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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur nyutexaminerade och erfarna socialsekreterare 

upplever sin nuvarande arbetsroll inom socialtjänsten. Tidigare forskning visar att stöd från 

arbetsgivaren och erfarenhet är två viktiga aspekter för hur socialsekreterare hanterar sitt arbete. De 

teoretiska utgångspunkterna för studien är ”krav- och kontrollmodellen” samt ”coping”. Med dessa 

teorier kan vi få en större förståelse för strukturer och individens egna strategier för att hantera 

krävande arbetssituationer. Studien utgörs av en kvalitativ ansats med sex semistrukturerade 

intervjuer med personer som arbetar inom socialtjänsten. Resultatet visade att erfarenhet inte 

behöver betyda att man har den bästa copingstrategin eller förmågan att hantera pressade 

arbetssituationer. Hantering av krav var det som var viktigast för att klara av att arbeta under 

pressade arbetsförhållanden. Slutligen konstaterar vi att både de nyutexaminerade och erfarna 

socialsekreterarna använder sig av känslomässig- och problemfokuserad coping. De som använde 

sig av problemfokuserad coping var de som kunde lämna arbetet utan att tänka på sina klienter 

under sin fritid.  
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how graduates and practiced social workers experience 

their current job in social services. Previous research shows that support from the employer and 

previous job experience are two important aspects of how social workers deal with their work. The 

theoretical basis for the study is ”demand- control model” and  ”coping ". With these theories, we 

can gain a greater understanding of the structures and the individual's own strategies for dealing 

with demanding work situations. The study consists of a qualitative approach with six semi-

structured interviews with people working in the social service sector. The result showed that the 

experience does not necessarily mean that you have the best coping strategy or the ability to handle 

stressful work situations. Being able to manage set standards and demands was of most importance 

when working under stressful conditions. Finally, we noticed that both the newly graduated and the 

experienced social workers use emotional- and problem focused coping. Those who used problem 

focused coping were those who could be off work and not think about their clients. 



Förord 
Att skriva om hantering av stressrelaterade arbetssituationer bland socialsekreterare som arbetar 

inom socialtjänsten har inneburit en ökad förståelse för oss som i framtiden kommer arbeta inom 

detta område. Processen under denna uppsats har både varit intressant och utvecklande, och 

stundtals krävande. Vi har några personer som vi vill rikta ett extra stort tack till. 

Förstå och främst vill vi tacka alla intervjupersoner som har varit med i denna uppsats. Utan er hade 

det inte blivit någon uppsats och att få träffa er har varit intressant och lärorikt. Ni är riktiga 

vardagshjältar och vi beundrar er för de arbete ni utför med allt vad arbetet medföljer. Vi vill även 

tacka våra handledare Anders Ivarsson Westerberg och Daniel Castillo som har gett en tydlig och 

professionell handledning. Ni har varit en trygghet i detta arbete. 

Vi vill även tack våra studiekamrater Mia och Paulina för en noggrann korrekturläsning av arbetet. 

Med hjälp av er har denna uppsats blivit så mycket bättre språkmässigt.  

Det är svårt att redogöra för vem som har skrivit vilken del. Det här har varit ett gemensamt arbete 

där varje stycke har skrivits och ändrats på tillsammans. Vi ansvarar därför för uppsatsen som en 

gemensam produkt. 

Ellen Engström och Erika Hjelm 

Januari 2017 

Södertörns Högskola 
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1 Inledning 
Dagligen matas vi med rapporter om en socialtjänst i kris. Personalen går på knäna, vakanserna 
ökar, ärenden hinns inte med och barn, äldre samt andra utsatta i behov av stöd riskerar att 
glömmas bort, vanvårdas eller i bästa fall hamna på en väntelista. Mitt i denna krisrapportering har 
socialtjänsten ett oerhört viktigt uppdrag och ska bidra till att skapa ett jämlikt, tryggt och 
demokratiskt samhälle. Vi ska vara stolta över vår socialtjänst – eller rättare sagt över de höga 
ambitionerna som anges i socialtjänstlagen (Arnesson et al, SvD, 27/3 2016). 

Debatter kring arbetsrelaterade stress och olika påfrestningar inom socialtjänsten som i sin tur 

leder till en hög personalomsättning har debatteras i media från olika forskare, professorer, 

verksamhetschefer med flera under de senaste åren. Det ovanstående citatet kommer från en 

artikel i Svenska Dagbladet och handlar om att socialtjänstlagen strävar efter ett jämlikt samhälle 

som ska präglas av en demokrati. Trots detta beskrivs det att personalen inom socialtjänsten inte 

hinner med sina ärenden på grund av personalbrist, vilket resulterar i att de som är i störst behov 

av resurser i samhället försummas.  

En rapport från Arbetsmiljöverket beskriver att socionomutbildningen inte ger en tillräckligt 

förberedande kunskap inför framtida arbete vilket skapar problem på arbetsplatserna:  

Den obalans vi ser mellan krav och resurser för yrkeskåren är allvarlig. Det krävs mer stöd för att 
kompensera för den tunga psykiska belastning det innebär att hjälpa de mest utsatta i samhället. 
Obalansen förklarar antalet sjukskrivna och att så många går till andra arbetsplatser (Eva Karsten, 
Arbetsmiljöverket, 18/10 2016). 

Vidare visar en annan undersökning från Arbetsmiljöverket att 356 anmälningar om sjukdom bland 

socialsekreterare i Sverige som gjordes under åren 2011-2013 (Arbetsmiljöverket 2015). För att 

motverka dessa sjukskrivningar beslutade Arbetsmiljöverket den 22 september 2015 om nya 

föreskrifter gällande organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:5). Föreskrifterna är giltiga 

inom alla verksamhetsområden där den anställde utför jobb åt arbetsgivaren. Syftet med att besluta 

om dessa föreskrifter är att bevara en trygg arbetsmiljö för de anställda och att i förväg hindra fysisk 

eller psykisk ohälsa som kan uppstå på grund av den sociala arbetsmiljön (ibid). I de allmänna 

råden under 11 § i föreskrifterna står det att detta bör beaktas extra på arbetsplatser med tunga 

psykiska påfrestningar. Exempel på en sådan arbetssituation är vid behandling av människors 
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trauman och att träffa människor som befinner sig i svåra livssituationer (ibid:9-10). De här två 

arbetssituationerna är något som personalen inom socialtjänsten ofta får möta i sin vardag. 

Forskning visar att de socialsekreterare som kände mest hängivenhet till sitt arbete fick ett stort stöd 

från sin arbetsgivare och trivdes på sin arbetsplats (Tham 2006:1241) 

I en undersökning gjord i mars 2016 av Novus framgår det att endast en fjärdedel av de som arbetar 

inom socialtjänsten anser att de nyanställda får en tillräckligt god introduktion av arbetsplatsen. 

Detta beror delvis på vilket område arbetet avser. Bland de som arbetar inom ekonomiskt bistånd 

anser 32 procent att de får en bra introduktion, till skillnad från de som arbetar med 

ensamkommande barn där 48 procent svarar att introduktionen är dålig (Novus 2016). 

Akademikerförbundet SSR beskriver i en artikel att det finns stora brister bland socialsekreterares 

arbetsmiljö. Bland de brister som beskrevs redogörs det bland annat för att en hög arbetsbelastning 

orsakar sjukskrivningar. Även avsaknad av introduktion till de nyutexaminerade var ett stort 

problem. Denna pressade arbetsmiljö påverkar den enskilda socialsekreteraren såväl som samhället 

som inte har en fungerande socialtjänst (Akademikerförbundet SSR 2016) 

Det första som vi vill undersöka med denna studie är hur socialsekreterare upplever sin arbetsroll. 

Vidare vill vi ta reda på hur nyutexaminerade socialsekreterare upplever sin nya arbetsroll med de 

krav och den stress som, enligt många forskare, finns inom socialtjänsten och vilka arbetsmässiga 

skillnader i hanteringen av dessa situationer som finns mellan erfarna och nyanställda 

socialsekreterare. Vi hoppas att vår studie kan bidra till, om så bara en liten del, vad som ligger 

bakom arbetsrelaterad stress inom socialtjänsten och därför anser vi att det är en viktig del. Dels för 

de flera tusen studenter som i framtiden kommer arbeta inom socialtjänsten, men även för de 

arbetsgivare som ska ge jobb till dessa framtida socionomer. 
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2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur nyutexaminerade socialsekreterare som arbetar 

inom socialtjänsten upplever sin nya arbetsroll och hur skillnaderna och likheterna bland 

upplevelserna ser ut mellan nyutexaminerade- och erfarna socionomer. Vi ska även undersöka 

hur socialsekreterarnas arbetssituationer ser ut och hur deras erfarenheter inom yrket påverkar 

deras strategier för att hantera olika arbetssituationer. 

3 Frågeställningar

1. Hur upplever socialsekreterare sitt arbete? 

       

2. Finns det några skillnader och likheter mellan nyutexaminerade och erfarna socialsekreterare 

gällande krävande arbetssituationer och i så fall, hur ser dessa skillnader ut? 

Disposition 
Studien består av nio avsnitt. Avsnitt ett börjar med en beskrivning kring ämnet som leder till vårt 

syfte och våra frågeställningar i avsnitt två och tre. I avsnitt fyra beskriver vi tidigare studier på 

området. Avsnittet är indelat i fyra olika teman: ”Engagemang från arbetsgivaren”, ”Kontinuerlig 

stress och överväldigade arbetsuppgifter”, ”Arbetsrelaterad stress bland socialarbetare i norden”, 

”Socialsekreterarens bild av sig själv”. Därefter gör vi en sammanfattning av studierna. I avsnitt 

fem redogör vi för våra två teoretiska utgångspunkter vilka är ”krav- och kontrollmodellen” samt 

”coping”. I avsnitt sex beskriver vi vår metoddel. I avsnitt sju beskriver vi resultatet som är indelat i 

fyra olika kategorier, där vi har delat in de ämnen vi tyckte var mest representativt. I avsnitt åtta 

beskriver vi analysdelen som är kopplad till våra teorier och den tidigare forskningen. Avsnittet är 

indelat i tre olika delar med en avslutande del som beskriver skillnader och likheter mellan 

nyutexaminerade och erfarna socialsekreterare. I avsnitt nio har vi vår diskussion följt av med 

slutsatser och förslag på framtida forskning.  
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4 Tidigare forskning
 Nedan presenteras tidigare forskning kring ämnet stresshantering inom socialtjänsten. Syftet 

med detta är att bidra med en bakgrund som ska ge en ökad förståelse för detta fenomen. Vi har 

därför gjort en litteraturundersökning för att få en bredare bild kring ämnet. Tidigare forskning 

har valts ut med hjälp av sökorden: ”nyutexaminerade socialsekreterare”, ”work-related stress 

social worker”, ”social services”, ”coping socialtjänsten” och ”stress i socialtjänsten”. Dessa 

sökord skrev vi in i databaserna: SöderScholar, Google Scholar och DiVA. 

Engagemang från arbetsgivaren
Forskaren Pia Tham gjorde en enkätundersökning där 309 socialsekreterare som arbetar med 

utredning av barn och ungdomar fick besvara vilka faktorer som skulle kunna ligga till grund för 

att dessa socialsekreterare ville byta arbete (Tham 2006:1225). Resultatet från enkäterna visade 

att 54 procent av de tillfrågade hade arbetat i två år eller mindre på sin nuvarande arbetsplats. 

Överraskande 48 procent av de tillfrågade hade som intention att byta jobb inom en snar framtid 

(ibid:1225). Resultatet i studien visade att det fanns tre variabler som vägde tyngst gällande 

huruvida socialsekreterarna ville byta arbete eller inte: belöning av personalavdelningen, känna 

sig omhändertagna och chefernas intresse för sina medarbetares välmående (Tham 2006:1241). 

De socialsekreterare som kände sig hängivna till sitt arbete var även de som kände att de fick 

stöd i form av engagemang och bra behandling från sina arbetsgivare. Tham väcker idén om att 

socialarbetarnas belöning och uppskattning från arbetsgivaren kan hänga ihop med 

socialsekreterarnas egen uppskattning och som därmed avspeglas i deras utförda arbete. Flera 

som deltog i studien var nyligen anställda och därför blir vikten av att känna sig välkomnad och 

omhändertagen extra stor. I studien beskrivs det att en bra introduktion till de nyanställda hade 

stor betydelse för socialarbetarna eftersom det minskar risken för stress (ibid:1241). 

Kontinuerlig stress och överväldigade arbetsuppgifter
Forskarna Wanja Astvik och Marika Melin (2013) skriver om copingstrategier som 

socialsekreterare använder sig av både på ett individuellt och kollektivt plan och vilka eventuella 

konsekvenser strategierna bidrar med gällande kvalitet, hälsotillstånd och yrkesmässig utveckling 

(Astvik & Melin 2013:62). Tidigare forskning visar bland annat att den höga arbetsbelastningen 

inom socialtjänsten orsakar stress bland de anställda samt är en av de främsta anledningarna till att 

socialsekreterare säger upp sig från sitt arbete (ibid:62). Författarna tar upp begreppet 

kompensatoriska strategier, vilket belyser obalansen mellan de arbetskrav och resurser som gör att 
�4



socialsekreterarna vill göra ett så bra arbete som möjligt. Dessa strategier kan vara att ta med sig 

arbetet hem, att inte ta sig tid till pauser och att arbeta över. Resultatet visar att samtliga av de 

intervjuade socialsekreterarna ständigt hade en hög arbetsbelastning och att de inte hann slutföra 

sina arbetsuppgifter under arbetstid. Hos socialsekreterarna fanns det en ambivalens mellan att 

antingen arbeta övertid eller att gå hem i tid men inte kunna slappna av hemma med vetenskapen 

om att nästa dag kommer bestå av gårdagens ej färdiga uppgifter (ibid:64-65). Sett ur ett 

hälsoperspektiv behöver inte stressiga situationer vara skadliga så länge arbetsbelastningen varierar 

och ger tillfälle till återhämtning efter arbetstagarna. Emellertid beskriver socialsekreterarna i denna 

studie att den höga arbetsbelastningen är ständig och att det inte finns någon tid till återhämtning. 

Följderna av detta blir stress som ger upphov till sömnproblem, koncentrationssvårigheter, 

utmattning och i vissa fall sjukskrivning (ibid:65). Vidare beskriver de i sitt resultat för kravsänkade 

strategier vilket betyder att socialsekreterarna arbetar med att sänka sina arbetsrelaterade krav. Det 

kan till exempel handla om att intala sig att jag som socialsekreterare inte har det fulla ansvaret för 

ens klient utan att de alltid har ett eget ansvar. Ett annat exempel är att på något vis försöka inse att 

alla klienter inte går att hjälpa (ibid:66-67). Denna strategi hjälper socialsekreterarna att sänka 

kraven på sig själva inom deras arbetsroll. 

           

Arbetsrelaterad stress bland socialarbetare i norden
Forskaren Helena Blomberg (2015) med flera har genomfört en studie som är utförd i fyra av de 

nordiska länderna och undersöker om socialsekreterarnas påfrestningar på arbetsplatsen kan ha en 

inverkan på bemötandet av klienterna på ett negativt sätt. Studien vill också rikta uppmärksamhet 

mot att utveckla kunskapen om vad som kan leda till arbetsrelaterad stress (Blomberg et al, 2015: 

2089-2090). De fyra länder som medverkande i studien är Sverige, Finland, Norge och Danmark 

där forskarna undersöker om det finns några skillnader mellan dessa fyra länderna (ibid: 2096). 

Arbetssättet i de nordiska länderna är relativt lika gällande arbetet inom socialtjänsten (ibid: 2090).   

 

Studien redogör bland annat för att kvinnor är de som drabbas mest av arbetsrelaterade 

påfrestningar och framförallt kvinnor som är nyutexaminerade och jobbar inom offentlig 

verksamhet som exempelvis socialtjänsten (ibid: 2099). Det går också att utläsa ett resultat som 

tyder på att stress och påfrestningar på arbetsplatsen kan påverka socialsekreterarnas bemötande 

av klienterna på ett negativt sätt. Detta resultat är extra tydligt om det förekommer rollkonflikter 

på arbetsplatsen (ibid: 2100). 
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Socialsekreterarens bild av sig själv
Forskaren Collins (2007) har i en studie studerat vilka metoder som kan motverka stress bland 

socionomer och hur stressen hanteras. I studien har Collins gjort en stor genomgång av tidigare 

forskning som är kopplad till tillfredsställelse på arbetet, motståndskraft, stress och huruvida detta 

avspeglas i socialsekreterarnas dagliga arbete. Tidigare studier beskriver främst socialsekreterare 

som arbetar inom myndighetsutövning (Collins 2007:1173). Collins menar att stress på en individs 

upplevelse om huruvida de klarar av vissa krav de har. Om en persons självbild är att den i stor grad 

klarar av arbetsmässiga krav så kommer individen med stor sannolikhet att klara av kraven. Collins 

beskriver vidare att socionomer som arbetar med barnfrågor är de som upplever mest stress och som 

gav upphov till att ha svårigheter att klara av sitt arbete, bristande på stöd och att inte trivas på 

arbetet (Collins 2007:1175). 

Vidare beskrivs det att mäns och kvinnors copingstrategier ser olika ut. Kvinnor talar mer om sina 

känslor och upplevelser gällande arbetsrelaterade händelser, medan männen generellt inte talar om 

sina problem och använder sig av mer negativa strategier som kan vara att bruka alkohol och 

droger. Detta visar att kvinnor är bättre på att använda sig av positiva copingstrategier. Äldre 

personer tenderar att ha hunnit utvecklat bättre copingstrategier än yngre och upplever på så sätt 

mindre stress. Tidigare forskning visar att copingstrategier som skyddsfaktor är av stor vikt för att 

kunna hantera arbetet på en stressig arbetsplats (Collins 2007:1178). Collins beskriver förnekelse 

som en kontroversiell copingstrategi. En uppfattning är att förnekelse är ett bra verktyg till en 

början av en stressig händelse för att på så sätt inte göra problemet större än vad det är. Generellt 

anses dock denna strategi som något negativt eftersom det då uppstår en vägran till att inse att man 

befinner sig i en stressig verklighet och därför inte gör någonting för att ändra på sin situation (ibid:

1178). 

Sammanfattning av tidigare forskning
Sammanfattningsvis finns det en hel del forskning som beskriver arbetet inom socialtjänsten. 

Litteratursökningen som vi har genomfört är endast baserat på ett begränsat antal studier och på 

grund av detta blir det svårt för oss att uttala sig om hela forskningsfältet. Forskningen har 

genomförts på olika sätt, vissa har valt att göra litteraturgenomgångar och andra har gjort 

enkätundersökningar. Tidigare forskning visar att det antingen är för hög arbetsbelastning och för 

lite resurser eller arbetsrelaterad stress med följd av negativt bemötande till klienterna samt bilden 

av sig själv som socionom. Studier visar att ett ständigt hög arbetsbelastning utan återhämtning kan 
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leda till svår utmattning och i värsta fall sjukskrivningar (Astvik & Melin, 2013). Andra relevanta 

studier beskriver att kvinnor, till skillnad från män, är bättre på att använda sig av så kallade 

positiva strategier och att äldre personer i högre grad har utvecklat positiva tillvägagångssätt för att 

hantera stress (Collins, 2007). Annan forskning visar att bemötandet av klienter från 

socialsekreterare påverkas negativt när socialsekreterarna upplever att de befinner sig i stressade 

arbetssituationer. Framförallt är det nyutexaminerade kvinnor som drabbas av mest påfrestningar 

kring arbetsrelaterad stress (Blomberg 2014). Forskaren Pia Tham (2006) beskriver att uppskattning 

och intresse från chefernas sida till sina anställda är två viktiga variabler för att socialsekreterare ska 

trivas på sina arbeten. Bland de socialsekreterare som upplevdes engagerade i sitt arbete kände 

också ett stort stöd från sina chefer och ett bra arbetsklimat bland sina kollegor.  
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5 Teoretiska utgångspunkter
Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka socialsekreterarnas upplevelser kring krävande 

arbetssituationer inom socialtjänsten och hur den skiljer sig mellan nyutexaminerade och erfarna 

socialsekreterare kan följande teorier vara till hjälp som analysverktyg. Nedan redovisar vi vårt 

teoretiska ramverk. Först beskriver vi Karasek och Theorells (1990) teori Krav- och kontrollmodell 

samt de fyra olika arbetssituationerna som ingår i modellen. Därefter belyser vi kritik till Krav- och 

kontrollmodellen från Grönlund (2007). Vidare redovisas teorier om Coping. 

Krav- och kontrollmodellen
Karasek och Theorell (1990) beskriver att det finns två olika typer av krav. Den ena är yttre 

fysiska krav och den andra är yttre psykologiska krav. De yttre fysiska kraven kännetecknas av 

den ansträngning som fysiskt krävs för att kunna utföra ett arbete, som exempelvis att lyfta tungt 

(ibid: 63). De yttre psykologiska kraven handlar om hur hårt en person arbetar under press och 

hur mycket man kan producera under tidspress. De psykologiska kraven påverkar hälsan och 

effektiviteten hos arbetstagarna (ibid:63). 

Kontroll enligt Theorell (2012) innebär att människor kan hantera de situationer i vardagen som 

han eller hon ställs inför även om det förekommer oväntade situationer. Det handlar om att ha 

makten över sin egen situation (Theorell, 2012:21). Stress- och kontrollfunktionerna har en 

koppling till varandra eftersom att när kontrollen förloras aktiveras stressreaktioner hos 

människan (ibid:21). Theorell (2012) beskriver vidare att kontroll på en arbetsplats kan komma 

från två håll, dels från arbetsgivaren men även från arbetstagaren. Beslutsutrymme används för 

att beskriva kontrollen som arbetstagaren har över sitt arbete samt möjligheterna att kunna fatta 

egna beslut (ibid: 27). Det finns två olika delar av beslutsutrymme där den ena är 

kunskapskontroll och den andra är påverkansmöjligheter. Kunskapskontroll betonar hur 

arbetstagarnas kunskap utvecklas och används, det kan handla om att ge arbetstagarna 

handledning och utbildning som leder till att kompetensen utvecklas. Genom att se till att 

arbetstagarna får tillgång till kunskapskontroll leder det till att de är bättre förberedda att kunna 

hantera alla olika situationer som kan uppstå. Påverkansmöjligheter handlar om de demokratiska 

aspekterna på en arbetsplats. Vilket kan vara vad eller hur ett arbete ska utföras (ibid:27-28). 

Karasek och Theorell (1990) har tillsammans utvecklat en teoretisk modell som kallas Krav- och 

kontrollmodellen. Modellen beskriver de yttre psykiska kraven och det beslutsutrymme som 
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människor upplever i sin miljö (Theorell 2012:22). Karasek och Theorells (1990) modell om krav 

och kontroll riktar sig främst mot psykosociala arbeten och den kan avspegla de psykiska 

påfrestningarna som kan förekomma på grund av strukturen på arbetsplatsen (ibid:31). För att 

beskriva denna modell använder sig Karasek och Theorell (1990) av fyra olika typer av 

idealmodeller för att beskriva arbetssituationerna; aktiva, spända, passiva och avspända 

arbetssituationer. Nedan följer en beskrivning av de alla fyra situationerna. 

De fyra olika arbetssituationerna 
Att arbeta i en aktiv arbetssituation är enligt Karasek och Theorell (1990) något av det som är mest 

utmanade arbetsmässigt. En person som arbetar i denna typ av arbetssituation har ett starkt 

beslutsutrymme i sitt arbete och det ställs också höga krav på den anställde. Att ha ett aktivt arbete 

gynnar den anställde enligt eftersom det bidrar till ny kunskap och utveckling av yrket vilket i sin 

tur skapar en mer effektiv produktivitet hos den anställde (ibid:35). 

Personen som arbetar i en avspänd arbetssituation har den näst bästa arbetsmiljön av dessa fyra 

arbetssituationer eftersom det är låg risk för att utsättas för stress och andra sjukdomar som är 

ogynnsamma för hälsan. Avspänt arbete karaktäriseras av att den anställde har låga krav inom 

arbetet men samtidigt ett starkt beslutsutymme (Karasek och Theorell 1990:36). 

Att arbeta i en passiv arbetssituation kännetecknas av att arbetstagaren har låga krav och ett litet 

beslutsutrymme. Detta är det näst största psykosociala arbetsproblemet eftersom situationen leder 

till flest sjukdomar och hög arbetsstress. Den här arbetssituationen leder till ett passivt och inaktivt 

arbete som ej gynnar den anställde. Arbetstagarna förlorar och går miste om både nya och gamla 

kunskaper kring arbetet (Karasek och Theorell 1990:37-38). 

Med en spänd arbetssituation menas som att arbetstagaren löper störst risk att drabbas av negativ 

stress och bli sjukskriven i förhållande till dessa fyra arbetssituationer (Karasek och Theorell 

1990:32). Konsekvenserna blir bland annat ångest, depression och trötthet (ibid:31). Den här 

arbetssituationen uppstår när den anställde har ett litet beslutsutrymme i kombination med höga 

psykologiska krav (ibid:32). 
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Figur. Krav och kontrollmodellen (Theorell 2012:22). Modellen visar relationen mellan krav och 

beslutsutrymme och genom denna modell kan man se vilken arbetssituation vi befinner oss i. 

Socialt stöd
Karasek och Theorell (1990) omarbetade krav- och kontrollmodellen tillsammans med Johnson och 

de beslutade sig för att addera ytterligare en dimension i modellen som idag kallas för socialt stöd 

(ibid:71). Den reviderade studien visade att socialt stöd från både kollegor och chefer har en positiv 

inverkan på arbetstagarna i den sociala interaktionen (ibid:69). Det finns två olika typer av socialt 

stöd: instrumentellt stöd och emotionellt stöd. Instrumentellt stöd förmedlas genom olika former av 

resurser som kan hjälpa den anställda men innefattar även extra hjälp från chefer och kollegor. 

Detta kan dock bli en stressfaktor enligt Turner (1980) i Karasek och Theorell (1990) som menar att 

allt socialt stöd inte behöver vara stöttande (Karasek och Theorell 1990:71). Det emotionella stödet 

skapas genom kollegor och chefer och den genererar en trygghet i arbetsgruppen vilket i sin tur 

ökar sammanhållningen bland de anställda (ibid:70-71).   
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Kritik till krav- och kontrollmodellen

”Ju friare arbete, desto svårare att bli fri från arbetet” (Allvin m fl 2006:150).  

Anne Grönlund, doktor i sociologi, riktar kritik mot Karasek och Theorells teori om krav och 

kontrollmodellen. Grönlund (2007) menar att modellen är bristfällig eftersom hon anser att de krav 

som ställs på människor i arbetslivet inte kan appliceras på den enskilde individen. Kraven skapar 

ett stort självbestämmande som snarare kan förvärra individens mående än att förbättra den. 

Individen måste strukturera upp vad som i arbetet och privatlivet behöver prioriteras och detta kan 

lätt bli ytterligare en stressfaktor. Grönlund menar att i aktiva arbeten med en hög motivation, 

stimulerande och varierande arbetsuppgifter är de ställen som det förekommer mest skadlig stress. 

Konsekvenserna för de som utför denna typ av arbetsuppgift kan då resultera i en olust att gå till 

arbetet och i även vissa fall sömnsvårigheter (ibid:11). I och med utvecklingen av 

informationsteknik och individbaserade livsmönster blir det inte lika tydligt vart och när ens arbete 

ska utföras. Denna gränslöshet till frihet bidrar till att individen måste vara extra tydlig med vad 

som är arbete och vad som är fritid, en utmaning som ligger med tiden i dagens samhälle (ibid:12). 

Coping
Teorin om coping växte fram i USA och började användas inom den svenska psykologiska 

forskningen under 1960-talet. Tjugo år senare skulle begreppet bli mer välkänt och börja användas i 

mera allmänt sammanhang (Eriksson et al. 2004:60). Coping som ord är komplicerat att översätta 

eftersom det kan ha flera innebörder. En generell beskrivning kan vara att coping är hur en person 

förhåller sig till sin vardag och de livskriser som uppstår. Här är det hanteringen av dessa situationer 

som har en betydelse (ibid:60). Begreppet har därför i vissa kontexter översatts till 

överlevnadsstrategi och stresshantering. Lazarus och Folkman (1984) menar att coping är att kunna 

förändra sina kognitiva beteendemässiga mönster för att då kunna ta kontroll över specifika yttre 

och/eller inre omständigheter. På så sätt ska en människas förmåga att hantera svåra situationer inte 

överstiga de resurser som person har. Detta blir en anpassning till de rådande omständigheterna 

(ibid:141). 

Coping är en process som ständigt pågår och det är upp till varje individ vilka metoder som är mest 

användbara. De metoder som anses vara mest användbara är ofta de som återkommer för varje 

krissituation. Coping är en process som pågår livet ut och berör det som händer i människors 

vardag, allt från små problem till existentiella frågor. Människor växer upp i olika miljöer och 

omges av diverse kulturer, familjekonstellationer och tidsperioder och dessa referensramar formar 
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varje enskild individ till att bli sin egen person och gör så att de kan använda sin tidigare kunskap 

till praktiska metoder för att klara av svåra situationer. Idag är samhället individualiserat och det är 

svårt att veta vad som är en individs bästa metod för att hantera svåra omständigheter (Eriksson et 

al. 2004:60). 

 

Copingstrategier växer fram genom en process där det först gäller att utvärdera den svåra 

situationen. Utvärderingen består av att avgöra om situationen är ett hot som antingen redan har 

skett eller som kommer att ske i framtiden. Efter detta väljer individen vilken copingstrategi som 

passar bäst för ändamålet. Därefter gör individen en granskning av situationen och bestämmer 

sig för att endera omtolka eller förändra sin tidigare värdering. Syftet med strategierna ser olika 

ut för varje person. Generellt handlar det om att undvika, minimera, tolerera och acceptera krisen 

(Eriksson et al. 2004:62). 

Känslomässig och problemfokuserad coping
Kort sagt finns det två typer av coping; känslo- och problemfokuserad coping. Den första syftar 

till att individen ska ta kontroll över den känslomässiga stressen och detta förekommer ofta när 

en situation inte går att ändra på. Strategierna blir då att skjuta ifrån sig problemet eller att 

förneka det (Eriksson et al. 2004:62-63). Problemfokuserad coping uppstår däremot när en 

individ är öppen för att finna nya sätt i sitt beteendemönster för att kunna lösa eller hantera 

problemet. Individen vill definiera problemet för att kunna förstå det. Problemfokuserad coping 

handlar även om att inte försöka förändra sin omgivning utan snarare att undvika att själv hamna 

i negativa situationer och tankemönster. Oftast kombineras dessa två synsätt i svåra 

krissituationer. Emellertid har forskning visat att äldre personer har hunnit rustas bättre för att 

hantera livets svårigheter till skillnad från yngre. Erfarenhet är med andra ord en viktig del för 

människan när det gäller att hantera problem som uppstår genom livet (ibid:62-63). 

Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter
Med hjälp av Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell vill vi kunna se vilken typ 

av arbetssituation som socialsekreterarna befinner sig i. Med hjälp av intervjuerna med 

socialsekreterarna kan vi lättare förstå hur de upplever sin arbetssituation. På så sätt kan vi 

försöka tolka vart någonstans i modellen som socialsekreterarna är. Delen som beskriver socialt 

stöd kan vara till hjälp när vi undersöker vilken typ av stöd som saknas eller som redan finns på 
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arbetsplatserna. Grönlunds (2007) ger oss en större bild av modellen. Med hjälp av Coping är 

vårt mål att se om copingstrategierna skiljer sig åt mellan nyutexamierade och erfarna 

socialsekreterare samt om erfarenhet påverkar hur de använder sig av olika copingstrategier. 

Med denna teori kan vi även se skillnader mellan känslomässig- och problemfokuserad coping 

vilket kan vara viktigt för studien. Vi kanske kommer fram till att de copingstrategier som 

socialsekreterare använder sig av inte stämmer överens med känslomässig- eller 

problemfokuserad coping. Med dessa två teorier som grund för uppsatsen kommer vi analysera 

vårt resultat senare i studien under rubriken “Analys”. 
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6 Metod
Nedan kommer vi redogöra för vårt vetenskapliga metodval. Vi kommer presentera val av metod, 

avgränsningar, arbetsfördelning, tillvägagångssätt, analysmetod tillförlitlighet och etiska aspekter. 

Vi strävar efter att få en djupare förståelse av olika beteenden, åsikter och uppfattningar och har 

därför använt oss av en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer (Bryman 2011:372). 

         

Val av metod
Eftersom denna studie utgår från att få en djupare förståelse kring nyutexaminerade och erfarna 

socialsekreterares krävande arbetssituationer och deras upplevelser om arbetet ligger en kvalitativ 

metod nära till hands, för att få svar på våra frågeställningar och för att uppnå vårt syfte. Studien 

utgörs av semistrukturerade intervjuer med sammanlagt fyra nyutexaminerade socionomer och två 

erfarna socialsekreterare som intervjupersoner. Semistrukturerade intervjuer baseras på en 

intervjuguide med olika ämnen skapad av intervjuaren. Intervjupersonen har en stor frihet att 

besvara frågorna och behöver inte förhålla sig till några korta svar. Frågor som inte finns med i 

intervjuguiden kan ställas om intervjuaren tycker att ett intressant ämne kommer på tal som det 

behövs fördjupas i. Forskaren ska vara uppmärksam på vad intervjupersonen anser vara intressant 

för att på så sätt kunna urskilja olika mönster, beteenden och händelser (Bryman 2013:415). 

 Eftersom vi genomförde intervjuer med både nyutexaminerade och erfarna socialsekreterare så 

valde vi att använda oss av två olika intervjuguider (Se Bilaga 1 & Bilaga 2).  Våra intervjuguider 

består huvudsakligen av två teman: “Krav på arbetsuppgifterna” och “Stress och stöd från 

arbetsplatsen”. Inledningsvis ställde vi frågor om intervjupersonernas bakgrund och avslutningsvis 

frågade vi om de ville tillägga något. 

Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa studien till att intervjua yrkesverksamma socionomer med en 

socionomutbildning. Vi har endast intervjuat personer som arbetar inom socialtjänsten och har sin 

nuvarande titel som socialsekreterare. Samtliga intervjupersoner arbetar inom Stockholms län. I 

uppsatsen har vi valt att definiera de socialsekreterare som tog sin examen tidigast januari år 2016 

som nyutexaminerade socialsekreterare. Detta innebär att de nyutexaminerade socionomerna som vi 

har intervjuat inte ens har hunnit arbeta ett år inom socialtjänsten. Vi har valt att definiera erfaren 

socionom som de socionomer som tog sin examen innan 2011. Detta innebär att de erfarna 

intervjupersonerna i studien har minst fem års arbetserfarenhet inom socialtjänsten. 
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Tillvägagångssätt

Urval  
Inför varje enskild intervju behövs det en stor förberedelse, där genomförandet av intervjuerna tar 

lång tid. Detta gör det svårt för oss att ha ett för stort urval med tanke på tidsschemat (Dalen 

2015:58). Till en början mejlade vi till olika stadsdelsförvaltningar runt om i Stockholm och 

publicerade ett inlägg på Facebook i en grupp för yrkesverksamma socionomer, beskrev vad vi 

skulle studera och frågade om någon ville vara med i en intervju. Tyvärr fick vi ingen respons på 

varken mejlen eller av inlägget på Facebook. Eftersom vi båda två hade några kontakter som 

arbetade inom socialtjänsten valde vi att ta kontakt med dem och fick på så sätt hjälp att hitta 

intervjupersoner. Således använde vi oss av ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman 2011:194). På 

detta vis fick vi tag på två personer som i sin tur hänvisade till kollegor som ville vara med och bli 

intervjuade. Detta kallas för ett snöbollsurval (ibid:196). 

Nedan presenteras vårt slutgiltiga urval av intervjupersoner samt deras arbetslängd inom 

socialtjänsten. Samtliga intervjupersoner arbetar med ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten. 

Namnen för intervjupersonerna är fiktiva:  

Nyutexaminerade socialsekreterare:  

Vendela: Sex månader 

Saga: Tio månader 

Freja: Fyra månader 

Fredrika: Fyra månader 

Erfarna socialsekreterare: 

Niclas: Fem år 

Eric: Sju och ett halvt år 

Intervju och transkribering  
Jan Trost (2010) beskriver att valet av intervjuplats är viktigt för att intervjupersonen ska känna sig 

trygg och att intervjun helst ska äga rum på en ostörd plats (ibid:65). Därav genomförde vi 

intervjuerna på intervjupersonernas arbetsplats för att de skulle känna sig trygga i sin miljö. 
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Intervjupersonerna fick själva välja plats för intervjun på deras arbetsplats. Tre av intervjuerna 

genomfördes i ett samtalsrum på de olika socialkontoren och de andra tre gångerna valde 

intervjupersonerna att genomföra intervjun i deras egna arbetsrum. Vi hade som önskemål att få 

genomföra intervjun i en ostörd miljö, för att ljudupptagningen skulle fungera bra. Under själva 

intervjun ansvarade vi varannan gång för att ställa frågorna under intervjun. I och med att det var en 

semistrukturerad intervju fanns det utrymme för oss båda att ställa följdfrågor.  

 

Varje intervju spelades in för att sedan transkriberas ordagrant för att minska risken för 

misstolkningar. Transkriberingarna skedde dagen efter eller samma dag som intervjuerna ägde rum 

för att på så sätt ha intervjuerna färskt i minnet. En nackdel som kan förekomma i samband med 

intervjuer som spelas in är att intervjupersonerna hämmas och därför inte delar med sig av viktig 

information (Bryman 2013:428). 

Analysmetod
Att koda är en viktig del av själva analysarbetet av det empiriska materialet. Kodning innebär att 

forskaren ska ta reda på vad det insamlade materialet handlar om (Dalen 2015: 78). 

Transkriberingen är det ett bra sätt för forskaren att bekanta sig med materialet inför själva 

kodningen (ibid:73). Därefter genomför forskaren en öppen kodning av materialet som innebär att 

olika delar av empirin markeras ut som forskaren för att eventuellt använda sig av senare i sitt 

resultat (Fejes & Thornberg 2009:42). Sedan kommer den selektiva kodningen som innebär att 

forskaren väljer ut de koder från den öppna kodningsprocessen som anses vara mest relevanta för 

studien. Det är här som avgränsningen sker till det som senare anses vara kärnan i själva studien 

(ibid:46). De kärnkategorier vi fann i vårt material var: “Hantering av krav och kontroll”, 

“Stressrelaterade arbetssituationer”, “Att ta med sig jobbet hem “ och ”Tid för återhämtning” .  

 

I och med att vi har jämfört nyutexaminerade socialsekreterare med erfarna socialsekreterare har det 

varit relevant för oss att tänka på hur den jämförande analysen utformas. Enligt Fejes & Thornberg 

 (2009) är det viktig att konstant jämföra allt material med varandra samt att ställa frågor till 

materialet som: “Vad finns det för likheter och skillnader?” (ibid:55). 
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Tillförlitlighet
I kvalitativa studier används begreppet tillförlitlighet för att kunna stärka studien. Tillförlitligheten 

är indelad i fyra olika kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmera (Bryman 

2011:354). Att styrka studiens trovärdighet kan göras genom att låta intervjupersonen få bekräfta att 

intervjun har tolkats korrekt (ibid:354-355). Efter varje intervju valde vi att lite kort försöka 

återberätta några delar av vad intervjupersonen hade sagts till de intervjuade, så att personen själv 

kunde avgöra om det har gjorts en korrekt tolkning. För att kunna styrka pålitligheten i den här 

studien har vi bearbetat vårt metodavsnitt och noga beskrivit alla de steg som vi genomfört (ibid:

355). För att kunna konfimera och styrka studien är det viktigt forskaren behandlar 

forskningsproblemet neutralt i början och inte låter sina påverkas materialet. För att förebygga detta 

har vi valt att hålla syftet och frågeställningarna neutrala (ibid:355-356). Vi var noga med att inte ta 

för givet att intervjupersonerna upplevde stress på arbetet, eftersom detta inte är något som ska tas 

för givet. Därför har vi inte skrivit om arbetsrelaterad stress i syftet eller i frågeställningarna.  

Etiska aspekter
När en intervjustudie genomförs finns det viktiga aspekter att ta hänsyn till gällande den etiska 

delen och vi har valt att utgå ifrån Vetenskapsrådets (2002) etiska föreskrifter där det finns fyra 

huvudkrav gällande olika studier. Nämligen; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:6). Informationskravet 

tillämpade vi vid intervjutillfället då vi informerade om studien och studiens syfte. Vi informerade 

även om att intervjupersonernas deltagande är frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin 

medverkan när de vill. Vi informerade även intervjupersonerna om att studien kommer att 

offentliggöras i och med att den kommer att publiceras på portalen DIVA (ibid:7). Samtyckeskravet 

innebär att intervjupersonerna samtycker till att delta i studien och att de även samtycker till att bli 

inspelade (Ibid:9). Det tredje kravet handlar om att kunna hantera informanterna konfidentiellt, det 

vill säga att allt det som intervjupersonerna säger under intervjun som går att koppla till deras 

identitet tas bort. Intervjupersonerna kommer ej att nämnas med deras riktiga namn och namnet på 

arbetsplatsen kommer inte heller att avslöjas (ibid:12). Det sista kravet är nyttjandekravet vilket 

innebär att vi redogör för att intervjupersonernas information endast kommer att användas i denna 

studie och inte i något annat sammanhang (ibid:14). 
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Metoddiskussion 

Vi hade bestämt i förväg att varannan intervju skulle hållas av en av oss. Den som intervjuade 

skulle också transkribera den intervju man själv höll i. Några av personerna som vi intervjuade 

hittade vi i vår yttre bekantskapskrets, därför valde vi att den av oss som inte hade någon relation 

till personen fick sköta intervjun. På så sätt har vi försökt att förhindra eventuella problem som kan 

uppstå med ett bekvämlighetsurval. 

Nu i efterhand har vi diskuterat att det hade varit bättre om vi hade intervjuat en liten del var i varje 

intervju. På så sätt hade det blivit ett mer naturligt samtal. Hade vi båda hållit i intervjuerna 

tillsammans så hade det inte upplevts som ett ”förhör” där den som inte höll i intervjun endast satt 

bredvid och ställde enstaka följdfrågor. Även transkriberingen hade kunnat se annorlunda ut. Där 

hade vi kunnat dela upp varje intervju och transkribera en liten del var. På så sätt hade båda fått 

intervjuerna upprepade för sig och skulle då ha båda haft lika bra insyn på alla intervjuer. Det sättet 

vi använde oss av var däremot mer tidseffektivt och vi fick verkligen lära oss hur det var att 

självständigt genomföra en intervju. 

En annan viktig del som vi hade kunnat göra annorlunda är att intervjua fyra, i stället för endast två, 

av de erfarna socialsekreterarna. I detta fall var det väldigt svårt att få tag på fler än två erfarna 

socialsekreterare och därför intervjuade vi endast de två som vi fick tag i. När vi försökte få tag på 

vårt urval visade det sig att väldigt få hade jobbat inom socialtjänsten i över fem år, vilket var vårt 

krav för att räknas som erfaren. I och med att vårt urval var osymmetriskt kan det påverkat 

resultatet. Dessutom finns det en ytterligare uppdelning där de nyutexaminerade socialsekreterarna 

endast är kvinnor och de erfarna män. Detta visade sig vara av relevans med tanke på att tidigare 

forskning belyser skillnader mellan män och kvinnor i detta arbete. Detta diskuterar vi vidare om i 

diskussionen.Vår första tanke var att endast skriva en studie om nyutexaminerade socialsekreterare, 

men vi valde efter det första tillfället med handledning att komplettera med erfarna socialsekreterare 

och genomföra en jämförande studie. På så sätt blev det en mer forskningsorienterad studie snarare 

än endast beskrivande. 

 

Med hjälp av denna typ av metod och tillvägagångssätt anser vi att viktig empiri som kan hjälpa oss 

att kunna svara på vårt syfte och våra frågeställningar har samlats in. I resultatet har delat upp olika 

teman som var återkommande i intervjuerna.
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7 Resultat
Detta avsnitt inleds en genomgång av intervjuerna uppdelad i olika teman. Vi har delat upp 

resultatet mellan de nyutexaminerade och de erfarna socialsekreterarna för att lättare kunna skilja på 

dem och dra jämförande slutsatser i analysen. De fyra delarna i resultatet som vi presenterar är:  

 1. Hantering av krav och kontroll 

 2. Stressrelaterade arbetssituationer 

 3. Att ta med sig jobbet hem  

 4. Tid för återhämtning 

Dessa fyra teman är de områden som vi anser har viktig information som går att finna för denna 

studie. Nedan beskriver vi dessa delar och tar citat från både nyutexaminerade och erfarna 

socialsekreterare. 

Hantering av krav och kontroll

Nyutexaminerade socialsekreterare 
Saga, Freja och Fredrika menade att de första månaderna på arbetsplatsen var ansträngande, det tog 

tid att komma in i den nya arbetsrollen och att ställa krav på klienterna var långt ifrån en självklar 

uppgift. För dessa tre var det en ny situation att ansvara över människors ekonomiska bistånd, vilket 

gjorde att ingen av dem kände sig särskilt självständiga till en början:  

Jag tror att en faktor är att just det här med att känna igen en viss typ av situation och har varit i den 
tidigare och ha löst den tidigare… i jämförelse med att vara helt ny inför en situation och nu har jag 
jobbat i fyra månader så det är jättemycket som jag har lärt mig under den tiden. Men det är också 
väldigt mycket som jag aldrig har gjort förut och som kan komma upp (Fredrika). 

Fredrika tycker att det fortfarande, efter fyra månader på arbetsplatsen, är svårt att hantera nya 

ärenden eftersom inget ärende är det andra likt. Detta gör att det ställs nya kunskapskrav inför varje 

ny klient. Samtidigt menar hon att hon har lärt sig väldigt mycket under de fyra månaderna på 

arbetet, tack vare det höga arbetstempot.  
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Vid samtalet med Saga kommer det fram att arbetskraven var höga redan från början av hennes 

anställning: 

Så… det är ju väldigt höga förväntningar på att vi ska kunna mycket och att kunna lite om allting… 
ja. Det är lite det jag känner, väldigt mycket att kunna och att göra också när man ska ha det här 
administrativa arbetet, likväl som det mer sociala arbetet (Saga).  

Idag, efter tio månader på arbetsplatsen, upplever Saga att hon känner till vilka krav som ställs på 

henne. Hon fortsätter med att beskriva att när hon har som mest kontroll över sina arbetsuppgifter är 

när klienterna sköter sig, exempelvis när klienterna närvarar på sin praktik eller på SFI (Svenska för 

invandrare). Om det kommer in en frånvaro utan orsak har hon rätt att ge avslag på hela 

försörjningsstödet den månaden. Detta kan få henne att känna att hon inte kan kontrollera vilka 

beslut som hon måste ta. 

Vendela var trygg med att hon inte hade full kontroll över sina arbetsuppgifter redan från början av 

sin anställning. Vid ärenden som var svåra var det inga problem för henne att fråga en kollega om 

hjälp: 

Det har inte alls varit något krav att man ska leverera över huvud taget. Man gick bredvid och bara 
läste massa saker för att liksom komma in i det och sen tycker jag nu under arbetets gång att det… 
det är lite knepiga personer och ärenden som vi har att göra med liksom. Man blir aldrig fullärd i 
det här och det är verkligen så att det finns en tolerans för det. Man går och frågar liksom och man 
kan inte veta allt heller (Vendela). 

Både Vendela och Fredrika beskriver att rollen som socialsekreterare innebär mycket ansvar men 

båda fick en bra start med tre veckors introduktion. Under dessa tre veckor ställdes det inga krav på 

att de skulle kunna allt. Vendela kände ingen press på att ha några erfarenheter av yrket innan hon 

började. Freja menar att det var svårt att sätta sig in i arbetsuppgifterna i början av sin anställning 

och hon hann inte med de ärenden hon redan hade innan nya ärenden lades på hennes bord. Hon 

menar att det är skillnad på stressiga situationer idag jämfört med när hon började sin anställning i 

juni 2016 och att hon idag vet vad som förväntas av henne. Även bemötandet till klienterna har 

förbättrats under hennes anställning: 

Det psykiska… det är klart att det händer saker som man bär med sig men jag vet inte om jag har 
haft det.. haft tur med min klientkrets eller så men det är inte så mycket som händer just nu… det 
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förändras ju hela tiden. Men det har varit ganska lugnt hos mig. I början så blev det ju stressat och 
jag blev upprörd när det hände saker som idag är normala (Freja).  

Hon beskriver att det ibland händer att klienter börjar gråta när de få avslag vilket i början var 

väldigt jobbigt att hantera. Det är än idag svårt när klienter blir ledsna men hon berättar att det är 

mycket lättare att hantera dessa situationer idag eftersom det inte är något nytt för henne. Tidigare 

när hon gav avslag kunde hon tänka att personen inte skulle klara sig och att något hemskt skulle 

hända, men idag förstår hon att så inte är fallet. Avslutningsvis berättar hon att det är väldigt lugnt 

på kontoret för tillfället och att hon än så länge inte att fått några svårbedömda fall. 

Erfarna socialsekreterare 
Den första erfarna socialsekreteraren, Niclas, menar att han känner kontroll över sina 

arbetsuppgifter när han anser sig räcka till för medborgarna, och när det finns tid till att skriva 

utförliga utredningar. Utöver det är det viktigt för honom att kunna ge tid till varje klient och ärende 

och att kunna ge det där ”lilla extra” som han uttrycker det. Stressen infinner sig när tiden inte 

räcker till: 

När det är kort om personal och väldigt stor rörelse bland socionomer och vi har haft en del 
sjukdomar också och det har gjort att vi har varit kort om personal och där någonstans känner jag 
att det är då det kan bli stressigt och att man inte riktigt räcker till och det kan göra att man är 
väldigt frustrerad också och mentalt sett väldigt trött (Niclas). 

Niclas beskriver att det är en stor personalomsättning bland socionomer i kommunen där han 

arbetar. Där han arbetar har det även varit mycket sjukdomar under hela hösten och personalstyrkan 

är oftast inte helt fulltalig. Detta påverkar de andra i personalen eftersom fler ärenden läggs på deras 

ansvar. Han tycker att utrymmet för att själv kunna påverka sin arbetssituation är litet och den enda 

som kan styra över det är hans chef. Det senaste året har han dock blivit mycket bättre på att säga 

nej när han får ett ärende som han tycker att han inte hinner med.  

Eric berättar att han lägger stor vikt i att ha all dokumentation digitalt och inte på löst papper. Blir 

det för mycket papper som ligger på hans kontor har han inte någon bra struktur och på så sätt inte 

någon bra kontroll över sina ärenden. Han anser att det finns möjlighet att styra om sina fysiska 

möten till telefonmöten om det skulle behövas: 
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Som exempelvis den här veckan är det mycket möten som jag fick styra om till att ha i telefon 
istället tack vare ett utbrott av vinterkräksjukan på det sjukhuset, då går inte jag dit. Det ska ingen 
annan göra heller och då kan jag ta det på telefon i stället. Såna möjligheter kan man alltid göra när 
det blir kris (Eric). 

 

Han tycker att denna möjlighet till ändring är positiv men påpekar därefter att det är det enda 

beslutsutrymmet som finns på hans arbetsplats. Antal ärenden som utdelas är det däremot chefen 

som ansvarar för. 

Stressrelaterade arbetssituationer

Nyutexaminerade socialsekreterare 
Vid frågan om intervjupersonerna ansåg att de själva kunde påverka hur pressad deras 

arbetssituation såg ut fick vi olika svar och uppfattningar. Två intervjupersoner ansåg att de hade ett 

stort beslutsutrymme att kunna forma sina egna scheman varje dag. Saga menar att vissa dagar kan 

hon välja att ha klientbesök en hel dag och en annan dag finns det möjlighet att endast sitta med 

handläggningsuppgifter. Även Fredrika menar att makten att själv bestämma över sitt eget schema 

är delvis fri men vid många ärenden är det svårt att kunna prioritera på ett bra sätt. Vendela tyckte 

däremot att det inte fanns utrymme för att själv påverka sitt beslutsutrymme över arbetsuppgifterna.  

Det är ingenting jag själv kan påverka. Vi går ju som sagt utifrån den här handläggningsperioden… 
kommer det in ansökningar så måste vi handlägga dem och det är ingenting som jag kan göra något 
åt. För att det här systemet ska fungera så ska typ alla komma in med handläggningarna samtidigt 
så då blir det mycket arbete (Vendela). 

Hon nämner att denna typ av arbetssätt fungerar bra för henne. I de perioder som inte är så stressiga 

får hon tid till återhämtning och de veckor som är mer stressade är oftast roliga då det händer 

mycket på kontoret.  

Freja visste att socialtjänsten generellt var en stressig arbetsplats som nyligen anställd men att hon 

fick en chock i början av anställningen och att hon aldrig har känt sig så stressad på ett nytt jobb: 

Det är svårt och särskilt i början då jag inte hade någon aning om vad jag höll på med och högarna 
växte och jag försökte råda i något slags kaos (…) jag känner mig som ett barn som försöker leka 

�23



vuxen. Jag har pluggat i tre och ett halvt år men jag har ingen aning om vad jag håller på med. Jag 
går runt här på kontoret och har ingen aning om vad jag håller på med, men jag försöker tänka 
”fake it till you make it” (Freja).   

Saga menar att hon ofta känner sig stressad, speciellt när klienterna ställer krav på att få sina pengar 

ett visst datum: 

Det är klart att jag känner mig stressad hela tiden, i princip för att det finns krav som ska uppfyllas. 
Jag ska ha gjort de här förändringsplanerna, jag måste handlägga de här ansökningarna inför en ny 
utbetalningsperiod. Gör jag inte det så kommer klienterna ringa mig, tjata på mig och fråga mig 
vart pengarna är. Ska jag sitta och säga att jag har inte haft tid… och det finns inte i deras värld. Vi 
är robotar vi jobbar på liksom… (Saga). 

Hon menar att det krävs träning för att kunna klara av stressen och att kunna berätta för klienterna 

vilka krav som är rimliga att ställa på henne som socialsekreterare. Annars kan det uppstå 

missförstånd mellan klienten och myndigheten och att reda ut dessa missförstånd tar tid som 

egentligen kunde ha gått till att handlägga. Exempelvis kräver många klienter att utbetalningen ska 

ske den 25:e varje månad eftersom det är då som räkningarna ska betalas. Där gäller det att vara 

tydlig till klienterna, menar Saga, eftersom socialstyrelsens riktlinjer beskriver att varje ärende ska 

handläggas skyndsamt, men att inget specifikt datum är bestämt där varje klient ska få sitt bidrag. 

Att cheferna inte har varit på arbetsplatsen är ytterligare ett stressmoment för intervjupersonerna: 

Min närmsta chef har varit lite otillgänglig den här perioden när jag har jobbat på grund av olika 
omständigheter. Så hon är inte så mycket här på plats helt enkelt och det har varit ett problem i vårt 
team eftersom nästan alla är helt nya. För oss hade det varit viktigt att ha en chef här som är här 
klockan åtta och går hem klockan.. liksom när man ska. Just med frågor och sådär…det var väldigt 
jobbigt i början (Vendela). 

Både Vendela och Fredrika har liknade upplevelser om sina chefer. Båda anser att deras chefer var 

otillgängliga i början av deras anställning. Båda tyckte att det skulle kännas bättre om cheferna var 

på arbetsplatsen utfall något problem skulle uppstå. Detta menar intervjupersonerna var som 

jobbigast i början av anställningen innan de hade kommit in i sin nya roll. Saga och Freja finner 

stöd i sina biträdande chefer som alltid är närvarande på arbetsplatsen. Vid ett tillfälle när Saga inte 

mådde bra av personliga skäl var hennes biträdande chef väldigt förstående och bad henne åka hem 
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för dagen. Detta gjorde så att Saga kände tillit till sin chef och kan prata med henne om liknade 

händelser skulle uppstå. 

Erfarna socialsekreterare 
Eric beskrev i tidigare avsnitt att lösa dokument och papper gör att han lätt tappar kontrollen över 

sitt arbete. Han beskriver även att en stor stressfaktor är när det kommer in nya ärenden innan han 

har hunnit avsluta sina gamla ärenden. Det är viktigt att få klart ett ärende innan han tar sig an ett 

nytt och han inte vill ha för många ärenden samtidigt: 

Jag måste ta en sak i taget och göra klart och sen nästa och nästa och inte göra allt samtidigt för då 
går det inte att hålla ordning längre, och då är också risken att man skriver fel nånstans, man tänker 
en grej har man i huvudet när man skriver en annan utredning och då blir det risk för fel och… det 
är jag livrädd för. Och då får jag lite panik och då blir jag stressad (Eric). 

Om han inte har en struktur på sina ärenden är han rädd att han någon dag skulle råka blanda ihop 

ärenden med varandra och då ge beslut till fel person. Eric påpekar även att hans tidigare 

erfarenheter kan påverka den roll han idag har som socialsekreterare. Han har bland annat arbetat 

inom hemtjänsten, som personlig assistent och boendestödjare. Han menar att på grund av dessa 

tidigare arbetserfarenheter är han van vid ett stressigt arbetstempo.    

När vi kommer till arbetsplatsen för att utföra intervjun med Niclas möter han oss med andan i 

halsen, tio minuter senare än avtalad tid. Han börjar med att ursäkta sig och berätta att han var 

tvungen att avsluta en utredning för att sedan i lugn och ro kunna utföra intervjun med oss.  

Niclas känner sig tudelad i frågan om han själv kan påverka sin arbetssituation. Han menar att han 

måste blir mer tydlig mot sin chef och inte säga ja till för många ärenden men att det är något som 

har blivit bättre med tiden. Samtidigt menar han att chefen själv borde förstå att han redan tar 

mycket ansvar, och att han inte kan ta emot hur många ärenden som helst. Det som mest påverkar 

hur pressad hans arbetssituation är beror på hur väl samarbetet är kollegialt. För honom är det 

viktigt att ha en bra relation med sina kollegor och att kollegorna kan be varandra om hjälp om 

något ärende är svårt. Han beskriver vidare att hela hösten har varit en hektisk period arbetsmässigt. 

Han började sin anställning på sitt nuvarande jobb i augusti 2016 och har därmed inte hunnit arbeta 

där så länge. Faktorerna att vara nyanställd tillsammans med en hög personalbrist gjorde att han 

fick en panikångest-attack i bilen på väg till jobbet där hans ena arm domnade bort och hjärtat 

började slå oregelbundet. Han valde trots detta att åka till jobbet och jobba en hel arbetsdag.  
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Niclas känner att det inte bara är yttre krav som ställs på honom i arbetet utan att han även ställer 

höga krav på sig själv och att han vill ge det lilla extra:  

Sen sätter jag väldigt mycket krav på mig själv… det gör jag. Dels så tror jag att det finns en 
förväntan att man som socialsekreterare ska ha vissa krav på sig, men sen så är jag väldigt duktig 
på att lägga ytterligare krav på mig själv så att jag är min egen värsta fiende. Det är jag, så någon 
måste säga till mig stanna upp (Niclas). 

Det är viktigt för honom att någon i hans omgivning kan se när han tar för mycket ansvar och på så 

sätt få honom att stanna upp eftersom han inte anser sig själv ha den förmågan. 

Att ta med sig jobbet hem 

Nyutexaminerade socialsekreterare 
Samtliga nyutexaminerade socialsekreterare berättar att de inte tar med sig jobbet hem fysiskt i 

form av papper och ansökningar. Samtliga anser att det är viktigt att inte ta med sig jobbet hem till 

privatlivet. Dels för att ärendena är sekretessbelagda men även för att kunna skilja på arbete och 

fritid. Däremot kan händelser som har väckt emotionella känslor under dagen följa med hem. För att 

motarbeta detta använder de sig av olika strategier: 

Det här är ett jobb… man får alltid lära sig det… alltid ha i minnet, och det sitter vi ofta för oss 
själv och upprepar jag och mina kollegor, att det är vuxna människor vi har att göra med. Det är 
vuxna människor och då har man ett eget ansvar. Så det här är bara ett jobb och det gör det 
jättemycket enklare för mig att gå hem efter dagen och ha mitt liv (Vendela). 

Vendela berättar att hennes strategi för att inte ta med sig jobbet hem är att lägga tillbaka ansvaret 

på den enskilda individen som ansöker om ekonomiskt bistånd, genom att berätta för personen vilka 

krav som krävs för att kunna få bistånd. Uppnår inte personen dessa krav så kan personen i fråga 

inte beviljas ekonomiskt bistånd. Detta gör det mycket lättare för henne att kunna gå ur sin 

arbetsroll som socialsekreterare och vara den hon är utanför arbetet. En ytterligare strategi är att inte 

ta med sig jobbtelefonen hem. Hon tycker själv att hon är duktig på att se skillnad mellan arbete och 

fritid, men menar att hon självklart blir berörd av vissa möten som kan vara svårt att lämna bakom 

sig vid arbetsdagens slut.  
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Saga har inte heller tagit med sig sitt arbete hem fysiskt. Hon har lätt att släppa tankarna på arbete 

när hon är ledig och har inte haft en enda klient i åtanke på sin fritid sedan hon började arbeta med 

ekonomiskt bistånd. På väg hem från jobbet kan hon ibland stöta på klienter som vill prata om sitt 

ärende, men är då tydlig med att hon inte jobbar efter arbetstid och att klienterna får lämna in 

ansökningar i receptionen: 

Men jag har… ta på trä här… jag har lätt att kunna släppa. Att liksom så här, jag har personen här 
under besök, jag känner med, jag har empati men inte sympati. Det är inte jag som är i situationen 
utan när jag går ut härifrån så är jag Saga civilperson och när jag är här är jag Saga 
socialsekreterare och jag gör mitt jobb (Saga). 

Att sätta gränser och lämna jobbet på kontoret är något som hon har blivit bättre på med tiden som 

verksam socialsekreterare och påpekar att hon kanske har blivit mindre känslig efter att hon har 

börjat arbeta med ekonomiskt bistånd. Hon berättar att vissa möten självklart är jobbigare än andra. 

Förra månaden var det en gravid kvinna med två barn som ansökte om försörjningsstöd men på 

grund av vissa omständigheter behövde Saga göra avslag på hennes ekonomiska bistånd. Den 

händelsen var svår att släppa och Saga menar att hon fortfarande tänker på den klienten.  

Vid frågan om intervjupersonerna någon gång arbetar utöver ordinarie arbetstid svarar alla att det 

aldrig har hänt. Alla anser att när arbetsdagen är slut så är det viktigt att gå hem för att orka jobba 

under perioder som är stressiga. Hinner de inte klart med en handläggning så fortsätter de med det 

nästa dag.  

Erfarna socialsekreterare 
Eric menar att han alltid har haft lätt att särskilja mellan jobbet och privatlivet och aldrig haft 

problem med att inte ta med sig arbetet hem. När han lämnar arbetsplatsen lämnar han också 

tankarna på klienterna. Det har aldrig hänt att han sitter kvar på jobbet och skriver klart en 

handläggning efter arbetstid. Han arbetar fort och strategiskt och menar att han alltid blir klar med 

det han har planerat in varje dag. Ibland är han ute på klientbesök och även där ser han till att sluta i 

tid. Vid sådana besök åker han alltid direkt till jobbet och lämnar alla jobbrelaterade uppgifter innan 

han åker hem även om det blir en omväg: 
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Jag tar aldrig med mig arbete hem….aldrig. Jag vill inte ens ha det hängande i hallen hemma. Även 
om det går snabbare att åka direkt hem så åker jag ändå hellre förbi här efter det. För att inte ha 
med mig grejer hem. För mig är det jätteviktigt (Eric). 

Niclas upplever inte heller att han tar med sig jobbet hem. Däremot har det hänt vid enstaka 

tillfällen att han arbetat över en stund. Exempelvis om han är i slutet av en utredning skriver han 

helst klart den innan hemgång. Dels för att inte behöva ta med sig arbetet hem “ i tanken” och dels 

för att han har svårt att lämna något som inte är färdigt. Under bilfärden han har från jobbet till 

hemmet brukar han ibland tänka på vissa klienter men väl hemma brukar han försöka att inte lägga 

några tankar på jobbet. Bilfärden hem blir därmed en tydlig gräns mellan arbete och fritid.  

Niclas berättar att han i sin tid inom socialtjänsten har lärt sig att skilja på privatliv och arbete. Han 

beskriver att det var jobbigt i början av hans karriär som socialsekreterare att kunna slappna av när 

han kom hem från jobbet. Ibland tänkte han på sina klienter även efter arbetstid. Av erfarenhet har 

han lärt sig att det inte är en hållbar strategi att tänka på arbetet under fritiden:  

I början var det jobbigt som socialsekreterare att inte ta med sig jobbet hem. Men jag har lärt mig 

också genom erfarenhet att på något sätt kanalisera det inom mig, där metoden som jag har när jag 
kommer hem är att titta på program som inte ger mig så mycket (Niclas). 

Tid för återhämtning 

Nyutexaminerade socialsekreterare  
Tid för återhämtning är viktigt menar alla nyutexaminerade socialsekreterare. Fredrika berättar att i 

slutet av månaden är det alltid lite mer stressigt till skillnad från de första två veckorna i månaden. 

Tid för återhämtning ges i början av månaden: 

På ett sätt upplever jag att jag har det för jag vet att när det är stressigt eller jag vet att det inte alltid 
är stressigt, utan det är perioder som är intensiva sen brukar det komma ett lugn så det går upp och 
ner hela tiden, vilket är väldigt naturligt på grund av att det är ekonomiskt bistånd (Fredrika). 

Vetskapen om att det blir lugnt på kontoret de första två veckorna i månaden gör att Fredrika känner 

att det ändå finns tid för återhämtning. Detta gör att hon orkar lägga in en extra växel när det är 

mycket att göra. Hon är även noga med att skapa sig tid för återhämtning under arbetsdagen.  
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Sen så brukar jag ibland ta mig tid på jobbet för återhämtning, vi har en massagestol som man kan 
låna och jag brukar gå dit. För att det är många här på jobbet som är väldigt duktiga på att man ska 
fika två gånger om dagen så att man får det här avbrottet och då brukar jag också försöka göra det. 
Antingen att jag går och fikar eller så går jag till massagestolen för att bara få ha en liten stund för 
mig själv (Fredrika).  

Efter att vi har avslutat inspelningen med Vendela berättar hon att hon ska ta ut sin friskvårdstimme 

och gå på yoga som kommunen erbjuder. Detta är något som hon gör varje vecka och det är viktigt 

för henne att få tid för återhämtning under arbetstid. Även på hennes arbetsplats brukar det vara mer 

att göra i slutet av månaden, och för att hon ska orka prestera på jobbet ser hon yogan som en 

investering i sig själv, både som privatperson och som socialsekreterare. Freja är också noga med att 

utnyttja sin friskvårdstimme varje vecka men berättar att hon är dålig på att ta rast och det händer 

ofta det att hon sitter framför datorn i flera timmar och arbetar utan rast. Även Saga brukar gå på 

yoga under sin friskvårdstimme men berättar att hon endast gör det när hon får tid över och att det 

sällan händer under hektiska perioder på arbetet. 

Erfarna socialsekreterare  
En viktig del i Niclas återhämtningsstrategi är att träna. Han beskriver att han är en lugn person i 

botten, men att träningen hjälper honom att minska stressen och menar att återhämtningen kan 

påverkas av positiv och negativ stress. Negativ stress sker enligt honom när han har för många 

ärenden så att det blir överväldigande. Ur denna stress kan inget bra komma. Positiv stress upplever 

han när han vet att det finns mycket att göra men att han kan hantera situationen. Denna typ av 

stress är bara bra enligt honom och kan ge en extra kick i att komma igång med arbetet:  

Sen såklart man kan säga såhär att jag har känt mig stressad andra veckor, förutom den här veckan 
exceptionellt då. Men då har det ändå varit bra stress och stress som gör att man blir lite bra och 
kommer igång (Niclas).  

Han har med erfarenhet lärt sig att prioritera arbetet vid stressade situationer och med en positiv 

stress blir han motiverad till att utföra sitt arbete. I takt med att han har lärt sig att prioritera ärenden 

och att kunna använda den positiva stressen på rätt sätt får han tid till återhämtning. Det är när den 

negativa stressen blir för stor som återhämtningen inte blir av. 
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Eric berättar att han i princip aldrig känner sig stressad i sitt arbete. Det menar han beror på att han 

jobbar fort och hinner slutföra sina ärenden på endast en dag. Han får ofta höra från kollegor och 

chefer att han arbetar väldigt snabbt. Han gillar inte när ärenden läggs på hög och slutför alltid ett 

ärende innan han börjar med nästa. Han känner att han får tid för återhämtning varje dag efter 

jobbet eftersom han har ett högt tempo när han arbetar och blir klar med ett uppdrag innan 

arbetsdagen är slut.  

 
8 Analys
Syftet med denna studie var att socialsekreterare skulle beskriva sina upplevelser kring sin 

arbetsroll inom socialtjänsten. Utöver det skulle vi se vilka likheter och skillnader det finns 
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mellan nyutexaminerade och erfarna socialsekreterare inom yrket och vilka strategier de 

använder för att hantera olika krävande arbetssituationer. I det här avsnittet analyserar vi 

resultatdelen och kopplar till uppsatsens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning.

Kontroll- och stresshantering på arbetsplatsen

Nyutexaminerade socialsekreterare 
I resultatet kan vi se att Saga, Freja och Fredrika tyckte att de första månaderna på arbetsplatsen var 

krävande och ansträngande. Att ha ansvar för andra människors ekonomi upplevdes skrämmande i 

början. Karasek och Theorells (1990) utformade krav- och kontrollmodell och menar att denna teori 

tillämpas framförallt inom psykosociala arbeten. Vår tolkning är att samtliga av de 

nyutexaminerade befinner sig i det som kallas en spänd arbetssituation. De anser att de har ett litet 

beslutsutrymme och att de påverkas psykiskt av de krav som ställs på deras yrkesroll. I resultatet 

beskrivs det att de nyutexaminerade anser att det som främst gav kontroll på arbetsplatsen var när 

klienterna följer sitt schema och inga okända anledningar till frånvaro dök upp. Erfarenhet var en 

viktig källa till att ha kontroll på arbetsplatsen menar de nyutexaminerade intervjupersonerna. Ju 

längre tid de hade arbetat, desto mer självsäkra blev de i sina roller som socialsekreterare. Detta går 

att dra paralleller till Theorell (2012) som menar att kontroll är när en människa kan hantera nya 

och oväntade situationer som dyker upp i vardagen. I krav- och kontrollmodellen beskrivs det att 

stress blir som mest påtaglig när vi känner att vi förlorar kontrollen. I detta fall tyckte 

intervjupersonerna att det var svårt att hantera nya situationer eftersom de inte hade hunnit bli säkra 

i sin arbetsroll. Nya situationer är för dem svåra att hantera och därför blir detta deras största 

stressfaktor i arbetet.  

Trots att arbetstempot är högt anser de nyutexaminerade intervjupersonerna att kraven som ställs på 

dem är rimliga, vilket enligt krav- och kontrollmodellen är avgörande för att personalen ska må bra 

och fungera på arbetet (Karasek och Theorell 1990). Detta tror vi kan beror på att de hade en tydlig 

bild av vad som ingick i arbetsuppgifterna eftersom de förstod arbetets uppgifter efter en kort tid. 

Theorell (2012) beskriver vikten av att arbetsgivaren tillhandahåller handledning och utbildning för 

arbetsgivaren. Genom att arbetsgivaren visar engagemang till arbetstagarna känner sig arbetstagarna 

kompetenta och viktiga. Denna utveckling leder till att arbetstagarna, i detta fall socialsekreterarna, 

lär sig att hantera olika situationer eftersom de breddar sin kunskap. Denna teori ger förståelse för 
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vårt resultat då två av de nyutexaminerade socialsekreterare menar att de fick en introduktion på tre 

veckor när de började för att komma in i arbetet och på så sätt blev mer trygga i sin arbetssituation. 

Stödet från cheferna är tudelat enligt de nyutexaminerade socialsekreterarna. Två av 

intervjupersonerna menar att deras chefer aldrig är på plats. Detta var speciellt jobbigt under den 

första perioden som nyanställd. De andra två intervjupersonerna finner stöd av sina biträdande 

chefer. Detta visar på att Vendela och Freja har brist på både instrumentellt och emotionellt stöd 

från sina chefer (Karasek och Theorell 1990) eftersom chefen inte var närvarande och kunde ge stöd 

i arbetet. Intervjupersonerna Fredrika och Saga hade däremot bra stöd, framförallt emotionellt stöd, 

från sina biträdande chefer. 

Erfarna socialsekreterare 

Astvik och Melin (2013) menar att en vanlig förklaring till varför stressiga arbetssituationer uppstår 

bland socialsekreterare beror på en obalans mellan för höga arbetskrav och för lite givna resurser. I 

och med obalansen kan socialsekreterarna skaffa sig kompensatoriska strategier såsom att ta med 

sig jobbet hem eller jobba över. Vårt resultat stödjer teorin om kompensatoriska strategier då vi kan 

se att personalomsättningen är hög och att det är personalbrist bland socialsekreterare. Niclas har 

tidigare haft en tendens till att arbeta över och inte kunna skilja på fritid och arbete. Det finns inte 

alltid tid för att skriva långa och utförliga beslut till klienterna. Bland de socialsekreterare som är 

verksamma blir arbetsbelastningen extra stor eftersom arbetsstyrkan aldrig blir fulltalig. Att själv 

kunna styra över hur pressade arbetssituationen ser ut är ingenting som en enskild socialsekreterare 

kan styra över, menar Niclas, och just det ansvaret ligger endast hos chefen. Tham (2006) menar att 

chefens engagemang och stöd till sina arbetstagare var den största anledningen till att 

socialsekreterarna mådde bra på arbetet. Niclas anser att hans chef inte förstår hur pressad hans 

arbetssituation är och att chefen vill ge honom mer ärenden än vad han har kapacitet att klara av. 

Vårt resultat talar för Karasek och Theorells (1990) teori om instrumentellt stöd. Teorin innefattar 

att stöd i form av resurser och hjälp från bland annat chefen bidrar till att den anställde klarar av sitt 

arbete. Resultatet visar att Niclas känner bristande stöd från sin chef och att detta är en av 

anledningarna till att han känner sig stressad över sina arbetsuppgifter. Enligt Karasek och Theorells 

(1990) kännetecknas en spänd arbetssituation av låg kontroll och höga psykologiska krav vilket i 

sin tur kan leda till en stressreaktion, exempelvis den panikångestattack som Niclas upplevde. 
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Vårt resultat visar att stöd från chefen inte behöver vara så viktigt som Tham (2006) beskriver. Vid 

intervjun med Eric visade det sig att han inte la någon större vikt i sin chef eller arbetskollegors 

åsikter. Han kände däremot att han kan påverka sitt beslutsutrymme genom att ha möjlighet till att 

boka om möten, men inte hur många ärenden som han måste hantera. Han påpekade också att det är 

sällan han känner sig stressad under arbetstid. I och med att Eric upplever sig ha ett beslutsutrymme 

och sällan känner sig stressad blir vår tolkning att han befinner sig i en så kallad aktiv 

arbetssituation (Karasek & Theorells, 1990). Eric arbetar efter en problemfokuserad coping genom 

hans strategi att ha arbetet digitaliserat. Han jobbar helt enkelt med sitt beteendemönster för att 

kunna hantera kraven i sitt arbete (Eriksson et al. 2004). Hade han inte skapat sig denna strategi 

hade hans förmåga att sköta sina arbetsuppgifter varit lika hanterbar för honom (Lazarus och 

Folkman 1984). 

Att ta med sig jobbet hem

Nyutexaminerade socialsekreterare 
Som tidigare nämt har intervjupersonerna betonat vikten av att inte ta med sig arbetet hem. Däremot 

var det svårt för dem att inte tänka på de emotionella delarna av jobbet under fritiden. Vendela 

menar att det är individens eget ansvar att ha ordning och reda på sin ekonomi, vilket kan ses i 

likhet med både problemfokuserad- och känslomässig coping (Eriksson et al. 2004:62) samt 

kravsänkande strategier (Astvik & Melin 2013: 66-67). Känslomässig coping stämmer in på 

Vendela som vill förändra sin omgivning, i detta fall sin klient, och samtidigt vill skjuta ifrån sig 

problemet från sig själv. Även problemfokuserad coping stämmer in på henne genom att hon 

poängterar att “klienten är en vuxen person och med det följer ansvar som att sköta sin ekonomiska 

tillvaro”. På så vis blir det lättare för henne att inte skapa negativa tankar om sig själv som 

socialsekreterare om hon skulle behöva ge ett avslag till en klient. Denna strategi är även den som 

Astvik och Melin (2013) fann i sin studie som de valde att kalla för kravsänkande strategier. Genom 

att intala för sig själv att klienten har ett eget ansvar, så sänker det kravet hos socialsekretaren. En 

av de nyutexaminerade socialsekreterarna diskuterade skillnaden mellan empati och sympati. Med 

denna strategi har intervjupersonen kontroll på sitt känslomässiga beteende. I situationen där Saga 

berättar att en kvinna var gravid upplevde hon att just detta fall var svårt att inte tänkte på efter 

arbetsdagens slut. I detta fall lyckades hon inte hitta en bra copingstrategi för att tackla den svåra 
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situationen (Eriksson et al 2004:62). Med rätt copingstrategi lär sig personer att antingen tolerera, 

acceptera, minimera eller undvika en krissituation. För Saga är det enda alternativet i sitt arbete att 

tolerera och acceptera krisen eftersom hon utövar myndighetsutövning, vilket gör att hon varken har 

möjlighet att undvika sin klient eller minimera klientens nuvarande situation (ibid:62). 

Erfarna socialsekreterare 
I resultatet från de erfarna socialsekreterarna betonas det att skillnad mellan fritid och arbete är en 

självklarhet för båda intervjupersonerna. Olika strategier för detta nämns i resultatet. Niclas har 

bilfärden mellan arbete och hem som en symbolisk skiljelinje. Väl hemma är det fritiden som 

prioriteras. Med denna strategi har han kunnat skapa sig ett sätt att släppa tankar på arbetet och 

klienterna. Detta är något som han har lärt sig under sina år som socialsekreterare och det är inte 

förrän nu, fem år senare, som han på riktigt kan slappna av när han kommer hem. Eriksson et al. 

(2004) beskriver coping som en pågående process där varje individ med tiden finner sina egna 

metoder för att klara av krissituationer. Detta kommer i uttryck i denna studie då Niclas har hittat 

sin metod efter flera år som yrkesverksam. Vidare beskriver Eriksson et al. (2004) att personer med 

längre livserfarenhet har hunnit skapa sig bra strategier för att klara av svårigheter. Detta styrks då 

Niclas i början av sin karriär hade svårt att inte tänka på sina klienter efter arbetstid. Eric menar 

däremot att han aldrig har tagit med sig arbetet hem under hans tid inom socialtjänsten. Eftersom 

copingstrategier utvecklas i takt med erfarenhet och då Eric har arbetat inom hemtjänsten och som 

boendestödjare tidigare kan detta ha gett honom ett “copingmässigt” försprång som gjort att han lärt 

sig stänga av jobbet under fritiden. Collin (2007) menar att äldre personer har med sin 

livserfarenhet hunnit utveckla sina egna copingstrategier för att hantera krävande situationer. Vi 

tolkar att Eric under sina 7,5 år inom socialtjänsten har skapat sig strategier, exempelvis hur han 

sorterar sina uppgifter, som passar för honom. 

Eric beskriver att han håller ett högt arbetstempo och arbetar bra under tidspress, innan arbetsdagen 

är slut är han klar med det han hade planerat in. Detta går att jämföra med Karasek och Theorells 

(1990) teori om yttre psykiska krav som påverkar ens hälsa. Vår tolkning är att Eric inte berörs att 

de yttre psykiska kraven och i och med detta kan arbeta undan sina ärenden snabbt då han inte 

lägger några känslomässiga band till klienterna.  
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Skillnader och likheter

Efter att ha tolkat resultatet finner vi att de generella problem som ofta uppstår i arbetet inom 

socialtjänsten är olika oförutsägbara situationer med klienterna. Detta var problematiskt främst hos  

de nyutexaminerade socialsekreterarna. Kontrollen var som lägst när klienterna av olika 

anledningar inte följde sitt planerade schema för att få försörjningsstöd. Varför detta ses som ett 

problem bland de nyutexaminerade tror vi kan bero på att de ännu inte har lärt sig att hantera nya 

situationer som arbetet innebär. Ingen av de erfarna socialsekreterarna beskrev detta som ett 

problem, vilket kan bero på att de har med sin erfarenhet har lärt sig att detta är ett vanligt 

förekommande fenomen som ingår i arbetet. Vi tror att de har lärt sig att hantera detta med tanke på 

sina arbetserfarenheter likt Collins teori (Collins 2007). Detta styrks av Eriksson et al. (2004) som 

menar att erfarenhet är en stor källa till att kunna hantera krissituationer som uppstår i vardagen.  

Ett annat förekommande fenomen var att intervjupersonerna, både nyutexaminerade och erfarna 

socialsekreterare, upplevs befinna sig i en spänd arbetssituation (Karasek & Theorell 1990) med 

lågt handlingsutrymme och höga psykologiska krav. Vi tolkar det som att erfarenhet inte är 

avgörande för om man som socialsekreterare befinner sig i denna arbetssituation. Detta tror vi 

snarare beror på vilket arbetsplats man arbetar på och hur ens förmåga att hantera krav är.  

Astvik och Melin (2013) skriver att som socialsekreterare är det vanligt att jobba övertid eller inte 

kunna släppa tankar på arbetet hemma eftersom stressen över att nästa dag behöva göra klart allt 

som inte hanns med dagen innan tar över. Detta stämmer inte överens med vårt resultat då vi anser 

att båda grupperna är bra på att stänga av tankar om jobbet efter arbetstid. Undantaget är Niclas som 

vid stressiga perioder har jobbat över för att då kunna slappna av och inte tänka på 

arbetsuppgifterna väl hemma. I resultatet ser vi att skillnader möjligtvis kan vara att de erfarna 

socialsekreterarna kommit en längre bit på vägen med att koppla bort de emotionella tankarna som 

berör arbetet. Trots de nyutexaminerade socialsekreterarna korta tid som anställda inom 

socialtjänsten har vi kommit fram till att de flesta har lärt sig att skilja på arbete och privatliv. Vissa 

intervjupersoner hade lättare att stänga av starka samtal med klienterna och andra kämpar 

fortfarande med att inte tänka på sina klienter efter arbetstid.  

Bland de nyutexaminerade socialsekreterarna poängterades det att slutet av månaden var den period 

där det var som stressigast. Detta berodde på att de arbetade inom ekonomiskt bistånd och att 

klienterna ville ha sitt bistånd innan den 25:e i varje månad för att kunna betala räkningar. Tid för 
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återhämtning fanns, menade de nyutexaminerade intervjupersonerna, i början av varje månad. De 

erfarna socialsekreterarna nämnde ingenting om att vissa veckor i månaden var mer stressade än 

andra utan beskrev en mer kontinuerlig stress. I och med att stressen var mer kontinuerlig för de 

erfarna socialsekreterarna tolkar vi att anledningen till varför Niclas drabbades av en 

panikångestattack kan bero på brist på återhämtning (Astvik & Melin 2013). Eftersom de 

nyutexaminerade socialsekreterarna fick tid till återhämtning i början av månaden blev upphov till 

utmattning inte lika påtaglig som för de erfarna socialsekreterarna.  

Bland intervjupersonerna tillämpades känslomässig- och problemfokuserad coping i båda 

grupperna. Den ena erfarna socialsekreteraren använde sig endast av problemfokuserad coping i sitt 

arbete där han hade strukturerat upp journalföringen digitalt. Bland de nyutexaminerade 

socialsekreterarna tillämpades båda copingstrategierna (Eriksson et al. 2004) genom att “bolla 

tillbaka” ansvaret till klienterna och att känna empati men inte sympati. Vi menar att båda 

grupperna förhåller sig moget i sitt arbete och definierar vilka problem som uppstår för att sedan 

kunna finna en lösning.  

Collins (2007) resonemang om att kvinnor och mäns copingstrategier skiljer sig åt var svårt att 

synliggöra bland intervjupersonerna. I våra intervjuer kunde vi inte se att kvinnorna på något sätt 

hade lättare att prata om sina känslor än män. Båda männen som blev intervjuade hade nära till sina 

känslor och hade inga problem att dela med sig av de bättre och de sämre delarna i sina arbeten. 
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9 Diskussion 
I början av uppsatsen beskrev vi vårt syfte som var att beskriva de nyutexaminerade 

socialsekreterares nya arbetsroll och se vilka skillnader och likheter som finns mellan 

nyutexaminerade och erfarna socialsekreterare. Vidare skulle vi undersöka om erfarenhet inom 

yrket påverkar hanteringen av olika arbetssituationer. 

Våra frågeställningar var: 

1. Hur upplever socialsekreterare sitt arbete? 

       

2. Finns det några skillnader och likheter mellan nyutexaminerade och erfarna socialsekreterare 

gällande krävande arbetssituationer och i så fall, hur ser dessa skillnader ut? 

Resultatet visar att situationer som kan uppstå bland socialsekreterare inom socialtjänsten är att det 

är svårt som nyutexaminerad socialsekreterare att till en början komma in i de nya arbetsuppgifterna 

och sin nya arbetsroll. Däremot tar det inte många månader innan de nyutexaminerade vet vad som 

förväntas av dem och hur de ska hantera olika klientmöten. Varje fall ser olika ut men efter att ha 

fått lite erfarenhet har de nyutexaminerade socialsekreterarna lärt sig att hantera nya situationer. 

Den kritik från Grönlund (2007) som har riktas mot krav- och kontrollmodellen är att friheten ger 

en ytterligare press på att individen själv ska kunna prioritera sitt arbete i rätt ordning. Detta 

stämmer delvis in i vårt resultat då samtliga intervjupersoner ansåg att det endast var chefen som 

kunde styra över hur många ärenden som varje socialsekreterare skulle ansvara för. Enligt 

intervjupersonerna, speciellt Niclas, var detta något negativt eftersom hans chef gav honom för 

mycket ansvar. Vi ser det som ett positivt fenomen att chefen har bestämmanderätt i hur 

ansvarsfördelningen ska se ut. Däremot måste chefen även vara uppmärksam på hur många ärenden 

varje socialsekreterare ansvarar för. Samtidigt ligger det ett ansvar hos socialsekreteraren själv att 

säga nej till ett ärende om den anser sig inte klara av mer arbetsuppgifter. Inom socialtjänsten är det 

många anställda och det är självklart svårt för en chef att ha exakt koll på vad varje 

socialsekreterare klarar av. Detta blir en balansgång där chefen inte får vara ouppmärksam på att 

visa engagemang och stöd till sina anställda eftersom det kan påverka bilden av dem som 

socialsekreterare (Tham 2006). De nyutexaminerade hade delade meningar gällande stödet från sina 

chefer. Bristen på instrumentellt och emotionellt stöd var genomgående för två av 
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intervjupersonerna som önskade att de fick ett större engagemang från sina chefer (Karasek och 

Theorell 1990). 

Enligt vår studie finns det en motsättning till Blombergs (2014) argumentation att kvinnor som är 

nyutexaminerade och arbetar inom socialtjänsten är de som är mest drabbade vid stora 

arbetsrelaterade påfrestningar. I vårt resultat finner vi att både de nyutexaminerade och erfarna 

socialsekreterarna upplever arbetsrelaterad stress. Vi tror att anledningen till varför 

intervjupersonerna upplever stress på arbetet beror på personlighet snarare än erfarenhet. Självklart 

spelar ens erfarenhet in i arbetet vilket vi också kunde se i vissa fall, kanske som mest i att inte ta 

med sig jobbet hem emotionellt. Däremot förstår vi att ens arbetssätt förändras i takt med ens 

arbetslivserfarenhet. Andra faktorer kan vara arbetsplatsens struktur. Intervjupersonerna arbetar på 

olika ställen och har därmed olika förutsättningar. Niclas som ständigt kände sig stressad i arbetet 

fick inte någon uppskattning eller stöd av sin chef. Saga som däremot fick gå hem när hon kände sig 

nedstämd fick bra stöd från sin ena chef. Därför förstår vi att chefens agerande är en viktig del i hur 

arbetstagarna hanterar sin stress under arbetstid (Karasek & Theorell 1990). Urvalet för denna 

studie är för litet för att kunna dra en generell slutsats. Hade studien haft ett större urval med över 

hundra personer hade resultatet möjligen visat mer i likhet med Blombergs studie. En annan sak 

som kan te sig problematiskt i studien är uppdelningen mellan könen. De erfarna intervjupersonerna 

är män och de nyutexaminerade är kvinnor. Detta kan påverka vårt resultat och hade det varit en 

blandning mellan könen kanske resultatet hade visat annorlunda. 

Bland de nyutexaminerade socialsekreterarna kunde vi se att det var flera som inte kunde släppa de 

emotionella delarna av arbetet under fritiden. De erfarna kunde, oavsett hur stressad en arbetsdag 

hade varit, skilja på arbete och privatliv. I just detta fall tror vi att erfarenhet har en betydande roll. 

Att kunna stänga av arbetet har vi förstått är något som sker med tiden och vi tror att Erics 

förhållningssätt, som alltid har kunnat koppla bort arbetet, bara är ett undantagsfall. För de allra 

flesta blir hantering av arbetsmässigt jobbiga situationer något som man lär sig med tiden efter 

(Eriksson et al 2004). De erfarna har en tydlig bild av sin roll som socialsekreterare och kan på så 

vis skapa en distans till sitt arbete. Vi är därför inte oroliga för de nyutexaminerade 

socialsekreterarna som ännu inte har lärt sig att stänga av de emotionella delarna i arbetet. Med 

tanke på deras korta erfarenhet inom socialtjänsten anser vi att samtliga är på god väg att utveckla 

en fungerande copingstrategi som passar dem och som gör att de kan stänga av både de praktiska 

och emotionella delarna på hemmaplan. 
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Resultatet av denna studie visar att ingen av intervjupersonerna upplevs befinna sig i en avspänd 

eller passiv arbetssituation (Karasek och Theorell 1990). Detta grundar vi på att ingen av 

intervjupersonerna beskrev att de hade låga krav på arbetsplatsen vilket kännetecknar båda typerna 

av arbetssituationer. Skillnaderna för dessa situationer är att en avspänd arbetssituation har högt 

beslutsutrymme medan en passiv arbetssituation har lågt beslutsutrymme. Vårt resultat visar att alla 

intervjupersoner har höga krav på sitt arbete men skillnaderna fanns i beslutsutrymmet. Niclas 

menar att negativ stress är när han känner att han inte hinner med sina arbetsuppgifter. Vi tror att 

hans negativa stress är en symbol för att kraven är höga, både från honom själv och för klienterna, 

och att han upplever att hans beslutsutrymme är lågt där han själv inte kan bestämma antalet 

ärenden. Vendela som är en av de nyutexaminerade beskriver i sin intervju att hon inte har så högt 

beslutsutrymme och höga krav på sig. Skillnaderna vi ser mellan dessa personer är förmågan att 

kunna hantera de arbetsmässiga kraven, snarare än erfarenheten. Båda två har som sagt höga krav 

och lågt beslutsutrymme, det som i teorin om krav- och kontrollmodellen beskrivs som en spänd 

arbetssituation (Karasek och Theorell 1990), skillnaderna är att Vendela klarar av att hantera alla de 

ärenden som hon är ansvarig för. Detta visar ännu en gång att ens förmåga att hantera krav är av 

större vikt än erfarenhet i hantering av arbetsuppgifterna som socialsekreterare.  

Vår studie visar att samtliga nyutexaminerade känner att de klarar av kraven på sina arbetsplatser 

även om vissa möten med klienter kan vara starka och berörande. Vi funderar på om anledningen 

till att alla nyutexaminerade trivs och mår bra i sin roll som socialsekreterare kan bero på att de inte 

har arbetat så länge i denna bransch i kombination med att de hanterar sina krav på ett bra sätt. Dem 

är precis i det läget där de har kommit in i sin roll, att de känner sig allt mer säkra på sina 

arbetsuppgifter och fortfarande tycker att arbetet är roligt. Trots att de befinner sig i en spänd 

arbetssituation trivs de med sina arbeten, kanske just eftersom det fortfarande är nytt och 

spännande. Niclas befinner sig också i en spänd arbetssituation och har arbetat på detta sätt i över 

fem år. Därför tror vi att de nyutexaminerade i värsta fall kan hamna i samma situation som Niclas 

om de inte övergår till en aktiv arbetssituation som Eric befinner sig i.  

Niclas beskrev att tiden i bilen hem från arbetet var där han kunde släppa tankarna kring arbetet. 

Där fick han tid att reflektera över dagen och väl hemma kunde han slappna av. Vi ser detta som en 

omedveten copingstrategi från Niclas. Vi tycker att detta är en bra strategi. Däremot tror vi inte att 

denna metod är tillräcklig för honom, eftersom han drabbades av en panikångestattack. Vi anser att 
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det är viktigt att han finner en copingstrategi som han kan utöva under arbetstid och inte endast efter 

arbetet. Detta kan han exempelvis visa genom att vara tydligare mot sin chef att han har för mycket 

ansvar samt att han behöver ett mer känslomässigt stöd från sin chef.   

Skillnaderna mellan de nyutexaminerade och erfarna socialsekreterarna var inte så stora som vi från 

en början trodde. Den största skillnaden mellan grupperna var i hanteringen av de emotionella 

delarna som ingår i arbetet. Med tiden har de erfarna socialsekreterarna lärt sig att stänga av denna 

del på fritiden, vilket de nyutexaminerade inte riktigt hade lärt sig ännu. Vi konstaterade att ens 

personlighet kan formas av erfarenhet och att faktorer som erfarenhet och krav på sig själv går hand 

i hand. Med erfarenhet kanske det är enklare att veta sin maxgräns gällande vilka krav som ställs på 

en och kan därför motverka, i den grad det går, att hamna i stressrelaterade arbetssituationer. Eric 

har aldrig i sitt yrkesverksamma liv tagit med sig arbetet hem, vilket vi ansåg var ett undantagsfall. 

Vi såg även att båda grupperna ville ha ett större engagemang från sina chefer. I Niclas fall att 

chefen skulle förstå att han redan har många ärenden och att han inte kan ta på sig mer ansvar. Saga 

och Fredrika ville ha en mer närvarande chef vilket berodde på att de var nya inom sitt område och 

på arbetsplatsen och därmed skulle behöva ett större stöd. Även om anledningarna till varför 

socialsekreterarna ville ha ett bättre stöd från sina chefer kan vi slå fast att denna del av 

arbetsplatsen är viktig för de anställda, oavsett vilken bakomliggande orsak som detta grundar sig i. 

 

Alla intervjupersoner beskriver vikten av att kunna stänga av tankar på arbetet under fritiden, som 

en känslomässig “on/off-knapp”. Vi funderar om detta är det effektivaste sättet för att må bra som 

socialsekreterare. Med denna metod blir det nästan som att intervjupersonerna förnekar sina 

känslomässiga upplevelser inom arbetet för att kunna stänga av arbetet. Vi ser detta som en 

kortsiktig lösning som inte kommer fungera i längden. Vi anser att den bästa lösningen är att 

cheferna på arbetsplatserna anordnar någon typ av “känslorunda” efter varje vecka där 

socialsekreterarna får berätta om det som har varit mindre bra under veckan som gått. Denna typ av 

stöd borde vara obligatorisk för alla som arbetar inom socialtjänsten, oavsett tidigare erfarenhet. Ett 

annat alternativ är att socialsekreterarna får träffa en terapeut eller psykolog en gång i månaden som 

inte har någon koppling till arbetsplatsen. Om man får prata med någon som inte har någon 

koppling till arbetsplatsen så finns det utrymme för att uttrycka sig om problem gällande sin chef 

eller kollegor vilket kan vara ett känsligt ämne. 
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Slutsatser  
Avslutningsvis drar vi slutsatsen att erfarenhet för socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten 

är viktig till en viss del i arbetet. I det emotionella delarna var erfarenhet en viktig del. I 

stressrelaterade arbetssituationer var hantering av krav däremot en större betydande roll än 

erfarenhet. Samtliga av de nyligen anställda ansåg att kraven som ingick i arbetet var rimliga. 

Baserat på detta kan vi konstatera för just denna studie att en kort erfarenhet inom socialtjänsten 

inte är några problem så länge man har förmågan att klara av krävande arbetssituationer. Den största 

anledningen till brist på kontroll bland de nyutexaminerade var när deras klienter inte följer sitt 

schema för att få ekonomiskt bistånd. Detta var inte något som de erfarna beskrev som ett problem. 

Skillnaderna i återhämtningsprocessen var även annorlunda bland grupperna. De nyutexaminerade 

ansåg att tid för återhämtning fanns i början av varje månad medan de erfarna beskrev en mer 

sammanhängande stress där varje dag efter arbetet gav tid för återhämtning. 

Strukturerna på arbetsplatsen spelar också en viktig roll i detta arbete. För de allra flesta var chefens 

förmåga att visa uppskattning en stor del i att klara av sitt arbete. Det enda undantaget var Eric som 

inte la någon stor vikt i detta, något som kan bero på att han befinner sig i en aktiv arbetssituation 

och hinner arbeta undan sina ärenden varje dag innan han åker hem. Vi kunde inte urskilja några 

skillnader mellan könen i förhållande till hur de hanterar sina krävande arbetssituationer. Detta är 

dock svårt att avläsa i och med att grupperna inte var blandat mellan könen. Vi även konstatera att 

hanteringen av arbetet ligger i personligheten snarare än i något annat. Viktigt att poängtera är att 

detta endast gäller för vår studie med våra intervjupersoner. Ett större urval hade kanske 

överensstämt mer med vår tidigare forskning. 

Framtida forskning
Efter denna studie kan vi se att skillnader mellan nyutexaminerade och erfarna socialsekreterare 

finns, men att skillnaderna beror på ens personlighet och krav på sig själv, snarare än hur länge man 

har arbetat inom sitt yrke. För framtida forskning skulle vi tycka att det var intressant att forska om 

skillnader och likheter mellan socialsekreterare som arbetar i privat och offentlig sektor. Den privata 

sektorn växer inom socialt arbete och med teorin om krav- och kontrollmodellen vore det intressant 

att se om arbetsförhållandena är annorlunda beroende på vilken sektor man arbetar inom. Kan det 

vara så att det är mer frihet inom den privata sektor, och hur påverkar det de anställda? Kan det vara 

som Grönlund (2007) säger: att mer frihet skapar en osynlig skiljevägg mellan arbetet och 

privatlivet? Detta skulle vi vilja studera vidare.  
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Bilaga 1:Intervjuguide - nyutexaminerade

Inledningsvis berättar vi för intervjupersonerna mer djupgående om vad undersökningen handlar 

om. Vi tydliggör att intervjun är frivillig och att det när som helst kan välja att inte vara med, 

även efter att intervjun har spelas in.      

    

Inspelningen börjar:  

   

• Bakgrund 

•          Beskriv din yrkestitel. 

•          Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

•          Beskriv dina kärnuppgifter. 

•          Hur mycket tid lägger du på varje arbetsuppgift? 

•          När gick du ut din socionomutbildning? 

• Krav på arbetsuppgifterna 

•          Hur upplever du din nya roll som socialsekreterare? 

•          Kan du beskriva din upplevelse gällande vilka krav som ställs på dig? 

•          När känner att du har bra kontroll på dina arbetsuppgifter? 

•          Finns det någon situation då du känner att du inte kan hantera dina arbetsuppgifter? 

•          Kan du beskriva vad som gör att du har eller inte har kontroll över dina 

•          arbetsuppgifter? 

•          Upplever du att du själv kan påverka hur pressad din arbetssituation är? 

•      Händer det att du jobbar över? 

• Stress och stöd från arbetsplatsen 

•          Har du någon gång känt dig stressad på grund av ditt arbete? 

•          Hur ofta händer det att du tar med dig jobbet hem?(Både fysisk ta med hem eller 

tänker mycket på jobbet hemma) 

•          Upplever du att dina resurser inte motsvarar dina krav på arbetsuppgifterna? 

•          Hur känner du att stödet är från dina kollegor? 

•          Hur skulle du beskriva stödet från din arbetsgivare? 
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•          Känner du att ditt mående påverkar bemötandet gentemot klienterna? 

•         Har du blivit utsatt för hot under arbetstid, hur hanterar du det? 

•       Finns det andra erfarenheter utanför yrket som spelar in i din roll som 

socionom?           

• Avslutningsvis 

• ·         Hur ser du på din framtid inom socialtjänsten? 

• ·         Vill du lägga till något?  

Bilaga 2:Intervjuguide - erfarna
   

• Bakgrund 

•          Beskriv din yrkestitel. 

•          Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

•          Beskriv dina kärnuppgifter. 

•          Hur mycket tid lägger du på varje arbetsuppgift? 

•          När gick du ut din socionomutbildning? 

• Krav på arbetsuppgifterna 

•          Hur upplever du din roll som socialsekreterare? 

•          Kan du beskriva din upplevelse gällande vilka krav som ställs på dig? 

•          När känner att du har bra kontroll på dina arbetsuppgifter? 

•          Finns det någon situation då du känner att du inte kan hantera dina arbetsuppgifter? 

•          Kan du beskriva vad som gör att du har eller inte har kontroll över dina 

•          arbetsuppgifter? 

•          Upplever du att du själv kan påverka hur pressad din arbetssituation är? 

•          Händer det att du jobbar över? 

•          Känner du att du får tid för återhämtning? 

•          Händer det att du jobbar över?          

• Stress och stöd från arbetsplatsen 

•          Har du någon gång känt dig stressad på grund av ditt arbete? 

•          Hur ofta händer det att du tar med dig jobbet hem?(Både fysisk ta med hem eller 

tänker mycket på jobbet hemma) 
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•          Upplever du att dina resurser inte motsvarar dina krav på arbetsuppgifterna? 

•          Hur känner du att stödet är från dina kollegor? 

•          Hur skulle du beskriva stödet från din arbetsgivare? 

•          Känner du att ditt mående påverkar bemötandet gentemot klienterna? 

•          Har du blivit utsatt för hot under arbetstid, hur hanterar du det? 

• Finns det andra erfarenheter utanför yrket som spelar in i din roll som socionom?           

• Avslutningsvis 

•          Hur ser du på din framtid inom socialtjänsten? 

•          Vill du lägga till något? 
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