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Sammanfattning 
  
Steget från Universitet ut på arbetsmarknaden som nyexaminerad kvinnlig socialarbetare är 
stort. Hur är det egentligen som kvinnlig socionom att komma ut på arbetsmarknaden och är 
personen i fråga medveten om och förberedd på det som krävs av henne? Syftet med denna 
studie var att undersöka hur nyutexaminerade kvinnliga socialsekreterare anser sig ha blivit 
förberedda på och erhållit kunskap om hur de ska kunna hantera stress och upptäcka symptom 
av utbränning i sin kommande yrkesroll. Studien utgår från fyra stycken intervjuer. 
Sammanfattningsvis visar resultatet att samtliga intervjupersoner anser att de inte har fått 
verktyg eller kunskap under utbildningen i hur de ska hantera och bemöta stress i sin 
yrkesroll. Samtliga intervjupersoner beskriver också sina arbetsplatser som överbelastade och 
de kan alla bevittna att den absoluta merparten av de socialsekreterare de känner till arbetar 
under hög press och under ohållbara omständigheter. Alla intervjupersoner efterlyste mer 
praktisk kunskap från universiteten, då de tror att detta skulle ha hjälpt dem i deras nuvarande 
yrkesroll och även som ett preventivt medel för att minska ökad stress och utbränning på 
arbetsplatserna. Intervjupersonerna tillägger att de har ett underbart arbete och att om det inte 
varit för det skulle de inte stå ut.  
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1 Inledning  
I detta kapitel kommer en genomgång av bakgrund till val av ämne och delar av tidigare 
forskning inom området att redovisas. Kapitlet övergår sedan till formulering av syfte, 
frågeställningar etc.  
 

1.1 Problembakgrund  
 
Stress och utbränning är bevis på en människas mänsklighet, det är symptom på det samhälle 
vi lever i - ökad belastning, intensitet, krav, mångfald och ökade förväntningar (Stier, 2003). 
Många socialarbetare möter svårigheter i att ha balans och behålla den optimism de en gång 
hade för sin profession. Till följd av detta står den personliga hälsan i allt för många gånger 
på spel (Beddoe, Davys & Adamson, 2013). Den personliga hälsan kan berövas på olika sätt, 
till exempel genom emotionell utmattning, depersonalisation och nedsatt 
prestationsförmåga/grad (Stier, 2003). Emotionell utmattning grundar sig oftast i yrken som 
socialarbetare har, då de arbetar med och möter människor med problem, sorg, sjukdomar 
osv. En socialarbetare behöver ha ett empatiskt förhållningssätt och förhålla sig på ett 
känslomässigt sätt mot den behövande, vilket kan leda till ökad stress (a.a.).  
 
Stress är i sig en naturlig upplevelse som ökar prestationsförmågan och är nödvändig för 
människan (Eriksson, Thorzén, Olivestam & Thorsén, 2004). Om resultatet av prestationen 
dessutom är positiv kan stressen till och med vara någonting bra som leder till ökat 
självförtroende. Återhämtning mellan stressiga situationer är avgörande och om inget 
utrymme finns för återhämtning, slits organen i kroppen ned och kan leda till utbränning. 
Människan som individ har olika möjligheter till att hantera stress. De som har stor sårbarhet 
kan påverkas vid relativt låg belastning, medan de med lägre sårbarhet inte påverkas negativt 
förrän vid högre belastning. Belastningen kan handla om individens livssituation och/eller för 
hårt arbete. De första symtomen handlar om svårigheter att koppla av, sömnproblem, 
irritation, smärtor i kroppen och trötthet. Detta kan leda till att individen antingen drar sig 
undan, alternativt får ett ökat engagemang och individen blir allt mer kontrollerande, vilket är 
en förnekelse av de inre känslorna. Varje människa behöver lära känna sig själv och förstå de 
begränsningar och tillgångar hon/han har att anpassa sig till i livet (a.a.). 
 
Ett vanligt mönster som kvinnor har som ökar deras risk till att bränna ut sig är att de tränats 
till att tillgodose andras behov före sina egna (Eriksson, Thorzén, Olivestam & Thorsén, 
2004). Kvinnor lär sig ofta tidigt att vara omhändertagande och att se till andra människor. En 
studie av Herbert J. Freudenberger har visat att de kvinnor som oftare bränner ut sig har vissa 
karaktärsdrag som är gemensamma för dem. Dessa kvinnor kämpar hårt för att uppnå sina 
mål, är begåvade, beslutsamma, företagsamma, ger aldrig upp, finner alltid utvägar och har 
mycket höga förväntningar på sig själv och på andra. Utbränning beror oftast på flera faktorer 
som påverkar människan. Därför är det viktigt att se till varje människa som en helhet och att 
individen i sig själv lär sig att förstå sin helhet. Att få utrymme för att samtala, lyssna, fundera 
över livet och existentiella frågor är något som ges allt mindre utrymme till i dagens samhälle 
och även detta skapar stress hos människan (a.a.).  
 
Varje individ har ett moraliskt ansvar både för sig själv och för andra. Henriksen och Vetlesen 
(2009) uttrycker att utöver det ansvar och förpliktelser som arbetsgivaren ger oss och de 
regler som följer med det, finns även det yrkesetiska ansvaret. ”Ansvaret är också förbundet 
med vad vi gör med den tillit som andra visar oss, och hur vi tar vara på och använder det 
som andra utlämnar av sitt eget.” (s. 254). När exempelvis en socialarbetare hamnar i 
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situationer där ansvarskraven kommer i konflikt med varandra, resulterar det i en svår etisk 
arbetsmiljö och ökar den så kallade moraliska stressen (Eriksson, Thorzén, Olivestam & 
Thorsén, 2004). Det kan handla om konflikten med att ta itu med en inkommen anmälan som 
innebär att socialsekreteraren måste arbeta övertid, mot att gå hem i tid och se till att få 
utrymme för egna behov. För att minska den stressen som liknande situationer kan skapa, är 
det viktigt att personal är utbildad i att förstå hur den ska prioritera och tänka etiskt. Viktigt är 
även att alla i arbetslaget har lärt sig att ha en öppen, kontinuerlig etisk diskussion och även 
lärt sig att tydliggöra gränser för befogenheter och ansvar gentemot sig själv och klienter. 
Socialarbetare behöver också kunna göra målen för verksamheten begripliga och verksamma, 
och inse att den tillsammans med medarbetarna samverkar för att nå ett gemensamt mål (a.a.). 
 
På ett flertal diskussionsforum på internet florerar det inlägg av människor som funderar över 
yrkesvalet som socialarbetare (http://www.socionomer.se/forum/viewtopic.php?t=100,  
hämtad 28/2-13). De är dock tveksamma till att börja studera på grund av vad de hört 
ryktesvägar, att överbelastning och utbränning är vanligt förekommande inom denna 
yrkeskategori. Forskning, media och egna kontakter överensstämmer med denna bild. 
Tidningen Vision har i ett flertal nummer lyft problematiken med att många socialsekreterare 
slutar efter endast ett eller ett par år och att det på vissa kontor i Stockholm är 50% av 
arbetsgruppen som arbetat som mest två år. Artikeln efterlyser bland annat att 
socionomutbildningen behöver höja statusen och förförståelsen för detta yrke 
(http://tidningenvision.se/nyheter/nyanstallda-behover-stod, hämtad 15/3-13). Med denna 
bakgrund funderar vi över hur socialarbetare upplever att de under utbildningen förberetts på 
att hantera stress och överbelastning i sitt kommande yrke. Vi funderar även över hur 
yrkesverksamma socialarbetare upplevt sina första år och om de anser att utbildningen hade 
kunnat utrusta dem på ett bättre sätt för deras profession.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur nyutexaminerade kvinnliga socialsekreterare anser 
sig under socionomutbildningen, ha blivit förberedda på och erhållit kunskap om hur de ska 
kunna hantera stress och upptäcka symptom av utbränning i den yrkesroll de nu har. Detta 
syfte omsätts i fyra frågeställningar: 

• Hur anser socialsekreterare att arbetsbelastning och stress upplevs på arbetsplatsen? 
• Hur upplever socialsekreterare att ämnen som utbränning och stress har hanterats i 

utbildningen som ett undervisningsämne? 
• Anser socialsekreterare att de kan relaterat till arbete, förstå och utläsa tecken av för 

mycket stress hos dem själva? 
• Tror socialsekreterarna att en ökad kunskap i stresshantering under utbildningen skulle 

kunna verka preventivt för att minska utbränning i denna yrkesgrupp? I så fall, på 
vilket sätt? 
 

1.3 Eventuella avgränsningar 

Studien kommer enbart att undersöka nyutexaminerade kvinnliga socialsekreterare, då det 
finns studier på att kvinnor oftare bränner ut sig än män, samt att socionomyrket är dominerat 
av kvinnor. Med nyutexaminerade menar vi att de tagit socionomexamen under de senaste 
fem åren. 
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1.4 Precisering av begrepp 
 
Stress kommer från engelskan och betyder ”påfrestning” eller ”spänning” och är ett tillstånd 
av ökad psykologiska och fysiologiska händelser i kroppen (Lindblad & Theorell, 2005). 
Tillståndet är kroppens sätt att reagera på yttre och inre faktorer (stressorer), som människan 
tolkar som hotfulla (Levi, 2001). Något som är bra att känna till är att begreppet stress är ett 
svårt begrepp att precisera, av den orsaken att stress är något som upplevs av varje enskild 
individ och i en specifik situation (Währborg, 2002).  
 
Stress kan orsakas av flera olika tillstånd, bland annat genomfysiska och psykiska händelser 
såsom smärta och rädsla (Levi, 2002). Det som sker med människan när den upplever dessa 
påfrestningar (stress) är att en känsla av ångest, nedstämdhet och oro smyger sig på. Detta kan 
i sin tur leda till beteendeförändringar hos människan och resultera i långvariga 
känsloreaktioner (Woxberg, 2005). Dessa känsloreaktioner tar sig i uttryck väldigt olika 
beroende på varje individs tidigare erfarenheter och upplevelser, men kan resultera i 
långvariga konsekvenser av stort lidande, ohälsa och nedsatt funktionsförmåga (a.a.). Något 
som är anmärkningsvärt är att till skillnad från förr, så anses det i dagens samhälle vara 
vanligare att människan orsakas av stress genom psykiska faktorer än genom fysiska 
påfrestningar (Levi, 2002).  
 
Det som sker i kroppen när den utsätt för stress är att musklerna späns, syretillförseln 
påskyndas och att hjärtat börjar slå fortare (Levi, 2002). Människans kropp är i själva verket 
konstruerad för att kunna anpassa sig efter den omgivning den befinner sig i, genom att vara 
effektiv och anpassningsbar. Levi anser dessutom att stress inte enbart behöver ses som något 
negativt utan kan i viss mån även ses som något positivt och är något människan måste uppnå 
för att fungera. Det är dock viktigt att människan låter kroppen återhämta sig efter att den 
utsatts för stress, då det är en kraftig ansträngning för kroppens system och för att undvika att 
kroppen tar för stor skada. Levi menar även att människan inte endast behöver se stressen som 
ett hot eller någonting dåligt, utan även kunna se det som en möjlighet (a.a). 
 
Utbränning lanserades av Christina Maslach med termen ”burn out” i början av 1970-talet. 
Begreppet utbränning innebär ett syndrom av depersonalisering, nedsatt prestationsförmåga 
och emotionell utmattning. Tillsammans med en kollega utarbetade Maslach en måttskala, 
som var ett verktyg för att kunna mäta graden av utbränning och denna skala används 
fortfarande. Begreppet utbränning används då det är en process och inget statiskt tillstånd, 
som begreppet utbrändhet mer ger uttryck för (Eriksson, Thorzén, Olivestam & Thorsén, 
2004).. En människa som drabbas av utbränning kan i emotionell utmattning och 
depersonalisering tappa mycket av sitt ”normala liv” genom att hon/han inte orkar träffa 
människor, arbeta eller utöva fritidsintressen för en kortare eller längre tid (a.a.). 
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2 METOD 
I detta kapitel kommer en djupare beskrivning av vilka metoder som har använts under 
arbetets gång att redovisas.  
 

2.1 Val av datainsamlingsmetoder 
 
Till en början valdes ett ämne utifrån vad som ansågs vara ett relevant och intressant problem. 
Detta är viktigt för att skapa motivation, men även för att detta ansågs vara ett ämne som har 
en praktisk funktion och kan påverka i framtiden (Lilja, 2005). Studien bygger på en 
kvalitativ forskningsstrategi, där syftet har varit att undersöka socialsekreterares uppfattning 
om hur de blivit förberedda på, samt erhållit kunskap om hur de ska hantera stress och 
upptäcka symptom av utbränning i sin yrkeskarriär. För att få svar på detta formulerades 
frågor som användes som verktyg för att ta reda på de fenomen som skulle undersökas 
(Billinger, 2005). Vid kvalitativ forskningsstrategi använder man sig av ett induktivt 
förhållningssätt, det vill säga en teori styr, eller ligger bakom undersökningen (Bryman, 
2011). Studien bygger på en problembakgrund om ämnets aktualitet, samt tidigare forskning 
inom ämnet. Syftet var att få svar på och undersöka hur den kunskap som samlats in, stämde 
överens med verkligheten och i detta ansågs kvalitativ forskningsstrategi vara den mest 
lämpliga metoden (a. a.). 
 
Inom kvalitativ forskningsstrategi är semistrukturerade intervjuer en vanlig metod för 
datainsamling, vilket användes i denna studie. Vid en sådan intervju är intervjupersonens 
upplevelse av sin värld i fokus och intervjuaren vill förstå intervjupersonens verklighet 
(Larsson, 2005). En semistrukturerad intervju ansågs lämplig eftersom den innebär att 
forskaren har vissa teman som den vill beröra i intervjun och vanligtvis har en så kallad 
intervjuguide med frågor forskaren vill få besvarade utformats. Intervjuguiden (se bilaga 1) 
innehöll fyra olika teman och sedan avslutades intervjun med en allmän, öppen fråga för att 
skapa utrymme för ytterligare tankar. Fördelen med att göra semistrukturerade intervjuer är 
att personen kan få uttrycka sig fullt ut och att det finns möjlighet för den som intervjuar att 
ställa andra frågor och göra återkoppling på de svar som ges (Bryman 2011). Intervjuerna 
utfördes på fyra socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten. Efter att varje intervju var 
klar transkriberades den för att sedan analyseras och sammanfattas och på så sätt finnas med 
genom stora delar av arbetet. Detta är viktigt, då analysen kan förbättra arbetet och tankar 
finns klart i minnet, samt att det kan ge nya idéer om analysen som på så sätt fortlöper genom 
arbetets gång (Patel & Davidsson, 2003). Genom processen i arbetet innebär kvalitativ 
forskning även en chans till att lära sig något om både andra och sig själv (Widerberg, 2002).  
 

2.2 Urval av intervjupersoner  
 
Den grupp som valdes ut för studien var kvinnliga socialsekreterare som examinerats de 
senaste fem åren. Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) där olika 
personer som fanns i vår närhet kontaktades och fick förfrågan om de ville delta i denna 
undersökning. Ett bekvämlighetsurval sker då forskaren kontaktar de som finns tillgängliga 
för studien.  Enligt Lilja (2005) är det inte nödvändigt att slumpmässigt välja 
intervjupersoner, utan istället försöka att komma i kontakt med de ”som är villiga att berätta 
om sin situation och hur de ser på problemet” (s.40). Vi fokuserade därför på att hitta 
personer som var öppna för att tala om det ämne vi ämnade undersöka. Resultatet från ett 
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sådant urval kan bli intressant men det går inte att generalisera till hela populationen. Vi 
kontaktade fyra personer och alla var positiva och tackade ja till att delta i en intervju. Målet 
var att hitta fyra stycken relativt unga nyexaminerade kvinnliga socialsekreterare till vår 
studie. Av de fyra kvinnor som tillfrågades tackade samtliga ja till att medverka i en intervju, 
vilket innebär att inget bortfall har förekommit i denna studie.  
 

2.3 Tillvägagångssätt 
 
I en intervju är intervjuaren själv själva forskningsverktyget och behöver vara kunnig i ämnet 
som undersöks och även duktig på att samspela. Den måste hela tiden vara lyhörd för saker 
som sägs som behöver snappas upp och snabbt kunna komma på nya relevanta frågor (Kvale, 
1997). Intervjuerna skedde individuellt, två var, då vi under arbetets gång mestadels har 
befunnit oss i olika städer. Under intervjuerna strävade den som intervjuade efter att låta 
intervjupersonen styra, främst genom att i första hand lyssna till den intervjuades berättelse. 
Intervjuarens roll var framför allt att se till att intervjupersonen höll sig till ämnet och de 
teman som fanns i intervjun och exempelvis ställa frågor om det var något den inte förstod i 
ett svar. Intervjuerna spelades in och transkriberades för sig så snart de ägt rum. Det inspelade 
materialet innehåller både orden som sagts, tonfall och pauser som kan vara viktigt för att 
tolka vad som sägs. Intervjuaren har på så sätt möjlighet att läsa in det latenta innehållet, det 
som sades men inte hans med att reflektera över under intervjutillfället (Kvale, 1997). Då 
transkriberingen av intervjuerna gjordes av den som hade intervjuat personen i fråga, ansågs 
det vara lämpligt att de transkriberade intervjuerna växlades mellan intervjuerna för att båda 
skulle få en insikt i den andres intervjuer.  
 
 

2.4 Arbetsfördelning 
 

Alla delarna i arbetat har till största del skrivits tillsammans under tillfällen då vi setts. 
Artiklar och litteratur söktes tillsammans och vi läste fem artiklar var. Inledningen skrevs 
tillsammans. Metoddelen hade Caroline ett särskilt ansvar för, men även detta skrevs i stort 
tillsammans. Maria hade ansvar för tidigare forskning i kap 3.1. De resterande delarna i 
Tidigare forskning utformades tillsammans efter att vi hittat relevant fakta i de aktuella 
artiklarna. Intervjuguiden utformades genom att vi båda under arbetets gång skrev ner frågor 
som vi ansåg vara relevanta att ställa. Dessa bearbetades och utgjorde sedan intervjuguiden. 
Teorierna delades upp för att studeras mer ingående var för sig, men avsnittet arbetades fram 
tillsammans. Maria hade ansvar för Copingteorin och sammanfattning av teorier och Caroline 
för KASAM och Empowerment.  Vi gjorde två intervjuer var, som vi även transkriberade 
själva. Transkriberingarna lästes av oss båda och sedan kodade vi materialet och relevanta 
citat plockade vi ut tillsammans och placerade in under det tema som tolkades som mest 
lämpligt för citatet.  Även analys och diskussion har vi suttit tillsammans och skrivit. Det har 
under arbetets gång funnits en ömsesidighet där tankar, idéer och texter som skrivits bollats 
mellan oss för att minska risken av att förutfattade meningar ska prägla arbetet. Även då vi 
har befunnit oss i olika städer har vi sett till att träffas och arbeta tillsammans, då vi ville 
skapa en samstämmighet och röd tråd genom hela arbetet, vilket vi anser är en större risk om 
arbetet delas upp till hög grad mellan författare.  
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2.5 Analysmetod 
 
De vetenskapsfilosofiska ansatser som denna uppsats bygger på är en hermeneutisk ansats 
och en fenomenologisk ansats.  
 
Med en hermeneutisk ansats menas att texter studeras och tolkas och syftet med detta är att 
föröka skapa en förståelse av texten som är korrekt (Kvale, 1997). I en hermeneutisk ansats är 
det bland annat viktigt att den som utför en studie och utför intervjuer, lyssnar in de olika 
meningsansatser som ryms i de uttalanden som intervjupersonen gör. I intervjun skapas en 
dialog som transkriberas och skapar en intervjutext som ska tolkas och denna tolkning kan i 
sig ses som ett samtal med texten. I en hermeneutisk ansats beaktas även de antaganden som 
finns bakom intervjuarens frågor och intervjupersonens svar. Hermeneutiken handlar även om 
tolkning av litterära texter och får inte förväxlas med detta. Intervjutexter framställs i samma 
moment som den tolkas och omfattar därför både skapandet och den skapande tolkningen av 
texten (a.a.). I analysen av texten måste undersökaren ställa relevanta frågor till texten (Lilja, 
2005). I en kvalitativ metod med hermeneutisk ansats är det därför viktigt att pröva de 
deltolkningar som görs av citat, mot texten i sin helhet. Texten behöver tolkas utifrån dess 
referensram och med utgångspunkt i att de teman som bildas utgör rimliga mönster för vad 
som sägs i intervjun i stort (Kvale, 1997). Den som använder sig av en hermeneutisk ansats 
behöver vara väl medveten om sin egen förförståelse och på så sätt inverkan, samt att i 
tolkningen ständigt se till en växling av att tolka delar och helheten av texten (a.a.). Vi har på 
så sätt rört oss genom texten och plockat ut mindre delar som var meningsbärande och sedan 
placerat in dessa i en större helhet (se Bilaga 2), vilket brukar benämnas som att arbeta i den 
hermeneutiska cirkeln. Genom en sådan process sker ett samspel mellan helheter till delar, där 
delarna sedan förs in i helheter (Dalen, 2008). Helheterna som skapats av delarna finns som 
huvudrubriker i empirin och även i analysen och ger svar på frågeställningarna som skapar 
den stora helheten för arbetet (a.a.).  
 
En fenomenologisk ansats har använts som analysmetod, då citaten anses förmedla 
intervjupersonernas berättelse och därför har citaten fått utgöra en stor del av 
resultatredovisningen. Analysen av den empiri som samlats in utgjorde sedan grunden för de 
tolkningar och slutsatser som diskuterades i den avslutande delen av arbetet. En 
fenomenologisk ansats innebär att försöka klargöra det vad som framträder i en situation och 
även på vilket sätt detta tar sig uttryck (Kvale, 1997). Med en fenomenologisk ansats studeras 
individers perspektiv av deras värld för att förstå den mängd av upplevelser som finns i den 
världen och att fånga det latenta budskapet i det människan uttrycker om detta. På så sätt vill 
fenomenologin göra det osynliga synligt. Fenomenologin menar att den kvalitativa 
forskningsintervjun ”har unika möjligheter att träda in och beskriva den levda 
vardagsvärlden” (s.55) (a.a.). I intervjuerna som utfördes stod intervjupersonens berättelse i 
fokus, för att på så sätt undersöka deras upplevda erfarenheter.  
 

2.6 Etiska reflektioner 
 
För att individer och samhälle ska kunna utvecklas behövs forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 
De krav som ställs på forsking är att den har hög kvalitet och är aktuell och att den samtidigt 
värnar om individen. Enligt individskyddskravet, som finns i forskning, måste den som 
hämtar, eller mottager information om individerna som deltar i studien, värna om dessa 
individers integritet. De etiska principer som gäller svensk forskning handlar om fyra olika 
punkter: Informationskravet som innebär att forskaren ska informera om i vilket syfte studien 



  11 

görs, samt att deltagarna ska veta om att deras deltagande är frivilligt och att de kan välja att 
avstå om och när så önskas. Samtyckeskravet som påtalar att de som medverkar i 
undersökningen har rätt att själva bestämma över hur de vill delta. Konfidentialitetskravet 
innebär att alla uppgifter som deltagande lämnar ska behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. Den sista punkten är nyttjandekravet som innebär att informationen som 
forskaren samlar in endast får användas i den studie den avser (a. a.).  De som blev 
intervjuade i denna studie informerades om nyttjandekravet och att den information som de 
lämnade endast skulle användas i denna studie. De informerades om studies syfte, att deras 
medverkan var frivillig och att de när som helst kunde välja att avstå från att delta. 
Information lämnades om deras möjlighet att ta del av studien i efterhand och även möjlighet 
att få läsa transkriberingen innan den skulle användas i studien. Alla visade stort intresse för 
att få ta del av studien, men ingen hade intresse av att läsa transkriberingen. De informerades 
även om att alla uppgifter de lämnade skulle avidentifieras, så att det inte kunde härledas 
tillbaka till dem. Alla uppgifter har dessutom behandlats konfidentiellt och ingen annan har 
kunnat ta del av intervjuerna än studiens författare.  
 
Att värna om individen inom forskning är något som behöver tas i beaktning under hela 
arbetets gång (Dench, Iphofen & Huws, 2004). Under studien bör intervjuaren och de som 
utför studien överväga vad intervjuerna har för konsekvenser hos intervjupersonerna och hur 
presentationen av studien kan påverka intervjupersonerna och den grupp de representerar 
(a.a.). Fokus i studien var socialsekreterare, vilket vi anser är en utsatt grupp, likväl som deras 
klienter tillhör en utsatt grupp. Socialsekreterare blir en utsatt grupp på så sätt att de ska 
hantera olika situationer för individer som är utsatta och som inledningen visade på, 
innehåller detta arbete stress och en ohälsosam arbetsbelastning som kan leda till utbränning. 
Vi anser att vi med studiens syfte inte har berört något som kan skada denna grupp eller dessa 
individer.  
 

2.7 Validitet och reliabilitet 
 
Inom kvalitativ forskning behöver den som utför studien ställa sig vissa frågor: Är analysen 
väl grundad? Är slutsatserna studien resulterat i logiska? Är de teman som satts upp lämpliga? 
Kan metoden som valts motiveras? Hur anser sig forskaren själv kunnat ha påverkat studien 
och vilka strategier har använts för att öka trovärdigheten? (Hjerm & Lindgren, 2005). Att 
fastställa total validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning är svårt, då forskaren både är 
mätinstrumentet och uttolkare av mening vid analys av data (Larsson, 2005). Genom att 
använda sig av endast kvalitativ forskningsmetod, innebär det att empirin i form av 
transkriberingar är en konstruktion eftersom den innehåller bedömningar och avgöranden som 
gjorts av den som transkriberat (Kvale, 1997). Inom all kvalitativ forskning är det därför svårt 
att säkerställa dessa begrepp, då de i stort kommer ifrån att testa och säkerställa kvantitativ 
forskning och inom kvalitativ forskning finns det en rad synonymer av ord som används. 
Många forskare inom kvalitativ forskning använder sig dock av dessa termer ändå, vilket även 
vi har valt att göra (Hjerm & Lindgren, 2010). 
 
Med validitet avses att mäta om studien undersöker vad de var avsedd för att mäta, hög 
validitet är beroende av hög reliabilitet. Ett viktigt mått på god validitet är om resultatet kan 
förutsäga beteenden eller händelser (Lilja, 2005). Validitet i kvalitativ forskning innebär att 
läsaren kan skapa sig en tydlig bild av det fenomen som studerats genom arbetet (Larsson, 
2005). En kommunikativ validitet kan öka genom att respondenten får ta del av resultatet och 
ge respons till forskaren för att påtala om tolkningar och slutsatser denne gjort är korrekta 



  12 

(Patel & Davidsson, 2003). Alla respondenter i detta arbete gavs möjligheten att få läsa sin 
intervju i text innan det fördes in i materialet. Samtliga tackade dock nej till detta, men visade 
stort intresse av att ta del av det slutliga arbetet.  
 
Reliabilitetsbegreppet är svårt att tillämpa på kvalitativ forskning. Forskaren är här ute efter 
att upptäcka och beskriva ett fenomen och inte göra någon direkt mätning, som görs i 
kvantitativ forskning (Larsson, 2005). I intervjun är det därför viktigt att frågorna är tydligt 
ställda och att intervjupersonen är skicklig i att förstå och ställa följdfrågor som är relevanta. 
Det är viktigt att intervjupersonerna mäter samma fenomen (Lilja, 2005) Ett sätt att öka 
reliabiliteten i intervjun är att ha många liknande frågor och på så sätt pröva konsistensen i 
svaren (Larsson, 2005).  
 
Intervjuguiden skapades tillsammans och diskuterades för att se till att frågorna var tydliga för 
båda intervjuarna innan intervjuerna utfördes. Gällande reliabilitet så har det vidare tagits i 
beaktning på så sätt att det i detta kapitel redogjorts för hur forskningsprocessen gått till. Att 
denna studie skulle ge samma resultat om den utfördes på nytt är inte sannolikt, då den endast 
berörde fyra individer som jobbar inom samma område. Deras upplevelser och erfarenheter 
skiljer sig förmodligen från andra, men individerna skiljer sig på det sättet att de jobbar inom 
olika områden, på olika ställen i Sverige, i olika typer av kommuner och är ingen homogen 
grupp.   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3 TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel kommer tidigare forskning inom ämnet att presenteras. Forskningen gäller 
statistik från Sverige, samt studier från olika delar av västvärlden.  
 

3.1 Statistik för Sverige 
 
I slutet av 1990-talet skedde en drastisk ökning av långtidssjukskrivningar i Sverige och 
denna ökning nådde sin kulm 2002-2003. Undersökningar visar på att 
sjukskrivningskostnaderna till följd av stressrelaterade sjukdomar har ökat inom Sverige, men 
även internationellt (socialstyrelsen 2003). Kostnader inom socialförsäkringen uppgick 1992 
till 62 miljarder kronor, jämfört med 2002 då det uppgick till 87 miljarder. Stress är ofta en 
underliggande orsak till att människor blir sjuka och tvingas lämna sitt arbete för en kortare 
eller längre tid. Problemet påverkar på så sätt både samhället och individen som drabbats, 
samt hans/hennes närstående (Eriksson, Thorzén, Olivestam & Thorsén, 2004).  
 
Socialstyrelsen (2003) menar att cirka 80 % av alla långtidssjukskrivningar i någon form är 
relaterade till stress och det är framförallt är kvinnorna som är överrepresenterade inom 
kategorin. Kvinnorna står för 60% av alla långtidssjukskrivningar (a.a.). Fortsatt statistik visar 
på att sjukpenningdagar stadigt har minskat sedan 2003, men det är svårt att härleda vad som 
ligger bakom minskningen. En faktor till minskad statistik kan vara de lagändringar gällande 
bland annat tidsgränser över hur länge sjukpenning kan betalas ut. Trots statistik som visar på 
att sjukskrivningar minskar, hade kvinnor 2011 ett sjukpenningstal som var 69 procent högre 
än männens. Från 2003 stiger siffrorna av utbrändhet till följd av faktorer som stress, 
depression och sömnbesvär och här utgör kvinnorna en dubbelt så stor mängd gentemot 
männen (Försäkringskassan, socialförsäkringsrapport 2012:14).   
 

3.2 Risker för utbränning bland socialarbetare 
 
En studie av 500 socionomer visar på att denna yrkesgrupp påverkas av exponeringen av 
traumatiska livssituationer och beteenden som de möter hos sina klienter (Ting, Jacobson & 
Sanders, 2011). Forskning har visat på att sekundär traumatisk stress (STS) är övervägande 
bland dem som inom sin profession arbetar med psykisk hälsa och främst traumatiserade 
klienter. STS kan ta sig uttryck i oförmåga till medkänsla eller ökad stress av medkänsla. 
Reaktionerna som uppstår för socialarbetare som har en klient som begår suicid är likvärdiga 
med reaktionerna som familjemedlemmar får då en familjemedlem begått suicid. 
Socialarbetaren har dessutom ytterligare reaktioner och känslor kring händelsen, som beror på 
dennes professionella roll och press över hur den hanterat situationen. Underökningen visade 
att kvinnliga socialarbetare var de som hade mer påträngande reaktioner och högre nivåer av 
STS, medan männen i studien hade mer undvikande reaktioner. Upplevelser som präglar en 
socialarbetare efter en svår arbetssituation kan vara inkompetens, misslyckande, skam, 
egenskuld, oro över lagar och ansvar, ilska mot klienten och de sociala myndigheter som var 
involverade. Det fanns en rädsla över att bli dömd eller anklagad i sin profession som ofta 
resulterade i isolering från kollegor och kamrater, när behov av stöd från dessa i själva verket 
var som störst. Den ökade stressen hos socialarbetaren är resultat av upplevd minskad kontroll 
över specifika situationer och en oförmåga till att effektivt ge respons till och hantera 
oförutsatta händelser (a.a.). NASW (National assosiation of socialworkers) är världens största 
organisation med socialarbetare som medlemmar och de arbetar för att stärka professionen 
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och utveckla deras medlemmar (http://www.socialworkers.org/nasw/default.asp, hämtad 
27/2-13). NASWs etiska kod säger att socialarbetare inte får låta personliga problem, 
inklusive psykisk stress påverka sitt professionella ansvarstagande och bemötande av klienter. 
Koden säger att om socionomen ser att detta inte är möjligt, bör den söka rätt hjälp för att lösa 
det (http://www.socialworkers.org/pubs/code/code.asp hämtad 27/2-13).  
 
I en studie från Spanien visade det sig att det var brist på resurser, tvetydighet i roller och 
intensiv kontakt med klienterna som var de stora faktorerna till den våg av utbrändhet som 
skedde inom socialt arbete under början av 2000-talet. Forskaren menade resultatet av studien 
är något som går att applicera på fler socialförsäkringssystem i världen (Acker, 2011). 
Flertalet studier utöver den från Spanien visade att socialarbetare som utsätts för påfrestande 
och krävande situationer i sitt arbete har en större risk att drabbas av stress och utveckla 
symptom för utbrändhet. Resultatet som framkom ur denna studie visade också på att 
utbrändhet kan minskas avsevärt inom en arbetsplats om personalen får det stöd de behöver 
och kan känna att de har kollegor och chefer som bryr sig. De indikerar också på att det skulle 
vara lämpligt att genomföra strategier för att främja socialt stöd i samband med arbetet och att 
en effektiv åtgärd skulle vara att stärka nätverk mellan kollegor och arbetsledare (a.a.) 
 

3.3 Utvecklingsprogram 
 
Personalutvecklingsprogram som fokuserar på att förmedla och förbättra förmågan att ingripa, 
är kända för att vara en väg till att minska utbrändhet, men det finns få studier som visat på 
den effekten. Målet med studien av Cohen och Gahin (2005) var att bland socialarbetare 
upptäcka nivåskillnader av antalet som brände ut sig efter att ha deltagit i olika 
färdighetsutvecklingsgrupper. 25 socialarbetare som arbetade på ett sjukhus deltog i studien. 
De två grupper som jämfördes gick en kurs där de läste teori som de sedan fick implementera 
genom fältarbete. Mätningarna som skedde innan utvecklingsprogrammen indikerade att 
deltagarna i grupperna hade betydande symptom på utbränning. Tre dimensioner av 
utbränning, i form av känslomässig utmattning, personlighetsförändring och känsla av 
personlig prestation, förändrades från innan kompetensutvecklingen till mätningarna efteråt. 
Känslan av god personlig prestation steg med 12,39% och personlighetsförändringar sjönk 
med 29,75%. Två grupper jämfördes efter ålder och resultaten såg liknande ut för 
mätningarna i båda grupperna. Känslomässig utmattning sjönk specifikt i den gruppen med 
unga deltagare och att känslomässig utmattning sjönk hade även ett samband med upplevd 
känsla av stöd från arbetskamrater. Forskning har visat att genom att skickliggöra 
socialarbetare i stresshantering, copingstrategier, samt att utveckla samspel kan utbränning 
minska. Den faktor som en del forskning pekar på som den största faktorn till att minska 
utbrändhet är att öka själveffektiviteten (a.a.).  
 
Enligt en studie av Huss (2012) ska socialarbetare genom att rita en teckning över en situation 
den upplevts stressig, lära sig att förstå sina känslor och händelsens förlopp. På så sätt kan 
socialarbetare få en ökad förståelse och skapa bättre förutsättningar för liknande händelser i 
framtiden. Studien ville visa att när en människa ritar upp en situation, kan det vara en hjälp i 
att hantera erfarenheter och att fortsätta orientera sig i världen. Det hjälper socialarbetaren att 
lösa problem och att få kontakt med kropp och själ och att uttrycka de känslor som finns och 
som individen behöver ge uttryck för. Huss menar att detta verktyg stärker samarbete, är 
självstärkande och icke stigmatiserande. Det är enligt honom ett snabbt utvärderingsverktyg 
som ofta behövs i krissituationer. I studien lyfter han att universitetet borde bli bättre på att 
utbilda socionomstudenter i att själreglera stress och framför allt ge dem verktyg till att 
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hantera situationer de kommer att möta i sin framtida profession (a.a.). 
 

3.4 Utbildningens ansvar 
 
En studie från Nya Zeeland visar på vikten av att ge studenter som läser till socialarbetare 
verktyg för att öka sin motståndskraft i sin kommande yrkesroll (Beddoe, Davys & 
Adamsons, 2013). Fokus i studien var att utbildningen ska ge studenterna verktyg, för att som 
socialarbetarna veta hur de ska möta och hantera komplicerade situationer. Resultatet som 
framkom visade att motståndskraft är en dynamisk process där socialarbetaren anpassar sig 
positivt genom att fokus ligger på resultatet av ens agerande i mötet med trauma och 
svårigheter. Mycket litteratur verkar vara överens om att det finns för lite arbete kring och 
fokus på att många som examineras som socialarbetare inte är förberedda på att möta det som 
väntar dem inom professionen. Under studietiden bör studenterna lära sig att identifiera tidiga 
symptom av utbränning och även få redskap för att hantera detta. De som intervjuades i 
studien talade om att utbildningen till socialarbetare borde ha gett dem realistiska 
förväntningar på vad socialt arbete kan åstadkomma. De ansåg att de borde ha lärt sig mer om 
att ha en hoppfull och trogen attityd, och att se ”den stora bilden” av arbetet. De önskade att 
utbildningen skulle ha gett dem en ökad förståelse för hela det sociala och politiska system 
som kom att påverka och sätta gränser i deras arbete (a.a.). I framtiden behöver forskning 
lyftas för att stärka socialarbetare och ge dem verktyg för att upptäcka och förstå reaktionerna 
de får när de arbetar med traumatiserade klienter. Det behövs även forskning på hur man kan 
minimera upplevd stress och STS i denna professionsgrupp (Ting, Jacobson & Sanders, 
2011). 
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4 Teorier 
I detta kapitel kommer en presentation av de teorier som valts ut att använda till denna 
studie att beskrivas. Valet av att använda dessa teorier har gjorts för att underlätta 
förståelsen och för att kunna analysera det slutliga materialet. 
 

4.1 Val av teorier 
 
De teorier som används i arbetet utgjorde en grund för att i senare avsnitt tolka och göra en 
analys av det insamlade materialet. Då målet var att undersöka hur socialsekreterare anser att 
de kan hantera stress och symptom av utbränning och hur de menar att de under utbildningen 
fått verktyg för att hantera detta, valdes teorier som har anknytning till det ämnet. Den första 
teorin som valdes var teorin om empowerment, som enligt många förknippas med företeelser 
och egenskaper som självtillit, delaktighet, egenkontroll, kompetens, självstyre, samarbete 
och deltagande. Teorin om KASAM ansåg vi också vara mycket relevant för detta ämne, då 
socialarbetare har som uppgift att hantera situationer och ha förståelse för ett sammanhang de 
inte är vana vid. Det är viktigt att situationer blir hanterbar, begriplig samt att socialarbetaren 
känner en meningsfullhet i sin uppgift. Vi anser att empowerment och KASAM i mångt och 
mycket kan sammanlänkas med Copingteorin, som handlar om att ha förmåga till att 
förändra en situation, alternativt förändra sin uppfattning om en situation som upplevs 
hotande eller övermäktig.  
 

4.2 Empowerment  
 
Genom empowerment fokuserar man på det som individen kan och människors olikheter och 
erfarenheter betraktas som en tillgång (Tengqvist, 2007). Det handlar om att hjälpa personer 
eller grupper som befinner sig i en maktlös position. ”Det handlar om att få igång processer, 
aktiviteter o.s.v. som kan förstärka deras självkontroll, vilket i praktiken handlar om att 
människor får större självförtroende, bättre självbild, större kunskaper och färdigheter” 
(Askheim, 2007, s. 20).  
 
Empowerment är en viktig del av det sociala arbetet (Askheim, 2007). Det handlar om 
människans värde, att alla har olika styrkor, lika värde och samma rättigheter. Ofta handlar 
empowerment om att stärka individen som klient att tro på sig själv och att stärka denne i de 
villkor som gör att den känner sig maktlös. Vi har valt att vända fokus till gruppen 
socialarbetare, då de ofta behöver stärka sin position för att inte hamna i maktlöshet. 
Empowerment handlar om att starta processer för att stärka individers självkontroll, genom att 
ge den större självförtroende/självbild, samt ökade kunskaper och färdigheter (Askheim, 
2007). Empowerment har sin grund i ordet potere som är latin och betyder: att kunna eller att 
vara i stånd att, eller som engelskan uttrycker det, ”to be able to”. Termen har två 
huvudsakliga betydelser, att ge auktoritet och makt till, och att ge tillåtelse eller möjlighet, det 
handlar om att ta kommandot (Swärd & Starrin, 2006). Empowermentteorin tar även upp att 
strukturer finns i samhället som kan skapa maktlöshet, men i och med att dessa förhållanden 
är skapade av människor, är de möjliga att förändra. En viktig punkt är att hos varje individ 
skapa en medvetenhet om sambandet mellan den egna livssituationen och yttre, samhälleliga 
förhållanden. En ökad medvetenhet om problemet och att flera delar det, ska i sin tur leda till 
handling och förändring. Det kollektiva är på så sätt en utgångspunkt för medvetandegörande 
av situationen och det tilltänkta handlandet. Ett gemensamt handlande för att förändra 
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situationen bildar på så sätt en motmakt till missförhållandet. Individen utgör den enhet som 
politiken och samhället ska byggas upp kring, inte tvärtom (Askheim, 2007).  
 

4.3 KASAM - Känsla Av SAMmanhang 
 
KASAM är ett begrepp och en teori som grundades av sociologen Aaron Antonovsky 1978. 
Ordet definieras till sin fullhet som ”Känsla av sammanhang” och är en teori om hur varje 
person genom att ha en meningsfull tillvaro kan uppnå autonomi i livet (Antonovsky, 2005). 
För att denna känsla ska bli en verklighet behöver personen känna stimuli från både den inre 
och yttre världen och ha en tillit till att hennes värld är förutsägbar. Styrkan i människans 
KASAM avgör i vilken grad och på vilket sätt denne påverkas av till exempel de stressorer 
hon eller han utsätts för i livet (a.a.).   
 
Antonovsky (2005) menade att en människa med god KASAM upplever mindre stress, än den 
med svag KASAM. Han talade om tre begrepp som avgörande för att individen ska uppleva 
stimulans och det var att livet behöver kännas begripligt, hanterbart och meningsfullt. Dessa 
tre begrepp är enligt KASAM teorin beroende av varandra. Begripligheten innebär i detta fall 
att det inre stimuli individen har bemöts genom att denne förstår den information den behöver 
ta del av. Informationen blir gripbar och inte ett brus, som i sig skulle oroa individen. Den ena 
polen här handlar om att personen ser att den råkat ut för ett trauma i livet och tror att det 
kommer att finnas där konstant, medan den andra polen handlar om att personen då förstår att 
den drabbats av en traumatisk händelse, men att det i längden kommer att ge erfarenhet. 
Hanterbarhet handlar om till vilken grad individen upplever att det finns resurser som den 
kan ta hjälp av, så som chefen, kollegor, stöd från arbetsplatsen, kunskap, historien – som 
individen känner att den kan lita på och räkna med. Meningsfullhet eller 
motivationskomponent, som Antonovsky benämner detta begrepp, handlar om att de som 
känner känsla av sammanhang har områden i livet som är viktiga för dem och de är 
engagerade i. Att ha känsla av sammanhang innebär inte att människor som drabbas av 
trauman ignorerar dem utan att de inte drar sig för att konfronteras med utmaningen, är 
inställda på att söka dess mening och göra det bästa för att ta sig igenom situationen (a. a.). 
 

4.3.1 Känsla Av SAMmanhang i arbetslivet 
 
Om en individ känner att dennes sysselsättning har en mening kan det stärka dennes KASAM 
(Antonovsky, 2005). Arbetet upplevs begripligt när individen ser att de olika saker den 
åstadkommer på sin arbetsplats passar ihop och att det leder till vad det är tänkt att leda till. 
För att arbetet ska kännas hanterbart behöver arbetsbelastningen vara rimlig och 
arbetsuppgifterna behöver stämma överens med individens förmåga och kompetens att 
hantera dem. I arbetslivet är det viktigt att individen känner glädje och stolthet över det arbete 
hon/han utför. Detta tillsammans med att, i detta fall socialarbetaren, har frihet att bestämma 
skapar meningsfullhet (a.a.).  
 

4.4 Coping 
 
Coping är ett begrepp som växte fram i USA och introducerades till den Svenska psykiatrin 
under 1960-talet. Begreppet blev sedan ett allmänt begrepp under 1980-talet (Eriksson, 
Thorzén, Olivestam & Thorsén, 2004). Flera forskare är av samma mening och anser att 
coping är ett svårt begrepp att definiera och att det inte bara finns ett sätt eller en översättning. 
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I de flesta definitionerna av ämnet handlar Coping om hur människor kan förebygga, hantera 
och behandla stress. Dessa redskap används sedan för att hantera överlevnadsstrategier, 
stressbemästring och anpassningsstrategier. Exempel på en definition av Coping begreppet är 
Lazarus och Folkman definition ”Constantly changing cognitive and behavioral efforts to 
manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding 
the resources of the person” (Lazarus & Folkman 1984, s. 141, citerad i Eriksson et al., 
2004). 
  
Syftet med copingstrategier är att förändra eller ändra uppfattning om den stressande eller 
hotande situationen, att kunna ta kontroll över de känslor som upplevs och kunna förändra 
dessa känslor (Eriksson, Thorzén, Olivestam & Thorsén, 2004). Coping är en process som 
ständigt pågår i en människas vardag, där människor ständigt utsätts för små och stora 
prövningar. Coping handlar om hur varje individ själv väljer att hantera en eller flera 
situationer och där individens val blir avgörande för hur personen kommer att gå vidare. Det 
finns två olika former av coping; problemfokuserad och känslofokuserad coping. 
Problemfokuserad coping är när människor försöker definiera problemet, individen vill 
förändra sitt beteendemönster för att kunna hantera liknande situationer om de skulle 
uppkomma igen. Poängen är att undvika att hamna i ett negativt beteendemönster/situationen 
genom att försöka ändra på omgivningen. Känslofokuserad coping är däremot mer inriktat på 
att ta kontroll över den känslomässiga stressen, genom att antingen skjuta problemet ifrån 
sig/förneka det, eller konfrontera det genom att förändra attityden till problemet. Det 
vanligaste är att varje individ använder sig av båda formerna när de hamnar i svåra situationer 
eftersom tanken är att varje individ ska kunna bemöta sina svårigheter på ett sätt som är 
individuellt och hanterbart för individen själv (a.a.). 
 

4.5 Teorireflektion 
 
De begrepp och teorier som denna studie vilar på anser vi ha en stor betydelse för hur 
socialarbetare hanterar sin situation och vad de kan gör med de verktyg som de innehar. Dessa 
teorier och begrepp utgjorde även en hjälpa i att tolka och analysera intervjupersonernas 
tankar, känslor och upplevelser gällande sin yrkesroll som socialarbetare och vad som 
kommer där till. 
 
Empowermentbegreppet (Askheim, 2007) har på senare tid blivit allt mer populärt, men i den 
litteratur vi läst påtalades det gång på gång att begreppet är mycket diffust. Det är ett vitt 
begrepp som kan täcka in och handla om många olika aspekter i livet, till exempel kan det 
handla om att stärka ett sammanhang eller en relation. Framför allt handlar det om att få 
individen att förstå den styrka den själv innehar och på så sätt hjälpa sig själv till att hantera 
den situation den befinner sig i. KASAM (Antonovsky, 2005) handlar om att individen lär sig 
om sin situation och kan skilja på sig som person och situationen den ska hantera. En 
människa med stark KASAM behöver inte betyda att personen i fråga har en bestämd 
copingstil. Att ha stark KASAM handlar snarare om att individen har förmåga att välja den 
copingstrategi som passar bäst för att hantera den stressfaktor denne möter (a.a.). Alla dessa 
tre teorier handlar om hur en individ på olika sätt kan lära sig att hantera de situationer hon 
eller han möter som känns ohanterliga. Om en socialarbetare har förmågan att se till den 
styrka den själv besitter för att säga ifrån eller hantera situationen, en känsla för sitt 
sammanhang och en strategi för att hantera det, tror vi att det kan hjälpa denne i sin 
profession och som individ. Vi anser att för att socialarbetare ska veta hur de ska kunna arbeta 
självstärkande med de människor de möter, behöver hon eller han ha lärt sig att stärka sig 
själv. 
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5 Resultatredovisning 
Detta avsnitt inleds med en presentation av intervjupersonerna för att sedan redovisa 
intervjuerna. Redovisningen av intervjuerna sker under olika teman, som utformats efter 
olika delar som var gemensamma för de helheter som utgjorde intervjupersonernas svar. I 
avslutningen av varje underrubrik sammanfattas centrala begrepp och fenomen som var 
gemensamma för citaten. Alla namn för respondenterna är fingerade och alla platser som 
nämnts i intervjuerna har ersatts med bokstaven X. I citaten utgör tecknet /…/ en symbol för 
där intervjupersonen varit tyst en stund innan hon har fortsatt att berätta.  
 

5.1 Presentation av respondenterna 
 
Sara, 28 år - tog examen från socionomprogrammet i januari 2008. Hon har sedan dess haft 
olika jobb inom socialt arbete, huvudsakligen som socialsekreterare, vilket hon även arbetar 
med i dagsläget. 
 
Maria, 26 år – tog examen från socionomprogrammet i januari 2010. Hon började vikariera 
som socialsekreterare innan hon tog examen och har sedan sin examen arbetat inom samma 
yrke, men i olika städer. För närvarande är hon föräldraledig. 
 
Karin, 39 år – tog examen från socionomprogrammet i januari 2011. Hon började jobba med 
ensamkommande flykting barn och är fortfarande verksam inom samma område.  
 
Lovisa, 27 år – tog examen från socionomprogrammet i juni 2010. Hon fick sitt första jobb 
som socialsekreterare inom barn och familj och är fortfarande kvar på samma arbetsplats.  
 

5.2 Redovisning av intervjuerna 
 
Eftersom att vi har valt att använda oss av en fenomenologisk ansats, har citaten från 
intervjuerna fått utgöra en stor del av vår resultatredovisning. Vårt syfte med detta är att 
citaten ska få förmedla intervjupersonernas upplevelser och tankar kring de frågor vi ställde 
under intervjutillfällena. Vi har utifrån intervjuerna skapat olika teman som berör olika 
ämnesområden kring våra frågeställningar och de svar vi har fått utifrån dessa. I avslutningen 
av dessa teman har vi skrivit in centrala meningar och begrepp som vi funnit i det latenta 
budskapet.  
 

5.2.1 Nyutexaminerad socionom 
 
Den som var mest erfaren socionom av de kvinnor vi intervjuat har varit verksam under fem 
års tid, då hon tog examen i januari 2008. Vi var därför intresserade av hur de tänkte och 
kände när de nyligen hade blivit examinerade och skulle ut i arbetslivet. Kvinnorna berättade 
om sina förväntningar i slutet av utbildningen och vilket som var deras första arbetsplats. 
 

Jag hade ganska höga tankar. Jag hade föreställningen ganska långt innan jag blev färdig att jag 
skulle jobba som socialsekreterare. Det hade jag bestämt typ redan när jag var 16 år. Så jag hade 
ändå en förväntan av att få börja jobba som socialsekreterare. Sen hade jag gjort praktik också 
vilket var väldigt bra, för då fick man se lite grann. Det var ändå lite läskigt i början /…/ Innan 
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hade jag fått mer hjälp och stöd och det var inte samma ansvar som praktikant t.ex., men nu 
skulle jag stå på egna ben. - Maria 

 
Jag skulle inte jobba inom socialtjänsten /…/ jag ville jobba med förebyggande arbete i framtiden o 
behövde skaffa erfarenhet, o därför jobba med olika saker för att lära och förstå verkligheten.  - Sara 
 
Jag hade egentligen inga särskilda förväntningar /…/ Jag visste att det fanns arbete att söka och jag var 
nog så pass säker på att min utbildning var den rätta, så för mig visste jag att det skulle bli bra.  - Karin 
 
Jag tror inte att jag var supertaggad på att börja jobba, kände mig väldigt osäker och självförtroendet var 
inte på topp. Jag kände inte att utbildningen gett mig den praktiska kunskap som efterfrågades i 
jobbannonserna, jag trodde inte att jag hade så mycket att ge. En duktig tjej nyexad från 
socionomprogrammet, vi var väl bara några hundra likadana. Hade inget i CV:t som stack ut och en dålig 
praktikplats som inte var någon merit. Jag var beredd att ta vilket jobb som helst bara för att få lite 
erfarenhet. Jag minns att jag sa att jag inte ville jobba på soc, och absolut inte med barn och familj 
eftersom det verkade alldeles för tungt och otacksamt!  - Lovisa 

 
Lovisa kände sig otillräcklig och oerfaren på arbetsmarknaden. Hon hade utbildningen, men 
ingen erfarenhet och kände inte att hon hade nog med kött på benen för att börja arbeta som 
socionom. Dessutom hade hon hört ryktesvägar om att det var tuffa tag som gällde från början 
som nyutexaminerad socionom.  
 

Man hörde ju många skräckhistorier, om såna som börjat på nytt jobb och inte fått introduktion utan bara 
en hög med ärenden, stressade arbetsplatser och kollegor som inte har tid att hjälpa till. Jag var nog 
väldigt nervös inför att börja jobba.  - Lovisa 

 
Sara hade under hela utbildningen tänkt att hon inte skulle arbeta som socialsekreterare, då 
hon inte såg det som socialt arbete på det sättet som hon ville arbeta. Hon ville arbeta 
preventivt och med förändringsarbete. För att nå dit tänkte hon att hon kunde ta olika jobb för 
att få mer kunskap och erfarenhet.  
 

Först timvikarierade jag på ett boende för missbrukare, men jag kände mig väldigt grön. Jag började 
inom socialtjänsten i mitten på mars, 2 månader efter examen. Det var ett vikariat.   - Sara 

 
Lovisa hade liknande tankar, hon ville inte heller arbeta inom socialtjänsten. 
 

Lustigt nog, med tanke på vad jag absolut inte ville jobba med, så var mitt första jobb som 
socialsekreterare på barn och familj. Jag tänkte att det bara skulle bli en period, men sen blev jag kvar. 
Det var mycket bättre än vad jag hade föreställt mig.  - Lovisa 

 
Karin hade klart för sig innan hon började på socionomutbildningen att det var detta hon ville 
arbeta med, särkskilt intresse hade hon för ensamkommande flyktingbarn. Hon hade fått insyn 
i denna fråga genom familjens kontakter och smittades av deras engagemang i frågan.  
 

Hm /…/ Jag fick arbete direkt som boendestödjare i boende för ensamkommande flyktingbarn, något 
som jag alltid haft stort intresse för.    - Karin 

 
 
Centrala begrepp och fenomen: Nyutexaminerad socionom 
 

• Två av intervjupersonerna hade klara mål med vad de ville arbeta med, medan två var 
osäkra. Det enda de visste var att de inte ville arbeta som socialsekreterare. 

• De tre intervjupersonerna som var yngre kände sig alla osäkra inför att inta 
arbetsmarknaden, medan den något äldre intervjupersonen hade en annan trygghet.  
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• En av intervjupersonerna uttryckte att hon varken hade erfarenhet eller att 
utbildningen hade gett henne tillräckligt med verktyg för yrkesrollen.  

 

5.2.2 Hälsa  
 
Genom att ställa frågor till intervjupersonerna angående deras hälsa relaterat till arbetet har vi 
fått omfattande information som berörs under flera teman. Frågorna var enkelt ställda och 
resulterat i att intervjupersonerna fick mycket utrymme för att berätta vad de tänkte och kände 
kring ämnena. Eftersom hälsa fick mycket fokus under intervjuerna, har temat utmynnat i tre 
underrubriker.   
 

Hälsa - Arbetsplatsens påverkan på hälsan 
 
Det första som vi frågade var hur de skulle förklara sitt nuvarande hälsotillstånd relaterat till 
sin arbetssituation. 
 

Just nu är det ganska dåligt faktiskt. Förra året var det ganska bra, men nu har det varit lite tufft. Jag har 
ont i magen, eh /…/ jag skäms nästan, eller skäms men, ska inte säga att jag skäms, men det låter kanske 
helt hemskt. Jag har mått illa på morgonen, jag är inte gravid, utan det är stressrelaterat, vilket har gjort 
att jag har haft mindre matlust vissa dagar, eh. drömt om jobbet och så, men det kanske är till och från de 
sista två eller tre veckorna, sedan vissa veckor är det inte så illa.   - Sara 
 
Oj, detta har jag länge funderat på /…/ Jag känner mig ofta väldigt trött, tung i huvudet. Jag har även haft 
bröstsmärtor och ibland hjärtklappning /…/ Så jag antar att mitt hälsotillstånd inte är det bästa. Jag 
kanske borde kolla upp det, men jag har inte tid att gå på hälsokontroll.   - Karin 
 
Inte helt bra! Jag är känslig för stress, spänningshuvudvärk, migrän och ryggvärk till följd av det. Jag har 
även problem med värk i mina ben och fötter.    - Lovisa 

 
Vi frågade vidare hur de upplever stress i sitt arbete. Sara berättade om att hon, så väl som 
många av hennes kollegor känner en vanmakt som tar sig uttryck genom att det blir personligt 
Karin delade en liknande känsla. 
 

Men grejen är att det blir på ett personligt plan. Jag kan säga att jag tror inte att det här är grejen för mig, 
jag pallar inte det här, jag kan inte jobba under de här omständigheterna, då blir det jag som kommer att 
få söka något annat, /…/ det är många som känner så, att det är hos dem det ligger. Att man inte hinner 
med och inte gör det man borde. Sen hur man tänker kring det kanske är olika, men jag tror också att det 
påverkar många.   - Sara 
 
Jag känner att jag är otillräcklig fast jag arbetar effektivt /…/ Jag hinner inte med det som jag ska och vill 
göra i tid.. Du vet såsom utredningar, uppföljningar, ta beslut, dokumentation, samtal med klienter etc. 
Många uppdrag är lagstadgade, vilket gör att jag "måste" hinna med dessa eftersom vissa beslut ska 
förlängas, in till omsorgsnämnden mm. Så ja, stress finns ständigt i mitt arbete.    - Karin 

 
Följande citat av Lovisa är omfattande, men vi ville ändå låta allt det hon sa vara med, då hela 
citatet uttrycker många tankar och känslor om hur hennes hälsa påverkas i stort av arbetet. 
 

Den stressen som jag upplever är två sätt. Dels den ”fysiska”, mycket att göra, tidspress, telefonen som 
ringer och ibland allt för många bollar i luften på en gång. Folk som kräver mer än man kan ge, folk som 
vägrar samarbeta. Den stressen sätter igång mig, ibland kan jag bli effektiv som tusan och få mycket 
gjort. Lyckligtvis skriver jag väldigt fort och har inga problem att formulera mig så dokumentationen blir 
snabbt och bra gjord. Men ibland blir det ju bara pannkaka av det hela också, man vet till slut inte vad 
man håller på med och vad som blivit gjort i vilket ärende. Den stressen brukar jag kunna lämna på 
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jobbet. Ibland, när jag varit mycket uppe i varv och jobbat fort och intensivt, kan jag märka hemma på 
kvällen att jag fortfarande är ”supereffektiv”, typ lagar middag i rasande tempo fast det inte behövs. 
Ibland dyker tankar på att jag måste göra det och det och det upp, men då skriver jag ner dem på en postit 
och lägger i jackfickan så tar jag upp den på jobbet nästa dag, där den hör hemma /…/ Den andra typen 
av stress, den mer psykiska, är svårare att bli av med. Det är dom ärendena som man inte kan släppa när 
man går hem. Ärenden där man sitter fast, jobbiga och till synes olösliga problem /…/ Ofta familjer där 
föräldrarna ligger i konflikt och barnen kommer emellan. Eller asylärenden, där hela eller delar av 
familjen hotas av utvisning. Det är såna saker som gnager hela tiden, som kan dyka upp när man gör 
något annat, som man inte riktigt kan släppa och som gör mig trött och uppgiven. Det uppstår ofta där jag 
känner mig maktlös inför problemet.   - Lovisa 

 

Hälsa - Hälsans påverkan på arbetsplatsen 
 
Detta tema länkar samman med föregående tema, men under detta tema beskriver 
intervjupersonerna hur deras hälsa påverkar hur de kan prestera på arbetet.  
 

/…/ tålamodet, tålamodet i jobbet, man har mindre tålamod för saker och ting. Man blir inte lika 
lyssnande och iakttagande ser inte lika bra. Det blir att man släcker bränder och det blir inte socialt 
arbete. Det blir att släcka bränder, det blir akuta saker hela tiden. Det blir inget förändringsarbete.      
- Maria 
 
Ja, det kan ju varit om jag sovit dåligt, oroligt eller mått dåligt på morgonen o inte kunnat äta, så kan jag 
känna att; hoppas jag inte får blodsockerfall under det här mötet. Jag kan känna att det är /…/ är det här 
värt det liksom? Vill jag jobba med det här? Eh /…/ i de stunderna känner jag att nej, det är det inte. Men 
sen när det går över o man har haft ett möte eller något som gick väldigt bra, eller får cred för något så 
känner jag att shit, jag har jordens bästa jobb. Det här jobbet är som knark, de stunderna är så bra, så jag 
kan inte sluta.   - Sara  
 
Trots den outhärdliga stress som jag faktiskt arbetar med så arbetar jag lika intensivt, det som kan hända 
är att när jag är som mest stressad så fungerar inte riktigt huvudet som det ska, jag kan inte tänka klart 
vilket jag ser som en stor negativ risk /…/ så ja det påverkar mitt arbete.   - Karin 
 
Ibland tvingas jag vara hemma på grund av dålig hälsa, det är självklart negativt. Under vintern har jag 
en period haft mycket ont i min rygg. Jag försökte till en början att jobba men var väldigt påverkad av 
smärtan, hade svårt att koncentrera mig och, framför allt, kunde inte sitta vid datorn så jag fick inget 
dokumenterat! Det gjorde mig ännu mer stressad. Då tvingades jag gå hem och hade en period mycket 
frånvaro på grund av det. Lyckligtvis hade jag toppenkollegor som ställde upp för mig och ingen 
klandrade mig för att jag var hemma. Hälsan har också inneburit en del läkarbesök vilket gett en del 
frånvaro som måste jobbas ikapp. Jag låter dock måendet gå först, det är en viktig princip jag har.Min 
migrän ser jag ibland som en räddande ängel. Den har en förmåga att bryta ut när jag stressar för mycket 
och när jag inte lyssnar på kroppens signaler. Och när det kommer, då går det inte riktigt att förhandla. 
Då är det ett par dygn i mörker som gäller, vilket ger en tankeställare om vilket tempo jag kör på i.      
- Lovisa 

 

Hälsa - arbetets påverkan på privatlivet 
 
Eftersom att arbete, privatliv och hälsa har inverkan på varandra ansågs det vara relevant att ta 
reda på vilket sätt intervjupersonerna ansåg att arbetet har påverkan på deras privatliv och på 
vilket sätt detta tar sig uttryck. 
 

Jag kan ändå hantera stressen ganska bra, men det är värre sen när man kommer hem. Man är ju stressad 
och man blir slut också, man orkar inte så mycket mer. Det reflekterar man över när man är föräldraledig, 
när man ska gå tillbaka till jobbet. Jag har ett arbete som är 8 till minst 17 jobb, det är inte 17 utan minst 
17 och det tycker jag ändå vittnar om hur arbetssituationen är ofta, inte bara för mig som är ny, utan för 
alla. Det ser man för de som är nya som, man får ärenden, men man får inte det riktiga stödet man 
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behöver det är att det är väldigt vanligt med överstressade socialsekreterare, framför allt nybörjare. Ju 
mer man jobbar också, så märker man att man måste sätta gränser. Man kan inte jobba, man måste också 
se sig själv i allt det här och man måste sätta ner foten o säga, jag kan inte ta det här, det är inte mitt 
problem. Samtidigt vill man vara lojal mot sin arbetsgivare och man har ju själv mål man vill leva upp 
till. Jag vill inte göra ett halvdant jobb och det kan ju också föda stress och press att man inte gör ett jobb 
som man själv är nöjd med, bara halvdan skit. Det är inte heller roligt, jag vill göra bra utredningar, jag 
vill inte göra en halvdan utredning som inte jag kan känna mig nöjd över. Sen tycker jag att det är väldigt 
roligt också att jobba som socialsekreterare. Att påverka, bestämma /…/ annars hade jag inte jobbat med 
det.    - Maria 
 
Ja, i de här perioderna känner jag ju så.. att jag liksom kunde ha kommit lättare undan.  
För att /…/ ja, o när det är saker som är kvar. Det kanske inte är direkt fysiskt, men att jag inte kan släppa 
vissa saker. Har jag gjort det? Var detta en tillräcklig bedömning? Har ungdomen det bra? Har jag gjort 
det jag ska? Kommer jag att bli uthängd i media? Ibland kan det gå långa perioder utan att jag tänker så, 
men ibland kan tankar eller känslor hänga över mig en hel helg, så ja, det gör det.     - Sara 

 
Jag är nöjd med mitt arbete och det gör mig glad och påverkar då även mina nära. Som socialarbetare 
träffar jag anhöriga och icke anhöriga med frågor och funderingar som de gärna kollar av med mig på 
min fritid, sånt gillas inte men man får ta ställning till aktuell situation om man ska ge sig in i det eller be 
dem ringa på en vardag istället. De är lite knepigt ibland, men de löser sig alltid.     - Karin 
 
I och med att jag bor och jobbar på en liten ort har mitt vardagsliv påverkats. Jag tänker på hur jag beter 
mig på ett annat sätt när jag är ute offentligt, du vet privat. Jag brukar också vara väldigt trött i huvudet 
och i öronen när jag kommer hem efter en arbetsdag. Känner inte för att göra sociala saker då, knappt ens 
en fredag. Så ja det påverkar både på gott och ont.    - Lovisa 
 
/…/ alltså, i början så var jag helt, jag orkade inte, jag kunde vara så att jag inte orkade umgås med folk. 
Jag orkade inte vara med folk där det krävdes något av att jag skulle bjuda till för någon annan. Jag 
orkade bara vara med de där jag fick någonting.    - Sara 
 

 

Centrala begrepp och fenomen: Hälsa 
 

• Samtliga intervjupersonerna beskriver sitt nuvarande hälsotillstånd relaterat till arbete 
som relativt dåligt. De upplever alla symptom av stress. Maria är mammaledig, men 
var innan det halvtidssjukskriven på grund av stress.  

• Våra intervjupersoner beskriver alla en arbetssituation och belastning som är ohållbar. 
De upplever en ökad arbetsbelastning med högre krav, som de inte kan göra något åt 
utan måste infinna sig i och lära sig att hantera, alternativt sluta på socialtjänsten.  

• I intervjuerna uttrycks en frustration över att deras vilja att göra något bra, men att 
stressen och arbetsbelastningen begränsar dem i detta. De beskriver att de ibland inte 
känner sig nöjda med vad de åstadkommit och det finns även en oro för klienter, då 
utredningars kvalitet påverkas av stressen. Viljan och glädjen över när situationer 
lyckas mitt i allt detta, är det som får dem att fortsätta arbeta och då älskar de sitt 
jobb. 

• Stressen som finns i arbetslivet följer även med intervjupersonerna hem. Detta 
påverkar dem privat och tre av intervjupersonerna uttrycker att de stundtals inte orkar 
med att umgås med sina egna vänner.  
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5.2.3 Utbildningens inverkan och ansvar  
 
Socionomutbildningen omfattar 210 högskolepoäng och de yrken som en socionom kan 
arbeta med efter utbildningen är många och varierande. Syftet med arbetet var att undersöka 
hur socionomerna upplever att universiteten och högskolorna utbildat och förberett dem i att 
hantera de krav som ställs på arbetsmarknaden. Stress och utbränning är vanligt 
förekommande inom detta yrke och därav var detta något som var aktuellt att undersöka enligt 
oss. Svaren blev omfattande och temat är indelat i två underrubriker för att göra texten tydlig 
och lätthanterlig.  
 

Universitetens ansvar gällande stress och utbränning 
Under intervjuerna ställdes frågan: Hur har du blivit informerad av ditt universitet gällande 
den risk att bli utbränd och drabbas av stress inom ditt kommande yrke som socialarbetare? 
 

Jag kan inte komma på något där vi har berört stress i utbildningen. Jag skulle kunna säga, risken att bli 
utbränd. Nej det tycker jag inte. Det de har sagt /…/ vi har aldrig pratat om stresshantering, vi har pratat 
om att det ofta är mycket att göra och så där, ärendebelastning och så, men inte någon stresshantering 
eller liknande. Nej, och min utbildning har ändå haft inriktning på missbruk, ohälsa och rehabilitering 
och jag har inte hört ordet rehabilitering på 3,5 år så nej, det skulle jag absolut inte säga.    - Maria 
 
Nej, jag kan inte minnas att det någonsin nämndes. Inte som jag kan minnas /…/ det var liksom inte att 
man pratade om yrkesroller. Det var så mkt mer att man skulle kombinera teori och praktik. Att använda 
sig av forskningsbaserade grejer och så, men inte så mycket om hur det är i verkligheten. Hur är 
arbetslivet i verkligheten /…/ vad gör man som socialsekreterare eller annat? Nej, inget sånt. Nu vet jag 
ju socialsekreterares situation. Alltså, över hela landet är det ju något som är på agendan, i facktidningar 
och så, men det är inget som man pratade om. Eller lite hade jag en bild av liksom /…/ hundåren i 
socialtjänsten, men jag visste inte vad jag gav mig in på.   - Sara 
 
Kan inte minnas att vi pratade specifikt om det i utbildningen.   - Lovisa 
 
Oj! /…/ Inget vad jag kan minnas. Jag tror inte ens att vi fick någon information eller att någon någonsin 
pratade om det /…/ Vilket känns konstigt nu när du säger det.   - Karin 

 
Under intervjun undersöktes om intervjupersonerna ansåg att den undervisning de fått av 
universitetet/högskolan i fråga varit tillräcklig, vilken typ av undervisning de fått och om de 
var intresserade av att se en förändring av utbildningen gällande detta område. 
 

Det behöver absolut utökas, efter som det är mångas vardag. Kolla bara på många av mina vänner, många 
har bytt jobb och någon har blivit utbränd. Jag har en tjej i X som gick i X och hon tog examen samtidigt 
som jag och jag pratade med henne för någon månad sedan och då sa hon ”jag pallar inte mer, jag har så 
mycket flex och jag kan inte ta ut flexen. Jag har inte tid för något annat, jag har det jättestressigt och jag 
mår inte bra av det” Som ny, jag tror att hon hade haft 10 stycken LVU utredningar förra året.     - Maria 
 
Jag tycker att man kan /…/, alltså särskilt när man kommer som ung och inte har varit på 
arbetsmarknaden innan vet man inte: vad är normalt. Jag hade inget att jämföra med, nu har jag jobbat på 
lite olika arbetsplatser, men det är så svårt att avgöra. Jag tänker att man lite mer kan prata om 
verkligheten ur ett /…/ ur ett annat perspektiv, som inte var så inriktat på kunskapen och sånt, utan mer 
arbetslivet. Jag tänker som facken är ju ganska aktiva på och vill rekrytera folk, men de ska också kunna 
prata om hur det ser ut. Det kanske de gör i vissa universitet så, men det är inget som jag minns. Ja, alltså 
överhuvudtaget så tycker jag att utbildningen är en sak och verkligheten är en annan. Jag tycker att det 
märks om folk har läst utbildningen eller inte, inte bara från kunskapen utan man får ett tänk. Men sen 
hur väl det fungerar i verkligheten, så tänker jag att det är någonting annat.  Eftersom många ändå 
hamnar i socialtjänsten så borde det på högskolorna kunna beröra vissa saker mer. Alltså man behöver 
prata om stress, men samtidigt att kunna lära ut.. hur, vad är normalt? Vad ska man finna sig i och vad 
ska man inte finna sig i /…/och mer, arbetsrätt eller såna saker.      - Sara 
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Alla arbeten har sina för och nackdelar, jag tycker inte man ska behöva få en information om att arbetet 
kan innebära stress och utbrändhet. Läser man på universitet ska man vara så pass väl vuxen och 
medveten att man vet vad detta arbete i framtiden ska/kan leda till och vad det innebär.    - Karin 
 
Jag tycker att arbetsplatsen bär ett större ansvar än universitet, om man har det jättetufft att vara 
socialsekreterare. Sen, kunde universitet gjort mer. Eller vad de gör fel i min mening är att teorin är så 
långt ifrån verkligheten. Jag tänker som läkare som varvar med praktik hela tiden, det blir ju något annat. 
Särskilt om man har läst ganska nära efter gymnasiet. Då är det ju mycket som man inte har fått koll på 
saker och allt blir väldigt teoretiskt. Det borde vara arbetskrav på att läsa till socionom. Det tycker jag att 
det bör vara.    - Sara 
 
Nja. Har nog skaffat mig mer kunskap på andra håll. De borde tala mer om hur man sätter gränser, och 
träna sig på det! Universitetskulturen belönar istället de som tar på sig extra i oändlighet.     - Lovisa 

 
Vi bad intervjupersonerna berätta om vilka delar i utbildningen som de tyckte har varit 
stärkande för dem i att hantera de situationer de möter i arbetet.  
 

Jo, men jag tycker ändå att utbildningen tagit upp bra saker. Salutogent perspektiv, systemteori för det 
använder vi jättemycket, nätverksarbete och sen, det finns en författare som heter Per Revstedt som har 
skrivit en bok som heter ”motivationsarbete” och den var väldigt väldigt bra. Så det är några böcker som 
varit riktigt bra och några kurser. Sen det här med hur man hanterar människor, det är svårt att läsa sig 
till. Det tror jag måste sitta i en. Man kan aldrig läsa sig till att möta en människa. Det kan man reflektera 
över efteråt, men svårt att lära sig annars /…/ Vi hade en del praktiska övningar, såna här rollspel och så 
och det tycker jag var ganska kul och väldigt bra, sen hade jag velat ha mer praktik.      - Maria  
 
Hela utbildningen har olika delar, men man tar med sig så det är svårt att precisera. Men allt vi gör är ju 
bra på något sätt liksom. Det har jag speciellt märkt nu såhär i efterhand.    - Karin 

 
Arbetstid och att bemästra arbetets hållpunkter 
Hur hanterar intervjupersonerna sin arbestid och på vilket sätt har de lärt sig tidshantering? 
 

Man förväntas jobba över och man förväntas göra det. Det var en period i X, att alla jobbade över, satt 
flera timmar och de som jobbade till fem blev så att, ni är inte duktiga. Och då vågar man ju inte gå hem 
vid fem, då får man dåligt samvete om man går hem vid fem fast man slutar egentligen då. Jättekonstigt.      
- Maria 
 
Genom erfarenheter. Jag tror att det är mycket individuellt, alla måste pröva sig fram. Jag är stenhård 
med mina arbetstider, jag jobbar inte gärna över utan går hem när jag har gjort mina åtta timmar. Jobbar 
endast övertid i undantagsfall. Jag vet att jag gör mitt jobb utan onödig tidsspillan, så om jag inte hinner 
färdigt i tid fastän jag jobbar heltid så ligger problemet i arbetsbördan och inte i min arbetsinsats. Det är 
chefernas jobb att reglera arbetsbördan. Får jag mycket plustid på flexen så ser jag till att ta ut den.      
- Lovisa 
 

Jo att planera är väl a och o i det här yrket, vilket inte är så lätt alla gånger då nya saker som ibland är 
akuta dyker upp hela tiden /…/ Men att vara strukturerad och ha koll i sin almanacka, det kommer man 
långt med.    - Karin 

 
/…/inget som har varit ett moment i utbildningen, i övrigt, att träna på, utan det är mest learning by 
doing.      - Sara 
 
Svårt, jag har mina knep, men jag hinner inte ta till dem heller alla gånger /…/ hur jag hanterar stress 
skulle väl vara att säga att jag måste planera och prioritera, annars skulle jag gå under.    - Karin 
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Jag sorterar och prioriterar. Mest stressad blir jag när mycket snurrar i huvudet, skriver därför ner allt på 
lappar och listor så jag får bort det ur huvudet. Jag har också lärt mig genom erfarenhet, genom att prova 
mig fram. Jag är överlag i stort behov av ordning omkring mig!   - Lovisa 
 
Alltså, vissa saker som kanske stressade mig jättemycket i början stressade mig inte nu och saker som 
inte stressade mig innan, då fattade jag kanske inte att det borde stressa mig. Det är väl det som gör att 
det går upp och ner. Jag kan känna att jag hanterar det här jobbet ganska väl, det funkar, sen inser jag att 
/…/ det här måste jag bli bättre på. Det har jag inte gjort tillräckligt bra innan. Vissa strategier, just kring 
att hantera stress /…/ vad låter jag stressa mig och vad låter jag inte stressa mig? Eller låter stressa mig, 
vad kan jag stå emot och lägga undan. Det kan jag hantera nu som jag inte kunde innan. /…/ Med tid, 
man måste vara en otroligt strukturerad person för att kunna jobba som socialsekreterare, o jag tycker att 
jag är ganska strukturerad, men man behöver vara ännu mer strukturerad än jag för att ha ännu liksom, att 
saker och ting ska ske i rätt tid.    - Sara 
 
Man måste inse att som socialsekreterare har man mycket, det är verkligheten idag och klarar man inte 
det ska man inte arbeta som socialsekreterare. Det är därför som många inte pallar det, det är ett tufft 
jobb att arbeta som socialsekretare, det är mycket ärenden, det vet jag. Sen finns det även en gräns, man 
kan inte jobba 24/7 oavsett om man är duktig och kan hantera mycket saker, så finns det en gräns för alla. 
Men det är ett tufft yrke, så är det. Det är mycket stress och mycket press och svåra beslut och det föder 
också en stress.    - Maria 

 
 

Centrala begrepp och fenomen: Utbildningens inverkan och ansvar 
 

• Samtliga intervjupersoner är mycket främmande för att ämnen som stresshantering 
skulle ha varit en del av socionomutbildningen. De kan inte komma ihåg konkreta 
tillfällen då fått kunskap och verktyg i utbildningen för att hantera stress i sin 
kommande yrkesroll.  

• Tre av intervjupersonerna var angelägna om att detta behöver åtgärdas och uttryckte 
en önskan om att få mer undervisning inom ämnet. De tror att mer kunskap och att få 
verktyg skulle ha kunnat hjälpa dem i att hantera stress, sätta gränser och de hade 
önskat en ökad förståelse för verkligheten i kommande profession innan de blev 
verksamma socionomer. 

• Intervjupersonerna är överens om att de fått teorier att arbeta med under utbildningen, 
men att det kan vara svår att applicera dessa i verkligheten då de saknat konkreta 
exempel från socionomprogrammet. En av intervjupersonerna uttrycker även att teori 
och verklighet är långt ifrån varandra och verkligheten och utbildningen inte går hand 
i hand.  

• I intervjuerna uttrycks vid ett flertal tillfällen en önskan om att utbildningen borde 
innefatta mer praktik. 

• Vikten av att kunna planera och att vara strukturerad är något som intervjupersonerna 
lyfter fram som a och o för att kunna arbeta som socialsekreterare. Att hantera tiden 
är något de inte anser sig fått i utbildningen utan något de har fått lära sig efterhand.  

• Hur de ser på arbetstiden skiljer sig mellan intervjupersonerna, vilket de inte lärt sig 
att hantera. Två intervjupersoner uttrycker att de inte lärt sig vad som är normal 
arbetsbelastning och att det därför är svårt att sätta gränser. Arbetsplatsens 
förväntningar verkar styra, då det för vissa är normala arbetsdagar som gäller, medan 
att jobba över tycks ha blivit normen på andra arbetsplatser.  
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5.2.4 Utbränning 
 
Under detta tema tog intervjuguiden upp hur intervjupersonerna berörs av utbränning. Om de 
kunde se utbränning på arbetsplatsen och om de själva upplevt något symptom på utbränning, 
samt vad de i sådana fall tror skulle kunna motverka detta.  
 
Om situationen på arbetsplatsen: 
 

Det är klart, ser man bara. Jag var borta ett år från X. När jag kom tillbaka var det tre kvar som hade 
jobbat tidigare. Eller man kan säga att det var kanske 10 nya i alla fall som inte jobbade året innan. Tre 
var sjukskrivna och tre av de som hade varit långtidssjukskrivna är 3 av de bästa socialsekreterarna i X 
och det tycker jag vittnar om arbetssituationen. En kollega berättade att i januari 2012 hade hon 140 
timmar flex och 80 timmar övertid, hon har jobbat i 2,5 år och hon hade så mycket. De hade jobbat både 
på kvällar och helger.    - Maria 
 
Hmm /…/ Jag tog över efter an annan som slutade på grund av för hög arbetsbelastning. Blev mer eller 
mindre inkastad och tog över hennes arbete som hon låg efter med, jag var helt ensam med det lasset plus 
allt det andra jag skulle göra samt ingen nästan ingen introduktion alls av den som slutade och som heller 
inte kunde sitt jobb vilket gjorde att introduktionen blev lika med noll. Jag blev självlärd och det räckte 
inte när jag låg efter i mitt arbete redan från start /…/ kaos kan man säga.    - Karin 
 
Kaos rent ut sagt. Jag kom tillbaka i slutet av Maj till X, visserligen var jag gravid, men jag började jobba 
då och i mitten av juli blev jag halvtidssjukskriven på grund av arbetssituationen som var. Jag hade 60 
timmar flex och 10h övertid på en och en halv månad. Och jag jobbade från typ morgon till kväll. Jag var 
jättestressad, det var sommar och jag fick en ledande roll, det var många nya och det var kaos. Det har 
varit så de sista åren, Det är flera som har blivit utbrända, sjukskrivna och långtidssjukskrivna och så där, 
så ja, riktigt riktigt illa. Jag har då inte jobbat mer än 1,5 år och räknas som en erfaren. Jag har inte svårt 
att ta ansvar och att ta svåra ärenden, men man kan inte ta 25 LVU ärenden. Och så har det varit på den 
arbetsplatsen, men sen har man börjat jobba med det här och man har utökat enheten med fyra tjänster, 
men det räcker fortfarande inte.     - Maria 

 
Hur har intervjupersonerna själva berörts av utbränning? 

 
/…/ mmm, nej, inte så. Det var väl i somras, men det var många faktorer som spelade in, fast det var 
väldigt bra att jag blev sjukskriven för då var det ganska övermäktigt. När jag blev sjukskriven, jag han 
ju inte äta, missade insulin, vaknade mitt i natten, kunde inte sova på nätterna, tänkte på vad jag behövde 
göra, så på så vis.    - Maria 
 
Jaa! Eller jag är väl på väg att bli utbränd nu /…/ Som jag nämnde förut så finns det liksom inte tid till att 
fundera över det.    - Karin 

 
Maria och Karin var de som ansåg att de varit på väg att bränna ut sig och upplevt flera 
symptom som visar på utbränning. Vi frågade även om de trodde att det fanns faktorer som 
skulle kunnat förhindra detta och i sådana fall vilka. 
 

Just då ingenting, för det fungerade inte. Det var den enda utvägen kändes det som och även fast jag gick 
ner till 50% sjukskrivning, så jobbade jag 80-90% i alla fall för innan hade jag ju jobbat 150%.     - Maria 
 
Det tror jag verkligen, mer introduktion och hjälp i början. Plus att om allt hade varit i sin ordning innan 
jag skulle ta över arbetet hade min situation troligtvis sätt annorlunda ut och jag hade kanske inte mått 
som jag gör idag.     - Karin 
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Alla intervjupersoner tillfrågades om de kunde ge några exempel på vad de tror skulle kunna 
förhindra utbränning. 
 

Jag vet att vissa kommuner har trainé, där man sakta slussas in, kanske i kombination med utbildningen. 
Som trainee har du lägre delegation än den som jobbar. Jag fick ändå en, jämfört med många och vissa 
som har börjat efter mig, så fick jag en ganska långsam introduktion. Att få ha gått bredvid i mycket 
större utsträckning och inte känna att jag behövde bära något ansvar i några beslut, utan bara vara med 
och dokumentera och självklart delta och vara aktiv, men inte ha något ansvar under en ganska lång 
period. Och sen få ta mer och mer ansvar, det tror jag hade varit väldigt bra.     - Sara 

 
Stöd och handledning var även något som lyftes upp av alla intervjupersoner som en väsentlig 
del i deras arbete.  
 

Man är ju själv verktyget i själva arbetet som socialarbetare, så det behövs ju mer stöd tycker jag /…/ av 
det känslomässiga stödet också. Att så här känns det i det här mötet, det här väckte den här personen hos 
mig så, men det rent praktiska i hur går jag till väga och vart går gränsen och så, i det tycker jag att jag 
får gott stöd ifrån teamledaren.    - Sara 
 
Ibland kan man få stöttning i frågor av medarbetare och chef i frågor kring i ärenden. men saknar stöd 
och hjälp i själva praktiken och det är väl där jag som mest skulle behöva det i guess.    - Karin 
 
De erbjuder handledning och det är ju bra, sen är ju arbetsgruppen väldigt viktig, teammöten t.e.x är 
väldigt väldigt viktigt. Att där kunna reflektera och bolla.    - Maria 
 

Nej, vi behöver handledning som inte finns nu på grund av dålig ekonomi. Vår situation är inte hållbar.      
- Karin 

 

Centrala begrepp och fenomen: Utbränning 

• Utbränning är något våra intervjupersoner ser som vanligt förekommande på sina 
arbetsplatser, då flera av deras kollegor blivit utbrända en kort eller längre tid. Det 
uttrycks även att de vet flera som har slutat på grund av arbetsbelastningen. 

• Två av intervjupersonerna har kommit in på arbetsplatser där de tagit över arbetet för 
någon som har blivit sjukskriven. Detta har inneburit att de legat efter redan från start 
och detta har påverkat dem negativt.  

• Tre av intervjupersonerna upplever att de periodvis känt symptom av utbränning  
• Trainé är ett förslag på hur utbränning skulle kunna minska på arbetsplatser runt om i 

Sverige. Mer praktik under utbildningen och längre och bättre introduktion är även 
detta faktorer som lyfts av intervjupersonerna som faktorer som skulle kunna 
motverka utbränning.  

• Handledning betonas av alla intervjupersonerna som en väsentlig faktor för stöd och 
avlastning i arbetet. En lyfter det som totalt avgörande, en annan lyfter det som en 
hjälp som skulle kunna förbättras, medan två saknar det totalt. En intervjuperson 
indikerar att det inte finns på hennes arbetsplats på grund av ekonomiska skäl.  
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6 Analys  
Under detta kapitel kommer resultatredovisningen att kopplas samman med teorier, samt 
kapitlet om tidigare forskning. För att underlätta strukturen har analysen delats in i samma 
teman som resultatredovisningen. 
 
6.1 Nyutexaminerad socionom 

Våra intervjupersoner hade inte varit verksam under någon längre tid och hade därför inga 
svårigheter i att relatera till hur de tänkte som nyutexaminerade. Som nyutexaminerade var 
två av kvinnorna vi intervjuade säkra på vad de ville med sin utbildning, medan de andra två 
inte hade någon klar bild över vad de ville arbeta med inom socionomyrket. De visste dock att 
de inte ville arbeta inom socialtjänsten. Antonovskys (2005) KASAM teori lyfter vikten av 
hur viktigt det är att ha ”känsla av sammanhang”. De två intervjupersonerna som inte visste 
vad de ville arbeta med när de var färdiga med utbildningen, minskade under denna tid på så 
sätt upplevelsen av att känna meningsfullhet i tillvaron. Att känna meningsfullhet anger 
Kasamteorin som en av faktorerna för att öka välbefinnande. Intervjupersonerna uttryckte att 
de ville få arbete för att inhämta erfarenhet, men de hade ingen bild av vad de ville göra. 
Arbetsrollen och deras nya profession tycktes inte vara begriplig för dem och detta kan enligt 
Antonovsky också vara en faktor till ökad stress och minskad känsla av sammanhang. De två 
intervjupersonerna som däremot hade en klar bild över vad de ville arbeta med sin nya 
profession hade enligt Antonovsky ett högre KASAM. Att ha ett högre KASAM kan verka 
preventivt för att minska stress och att vara trygg i vad man vill arbeta med kan på så sätt vara 
en hjälp i att minska stress för nyutbildade socionomer. Även ålder och erfarenhet är något 
som kan förminska stress. Karin var den som var äldre av våra intervjupersoner och hon 
visste vad hon ville och uttryckte ett lugn och en trygghet i att ta sig in på arbetsmarknaden.  
Även brist av känsla av att känna att saker är hanterbara är något som påverkat 
intervjupersonerna i början av sin yrkeskarriär.  

Empowerment (Askheim, 2007) handlar att stärka individen självkontroll/självförtroende och 
att ge ökad kunskap och färdigheter. Lovisa uttryckte i intervjun att hon saknade 
självförtroende i att ta sig in på arbetsmarknaden och kände sig inte nöjd över den kunskap 
hon hade fått på universitetet. Empowerment handlar vidare om att öka medvetenheten om 
problemet och att flera delar den icke befintliga hanterbarhet som individen känner. 
Antonovsky (2005) anger att livet och vad individen möter behöver kännas begripligt för att 
minska stress och öka autonomin i livet.    
 

6.2 Hälsa 

Enligt Socialstyrelsen (2003) har sjukskrivningar relaterat till stressrelaterade sjukdomar ökat 
i Sverige, men även internationellt. Stress beskrivs som en underliggande orsak till att 
människor tvingas lämna sitt arbete för en tid och påverkar på så sätt både samhälle, individ 
och närstående (Eriksson, Thorzén, Olivestam & Thorsén, 2004). Många socialarbetare har 
svårt att bevara den optimism de en gång hade för sin profession, vilket har resulterat i att den 
personliga hälsan allt för många gånger står på spel (Beddoe, Davys & Adamsons, 2013). 
Våra intervjupersoner upplever alla symptom av stress och Maria blev efter två och ett halvt 
års tid som socialsekreterare halvtidssjukskriven på grund av stress. Stressen föds av en 
ohållbar arbetssituation och höga krav på att göra ett bra jobb, främst för klientens, men även 
för deras egen skull. Studien på 500 socialarbetare av Ting, Jacobsen och Sanders (2011) 
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visar på att ohanterlig stress är vanligt förekommande, inte minst bland kvinnorna. Vanliga 
symptom som kvinnorna i studien känner kan vara inkompetens, skam, misslyckande, oro 
över lagar och ansvar. Studien visar även på att stress kan ta sig uttryck i oförmåga till att 
känna empati och medkänsla för klienten, vilket våra intervjupersoner understryker. NASWs 
etiska kod (http://www.socialworkers.org/pubs/code/code.asp hämtad 27/2-13) säger att 
personliga problem, så som psykisk stress, inte får påverka socialarbetarens ansvarstagande 
och bemötande av klienter. Alla intervjupersonerna ser att deras stress har inverkan på deras 
arbete, men de uttrycker att det varken finns tid eller möjlighet att göra något åt det på djupet, 
på grund av arbetsbelastningen.  

Copingstrategin bygger på att individen förändrar eller ändrar sin uppfattning om den 
stressande situationen, att hon eller han kan ta kontroll över de känslor som föds ut ur stressen 
och att kunna förändra de känslorna (Eriksson, Thorzén, Olivestam & Thorsén, 2004). 
Intervjupersonerna har olika medel och strategier som de vet är bra för dem för att minska 
stressen de upplever på arbetsplatsen. Två av intervjupersonerna lyfte fram att planering och 
struktur är A och O för dem och ett verktyg de inte skulle klara sig utan i sitt arbete. De anser 
att genom att planera och ha struktur runt omkring sig underlättar deras arbete och distanserar 
känslan av stress. De upplever dock att det inte finns tid till att använda sig av dessa 
strategier, då det tar för mycket av deras tid för stunden. De har som copingstrategin säger – 
definierat problemet, men har inte utrymme för och inte lärt sig hur de i detta ska förändra sitt 
beteendemönster. Att inte kunna hantera stressen och den höga arbetsbelastningen har istället 
för några av intervjupersonerna övergått till att vara något som är personligt och individuellt, 
på ett negativt sätt. Stressen följer med hem och resulterar periodvis i både fysiska och 
psykiska symptom som i sin tur påverkar deras privatliv.    
 

6.3 Utbildningens inverkan och ansvar 

En studie gällande socionomutbildningen av Beddoe, Davys och Adamsons (2013) lyfter 
vikten av att utbildningen behöver ge studenterna verktyg för att de ska kunna hantera sin 
kommande yrkesroll. De säger att det finns för lite fokus och arbete kring att det är många 
socialarbetare som inte är förberedda på att möta det som väntar dem i deras profession. De 
lyfter även fram att studenter under utbildningen behöver lära sig att identifiera tidiga 
symptom av utbrändhet och få redskap att hantera detta (a.a.). Våra intervjupersoner har 
liknande åsikter, de lyfter alla fram brister i utbildningen, då de anser att de inte har fått 
redskap för att kunna hantera stress i sin arbetssituation. De som intervjuades i studien 
(Beddoe, et.al, 2013) ansåg att de under tiden på universitetet borde ha fått en mer realistisk 
förväntning på vad de som socialarbetare skulle kunna åstadkomma. Våra intervjupersoner 
uttrycker att de inte har lärt sig vad som är en normal arbetsbelastning och alla anser att de 
arbetar mer än vad de borde göra enligt samhällets norm. Små verktyg kan enligt en studie av 
Huss (2012) vara till hjälp för att hantera en stressig situation. Han menar att genom att rita en 
teckning kan socialarbetaren öka förståelsen av sina känslor och även av en händelses förlopp, 
vilket i sig leder till att individen skapar bättre förutsättningar för liknande situationer i 
framtiden. Huss lyfter fram att universitetet borde bli bättre på att utbilda socionomstudenter i 
att självreglera stress och ge dem verktyg för att hantera situationer de kommer att möta i sin 
kommande yrkesroll (a.a.). Detta är med andra ord något intervjupersonerna anser att de inte 
har lärt sig, men anser vara nödvändigt. En av intervjupersonerna har gått 
socionomutbildningen med inriktning på bland annat rehabilitering, men har inte hört ordet 
rehabilitering en enda gång under utbildningen.  
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För att arbetet ska kännas hanterbar behöver arbetsbelastningen enligt Antonovsky (2005) 
vara rimlig och arbetsuppgifterna stämma överens med individens kompetens och förmåga att 
hantera dem. För att uppleva meningsfullhet behöver individen känna glädje och stolthet i det 
arbete han/hon utför. Samtliga intervjupersoner uttryckte att stressen och arbetsbelastningen 
hindrade dem att utföra sitt arbete med ett bra resultat. De hade en oro över att utredningar 
inte blev bra nog och att de missar att se klientens verkliga situation, på grund av att de är 
stressade. I det latenta budskapet i intervjuerna kan det utläsas att samtliga intervjupersonerna 
anser att arbetet inte alltid överensstämmer med de teorier de har fått lära sig. De ansåg att 
teorierna i mångt och mycket är bra verktyg i arbetet, men saknade verklighetsomfattning i 
utbildningen. En av dem uttrycker att utbildningen är en sak, medan verkligheten är en annan. 
En högre grad av KASAM (Antonovsky, 2005) uppnås dessutom genom att socialarbetaren 
förstår den information denne behöver ta del av, detta skapar en begriplighet och minskar oro 
i arbetet.  
 
Intervjupersonerna har själva lärt sig att hantera tid och att strukturera upp sitt arbete. Detta 
har på så sätt blivit en copingstrategi baserad på individens egna sätt att hantera den 
uppkomna situationen. Copingstrategin (Eriksson, Thorzén, Olivestam & Thorsén, 2004) är 
en process som ständigt pågår i varje individs vardag, där personen lär sig av stora och små 
prövningar. Genom praktik tror intervjupersonerna att de på ett bättre sätt skulle kunna ha lärt 
sig att hantera att möta problem på arbetet. De skulle vilja ha lärt sig detta steg för steg, för att 
minska den känsla av stress de upplever idag.  
 

6.4 Utbränning 
 
Utbränning och stress är bevis på en människas mänsklighet och ett tecken på att det samhälle 
vi lever i har utbringat i ökad intensitet, belastning, krav, förväntningar och mångfald (Stier, 
2003). Ett flertal studier (Acker, 2011) visar på att socialarbetare som utsätts för krävande och 
påfrestande situationer i sitt arbete löper en större risk att drabbas av stress och på sätt 
utveckla utbränning. Tidigare forskning har visat att kvinnor har ett mönster av att tillgodose 
andras behov först och ökar på så sätt deras risk att drabbas av utbränning. Forskare har sett 
att kvinnor som bränner ut sig har liknande karaktärsdrag; de är företagsamma, beslutsamma, 
vill uppnå sina mål, har höga förväntningar på sig själv och andra (Eriksson, Thorzén, 
Olivestam & Thorsén, 2004). De kvinnor vi har intervjuat är alla målmedvetna och måna om 
att göra ett bra arbete. På socialtjänstens kontor är kvinnorna majoritet och utbränning är 
vanligt förekommande. Utbränningen beror ofta på flera faktorer och det är viktigt att 
individen därför lär sig att förstå sin helhet som människa (Eriksson, et.al., 2004). Våra 
intervjupersoner anser att de skulle ha önskat en djupare kunskap i utbildningen och en 
mjukare övergång mellan skolbänken och arbetslivet. De tror att detta skulle kunna vara 
faktorer som skulle kunna motverka utbränning. Tidigare forskning har visat att genom att ge 
socialarbetare medel för att hantera stress, coping strategier, parallellt med att de utvecklar 
samspelet mellan varandra, kan leda till minskad utbränning (Cohen & Gahin, 2005). Genom 
att lära sig strategier för både känslomässig och problemfokuserad coping kan individen öva 
sig i att ta kontroll över stress och situationen och på så sätt undvika utbränning (Eriksson, 
Thorzén, Olivestam & Thorsén, 2004). Intervjupersonerna uttrycker att handledning är ett 
viktigt verktyg i att reflektera och att lära av olika situationer, dessvärre saknas det på två av 
intervjupersonernas arbetsplatser.  
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7 Slutdiskussion 
Här nedan följer tankar och reflektioner som uppkommit genom detta arbete och en 
diskussion utifrån vad som av oss anses som aktuellt för ämnet.  

7.1 Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka hur kvinnliga socialsekreterare anser sig ha blivit 
förberedda på och erhållit kunskap om hur de ska kunna hantera stress och upptäcka symptom 
av utbränning i sin nuvarande yrkesroll. Genom presentationen av vår studie anser vi att vi har 
besvarat de frågeställningar vi har ställt, vilket har skett genom den empiri vi har inhämtat 
genom intervjuer, samt tidigare forskning.  
 
Vi anser att våra intervjupersoner har liknande uppfattningar, trots att de arbetar på olika 
platser i Sverige och inom olika typer av kommuner. De arbetsplatser de beskriver är alla 
överbelastade och bevittnar att merparten av socialsekreterare i Sverige arbetar under 
ohållbara omständigheter och under hög press. Detta var inget som enbart rörde våra 
intervjupersoner, utan något de såg som en genomgående problematik hos sina kollegor och 
även tidigare studiekamrater från universitetet.  
 
Upprinnelsen till denna studie kom utav att vi efter vår praktik insett att utbildningen har haft 
minimalt utrymme i att lära ut kunskap i att hantera stress och hög arbetsbelastning. Ingen av 
våra intervjupersoner har examinerats från samma universitet, men alla delar upplevelsen av 
att utbildningen är bristfällig inom detta område. Vi anser att om en person går en 
socionomutbildning som har fokus på rehabilitering, bör det vara ett krav att detta ämne 
belyses på ett konkret sätt i utbildningen. Vi är medvetna om att alla som läser till socionom 
inte kommer att arbeta som socialsekreterare, dock har vi under utbildningen fått höra av 
föreläsare att 80% av de som studerar till socionom någon gång kommer att arbeta inom 
socialtjänsten. Två av våra intervjupersoner hade uppfattningen av att de inte skulle arbeta 
inom socialtjänsten, men har enbart arbetat inom detta sedan de tog examen och brinner för 
detta jobb. De känner dock ofta en vanmakt inför de situationer de möter då de känner att de 
inte räcker till.   
 
Genom teorier och strategier som lärts ut i utbildningen tycker intervjupersonerna att de fått 
lärdom om sin kommande profession. Upplevelsen av att verkligheten ser något annorlunda ut 
än vad de lärt sig, är ett genomgående tema i intervjuerna. Samtliga säger att de hade önskat 
mer praktik för att på ett bättre och lättare sätt kunna koppla ihop teorier med verkligheten, 
innan de skulle ut på arbetsmarknaden.  
 
Den kunskap vi har inhämtat från tidigare forskning i detta arbete, har visat sig vara relevant 
med den problematik vi hade som avsikt att lyfta genom vår studie. Kunskapen om hur en 
människa kan hantera och känna igen symptom av stress anser vi finns tillgänglig, trots detta 
tycks inte redskapen för det lyftas in i utbildningen. Vi är förvånade över att trots att det är så 
vanligt förekommande med utbränning inom socionomyrket, inte är något som lyfts av 
socionominstitutionerna på Sveriges högskolor och universitet. De teorier vi har lyft gällande 
Känsla Av SAMmanhang - KASAM, Empowerment och Copingstrategier, visar tillsammans 
på att en människa som är och känner sig väl utrustad i situationer hon eller han möter mår 
bättre. I vilken mån en människa kan hantera stress skiljer sig, men alla kan ha bättre 
förutsättningar för att hantera stress och symptom av utbränning om de har lärt sig att förstå 
sig själva och hur en situation ska hanteras utifrån deras förutsättningar. Som en av våra 
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intervjupersoner uttrycker så bör inte utbildningen handla om hur vanligt förekommande 
utbränning och stress är i yrket, men att det inom utbildningen bör läras ut strategier för hur 
man kan hantera denna problematik. Många i vår klass har inte varit aktiva på 
arbetsmarknaden innan de började studera och har därför ingen erfarenhet av vad som anses 
vara normal arbetsbelastning. Detta lyfter även en av våra intervjupersoner upp som en 
problematik, då hon har sett flera som är tacksamma för att de har fått ett jobb och tar på sig 
allt för mycket. Dessa personer missar i och med detta att se vad som är normal 
arbetsbelastning. Två av våra intervjupersoner anser att de bör finnas krav på 
arbetslivserfarenhet för de som söker in på socionomutbildningen.     
 
Alla våra intervjupersoner arbetar under för hög stress och har fysiska och psykiska symptom 
på utbränning. Dock är det antingen inget de uppmärksammar och en intervjuperson anser att 
hon inte har tid att bry sig om detta. Vi anser att detta är oroväckande och alarmerande. 
Särskilt alarmerande tycker vi att det är att flera av intervjupersonerna har fysiska och 
psykiska symptom som de inte tycks ha kunskap om att det är varningsklockor som kroppen 
skickar ut, på grund av den stress kroppen utsätts för. Exempelvis talade en intervjuperson om 
att hennes migränattacker var räddningen för att hon själv skulle förstå att hon behöver stanna 
upp och varva ner då och då. Hennes migränanfall gav henne inget val, utan hon tvingades till 
detta. Vad händer för den som inte lider av migrän, utan har andra varningsklockor som inte 
är lika markanta och fortsätter att jobba med en överbelastning som blivit en norm på den 
arbetsplatsen? Vi har närstående som drabbats av utbränning och vet att processen för att 
återhämta sig kan ta flera år och för vissa innebär de att de aldrig kommer tillbaka till sitt 
tidigare yrke. Tidigt i vår utbildning under ett seminarium talade seminarieledaren om att över 
hälften som studerar till socionom, tycks inte arbeta med det senare i livet. Vi har människor i 
vår närhet som förstärker kunskapen om den statistiken. Vi är dock medvetna om att det även 
finns faktorer på arbetsplatserna som vi tror skulle kunna förhindra upplevd stress och höga 
siffror av utbränning inom professionen. Några sådana åtgärder skulle vara bättre introduktion 
och en mjukare ingång i arbetslivet. Då tiden för detta arbete var begränsad har vi inte haft 
möjlighet att lyfta den frågan. Vi tror att den problematik vi lyft i detta arbete kan vara av 
anledningarna till upplevd hög stress och utbränning i en socialarbetares yrke, en ganska stor 
anledning. Vi anser precis som våra intervjupersoner därför att utbildningen behöver lyfta in 
moment och sätta mer fokus på ämnen som behandlar stresshantering, lär ut hur man planerar 
sin tid, arbetsrätt och på så sätt hjälpa de studerande till att möta sitt kommande yrke på ett 
bättre sätt. Intervjupersonerna önskade även mer praktik och en bättre inslussning i det nya 
yrket, vilket även vi håller med om skulle stärka oss i vår kommande profession och hjälpa 
oss och våra kommande kollegor att orka. På så sätt stärks varje blivande socialarbetare och 
detta tror vi kan hjälpa oss att hjälpa.  
 

7.2 Metoddiskussion 
 
Eftersom syftet med denna studie var att lyfta fram de professionellas egen syn på hur de 
upplever sin arbetssituation i relation till kunskap de inhämtat under utbildningen, ansågs en 
kvalitativ studie vara lämplig. Utifrån samma anledning ansåg vi att semistrukturerade 
intervjuer vara det bästa, då detta lämnar utrymme för extra frågor och annat som 
respondenten eventuellt vill lyfta. Dock är det viktigt att hålla sig till det ämne som finns 
utformat i intervjuguiden, vilket skedde i denna studie. Genom att spela in och transkribera 
intervjuerna lämnades ett större utrymme för att tolka intervjupersonernas berättelse. I 
transkriberingsprocessen kunde på så sätt även hur, och inte bara vad som sades tolkas in, det 
vill säga att även det latenta budskapet tolkades (Bryman, 2011). Detta anser vi att vi har gjort 
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och vi var i processen medvetna om vår förförståelse för ämnet och över den risk det var att vi 
styrde resultatet och vad som framställs i empirin. Vi valde att använda oss av en 
hermeneutisk och fenomenologisk ansats, då vi ville fånga socialsekreterarnas upplevelse av 
den arbetsvärld de lever i, lämna mycket utrymme för deras berättelse och sedan tolka den. 
Genom att lyfta in så mycket citat och längre citat anser vi att vi lämnar det öppet för läsaren 
att också tolka vad som sägs i texterna.  
 
Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval, vilket är ett icke-sannolikhetsurval och 
resultatet från dessa intervjuer kan inte generaliseras till hela populationen (Bryman, 2011). 
Syftet var dock inte att undersöka hur alla inom populationen tänker, utan att få ta del av 
dessa respondenters tankar och upplevelse av deras arbete och hantering av stress och symtom 
av utbränning. Det ansågs även nödvändigt med ett bekvämlighetsurval, då det bland annat 
var kort om tid för att samla in material, samt att vi var mer måna om att få tag i 
intervjupersoner som ville berätta. Vi tyckte att vårt ämne hade vissa frågor som kan vara 
känsliga för vissa att berätta om, men upplevde inte att någon av intervjupersonerna tyckte att 
det var jobbigt att berätta till exempel deras symptom av utbränning. Det går inte att 
generalisera vad respondenterna ansåg till populationen, då urvalet var ett bekvämlighetsurval 
och vi endast hade fyra personer som deltog i studien. Vi anser dock att många av åsikterna 
stämmer överens med kunskapen vi fick i och med att vi läste artiklar och annan litteratur. 
Intervjupersonerna arbetar på olika platser, inom olika enheter, olika storlekar på kommuner 
och därför anser vi att vår studie ändå ger förstärkt bild av hur det ser ut inom yrket i Sverige 
idag. 
 

7.3 Förslag till fortsatt forskning  
 
Vi håller med de förslag på forskning som ges i några av artiklarna som vi har läst. Vi anser 
att forskning i framtiden behöver lyftas för att stärka socialarbetare och ge dem verktyg för att 
upptäcka och förstå reaktionerna de kan få i sin profession. Det behövs även forskning på hur 
man kan minimera upplevd stress och hur ett preventivt arbete med detta kan se ut. Då flera 
av våra intervjupersoner anser att mer praktik, mer kunskap i stresshantering, trainée och 
längre inslussning är saker de tror skulle förbättra deras situation, skulle forskning om hur 
detta har inverkan i att förebygga utbränning vara aktuellt.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Tema 1: Bakgrund 
1. Namn: 
2. Födelseår: 
3. Nuvarande sysselsättning: 
 
 
Tema 2: Erfarenhet 
 
Hur var dina tankar som nyexaminerad socionom? 
 
Vilket var ditt första jobb som socialarbetare? 
 
Hur länge har du varit aktiv socialarbetare? 
 
 
Tema 3: Hälsa 
 
Hur skulle du förklara ditt nuvarande hälsotillstånd relaterat till din arbetssituation?  
 
Hur upplever du stress i ditt arbete?  
 
Hur tycker du att din hälsa påverkar ditt arbete? 
 
Anser du att ditt val av arbete har påverkat ditt vardagsliv? Om ja på vilket sätt? 
 
 
Tema 4: Information/utbildning 
 
Hur har du blivit informerad av ditt universitet gällande den risk att bli utbränd och drabbas 
av stress inom ditt kommande yrke som socialarbetare? 
 
Anser du att den information du erhållit av universitetet/programmet varit tillräcklig? 
 
Om nej, vilka skillnader skulle du vilja se? 
Om ja, vilken typ av information har du fått? 
 
-Tid – hur har du lärt dig att hantera den? 
-Hur har du lärt dig att hantera stress? 
 
Hur stor del av utbildningen upplever du har varit stärkande för att hantera de situationer du 
möter i arbetet? 
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Tema 5: Utbränning 
 
Hur upplever du dina arbetsuppgifter? 
 
Hur upplever du att dina kollegor ser på sitt arbete och stress? Utbrändhet? 
 
Har du blivit på väg att bli utbränd? Efter hur lång tid som socialarbetare skedde det?  
Vilka faktorer tror du var bidragande? 
 
Tror du att något kunde ha förhindrat att du blev utbränd? Om ja, vad?  
 
 
Tema 6: Stöd och hjälp 
 
Vilket stöd upplever du att du får när det gäller känslomässig hantering inom arbetet?  
Vad tycker du om detta stöd? Tillräckligt? 
 
Upplever du att du kan få stöd från dina arbetskamrater/chef, i så fall på vilket sätt? 
 
I vilka situationer anser du att du skulle behöva mer hjälp och stöd?  
 
Vågar du säga ifrån om det blir för mycket eller om du inte klarar av en arbetsuppgift till dina 
kollegor? 
 
 
 
Avslutning  
Är det något mer du vill säga kring det vi har pratat om, men som vi inte har frågat om eller 
kommit in på? 
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Bilaga 2 
 
Delar    Helheter  
     
Ovisshet 
Framtid 
Konkurrens    Nyutexaminerad socionom 
Inga förväntningar 
Goda förutsättningar på arbetsmarknaden 
Hög arbetsbelastning 
Förändring 
 
Problem med hälsan 
Trött  
Tung i huvudet 
Bröstsmärtor 
Hjärtklappning   Hälsa 
Spännings huvudvärk 
Lyssna på kroppen 
Ont i magen 
 
För många bollar i luften  
Effektivitet 
Tappad kontroll 
Tar med stressen hem 
Otillräcklig       Utbildningens inverkan och ansvar 
Tidsbrist    
Intensivt 
Uppgiven  
Maktlös 
Ingen information 
Ordning 
Planering 
Prioritera 
 
Problem med hälsan 
Tappad koncentration 
Hög frånvaro 
Principer    
Ohälsa som räddning       Utbränning 
Beteende      
Inget som lockar 
Eget ansvar 
Individuellt 
Distans till sig själv och sitt arbete 
Omkonstruktion 
  

 

  
 


