer inte under några omständigheter kunna 

kopplas samman med dig 

Uppsatsen kommer att examineras under juni 2016. Om ni är intresserade av att ta 

del av det färdiga resultatet går det givetvis att ordna.  

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på:  

c-uppsats2016@mail.com 

Vänliga hälsningar  

Linn Tejne Arminda Santana Santana 

mailto:c-uppsats2016@mail.com
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

 

Hej! 

Vi vill återigen tacka dig för att du är vill delta i vår studie. Eftersom 

långtidssjukrivningar inom socialtjänsten är ett angeläget ämne är ditt deltagande 

viktigt och värdefullt. Med den här studien har vi för avsikt att göra era röster hörda 

med förhoppning att kunna bidra till bättre arbetsvillkor för socialsekreterare.  

 

Vi är intresserade av att ta del av din berättelse och dina upplevelser av situationen 

du befann dig i innan sjukskrivningen. Vi har också ett tema som handlar om din 

framtid som yrkesarbetande. Nedan kommer vi att presentera fyra teman med 

stödkategorier som vi har arbetat fram utifrån aktuellt forskningsläge. 

Stödkategorierna har som syfte att vägleda dig i ditt berättande och att ringa in de 

områden som är av vikt för att besvara studiens frågeställningar. Har du andra 

områden som du identifierar som viktiga vill vi uppmuntra dig att även skriva ner 

dessa.  

 

Organisatoriskt perspektiv 

Beskriv organisationen du arbetade i innan du blev sjukskriven. 
(Stödkategorier: stabilitet, förändringar, tydlighet, chefer, arbetsplatsdemokrati, arbetsklimat, 

frihet, ekonomiska betingelser, personalomsättning, administrativa krav, stress, individuella 

sårbarheter.) 

 

Individuellt perspektiv 

Beskriv din individuella upplevelse av den arbetssituation du befann dig i när 

du blev sjukskriven.  
(Stödkategorier: Rollen som socialsekreterare, egen kompetensupplevelse, kollegialt 

arbetsklimat, stöd och uppmuntran, egna krav, privatlivets påverkan, stress.) 

 

Socialpolitiskt perspektiv 

Beskriv din syn på om/hur det socialpolitiska läget påverkat din arbetssituation 

innan du blev sjukskriven.  
(Stödkategorier: Riksdag, regering, kommun, landsting.)  

 

Framtidsperspektiv 

Beskriv din syn på din framtida återgång i arbete. 
(Stödkategorier: samhällets rehabiliteringsinsatser, individuella behov, framtidsvision, framtida 

karriär, önskemål, stress, krav.) 
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Du kan välja att skriva ner din berättelse i ett Word dokument alternativt direkt i 

mailet. Vi ser gärna att du använder dig av våra rubriker så vi kan urskilja vilket tema 

din text hamnar under. 

 

Vi vill gärna ha ditt svar så snart som möjligt, dock senast den 30 april 2016. Skicka din 

berättelse till c-uppsats2016@mail.com  

 

Som vi tidigare nämnde i informationsbrevet kommer vi genom hela studien förhålla 

oss till de forskningsetiska principerna inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning som Vetenskapsrådet utfärdat.  

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Vänliga hälsningar  

Linn Tejne Arminda Santana Santana 
 

 


