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Sammanfattning 

Socialsekreterare är en yrkeskategori som far illa på grund av sin arbetssituation. Idag ser man 
på den höga arbetsbelastningen som det stora problemet. Det finns socialsekreterare som 
uppger att de har 40-50 pågående ärenden samtidigt. Att arbeta under sådana omständigheter 
skapar en negativ stress för många och för vissa har arbetet som socialsekreterare lett till 
utmattningssyndrom.  

Den här studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem socialsekreterare på tre olika 
socialtjänster i Västernorrland och Västerbottens län. Studien fokuserar på deras insjuknande i 
utmattningssyndrom och på vad de själva tror vara orsaken till att just de drabbats. Resultatet 
visar att de socialsekreterare som vi intervjuat har insjuknat i utmattningssyndrom till följd av 
en kombination av inre- och yttre stressorer. De inre, innebär att de har vissa egenskaper och 
personlighetsdrag, som gör att de inte klarar av de yttre, d.v.s. att jobba utifrån ett abstrakt 
förhållningssätt för att försöka hantera den extremt hög arbetsbelastningen.  
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ARBETSFÖRDELNING 
 
Författarna av denna studie har fördelat arbetet lika mellan sig och har varit lika delaktiga 
under hela skrivarprocessen båda två. Kontakten med intervjupersonerna har författarna delat 
upp för att sedan hjälpts åt med transkriberingen av intervjuerna De har sökt tidigare 
forskning var för sig och tillsammans sorterat ut vad de funnit intressant att ha med i denna 
studie. Då författarna bor på olika orter har arbete mejlats mellan dem och under hela 
processens gång har de läst varandras texter och hjälpt varandra att se brister och reviderat 
materialet åt varandra fortlöpande. Slutligen har författarna träffats för att tillsammans 
sammanställa resultatet, analysen och diskussionen.  
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1 INLEDNING 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

Då Socialtjänsten är den instans den enskilda har att vända sig till när livet rasar samman och 
de inte ser någon annan lösning, kan det tyckas som en självklarhet att de hjälpsökande ska 
kunna förvänta sig att den socialsekreterare de tilldelas är kompetent att utföra sitt jobb på ett 
tryggt och professionellt sätt. För att socialsekreterare ska kunna leva upp till den 
förväntningen finns det mycket som ska stämma. Det krävs att de har en bra ledning i 
organisationen, en rimlig arbetsbelastning, att de har tillräcklig erfarenhet och kan vända sig 
till handledare när det behövs och det är viktigt att de är stabila och trygga i sig själva och i 
sin yrkesroll.  

Det är vanligt att de som väljer att läsa till socionom har en genuin önskan om att få jobba 
med människor för att få hjälpa och bidra till en positiv utveckling hos dem som lever i utsatta 
situationer. Vi vet också att i dag går många nyutexaminerade socionomer direkt från 
skolbänken till socialsekreteraryrket där de på grund av den ansträngda situationen får en kort 
introduktion, bristfällig handledning och ges ett allt för stort ansvar redan från början. Det är 
inte svårt att förstå att dessa unga socionomer går in i sitt första arbete med stort engagemang 
och inte bara lägger ner all sin tid utan också både själ och hjärta i sitt arbete. Frågan är om 
det finns förutsättningar för dessa unga socionomer att klara av detta och vilket pris de får 
betala när de går in och axlar rollen som socialsekreterare så tidigt i sin yrkeskarriär? 

När kroppen under lång tid utsätts för högt stresspåslag, får individen allt svårare att varva ner 
och återhämta sig på ett normalt sätt. Det brukar börja med en trötthet som inte går att sova 
bort och leda till sömnrubbningar och koncentrationsproblem. Allt eftersom uppstår fler 
kroppsliga- och kognitiva symtom som med tiden leder till utmattningssyndrom. Det kan ta 
lång tid att läka och vissa konsekvenser kan bli bestående (Sandström, 2010).  

2013 gjorde Akademiker Förbundet SSR en enkätundersökning till medarbetare och 
enhetschefer i Umeå Kommun inom barn/unga och placeringsgrupp/familjehemscentrum i 
syfte att undersöka brister i den upplevda arbetsmiljön. Vi har tagit del av resultatet och den 
sammanfattning som gjorts. Den visar på att personalomsättningen varit mycket hög sedan 
2004 och att många socialsekreterare ligger ute och söker andra arbeten. De flesta upplever 
sig fara illa av sitt arbete på grund av allt för hög arbetsbelastning och för tunga ärenden 
(Akademikerförbundet, 2013).  

Vi tycker att det här är ett problem som är värt att titta närmare på. Socialtjänsten är den 
enskilda människans yttersta skyddsnät, till för att ta hand om samhällsmedborgarna och 
hjälpa dem i deras utsatthet och problematiska livssituationer. Men om socialsekreterarna är 
en yrkeskategori som själva lever i utsatthet till följd av problematiska förhållanden på sin 
arbetsplats, hur ska de då kunna axla rollen som hjälpare?  
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1.2 SYFTE 

Att ta reda på hur utmattningssyndrom tar sig uttryck hos socialsekreterare samt vad som kan 
vara orsaken till att socialsekreterare insjuknar.  

1.3  FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Vilka symptom karaktäriserar utmattningssyndrom? 
• Vilka konsekvenser kan man få av utmattningssyndrom?  

• Vilka faktorer på arbetsplatsen är inblandade när socialsekreterare insjuknar i 
utmattningssyndrom?   

• Vilken roll spelar samhällsutvecklingen och socialtjänstens effektivisering i utbrända 
socialsekreterares situation?  

• Finns det gemensamma individuella sårbarhetsfaktorer hos de socialsekreterare som 
blir utbrända i sin yrkesutövning? 

 
2 METOD 

För att få svar på frågeställningarna och för att förstå eller hitta mönster som kan urskiljas hos 
intervjupersonerna valdes en kvalitativ undersökningsmetod. Denna metod utmärks av att 
man ställer enkla och raka frågor som ändå genererar i komplexa och innehållsrika svar 
(Trost, 2010), för att kunna tolka och skapa en fördjupad förståelse för vad det är som gör att 
socialsekreterare insjuknar i utmattningssyndrom. "En stark sida förknippad med kvalitativ 
forskning är att de beskrivningar och teorier som denna forskning genererar i är "förankrade i 
verkligheten" (Denscombe, 2009 s.398). För att inte styra intervjupersonernas svar användes 
en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga:1) där det skapades utrymme till eget berättande 
runt varje fråga. "Svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar 
sina synpunkter" (Denscombe, 2009 s.235). En nackdel med kvalitativ data är att de ofta möts 
med misstänksamhet eftersom de bygger på små urval och på inga sätt är representativa för 
befolkningen i statistisk mening" (Trost, 2010.s.34). Valet av metod baseras på att författarna 
vill försöka se verkligheten som dem de intervjuar ser den, för att sedan tolka detta utifrån 
studiens frågeställningar (Trost, 2010). 

2.1 URVAL AV RESPONDENTER 

Inledningsvis var tanken att rikta undersökningen mot Umeå socialtjänst. Detta utifrån att 
socialsekreterarnas missförhållanden i Umeå blivit uppmärksammad genom fackförbunden 
SSR och Visions undersökningar (Akademikerförbundet, 2013; Vision, 2014).  Av 
forskningsetiska skäl valde författarna att fråga socialsekreterare från tre olika socialtjänster 
spridda inom Västernorrlands- och Västerbottens län, då de ansåg att en geografisk spridning 
bidrar till att stärka konfidentialiteten för intervjupersonerna. Då författarna har viss 
kännedom om det ämne de valt att studera ansåg de att ett subjektivt urval lämpade sig bäst då 
de ville att intervjupersonerna som deltog skulle kunna ge information som var relevant för 
studien (Denscombe, 2009). För att få tag i intervjupersoner tillfrågades socialsekreterare på 
tre olika socialtjänster om det förekom utmattningssyndrom på deras enhet. De i sin tur 
frågade sina kollegor om det fanns någon som var intresserad av att delta i denna 
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undersökning. Författarna fick namn på ett flertal socialsekreterare, som varit sjukskrivna 
längre eller kortare tid för diagnosen utmattningssyndrom/utbrändhet. Intervjupersonerna 
kontaktades via telefon. Urvalet baserades på att de första fem som författarna kontaktade 
tackade Ja till att delta i studien.  Risken med att kontakta socialsekreterare som i sin tur 
frågar runt bland sina kollegor, är att intervjupersonernas sekretess inte går att skydda till 
hundra procent, då viss del av den information de lämnat till denna studie potentiellt kan 
kännas igen av deras kollegor. Respondenterna i denna studie blev väl införstådda med detta 
men såg inte det som något negativ. De var positiva till att delta i undersökningen och ville 
bidra till att belysa detta ämne som de ansåg vara ett angeläget problem för flera än de själva.    

2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Studien bygger på data som samlats in genom semistrukturerade intervjuer med 
socialsekreterare som diagnostiserats för utmattningssyndrom. Valet av 
undersökningsinstrument baserades på att få en nyanserad och djupare bild av 
intervjupersonernas upplevelse av sin situation. Nackdelen med intervjuer är att de tar mycket 
tid och kräver mycket arbete kring transkriberingsförfarandet innan materialet kan 
sammanställas (Bell, 2006). Författarna valde av den anledningen att begränsa antalet 
intervjuer till att omfatta fem socialsekreterare vars svar och reflektioner återkopplas till syftet 
och frågeställningarna under resultatet och i analysen. Frågorna i intervjuguiden 
konstruerades utifrån studiens frågeställningar (se bilaga:1) och lämnade utrymme åt 
respondenterna till eget berättande och till författarna att ställa följdfrågor. Alla intervjuer 
genomfördes i personliga möten med respondenten som fick bestämma var de ville träffas 
inför intervjutillfället. Varje intervju tog mellan 1,5 till 2 timmar. De spelades in för att sedan 
transkriberas och skickas över till respektive respondent som fick läsa igenom råtexten och 
göra korrigeringar och förtydliganden. Reflektioner från ytterligare en socialsekreterare finns 
med under socialtjänstens effektivisering. Dennes åsikter är helt kopplade till det 
åtgärdsprogram som satts in för att komma tillrätta med socialsekreterarnas ohållbara 
situation på Umeå socialtjänst.  

2.3 LITTERATURSÖKNING 

Författarna använde databaserna SocIndex,  Swepub och Google. De svenska sökord som 
använts är: socialsekreterare; stress; utmattningssyndrom; utbrändhet. De engelska sökorden: 
burnout och social work gav betydligt fler träffar.  

Utöver dessa databaser användes vetenskapliga artiklar, avhandlingar, tidigare studier och 
annan vetenskaplig litteratur samt socialstyrelsens rapport om utmattningssyndrom som 
referenser. Författarna har även tagit del av resultat från undersökningar som fackförbunden 
SSR och Vision gjort på socialtjänsten i Umeå samt ett informationsbrev från 
verksamhetschefen hos densamma.  

2.4  ANALYSMETOD 

Utifrån en kvalitativ analys har författarna studerat materialet i denna studie. Meningsbärande 
enheter som författarna hittade i den transkriberade texten har identifierats och plockats ut. 
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Vad de olika intervjupersonerna sagt har sedan sammanställts i gemensamma underkategorier 
(Bryman, 2011). "Kvalitativ analys tillåter mer än en giltig förklaring, eftersom den bygger på 
forskarens tolkningsskicklighet" (Denscombe, 2009 s.398). Materialet från intervjuerna i 
denna studie återfinns i analysen under följande gemensamma underrubriker: Symtom; 
Konsekvenser; Arbetsrelaterade faktorer; Socialtjänstens effektivisering och Individuella 
sårbarhetsfaktorer. En nackdel med kvalitativ analys är att: "Det finns en mycket stor risk att 
innebörden i data går förlorad eller förändras vid kodningen och kategoriseringen, genom att 
data rycks loss från sin placering i en datasekvens eller i de förhållanden i omgivningen som 
inverkar på enhetens betydelse sådan den ursprungligen uppfattades vid 
insamlingstillfället"(Denscombe, 2009.s.400). För att undvika detta har författarna medvetet 
under varje kategori i analysen lagt in specifika underkategorier för att på så sätt rama in och 
särskilja svaren utifrån att besvara frågeställningarna. I Analysen görs också en återkoppling 
från respondenternas svar till den tidigare forskning och den fakta som inhämtats via 
litteratur. Studiens resultat redovisas under avsnitt 4: Resultat.  

2.4.1 Reliabilitet  

"Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet; den behandlas 
ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra 
forskare" (Kvale, 2014 s.295). Då det inte finns något sätt att ta reda på detta i någon absolut 
bemärkelse finns andra sätt att ta itu med denna fråga i kvalitativ forskning - sätt som i stort 
sett överensstämmer med det Lincoln och Guba (1985) kallar "pålitlighet". "Dessa handlar i 
huvudsakligen om att visa att forskningen återspeglar procedurer och beslut som andra 
forskare kan se och bedöma när det gäller i vilken mån de utgör ansedda procedurer och 
rimliga beslut" (Denscombe, 2009  s. 381).  Till denna studie har använts en semistrukturerad 
intervjuguide (se bilaga:1) där intervjupersonerna fått utrymme att prata fritt utifrån 
frågeställningarna. Författarna har försökt undvika att ställa ledande frågor.  

Då författarna till denna studie under perioder, själva varit verksamma inom socialtjänsten 
och haft inblick i hur socialsekreterarnas arbetssituation sett ut är de medvetna om att deras 
förförståelse för socialsekreterarnas situation kan ses som negativt för studiens reliabilitet 
(Malterud, 2011).  Författarna kan inte garantera att deras förförståelse inte har spelat roll i 
mötet med intervjupersonerna eller i det övriga arbetet med denna studie.  

2.4.2 Validitet 

Validitet kan generellt sägas vara att man verkligen mäter det man vill mäta. Validiteten kan 
uttryckas som korrelationen av ett samband mellan den teoretiska definitionen och den 
operationella definitionen.  En kontinuerlig återkoppling till syftet skall ske genom hela 
studien vad gäller både datainsamling och analys (Bryman, 2001). Syftet med denna studie 
har varit att undersöka symptom och orsaksfaktorer till utmattningssyndrom bland 
socialsekreterare. Genom personliga intervjuer har material samlats in för att undersöka vilka 
faktorer som spelar roll då socialsekreterare insjuknar i utmattningssyndrom. 
Respondentvalidering är viktig för att en studies tillförlitlighet ska anses stärkt (Bryman, 
2001). I denna studie fick respondenterna ta del av sammanfattningarna från sina intervjuer 
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och gavs möjlighet att göra tillägg eller korrigera om de ville. För att en studie ska ha hög 
extern validitet (Graneheim & Lundman, 2003) ska man kunna styrka att resultatet är 
applicerbart på andra kontexter. Genom det teoretiska stöd som finns i tidigare forskning 
kring hur arbetsförhållandena påverkat socialsekreterares psykiska och fysiska hälsa 
(Akademikerförbundet, 2013) är det troligt att i en motsvarande situation kan det ge likartade 
tendenser  hos socialsekreterare även på andra orter i landet.  

2.4.3 Generalisering  

Generalisering är inom vetenskap utökandet av en teori eller modell till att gälla under bredare 
villkor (Malterud, 2011). "Forskning baserad på ett mindre antal enheter och kvalitativa data 
kräver ett annat angreppssätt. Detta alternativa sätt är vad Lincoln och Guba (1985) kallar 
"överförbarhet". Detta är en föreställningsprocess där forskningens läsare använder 
informationen om det särskilt studerade fallet för att bedöma i vilken mån denna information 
går att tillämpa på andra jämförbara fall"(Denscombe, 2009). Även om forskarna själva kan 
ha tankar kring generaliserbarheten i den här studien är det ändå upp till läsaren att utifrån de 
resultat författarna kommit fram till avgöra om de anser att detta går att applicera på andra 
socialtjänster i landet. 

När det gäller symtom och konsekvenser av  utmattningssyndrom bland socialsekreterare 
finns anledning att tro att symtomen liksom konsekvenserna ser lika ut över landet. Detta 
utifrån att det intervjupersonerna berättat om sina symtom och konsekvenser, överensstämmer 
med den medicinska och diagnostiska forskning som finns inom området (Dahlgren m.fl., 
2004; Ekstam, 2001; Lundberg, 2004; Miller, 2003; Sandströms, 2010; Socialstyrelsen, 
2003).   

Då organisationen hos socialtjänster i små kommuner ser annorlunda ut än i de större 
kommunerna och de intervjupersoner som deltagit i denna studie, alla arbetat vid större 
enheter, ser författarna inte denna studie som typisk för socialtjänsten i överlag. I de mindre 
kommunerna arbetar socialsekreterare bredare, har färre ärenden och ofta möjlighet till tätare 
klientkontakt medan de i större kommuner har smalare arbetsområden, fler ärenden och 
mindre tid för klientkontakt. Därav vill författarna understryka att resultatet från denna 
undersökning i första hand går att jämföra med situationen hos andra större kommuner i 
landet.  

2.5 ETISKA REFLEKTIONER 

Utifrån de forskningsetiska principer som finns för att skydda intervjupersoner som deltar i 
vetenskapliga studier har författarna tagit hänsyn både till informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). Samtycke har inhämtats från 
intervjupersonerna. De har informerats om syftet med studien, vilka som kan komma att läsa 
den samt att privat data som kan identifiera deltagarna inte kommer att avslöjas (Kvale, 2014).  
Författarna har fått samtycke till att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem. Efter 
att respondenterna läst igenom sina intervjuer har samtliga godkänt att författarna kan 
använda deras svar i denna uppsats. Efter att uppsatsen färdigställts har de inspelade 
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intervjuerna raderats och allt övrigt arbetsmaterial strimlats. Respondenterna fick också 
information om att deras deltagande i studien var frivilligt och att de när som helst kunde 
välja att avbryta sin medverkan.  

Under urvalsförfarandet kontaktades några socialsekreterare som i sin tur tipsade om 
intervjupersoner efter att de först tillfrågat dem om de var intresserade av att dela. Det går inte 
att bortse från att detta urvalsförfarande medfört att en del av intervjupersonernas kollegor vet 
om att de deltagit i denna studie. Författarna har dock försökt minimerat risken till 
igenkännande genom att helt avidentifiera vem svaren och åsikterna i denna studie kommer 
ifrån.  

2.6 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

ICD-10: "Den internationella sjukdomsklassifikationen ICD är en statistisk klassifikation 
med diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker för att kunna göra översiktliga 
statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen heter ICD-10-SE" 
(Socialstyrelsen.se). 

IFO Unga: Individ och familjeomsorg med inriktning mot barn och unga i Umeå kommun. 

Utbrändhet:  "Utbrändhet, är en svensk översättning av ett amerikanskt 
ord, "burnout", som lanserades på 1970-talet. På engelska kan ordet också ge 
associationer till urladdning, som när ett batteri laddats ur, men på svenska 
ger det associationer till något oåterkalleligt skadat, utbränt. Metaforen är därför olämplig, 
och dessutom inte någon medicinsk term" (Socialstyrelsen, 2003 s.7). 

Utmattningsdepression: "Diagnosen utmattningssyndrom används endast om en 
depressionsdiagnos inte föreligger. Om ett tillstånd diagnostiseras som depression men är 
föranlett av arbetsrelaterad stress, används diagnosen utmattningssyndrom endast som en 
tilläggsdiagnos. Termen utmattningsdepression kan då användas" (Socialstyrelsen, 2003 s.8). 

Utmattningssyndrom: "Diagnosen utmattningssyndrom innebär ett antagande om att 
etiologin beror på långvarig stress, men den innebär inte något ställningstagande till om 
stressen är relaterad till arbetet eller inte. Samma sjukdomsbild kan ses även vid långvarig 
stress som beror på andra typer av långvariga påfrestningar" (Socialstyrelsen, 2003 s.7). 

Då begreppen utbrändhet och utmattningssyndrom växelvis och tillsammans båda används i 
den litteratur vi studerat har vi valt att använda dessa begrepp synonymt med varandra i vår 
uppsats.   

Abstrakt socialitet: Människor avidentifieras. Utrymme saknas för att se individens känslor 
och mående bakom dennes handlingar. Interaktionen mellan människor uteblir.  
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3 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Detta avsnitt inleds med en sammanfattning från en enkätundersökning av 
Akademikerförbundet SSR som visar på att socialsekreterare inom IFO unga i Umeå mår 
dåligt och uppvisar symptom på utmattningssyndrom. Vidare tar avsnittet upp diagnosen 
utmattningssyndrom utifrån medicinsk vetenskap. Avsnittet avslutas med att ge en 
sammanställning av tre teoretiska utgångspunkterna som denna studie använt för att studera 
orsaken bakom utmattningssyndrom.  

3.1 DE ANSTÄLLDA PÅ IFO UNGA I UMEÅ FAR ILLA  

"Ansvaret att hantera obalansen mellan krav och resurser har decentraliserats till den enskilde 
socialsekreteraren. När resurserna inte matchar de kvalitetskrav som ställs tvingas 
socialsekreterarna tillämpa strategier som antingen äventyrar deras egen hälsa eller kvaliteten 
i arbetet"(Astvik & Melin, 2013). 
 
2013 gjorde Akademikerförbudet SSR en enkätundersökning på barn/unga myndighet i Umeå 
kommun. Syfte var att undersöka brister i den upplevda arbetsmiljön. "Frågan vi ställer oss är 
om det är ett omöjligt uppdrag att vara socialsekreterare inom barn/unga? Socialsekreterarnas 
uppdrag kommer alltid att vara svårt och tungt, men ska man behöva acceptera att man far illa 
av sitt arbete?", skriver de i sina sammanfattande kommentarer.  
 
Resultatet nedan visar att utav de 53 medarbetare som besvarat SSR:s enkät upplever: 
69 % sig arbeta på ackord under ständig tidsbrist.  
77 % uppger att de gång efter annan inte hinner göra uppgifterna ordentligt eller bli färdiga.  
65 % upplever att de inte har någon energi över till något annat än till jobbet. 
52 % säger att deras tankar kretsar sig allt mer kring jobb på fritiden. 
50 % har fått svårigheter att lyssna och koncentrera sig vid samtal. 
73 % glömmer små praktiska saker oftare och oftare. 
54 % orkar inte vara aktiv i sina personliga relationer. 
65 % har känt sig trött och nedstämd p.g.a. sin arbetssituation. 
52 % går motvilligt till jobbet. 
37 % har fått sömnproblem. 
44 % uppger att de aktivt söker annat arbete. 
67 % tycker inte att de får det stöd de behöver när de inte hinner med att göra utredningar och 
uppföljningar inom utsatt tid (Akademikerförbundet, 2013). 
 
3.1.1 Personliga kommentarer från medarbetarna  

”Att personal varit långtidssjuka har inneburit att dennes arbetsuppgifter hopat sig och sedan 
delats ut på arbetsgruppen. Följden har blivit att alla påverkats negativt”. 
” Mer tid för att sätta sig in i och lära sig nya arbetsuppgifter. Stor omställning när 
ärendehandledarna försvann. Stor negativ förändring när gruppträffarna halverades. Finns inte 
tid för diskussion eller reflektion” (Akademikerförbundet, 2013). 
 



12 
 

3.1.2 Hög personalomsättning  

I mars 2015 gick det ut ett informationsbrev till alla medarbetare från verksamhetschefen på 
IFO unga i Umeå. Där kan man läsa om socialtjänstens svårigheter att bemanna och behålla 
medarbetare med hög kompetens och hur man insett att det påverkar kvaliteten på det arbete 
som utförs kring barnen, ungdomarna och deras familjer negativt. Under 2014 lämnade arton 
av trettioåtta medarbetare av olika anledningar arbetet och ytterligare nio personer kommer 
av olika anledningar att lämna arbetet under första kvartalet 2015. För att bryta den 
fleråriga trenden med hög personalomsättning har tidigare flera åtgärder vidtagits i 
samverkan med SSR och Vision. Arbetsuppgifterna har omfördelats för att minska 
arbetsmängden, ledarskapet har förstärkts för att öka stödet och satsningar har gjorts på 
kompetenshöjande aktiviteter. Då de tidigare vidtagna åtgärderna inte har förmått minska 
personalomsättningen förklarar verksamhetschefen att de helt enkelt måste använda pengarna 
på ett nytt sätt och föreslår en kompetenstrappa med tydlig koppling till lön. I förslaget 
förordar jag mer differentierade löner inom IFO till förmån för de 46 tjänster där 
personalomsättningen allvarligt hotar det sociala arbetes kvalitet (Brev från Nanna 
Forsgren, 2015). 
 
Med utgångspunkt ifrån den faktiska situation som råder för socialsekreteraren i Umeå 
kommun har författarna valt att titta vidare på vad det kan beror på när socialsekreterare 
insjuknar i utmattningssyndrom och om det finns några gemensamma faktorer bland de 
socialsekreterare som deltar i studien. Författarna har också inhämtat fakta om vad 
utmattningssyndrom innefattar utifrån medicinsk vetenskap, detta för att kunna jämföra 
symptom och konsekvenser hos intervjupersonerna.  
 

3.2 TIDIGARE FORSKNING 

Utbrändhet är en egen diagnos i ICD-10 och står under kategorin: "Problem som har samband 
med svårigheter att kontrollera livssituationen"(ICD-10 Z73.0), medan utmattningssyndrom 
står under kategorin: "Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress"(ICD-10 F43.8a). I 
denna studie skiljer författarna dock inte på dessa två begrepp utan använder utbrändhet 
synonymt med utmattningssyndrom.  

Den tidigare forskning som författarna tagit del av rör sig i huvudsak om medicinsk vetenskap 
kring sjukdomstillståndet utmattningssyndrom samt inhämtade uppgifter från tre olika teorier 
om vad det är som kan utlösa sjukdomstillståndet eller lägga grunden för att vissa människor 
insjuknar i utmattningssyndrom.  

3.2.1 Kronisk stress 

Stress definieras som organismens reaktion på obalans mellan den belastning den utsätts för 
och de resurser den har för att hantera dessa (Socialstyrelsen, 2003). Utmattning, är den 
gradvisa eller plötsliga förlusten av energi, livsglädje och företagsamhet till följd av långvarig 
intellektuell och mental överbelastning som tar sig uttryck i en förlamande trötthet. Den kan 
drabba alla och borde egentligen inte drabba någon. Varje person har en gräns för vad hon 
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eller han tål. Med detta förstås att var och en utifrån sina personliga förutsättningar kan verka 
och prestera upp till en viss gräns; sedan tar det stopp, mer eller mindre abrupt (Ekstam, 
Löfqvist, Olsson-Nordgren, Stenqvist och Sturesson, 2001 s.24).  
 
Maslach (1985) menar att utmattningssyndrom orsakas av kronisk stress och har tre olika 
dimensioner: 
  

1. Den första är en fysisk och känslomässig utmattning som för med sig kognitiva 
störningar vilka påverkar vårt sätt och vår förmåga att tänka och minnas. De kognitiva 
störningarna kan bestå i minnesluckor och svårigheter att fatta beslut.  

2. Den andra är cynism inför arbetet och människor i omgivningen. Man är allmänt 
fientlig och negativ. Denna attityd kan vara mycket svår att ändra.  

3. Den tredje är ineffektivitet. Man är negativ till sin egen arbetsinsats och tycker inte att 
man utför sina uppgifter på ett bra sätt. I det här stadiet är risken stor för depression 
samt psykisk och fysisk ohälsa.  

Motsatsen till de tre dimensionerna är energi, engagemang och effektivitet (Lundberg & 
Wentz, 2001 s.140).  

3.2.2 Känslostyrda reaktioner   

Det som ofta glöms i diskussionen om stressreaktioner är att arbetet med att återställa 
balansen bara i en liten grad påverkar kroppen, medan storhjärnan arbetar för fullt med att 
lösa problemen. Upprepad stress får konsekvenser för hjärnans funktioner (Perski, 2002 s.37). 
Agneta Sandström (2010) har forskat på vilka hjärnskador utbrändhet kan orsaka. "Vi gjorde 
ett bildminnestest som gick ut på att kopiera komplexa bilder ur minnet. Resultaten blev 
fruktansvärt dåliga och det tyder på att hjärnans frontlob inte fungerar som den ska. Genom 
att scanna kvinnornas hjärnor med magnetkameror i samband med övningarna kunde hon till 
slut konstatera att kvinnorna hade en tydligt nedsatt funktion i pannloberna jämfört med friska 
människor, samt en förändring i hur deras hjärnor utsöndrar stresshormonet kortisol". 
"Det handlar om verkliga hjärnskador, som det inte finns några bevis för att man kan 
återhämta sig ifrån. Får du en kula i huvudet eller slår huvudet i en tall, kan du få beständiga 
hjärnskador som förändrar din personlighet och det är det ingen som ifrågasätter. Samma sak 
är det med utbrändhet", säger Agneta Sandström, som tror att hennes avhandling kan leda till 
stora förändringar i synen på sjukdomen.  
"Det här är en medicinsk avhandling men den handlar om ett samhällsproblem och om 
utbrändhet får medicinsk status kommer det att förändra allt. Arbetsplatser skulle exempelvis 
tvingas ta större hänsyn till hur hjärnan fungerar och inte bara tänka på fysisk ergonomi. Och 
vi kanske skulle sluta att hylla de som kliver upp i svinottan och jobbar som idioter, eller att 
se lathet som en dödssynd" (Sandström, 2011. 21 feb). 
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3.2.3 Sömnstörningar 

Det som kallas utbrändhet uppkommer troligen efter upprepade utmattningar utan tillräcklig 
återhämtning däremellan. Kortisol är det bakomliggande hormonet. I hjärnan och 
nervsystemet fungerar det som en signalsubstans. Kortisol är viktigt för ämnesomsättningen, 
vätskebalansen och stressreaktioner och är det hormon som det tar längst tid att få ner till 
normal nivå. Höga halter är skadliga, särskilt för hjärnan, eftersom kortisol leder till fria 
syreradikaler, ett tillstånd som kallas oxidativ stress och som är mycket skadliga för våra 
vävnader. En effektiv antidot mot kortisol är melatonin, sömnhormonet som bildas av 
tallkottkörteln när vi sover. Trötta individer som är på väg mot ett tillstånd av utbrändhet 
sover dåligt och minskar därmed sin melatoninproduktion. Ett annat skyddssystem i kroppen 
som motverkar kortisol är oxytocin, det stiger vid beröring, värme och kramar. 
Vid en långvarig stress förefaller det som ytterligare en effekt av kortisol måste beaktas. 
Kroppen uppfattar att den under mycket lång tid utsatts för krav på energimobiliseringen. Du 
ska orka, du ska orka, du ska orka. För att klara kraven prioriterar kroppen då ner reparation 
och uppbyggnad av inre organ, nybildning av celler och uppbyggnad av energiförråd, d.v.s. 
hela den funktion som vi kallar anabolismen slås av. Som ett led i detta ser det ut som om 
kortisolet ”gör slut” på sig själv. Från att i början av den intensiva stressfasen ha varit ett 
överskottsproblem som kroppen måste bekämpa med bland annat melatonin och oxytocin blir 
det efter långvarig överansträngning ett underskottsproblem. Effekten på kroppen blir en 
trötthet som inte går att sova bort (Miller, 2003 s.50, 52, 53). 
 
3.2.4  Trötthet  

Många har olika grader av trötthet som inte försvinner med vila. Man kan känna sig totalt 
utslagen och väldigt trött efter bara några timmars aktivitet. Tröttheten är det vanligaste 
medicinska symtomet och den är ofta förknippad med ett sjukdomstillstånd i kroppen. I det 
här fallet är tröttheten övermäktig, som om energikällan är helt släckt. Många uttrycker en 
upplevelse av att alla energiresurser är förbrukade, det finns inget mer att ta av. Påtagliga 
sömnsvårigheter är också vanliga med orolig sömn, man vaknar tidigt och kan inte somna om, 
eller så har man ett omåttligt sömnbehov. Man kan också ha problem med tidigt 
uppvaknande, efter en eller två timmar kan man vara helt vaken (Perski, 2002 s.96). 

 
3.2.5 Kognitiva problem 

Personer som drabbats av stressammanbrott har, förutom symtom som kan komma från 
hjärtat, musklerna, magen eller immunförsvaret, två problemområden som berör de flesta. 
Dels upplevelsen av en utmattning som inte går att vila bort, dels en rad kognitiva 
begränsningar, som ofta upplevs väldigt hämmande (Perski, 2002 s.91). 

Hippocampus ingår liksom amygdala i det limbiska systemet och är mycket mottaglig för 
kortisol. Hippocampus är en formation i hjärnan som reglerar det verbala minnet och är 
särskilt viktigt för minne av sammanhang samt tid och plats för händelser som har en stark 
känslomässig laddning. Hippocampus påverkas i stor utsträckning när kortisol utsöndras 
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under stress. Blir koncentrationerna för höga under längre perioder kan hippocampus skadas.  
Den direkta effekten av begränsningar eller skador i hippocampus är störningar i 
minnesfunktionen, faktahantering, korttidsminnet, orienteringen i tid och rum och förmågan 
att bygga upp mönster av olika händelser. En person med sådana försämringar i minnet kan 
glömma vad han eller hon gjorde igår, vem han eller hon träffade och när detta skedde, och 
hamna i än mer stressade situationer. På så sätt startar en ond cirkel för den redan drabbade 
(Lundberg & Wentz, 2004 s.51). 

De flesta med utmattningssyndrom lider av mer eller mindre allvarliga kognitiva störningar, 
dvs. en markant nedsättning av förnuftsfunktionen. Problemet kan vara en allvarlig störning i 
minnesfunktionen. Man har svårt att lägga saker på minnet, man har svårt att komma åt sina 
grundkunskaper och faktaminnet är rubbat. Man har allvarliga koncentrationssvårigheter som 
gör det omöjligt att läsa en längre artikel eller en bok. Det finns också påtagliga svårigheter 
med att dela sin uppmärksamhet mellan olika saker, man blir lätt störd om flera saker händer 
samtidigt. Många patienter upplever överkänslighet i olika sinnen. Somliga blir känsliga för 
ljud eller ljus eller får perceptionsstörningar med tunnelseende. En del personer klagar över 
svårigheter att följa tankebanor och får problem med sin inre dialog. Man tappar plötsligt ord 
eller utryck. Allt detta gör att man blir otroligt stresskänslig och samtidigt oförmögen att 
genomföra komplicerade kognitiva uppgifter. De drabbade kan uppleva dessa kognitiva 
begränsningar som oerhört skrämmande. Man skäms över dem och försöker dölja dem i det 
längsta, både för omgivningen och för sig själv (Perski, 2002 s.92. 93). 

3.2.6  Kroppsliga problem 

Det kan också vara påtagliga störningar i kroppens fysiologiska reglering, både när det gäller 
funktioner som styrs av det autonoma nervsystemet och sådana som styrs av det perifera, 
somatomotoriska nervsystemet som har kontakt med muskler som vi vanligen kan kontrollera 
väl. Man kan få symtom från nästan alla inre organ. Från hjärt – kärlsystemet kan man 
uppleva hjärtklappning, extra hjärtslag, för snabb eller långsam puls. Väldiga pendlingar i 
blodtrycket förekommer, liksom diarré, förstoppning, smärta från mag-tarm-kanalen, 
svårigheter med andningen, ont i bröstet, hudproblem eller plötsliga herpesvirusutslag. Även 
smärttillstånd kan vara tecken på autonoma nervsystemets dysregulation (Perski, 2002 s.97). 

 

3.3 BAKOMLIGGANDE ORSAKER  

Det finns olika antaganden om vad som ligger bakom då en del individer drabbas av 
utmattningssyndrom i samband med att de utsätts för kronisk stress medan andra inte tycks 
göra det. En del menar att det är helt och hållet arbetsrelaterade faktorer som är avgörande för 
om en person ska insjukna eller inte (Maslach, 1985). Andra är av uppfattningen att det skulle 
ha att göra med samhällets utveckling (Asplund, 1987; Johansson, 2007; Dahlgren & Starrin, 
2004). Ytterligare andra har intresserat sig för sårbarhetsfaktorer hos den enskilda individen 
(Sandström, 2010; Blom, 2011; Sastre-Kjörling, 2010). Författarna till denna studie har valt 
att belysa orsaken bakom utmattningssyndrom genom alla tre perspektiv.  
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3.3.1 Arbetsrelaterade faktorer 

Psykologiprofessor Christina Maslachs betonar att utbränning hör ihop med den sociala 
interaktionen sammanhängande med känslobortfall eller känslostopp. Hon hävdar att de som 
befinner sig i riskzonen för att bli utbrända är de som på ett eller annat sätt arbetar med 
människor och ger bl.a. exempel som socialarbetare, sjuksköterskor, kuratorer och 
psykoterapeuter samt andra arbeten som innefattade vård, omsorg eller behandling. Enligt 
Maslach kännetecknas utbrändhet av att individen ingenting känner och därför beter sig 
likgiltigt för sin motpart. 1985 skrev hon att utbrändhet berodde på allmänt oklara 
arbetsuppgifter, att man hyser oenigheter och misshälligheter på arbetsplatsen, på frånvaro av 
positiv feedback på det man gör samt att individen upplever en rollkonflikt i sig själv 
(Maslachs, 1985). 

Upplevda orättvisor på arbetsplatsen kan spela en större roll än själva arbetsbelastningen.  Det 
finns sex faktorer på arbetsplatsen som är inblandade när det handlar om arbetsrelaterad 
utbrändhet och enligt Maslachs (2009) har alla sex lika stor betydelse.  

1 - Arbetsbelastningen 
2 - Känslan av att ha kontroll 
3 - Återkoppling, uppmärksamhet och erkännande 
4 - Den sociala omgivningen på jobbet 
5 - Rättvisa och respekt 
6 - Meningsfulla arbetsuppgifter 
 
Obalans eller underskott på dessa områden kan leda till "job burnout" och omvänt kan balans 
inom vart och ett av områdena förebygga ohälsa (Maslachs, 2009). 

 

3.3.2  Abstraktionen i samhällsutvecklingen 

Johan Asplund skrev 1987 boken: Det sociala livets elementära former. I den ägnar han ett 
par avsnitt åt att analysera fenomenet utbrändhet och kommer med kritiska invändningar och 
ifrågasätter nästa allt som Maslachs skrivit i sin bok. Asplund menar att utbrändhet inte 
kommer sig av att man arbetar för mycket utan beror på den samhälleliga utvecklingen där 
människor har tappat det genuina intresset tidigare generationer hyste för varandra. Han säger 
att utbränning uppstår ur den abstrakta socialiteten, i ett samhälle som tappat förmågan till 
interaktion och förklarar att, det kanske viktigaste draget i den historiska utvecklingen, 
handlar om att människan idag är en abstrakt samhällsvarelse samtidigt som hon är en konkret 
person. Denna dubbelhet hos individen är något som utvecklats i det moderna samhället och 
inte fanns i det förindustriella samhället. Då var alla konkreta personer som hade sina 
uppgifter. Varje möte blev personligt. Relationer utvecklades på en medmänsklig nivå. I 
dagens samhälle lever människor sida vid sida utan att ta notis om varandra, utan att verkligen 
se individen bakom yrkesrollen eller bakom de sysslor personen utför. På så sätt avidentifieras 
människan och börjar också se sig själv utifrån sina roller. Faran med att uppfatta sig själv 
som en rollinnehavare är att människan då övergått från att uppfatta sig som en konkret 



17 
 

person till att se sig själv som en abstrakt samhällsvarelse.  När detta sker befinner man sig i 
riskzonen för utbrändhet. Vill man förhindra utbrändhet, menar Asplund, att alltid handla som 
en konkret person och alltid bemöta andra som konkreta personer och undvika att identifierar 
både sig själv och andra med de roller, sysslor eller problem vi har.  

Han förklarar att den sociala responsiviteten är konkret, inom ramen för konkret socialitet. 
Och abstrakt, inom ramen för abstrakt socialitet.  Det betyder att när man ser individen bakom 
rollen så ger man personen respons på dennes handlingar utifrån att dessa är förankrade i 
individens tankar och känslor. Inom ramen för abstrakt socialitet finns inget utrymme för att 
se individens känslor och mående, bakom dennes handlingar. Asplund menar att idag blir 
känslor till innehållslösa, abstrakta stämningar i den ändamålslösa interaktionen mellan 
människor och att det är denna rena affektivitet som leder till utbränning hos individen. 
Asplund är skeptisk till att det i dagens samhälle är möjligt att undvika utbrändhet och frågar 
hur man skall kunna återge en människa intresset för omvärlden, när detta gått förlorat? 
Abstrakt socialitet kommer antingen fortleva eller också upphör den och slår över i sin 
motsats nämligen asocial responslöshet (Asplund, 1987). 

Karin Johansson menar att diagnosen utbrändhet är en dimridå som döljer en sjuk 
samhällskropp. ”Om umgänget människor emellan blir allt mer abstrakt, den ömsesidiga 
responsen dör och det blir ett mekaniskt umgänge, ja då blir vi offer för trötthet och 
känslobortfall”.  Karin Johansson citerar även Asplund när han uttrycker sin pessimism för 
framtiden: "I ett allt mer abstrakt samhälle får vi räkna med att vissa av oss blir utbrända". Jag 
ser inte lika negativt på framtiden, säger Johansson. I dag finns kunskap om människans 
möjligheter och begränsningar både fysiskt och psykiskt. Det gäller att inse denna sanning 
och försöka handla därefter (Johansson, 2007). 

Lars Dahlgren och Bengt Starrin diskuterar och ger exempel på hur den utveckling som skett 
inom socialtjänsten har skapat en situation där utrymmet för känslor och medkänslor minskat 
och hur detta i sin tur uppfattas som negativt av både klienter och socialsekreterare. De menar 
att förändringen har medfört ett mer professionellt men också kyligare förhållningssätt till 
klienterna. Det förändrade sättet att arbeta har skett till priset av ett minskat engagemang och 
frågan är vad som blir jobbigast på lång sikt - att vara professionell i bemärkelsen effektiv 
eller medkännande. Kan det bli så att denna tendens att vrida perspektivet mot att bry sig mer 
om sig själv och mindre om klienterna i förlängningen drabbar båda parter? Finns risk för 
att ett minskat känsloengagemang kommer att medföra att både klienter och personal mår 
sämre? (Dahlgren & Starrin, 2004). 

3.3.3  Individuella faktorer 

I Agneta Sandström (2010) avhandling: Neurocognitive and endocrine dysfunction in women 
with exhaustion syndrome, studerade hon kvinnor med utmattningssyndrom dels för att se om 
de hade några gemensamma sårbarhetsfaktorer som kunde förklara insjuknandet samt för att 
undersöka om deras sjukdomen lett till någon typ av skador på hjärnan. (Sandström, 2010) 
 
En sak som kvinnorna hade gemensamt var att de hade dåligt minne och svårt att sova. De var 
fruktansvärt trötta och hade svårt att få ihop tankarna. En annan sak var att de alla var 
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högpresterande människor med starkt prestationsinriktade personligheter. De hade högre IQ 
och längre utbildning än den genomsnittliga befolkningen och var oerhört engagerade i sina 
arbeten, samtidigt som de var flitiga och ordentliga både i hem och föreningsliv.  
”En av kvinnorna berättade att hon klev upp 04.30 varje morgon för att stryka sina barns 
kläder, för att de skulle vara fina i skolan. När jag frågade om det verkligen var nödvändigt sa 
hon att hon inte ville känna sig som en slarvmaja”, säger Agneta Sandström som menar att det 
är den sortens konstanta pliktkänsla, kombinerad med dåligt samvete över de plikter som inte 
hinns med, som är symptomatiskt för de människor som till slut går in i väggen. Agneta 
Sandström genomförde en rad neurologiska tester på kvinnorna. Först sådana där de kunde 
förlita sig på tidigare kunskaper och dessa klarade de med mycket goda resultat. Men när det 
handlade om koncentration, planering och arbetsminne i en pågående situation blev resultaten 
desto sämre. 
 
Sandströms patientgrupp utmärkte sig genom att vara ängsliga och pessimistiska med låg 
självkänsla, vilket är vanligt vid många psykiatriska åkommor. Det som utmärkte individerna 
i den här patientgruppen var att de var ihärdiga, ambitiösa och pedantiska personer. Detta att 
vara ambitiös, ordentlig och överpresterande föreföll också ha ökat med 
utmattningssyndromet.  Avhandlingen visade också att människor med utmattningssyndrom 
har försämrad minnes- och uppmärksamhetsförmåga samt nedsatt hjärnaktivitet i delar av 
pannloberna. Sammanfattningsvis tyder studierna på att det finns ett samband mellan 
personlighet, den generella hälsan, kognitiv förmåga och neuroendokrin dysfunktion vid 
utmattningssyndrom. De kognitiva problem som avspeglar sig i testprestationer avspeglas 
också i ett annorlunda aktivitetsmönster i hjärnan hos dessa patienter (Sandström, 2010). 
 
Victoria Blom skrev 2011 sin doktorsavhandling: Striving for self-esteem, conceptualization 
and role in burnout, där hon menar att förklaringar till utbrändhet kan delas in i samhälleliga, 
arbetsrelaterade och individuella nivåer. Fokus i hennes avhandling ligger på individnivå 
ifråga om självkänsla och interaktioner utifrån arbetssammanhang. Det som hennes studie 
visar på är att människor av personlighetstyp A, de som lever utifrån villkorad självkänsla 
eller så att säga prestationsbaserad självkänsla är mer sårbara för utbrändhet än andra (Blom, 
2011).  Ekstam (2001) förklarar att människor har olika benägenhet att stressa och påverkas 
olika av stressrelaterade situationer och att man kan söka grunden till detta dels i vår 
genetiska bakgrund och dels i våra livserfarenheter.  
 
3.3.3.1 Prestations- och tävlingsmänniskor 

Människor som är starkt prestations- och tävlingsinriktade, kallar Perski (2002) för: Typ A. 
De sätter upp många måsten i sitt liv och uppfattas av omgivningen som otåliga och ständigt 
aktiva och sysselsatta. En bråttom- och tävlingsmänniska med ständig känsla av tidsbrist. Hög 
prestationsbaserad självkänsla tyder på att man kan bli mycket stresskänslig, speciellt i 
situationer då det inte går bra. Istället för att backa ur, anstränger de sig mer, med stor risk för 
att köra slut på sina resurser och knäckas av påfrestningarna. Människor med dessa 
karaktärsdrag är stresskänsliga och lätt för att drabbas av utmattningssyndrom (Perski, 2002). 
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3.3.3.2 Pessimistiska och oroliga människor  

De personer som ofta känner irritation, oro, dysterhet, pessimism, upplever sig ha dåligt 
socialt stöd och upplever en låg grad av välbefinnande, kallar Perski (2002) för: Typ D. 
Kombinationen av en negativ livssyn och social hämning var vanligast hos personer som 
visade tecken på obalans mellan kroppens aktiverande och återställande krafter (Perski, 
2002). Denna grupp blev därför också väldigt stresskänslig med tendens till att lättare 
utveckla utmattningssyndrom.  

3.3.3.3 Medberoendepersonligheter 

Maria Sastre-Kjörling gjorde 2010 en studie om kopplingen mellan att vara codependency 
och bli utbränd. Co-dependency är det engelska begreppet för medberoende. Medberoende 
betyder att man tillfredsställer andras behov före sina egna, blir så fokuserad på att lösa andras 
problem att man glömmer bort sig själv, att man har ett starkt kontrollbehov och gärna vill 
styra och påverka andra människor, samt att man har svårt att känna och uttrycka sina egna 
känslor och låter sitt eget mående styras av hur andra mår. Sastre-Kjörlings studie visar på att 
människor med dessa egenskaper i större grad drabbas av utmattningssyndrom än människor 
som inte hade lika starka medberoendetendenser (Sastre-Kjörling, 2010).   

4 RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas resultatet från intervjuerna. Redovisningen har ett tematiserat upplägg 
som utgår ifrån att besvara frågeställningarna i denna undersökning. Det finns citat från 
intervjupersonerna medtaget under varje enskild rubrik. 

4.1 SYMPTOM 

Gemensamt för de socialsekreterare som deltagit i denna studie är att de alla fått symptom 
som visat sig i sömnproblem, kronisk trötthet, minnesstörningar och 
koncentrationssvårigheter.  

Jag kunde ju inte sova heller, så började det, hade väldigt svårt att somna... var trött och 
svårt att återhämta mig under helgen. 

Från början av sjukskrivningen sov jag mycket. Jag klarade ingenting. Att diska var som att 
försöka bestiga Mount Everest. Jag hade en ambition per dag och det var att sätta på mig 
linserna och sminka mig. Då tänkte jag att nu har jag gjort mitt bästa.  

"Jag var så ofokuserad att det jag tog mig för inte blev roligt... Jag visste inte vilken dag det 
var, trodde det var fredag på tisdag och tisdag på fredag. Jag visste inte om jag ringt ett 
samtal eller inte, inte om jag ätit lunch eller inte".  
 
Intervjupersonerna har också uppvisat fysiska symptom till följd av utmattningssyndrom, en 
del lika och en del olika. 
 

Det började med förkylningar, fick ofta feber, blev ofta sjuk, det brukar jag inte vara. 
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Jag fick starka fysiska symtom, ansiktet började domna bort. Jag hade ingen känsel efter 
arbetsdagarna, kände inte kinder eller haka. De kraftigaste symtomen med domningar var tre 
månader innan jag blev sjuk. När jag tappade känseln i fötterna, gick jag på toaletten och 
spolade varmvatten på dem så jag kunde jobba vidare. Jag hade högt blodtryck i ett halvår. 

När jag hamnade i en stressig situation, vad som helst, började det bara att snurra... fick jag 
sådan där yrsel och tillslut kräktes jag. 

Jag vaknade med hjärtklappning. Då blev jag rädd och tänkte: Håller jag på slita ut mitt 
hjärta? Ska jag verkligen dö på det här jobbet. 

Jag fick hjärtrusningar, tappade hår, kunde inte sova.  
 
4.2 KONSEKVENSER  

De konsekvenser som är genomgående hos intervjupersonerna är att de upplever minnes- och 
koncentrationssvårigheter, trötthet och låg uthållighet, att de är stresskänsliga, har 
sömnproblem och att deras självförtroende försämrats.  

Jag har fortfarande svårigheter med att ta in information. Jag tycker att jag blivit dummare. 
Jag förstår inte enklare resonemang. Mina svårigheter att minnas saker hoppas jag förstås är 
temporärt, även om jag har hört att det kan få ganska långtgående konsekvenser. Jag orkar 
inte lika mycket. Jag jobbar bara fyra timmar men när jag kommer hem är jag trött och 
behöver sova. Jag har fått omvärdera hela mig själv och vad jag klarar av och inte. Att jag 
inte klarade av mitt jobb var jättesvårt att hantera. Det kändes som ett personligt nederlag att 
bli sjukskriven. Det har satt sig på självförtroendet. Men jag vill tro att det kommer att bli 
bättre i och med att jag får lära mig nya saker och gå nya vägar.  

4.3 ARBETSRELATERADE FAKTORER 

Det arbetsrelaterade faktorer som alla intervjupersoner anser vara del i deras 
sjukdomsutveckling är den höga arbetsbelastningen. De har också alla upplevt känslan av 
kontrollförlust. Vidare är de eniga i att de saknat stöd och förståelse från sina chefer, för den 
situation de befunnit sig i.  

På socialtjänsten hade jag mellan 40-50 ärenden. Tidspressen var inte problemet. Jag jobbar 
effektivare med en deadline. men jag hade gjort ett bättre jobb om jag haft färre ärenden. 

Jag kände inte att jag hade kontroll över förändringarna i organisationen. 

Jag var ju utmattad innan jag blev sjukskriven, men då fanns ingen förståelse. 

Bemötandet från cheferna var inte bra. De förstod ingenting heller. Det var som att det här 
aldrig hade hänt på arbetsplatsen tidigare.  

Det var som att kliva in i en stormvind direkt, man hann inte reflektera så mycket, det var 
skarpt läge från dag ett...hundra bollar i luften direkt. 
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4.4 SOCIALTJÄNSTENS EFFEKTIVISERING  

Intervjupersonerna har många åsikter om socialtjänstens organisation och uttrycker en 
uppgivenhet i att de inte blir sedda och hörda som individer. De upplever att beslut fattas 
ovanför deras huvuden att ledningen inte tar hänsyn till hur förändringarna påverkar 
personalen. De ställer sig kritisk till den undermåliga inskolning som nya socialsekreterare får 
och menar att den utveckling som skett inom socialtjänsten medfört att socialsekreterarna 
varit tvungna att anamma ett annat förhållningssätt gentemot klienterna. 

Det som påverkat mig mest negativt har varit ledningen och organisationen. Frustrationen 
över den stora omorganisationen som gjordes för knappt två år sedan. Jag tycker personalen 
har uttryckt hur vi vill ha det, vad man ser för risker... och så har man en ledning som bara 
kör över en oavsett vad man säger. Cheferna tar inte vår kritik på allvar. Oavsett vad vi säger 
spelar det ingen roll. De gör som dom vill ändå. Jag får ingen känsla av att de faktiskt för vår 
talan vidare. Det här med medbestämmande är bara ett spel för gallerierna.  

Personalvården är bedrövlig. Det här förebyggande... jag tänker att man inte har kunskap. 
Många som är nya får en bunt med ärenden och blir hänvisad till ärendehandledaren. De får 
ingen inskolning. Det fick jag. Men idag blir nya socialsekreterare huvudhandläggare för 
komplexa ärenden som handlar om jättesvåra saker. Jag tycker inte man ska ha det som ny, 
när man bara har jobbat i fem månader. Det är inte rimligt. 

Jag minns att jag tänkte: -Hur fasen kan dom bilda sig en uppfattning om behoven efter att 
bara ha träffat klinterna två, tre gånger... ända tills - ja, man var tvungen att effektivisera för 
att hinna med. Det här med att bygga relation till klienten finns inte tid till utan det är: -Okej, 
vi träffas tre gånger och det får räcka.  

4.5 INDIVIDUELLA EGENSKAPER 

De personliga karaktärsdrag som socialsekreterarna i den här studien har gemensamt är att de 
alla är ambitiösa, kreativa, ansvarsfulla, lösningsfokuserade, omhändertagande och brinner för 
att hjälpa andra människor. De har också egenskaper av att vilja ha kontroll, har svårt att be 
andra om hjälp och tycker om att känna sig betydelsefulla och viktiga för andra människor. 
Självkänslan är i stor grad kopplad till deras prestationer. 

Jag är väldigt omhändertagande och hjälpsam. Bryr mig för mycket om vad andra tycker och 
känner. Vad jag själv känner och vill är inte så viktigt, så länge mina nära och kära har det 
bra. Jag har låg självkänsla. Mår bättre när jag får känna mig behövd. 

Gillar att ha struktur, lite organisatör, gillar att lära upp nya medarbetare. Mitt jobb är 
viktigt. Har lätt att vilja för mycket.  

Ordning och reda och saker på sin plats.. Vill gärna ha kontroll på det som händer, även när 
man inte riktigt kan kontrollera tyvärr - både arbetsmässigt och privat.   

Jag är plikttrogen och ställer krav på mig själv. Jag tycker det speglar sig i ens prestationer.   
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Jag läste om socionomprogrammet och tyckte att dom egenskaper en socionom bör ha 
passade bra in på mig. Jag är lite av en hönsmamma som talar om vad som är rätt och fel. 
Man kan lita på mig, törs anförtro sig till mig...  är rätt ambitiös...man vill göra bra ifrån sig. 
När jag ställs inför nya utmaningar, så fixar jag det på något sätt. Jag har svårt att be om 
hjälp. Tycker att jag borde klara av allting själv. 

 

5 ANALYS 

Materialet från intervjuerna har studerats utifrån en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011). 
Analysen är upplagd utifrån att jämföra svaren från intervjuerna med den datainsamling som 
återgetts under rubrikgrupp 4 - Bakgrund och Tidigare forskning. Vidare sammanställer 
författarna i detta avsnitt det empiriska materialet i underkategorier med rubriker som fångar 
in de meningsbärande enheter som skall lyftas fram i studien (Graneheim & Lundman, 2003). 
Avsnittet avslutas med de slutsatser författarna kunnat dra utifrån resultat och analys.    

5.1 SYMPTOM  

Sjukdomsutvecklingen brukar börja med en oförklarlig fysisk trötthet, sedan kommer den 
intellektuella tröttheten då man glömmer vad man ska göra. Den sociala tröttheten handlar om 
att man inte orkar upprätthålla det umgänge man har på fritiden. Sedan kommer 
beteendeförändringar där man tappar tålamod, kan bli arrogant och cynisk. Känslor av 
besvikelse, att livet är meningslöst dominerar innan det slutliga sammanbrottet, då man ger 
upp och förlamas av trötthet eller av en inre tomhetskänsla (Ekstam m.fl., 2001).  
 
När intervjupersonerna beskriver sjukdomsförloppet stämmer det väl överens med hur Ekstam 
(2001) beskriver det. Socialsekreterarna i denna studie har alla uppvisat symptom som: 
extrem trötthet, sömnrubbningar, ångest, minnesluckor och koncentrationssvårigheter och hur 
graden av trötthet/utmattning ökat ju längre sjukdomsförloppet fortskridit. 
 
Ju mer högen med ogjorda arbetsuppgifter växte, ju mer otillräcklig och maktlös kände jag 
mig. Mina tankar kapades mitt i när jag höll på med något. Allt tog så  lång tid.  

Jag var så ofokuserad... visste inte vilken dag det var... visste inte om jag ringt ett samtal eller 
inte. Jag orkade inte träna. Jag klarade inte av att upprätthålla livet på sidan av jobbet som 
jag behövde som motvikt. Jag träffade inte kompisar, slutade med sånt som annars gett mig 
energi.  

Allting blev jobbigt. Klienterna blev jobbiga. Det var en varningsklocka. Jag ska ju finnas för 
dem... Det jag har känt är att jag inte vill jobba med klienter överhuvudtaget. De har ju bara 
gett mig rysningar.  

Mycket ont i huvudet. Sömnen funkade inte alls. Tappade ord. Sämre minne. Svårt att 
koncentrera sig. När jag kom hem från jobbet låg jag i soffan. Det riktigt pulserade. Jag 
orkade aldrig göra något annat. Blev mer isolerad. Orkade inte vara social, inte se på tv. 
Hjärnan orkade inte.  
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Jag glömde bort vart jag parkerat bilen, glömde bankkortet i automaten och jag som har ett 
otroligt kontrollbehov, det skulle aldrig hända mig. Jag glömde bort utvecklingssamtal på 
förskolan. 

5.2  KONSEKVENSER 

Agneta Sandströms forskning visar att utmattningssyndrom inte bara går att diagnostisera, 
utan även att det kan ge direkta och mätbara hjärnskador, med bestående men som följd. Hon 
genomförde en rad neurologiska tester på kvinnorna. Först sådana där de kunde förlita sig på 
tidigare kunskaper och dessa klarade de med mycket goda resultat. Men när det handlade om 
koncentration, planering och arbetsminne i en pågående situation blev resultaten desto sämre. 

Genom att scanna kvinnornas hjärnor med magnetkameror i samband med övningarna kunde 
hon till slut konstatera att kvinnorna hade en tydligt nedsatt funktion i pannloberna jämfört 
med friska människor, samt en förändring i hur deras hjärnor utsöndrar stresshormonet 
kortisol. Det handlar om verkliga hjärnskador, som det inte finns några bevis för att man kan 
återhämta sig ifrån (Sandström, 2011).  

Konsekvenser som är genomgående för våra intervjupersoner är minnes- och 
koncentrationssvårigheter, trötthet och låg uthållighet, stresskänslighet och sömnproblem 
samt försämrat självförtroende. 

Jag har fortfarande svårigheter att ta in information. Jag upplever att jag blivit dummare. Att 
jag blivit trög. Jag fattar inte hur jag klarat av en universitetsutbildning. Jag förstår ju inte 
enklare resonemang... Det har satt sig på självförtroendet. Jag har velat tro att jag klarar av 
saker. Jag har fått omvärdera mig själv. Sedan är jag ju trött. Jobbar bara fyra timmar men 
när jag kommer hem är jag trött och behöver sova.   

Jag har inte fått några bestående men. Jag har fortfarande problem med sömnen och blir 
väldigt lätt stressad. Jag ser det som en riskfaktor att jag varit sjukskriven, att jag blir mer 
skör mot andra saker som kan komma senare i livet. Jag är rädd för att de ska hända igen och 
att jag då inte kommer att kunna ta mig ur situationen.  

Jag har fortfarande svårt att komma ihåg saker, svårt att läsa, minsta ljud runtomkring då 
kan jag inte fokusera. Jag kan vid stressituationer få blockeringar t.ex.:  -Hur får jag igång 
telefonen? Det här med att fatta beslut har jag tappat helt, jag har jättesvårt att ta beslut, 
även om småsaker. Tidigare ville jag ha allt klart i god tid. 

Jag kan fortfarande inte titta på tv, jag kan bara se korta stunder, jag blir så otroligt trött, det 
är som om det går för fort för min hjärna. En timme kan jag se utan att det blir något, men 
sätter jag mig och ser en tretimmarsgrej, det går inte, jag vet att det kostar.   

Då intervjupersonerna i denna studie fortfarande håller på att återhämta sig från sina 
utmattningssyndrom är det oklart om de kommer att få bestående hjärnskador eller inte. Det 
är något som bara tiden kan utvisa.  
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5.3   ARBETSRELATERADE FAKTORER 
 
Enligt Marslach (2009) är det inte bara själva arbetsbelastningen som spelar roll när någon 
utvecklar utmattningssyndrom. Hon menar att upplevda orättvisor på arbetsplatsen kan till 
och med kan ha större betydelse liksom känslan av att ha kontroll, vilken typ av feedback och 
erkännande man får, samt hur man trivs med chef och arbetskamrater och slutligen om man 
finner sina arbetsuppgifter meningsfulla eller inte.  
 
Genom att sammanställa intervjupersonernas svar under rubriker med olika arbetsrelaterade 
teman (Graneheim & Lundman, 2003) har författarna kunnat se vilka faktorer som är 
gemensamma för socialsekreterarna i den här studien.  
 
5.3.1 Arbetsbelastningen 

Att arbetsbelastningen anses som en av de viktigaste faktorerna då socialsekreterare insjuknar 
i utmattningssyndrom framkommer i denna studie då alla fem intervjupersoner uppger att det 
vore önskvärt att halvera ärendemängden om arbetsbördan ska bli rimlig.  

På socialtjänsten hade jag mellan 40-50 ärende. Tidspressen var inte problemet. Jag jobbar 
effektivare med en deadline. Men jag hade gjort ett bättre jobb om jag haft färre ärenden. 

Efter två dagar fick jag mina första ärenden. Jag fick en mjukstart. Men jag kommer däremot 
inte ihåg när mjukstarten övergick i hård verklighet. Jag hade för många ärenden. Kände 
aldrig att jag hann göra ett "good-enough-job". Det fanns alltid massor med obesvarade mejl, 
oringda samtal, oskrivna utredningar.    

5.3.2 Överskrider de personliga gränserna  

Varje person har en gräns för hur mycket stress hon eller han tål. Man måste alltså utgå från 
individens personliga förutsättningar och förstå att alla har sin egen gräns för hur mycket de 
kan prestera (Ekstam m.fl., 2001).  

Alla intervjupersoner upplever att den höga arbetsbelastningen skapat en negativ stress som 
fått dem att presterat mer än vad de egentligen klarat av. De beskriver att de arbetat över för 
att försöka "komma i kapp", att de jobbat helger, låtit bli att ta ut semester och levt med jobbet 
24-7 då de inte kunnat släppa tankarna på det, trots att de varit ledig.  

Jag hade gjort en insats som var starkare än vad man borde förvänta sig av mig. För man 
borde inte förvänta sig att jag ska prestera över min förmåga. Men det hade jag gjort.  Jag 
hade gjort av med mer energi än vad jag hade.  

Företagshälsovården sa: Nu måste ni bromsa, ta bort lite arbete så hon får tid att återhämta 
sig, så hon inte blir sjukskriven. Det hjälpte inte. Även efter de här svåra... så la chefen på 
mer jobb. Då gick facket in sa att chefen inte fick göra så, men då var det ju försent... 
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Överstiger man gränsen för vad man kan prestera menar Ekstam (2001) att de tar stopp mer 
eller mindre abrupt, vilket intervjupersonerna i denna studie kunnat bekräfta då de alla 
beskriver hur de nått en gräns där all motivation och drivkraft var borta.  

Jag tror det var droppen för mig. Det var som att sitta i en båt på öppet hav. Jag har tappat 
motorn. Jag har inga åror. Jag vet inte hur jag ska ta mig härifrån. Jag ser inte land. 

5.3.3 Kontrollförlust  

Om man inte upplever sig ha kontroll över sin arbetssituation menar Maslachs (2009) att det 
är en arbetsfaktor som kan leda till utbändhet. Bland intervjupersonerna upplevde alla att de 
saknade kontroll på sin arbetssituation. Denna kontrollförlust kopplades till att de inte hann 
med sina arbetsuppgifter på grund av det höga ärendeantalet men också till att de inte 
upplevde att chefer och ledning lyssnade på deras åsikter eller tog hänsyn till deras önskemål.    

Ju mer högen med ogjorda arbetsuppgifter växte, ju mer klienterna ryckte i mig så kvävdes 
jag mer och mer. Känslan av att inte räcka till, känslan av att inte klara av mitt jobb, att det 
bara faller och inte kunna göra något åt det. Jag kände mig så maktlös. Det blev mer och mer 
ohanterligt. Jag tappade lusten att gå till jobbet ungefär ett år innan jag blev sjukskriven. 

Det som påverkat mig mest negativt tror jag faktiskt har varit ledningen och organisationen. 
Man har tillsatt arbetsgrupper som ska få vara med och tycka till. Och så har man varit med, 
engagerat sig och ägnat åtskilliga timmar till det. Sedan spelar det ingen roll, för dom gör 
ändå som dom vill. Så varför försöker dom få oss att tro att vi har någon form av 
medbestämmande när dom ändå gör som dom vill. Jag upplever att våra chefer stryker sina 
chefer medhårs och försöker att vara duktiga och till lags. Jag fattar väl att de är klämda 
uppifrån. Men jag känner inte att de backar upp oss. 

5.3.4 Trivsel och gemenskap 

Marslachs (2009) menar att den sociala omgivningen på jobbet har stor betydelse för om man 
insjuknar i utmattningssyndrom eller inte. Har man bra gemenskap och trivs med sina 
kollegor tjänar det som friskfaktorer. Det som var slående lika hos våra respondenter var att 
de alla trivdes mycket bra med sina kollegor och medarbetare. 
 
Det som var bra var faktiskt kollegorna...jag har kunnat bolla och uttryckt min frustration. 
Trots att merparten av alla kollegor är stressade och svettiga över allt de har att göra, har de 
orkat räcka ut en hand och frågat: Men du, kan jag hjälpa dig med något.... den stora sorgen 
är att jag inte ska tillbaka till personalgruppen.  
 
Jag tycker jag har stöd från kollegor, men sen kan jag se de som inte… jag kanske var 
likadan själv, för jag förstod ju inte vad andra äldre kollegor råkade ut för när jag började. 
Jag kan ju se de som pratar om att de aldrig har känt av sådant där och jag ser ju att de visar 
massa tecken som är förstadiet till "smällen". 
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5.3.5  Feedback 

Utifrån Maslachs (2009) så är återkoppling, uppmärksamhet och erkännande friskfaktorer 
som bidrar till att individen inte insjuknar i utmattningssyndrom. Om man däremot upplever 
en avsaknad av feedback på det jobb man utför menar Marslachs (2009) att det kan bidra till 
att man utvecklar utmattningssyndrom.  
 
Tre av fem respondenter saknade feedback från chefer och ledningen. Alla fem tyckte 
däremot att de fick uppmuntran och stöd från sina kollegor.  
 
Jag har fått mycket positiv feedback från kollegorna. Men jag fick sällan eller aldrig vare sig 
positiv eller negativ feedback av min chef på det jobb jag utförde.  
 
5.3.6 Orättvisor och respektlöshet 

Maslachs (2009) menar att ett orättvist eller respektlöst bemötande på arbetsplatsen från 
chefer eller andra är faktorer som påverkar att man lättare insjuknar i utmattningssyndrom.  
 
Socialsekreterarna i den här studien ansåg alla att de var underbetalda, men de flesta tyckte att 
lönesättningen var lika illa för alla. Endast två ansåg att lönesättningen var orättvist fördelad 
och en kände sig respektlöst bemött av sin chef. 
 
Jag kände mig inte respekterad... När min chef frågade... fick jag säga: -Nej, det är inte klart. 
Då blev hon fruktansvärt arg... -Du har fått speciellt avsatt tid för att hinna klart det här... 
blivit befriad från nya ärenden... Dina kollegor har fått slita hårt för att du skulle få den här 
möjligheten. Hon gav mig jättemycket skuldkänslor... Jag klarade inte av att säga till henne 
att jag tyckte att hon var orimlig. Utan jag bara svalde det där. 
  
5.3.7  Meningsfullhet 

Något som Maslachs (2009) vidhåller som en viktig friskhetsfaktor är om de anställda känner 
att deras arbete känns meningsfullt och viktigt. Hon menar att de människor som inte kan 
känna att arbetsuppgifterna är stimulerande eller de som inte ser någon möjlighet att utvecklas 
i sitt arbete, löper större risk för att insjukna i utmattningssyndrom.  
Flera av våra respondenter lovordade sitt arbete och uppgav att de kändes roligt och 
meningsfullt. De drevs av en lust att få hjälpa till att göra förändringar och att kunna hjälpa 
utsatta människor. Alla kunde också se att de fanns en karriär om de var intresserad av att 
klättra uppåt i organisationen. Det var först när de insjuknade som arbetsglädjen försvann och 
drivmotorn stannade.  
 
Egentligen tycker jag att det är världens roligaste jobb, om man har förutsättningarna för det. 
Jag var stolt över att vara socialsekreterare. Jag kände verkligen att det jobb jag utförde var 
viktigt och betydelsefullt. Men jag tappade arbetslusten. Allting blev jobbigt. På slutet när jag 
tänkte på mitt arbete kände jag mig ofta nedtyngd och undrade varför jag fortfarande var 
kvar. 
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Det kändes bra att få göra skillnad, att vi faktiskt gör det inom socialtjänsten, även om det 
inte alltid känns, också det här att få möta människor i kris är ju spännande och intressant. 
Utmaningen tyckte jag också om, det här att jobba i motvind, som kurator kanske du har 
träffat personer som har sökt upp dig, här är det mer utmaningen att jag ska skapa en 
relation till dig, fast du egentligen inte vill ha med mig att göra.   

 
5.3.8 Chefstöd   

Alla upplevde att det tog för lång tid, upp emot ett år, innan deras chef tog deras problem på 
allvar och ordnade med någon form av avlastning och hjälp. Alla hade önskat att deras chefer 
lyssnat och uppmärksammat deras mående redan från början när de signalerade att de inte 
orkade med.  
 
Det känns som att det primära för min chef är att socialsekreterarna får arbetet gjort och inte 
släpar efter, hur de än mår. Hon var fruktansvärt oberäknelig. Ena stunden var hon 
förstående och i nästa la hon skuldkänslor på mig genom att säga: Du har inte gjort ditt jobb. 
Dina kollegor har fått slita hårt för din skull. Empati och medmänsklighet är inte min chefs 
starka sida. 

Sen kan jag märka en skillnad. Jag var ju utmattad innan jag blev sjukskriven, men då fanns 
ingen förståelse. Man prackade på uppgifter. Men från att jag blev sjukskriven blev det en 
förändring och då fick man ju hjälp som man kanske skulle ha behövt innan. Det tycker jag är 
tråkigt, att man måste bli så utkörd, det tar ju sån tid och man är dränerad på all kraft. 

5.3.9 Organisationen 

När de fem intervjupersonerna berättar om hur de ser på socialtjänstens organisation är de 
samstämmiga om att det stora problemet ligger i organisationen och i ledningsgruppen. Det 
känner inte att organisationen och ledningen stöttar dem och upplever ofta att de blir 
motarbetade, att de inte har ledningen och politikerna på sin sida.  

Det som påverkat mig mest negativt har varit ledningen och organisationen. Frustrationen 
över den stora omorganisationen som gjordes för knappt två år sedan. Jag tycker att 
personalen har uttryckt hur vi vill ha det. Man uttrycker vad man ser för risker. Cheferna tar 
inte vår kritik eller det vi lyfter upp som problem, på allvar. Jag får ingen känsla av att de 
faktiskt för vår talan vidare. Det här med medbestämmande är bara ett spel för gallerierna.  

Jag tror inte att det handlar om dåligt ledarskap snarare att enhetscheferna själva arbetar 
under väldigt ansträngda förhållanden. 

Jag har fått tampas mycket det här med politikerna, att inte känna att man har dem i ryggen, 
man kämpar och tragglar, försöker få ett barn placerat, för att man känner att det är enda 
lösningen, och så får man stopp från dem, man blir ju inte betrodd riktigt, man blir ifrågasatt 
i det man gör. Det som inte heller är bra är att socialtjänsten är tuff för alla, så ledningen och 
allting svajar, så man får liksom inte det stödet, det kanske man inte kan kräva för det är lika 
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tufft för dem. Det går inte riktigt att göra ett bra jobb i ett sådant här tufft jobb när man inte 
har stödet. 

5.4 SOCIALTJÄNSTENS EFFEKTIVISERING 

Socialtjänsten är en organisation som står under ständig utveckling och effektivisering som ett 
led i den samhällsutveckling som råder. "Det förändrade sättet att arbeta har skett till priset av 
ett minskat engagemang och frågan är vad som blir jobbigast på sikt - att vara professionell i 
bemärkelsen effektiv eller medkännande? Kan det vara så att denna tendens att vrida 
perspektivet mot att bry sig mer om sig själv och mindre om klienterna i förlängningen 
drabbar båda parter? Finns risk för att ett minskat känslomässigt engagemang kommer att 
medföra att både klienter och personal mår sämre?"(Dahlgren m.fl., 2004). "Ansvaret att 
hantera obalansen mellan krav och resurser har decentraliserats till den enskilde 
socialsekreteraren. När resurserna inte matchar de kvalitetskrav som ställs tvingas 
socialsekreterarna tillämpa strategier som äventyrar deras egen hälsa eller kvaliteten i arbetet" 
(Astvik & Melin, 2013).  
IFO unga i Umeå har stora problem med att behålla och rekrytera personal till 
myndighetsutövning. Arbetsbelastningen är extremt hög och personalen mår dåligt. Åtgärder 
har vidtagits för att förbättra villkoren för de anställda. I ett brev från verksamhetschefen 
Nanna Forsgren redogörs för de åtgärder som tidigare satts in i syfte att minska 
personalomsättningen: Arbetsuppgifterna har omfördelats för att minska arbetsmängden, 
ledarskapet har förstärkts för att öka stödet och satsningar har gjorts på kompetenshöjande 
aktiviteter. Verksamhetschefen tydliggör också i detta brev att ingen av dessa åtgärder förmått 
minska personalomsättningen. Socialsekreterare i denna intervju anser inte att de 
åtgärdsprogram som tidigare satts in lett till någon positiv förändring.  
Omfördelningen av ärenden har inneburit att utredande socialsekreterare lämnar över 
ärendeansvaret i och med att en placering sker till öppenvården. Den som gjort utredningen 
är inte längre ansvar för uppföljning under placeringstiden. Jag kan tycka att det är synd. Det 
var ju den roliga biten i jobbet, att få se att det fungerar och går framåt för klienten. Nu 
kretsar arbetet ännu mer kring utredningar, den del av jobbet som stjäl mest energi.  

De socialsekreterare som deltagit i denna studie arbetar på olika socialtjänster men upplever 
alla liknande problem med arbetsmiljön. Det gör att Umeå Kommun inte kan ses som unik 
utan snarare som modell för hur förhållandena kan se ut även inom andra större socialtjänster 
i landet. Intervjupersonerna var av åsikten att mängden ärenden borde halveras. Alla hade 
önskemål om att kunna ha mer tid till samtal och klientkontakt och mindre tid vid datorn. De 
beskriver hur de anammat det klimat som råder inom socialtjänsten och hur de själva 
förändrats.  

Jag var till en början engagerad i hur det gick för alla mina klienter.. med tiden tappade jag 
orken..  

Jag har inte tid att bygga upp relationer, för jag måste producera och komma fram till ett 
beslut.  
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5.4.1 Skillnaden mellan större och mindre socialtjänster 

Asplund (1987), pratar om skillnaden mellan det förindustriella samhället och det moderna 
samhälle vi lever i idag, som den största orsaken bakom utmattningssyndrom. Han menar att 
utbrändhet uppstår ur den abstrakta socialiteten i ett samhälle som tappat förmågan till 
interaktion och att det viktigaste draget i den historiska utvecklingen handlar om att 
människan i dag är en abstrakt samhällsvarelse samtidigt som hon är en konkret person 
(Asplund, 1987). Tidigare blev varje möte personligt och relationer utvecklades på en 
medmänsklig nivå medan man i dagens samhälle lever sida vid sida utan att se individen 
bakom yrkesrollen eller bakom de problem denne uppvisar. Johansson (2007) menar att då 
umgänget människor emellan blir mer abstrakt och den ömsesidiga responsen dör, då blir vi 
ett offer för trötthet och känslobortfall. Dahlgren & Starrin (2004) diskuterar hur 
socialtjänsten påverkats av den abstraktion som råder i vårt moderna samhälle och den fara de 
ser i att socialsekreterare anammat ett abstrakt förhållningssätt gentemot sina klienter. "Det 
förändrade sättet att arbeta har skett till priset av ett minskat engagemang och frågan är vad 
som blir jobbigast på lång sikt - att vara professionell i bemärkelsen av effektiv eller 
medkännande. Kan det bli så att denna tendens... i förlängningen drabbar båda parter? Finns 
risk för att ett minskat känslomässigt engagemang kommer att medföra att både personal och 
klienter mår sämre?"(Dahlgren & Starrin, 2004).  

Alla socialsekreterare i denna intervju beskriver hur de varit tvungen att förändra sin 
inställning både till hur arbetsuppgifterna ska genomföras samt till hur relationen till 
klienterna och samarbetspartners ska upprättas och se ut. De beskriver hur de från början av 
sin anställning hade en ambition att bygga upp relationer till både klienter och 
samarbetspartners men att de utifrån de arbetsvillkor de jobbade under blev tvungna att 
fokusera på att vara effektiv och producera och att interaktionen uteblev. Intervjupersonernas 
tidigare uppfattning om socialsekreteraryrket överensstämde dåligt med verkligheten. Det har 
skapat viss besvikelse att så mycket av arbetstiden går åt till administrativa uppgifter och så 
lite tid blir över till klientkontakt och till att bygga relationer. De ser också en nackdel med att 
organisationen är så stor och att deras arbetsuppgifter blir så inrutade samt att de alltid är nya 
samarbetspartners inför varje nytt ärende. 

I den här studien har en del socialsekreterare erfarenhet av att tidigare ha arbetat i mindre 
kommuner innan de började jobba i på en större socialtjänst. Under intervjuerna gjorde de 
jämförelser mellan att jobba på större och på mindre enheter. 

Det blev jättestor skillnad. På första stället hade jag fungerat som spindeln i nätet, där fick 
man göra allt. Nu var jag bara en av jättemånga brickor och jobbet blev mer ett hänvisande: 
Det är inte min uppgift, det måste du ta med den personen. På det nya stället är det så stort, 
organisationen är så fyrkantig och huset där jag jobbar är som en ogenomtränglig borg.  
Jobbet blev mer ett hänvisande: Nej, det är inte min uppgift, det måste du ta med den här 
personen. Jobbet blev mer en isolerad del, på det viset. Det krävdes att det fanns ett bra 
samarbete, men i och med att det är så stort, hinner man inte bygga upp det där samarbetet. 
Om man ska ta kontakt med en skola till exempel, ja om jag har tur så har jag haft kontakt 
med samma rektor i två olika ärenden. Men nästan alltid har det varit nya skolor, nya 
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vårdcentraler - alltid nya människor. Så det naturliga samarbetet som fanns på den mindre 
enheten, finns inte här eller jag hann i vart fall aldrig etablera något. 
 
Jag saknade den mer personliga kontakten som jag fick med klienter i den mindre kommunen. 
Där träffade jag mina klienter flera gånger i veckan. De kunde bara ringa på och komma 
förbi. Hade man tid, vilket man nästan alltid hade så träffade man dom.  Jag blev chockad 
när jag kom till det nya stället och började läsa utredningarna. Jag minns att jag tänkte: Hur 
fasen kan dom bilda sig en uppfattning om behoven efter att bara ha träffat klienterna två, tre 
gånger... ända tills, Ja, man var tvungen att effektivisera för att hinna med. Det här med att 
bygga relation finns inte tid till. Utan det är; Okej, vi träffas tre gånger och det får räcka. I 
den mindre kommunen hamnade jag i djupare samtal och fick en helt annan relation till 
klienterna än här.  

En intervjuperson beskriver hur hon upplevde klimaten när hon började som ny på den större 
socialtjänsten:  

Jag tyckte det var svårt att komma in i personalgruppen. Folk var slutna och bjöd inte in mig. 
När jag jobbat själv ett tag och sett hur stor personalomsättning det var fick jag mer 
förståelse. Det börjar nya människor hela tiden och man orkar inte engagera sig. Det här 
beteendet smittar fort av sig. Fast jag ville vara den som visade de nya tillrätta, orkade jag 
inte. Mot slutet hoppades jag bara att någon annan skulle orka ta sig an de nya som kom.  

En intervjuperson upplevde en stor skillnad när det gällde relationen till chefen på den mindre 
respektive den större socialtjänsten.  

På den mindre socialtjänsten blev jag inkastad i hetluften redan första dagen. Det var tre 
månader med fruktansvärt mycket slit. Jag hade bara ett ärende, men det var så många barn 
att den här familjen tog all min tid. Men jag kände att jag hade stöd från cheferna. Jag hann  
med två chefer. Båda två var jättebra, stöttade och uppmuntrade och handledde så gott de 
kunde. Ingen av dem jobbade heltid men man kunde ringa och bolla med dem. Annars fick det 
vänta tills de kom in. När jag började på den större enheten var det som att komma till en ny 
värld. En kargare värld. Det känns som att det primära för min chef här, är att 
socialsekreterarna får arbetet gjort och inte släpar efter oavsett hur de mår. Mycket av de 
problem som finns på arbetsplatsen här, handlar om chefens brist på förståelse över hur vi 
socialsekreterare har det.  
 
Utifrån det intervjupersonerna berättat blir skillnaden mellan en större socialtjänst och en 
mindre tydlig. Stressnivån upplevdes hög både på de mindre och de större socialtjänsterna. 
Den väsentliga skillnaden var att intervjupersonerna upplevde att deras egen förmåga att 
hantera stressen skilde sig åt och de kopplade ihop detta med att arbetet på den mindre 
enheten var så mycket bredare och gav mer energi tillbaka. Detta utifrån att det bjöd på bättre 
möjligheter att skapa nära och konkreta relationer både till klienter och till samarbetspartners 
medan arbetet på den större socialtjänsten blev mer opersonligt, ytligt och forcerat. Asplunds 
(1987) definition är att människorna blir abstrakta samhällsvarelser för varandra, istället för 
konkreta individer.  
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5.4.2 Förändrad inställning och förhållningssätt  

Asplund (1987) förklarar att om man vill förhindra utbrändhet måste man alltid handla som en 
konkret personer och alltid bemöta andra som konkreta personer och undvika att identifierar 
både sig själv och andra med de roller, sysslor eller problem de har. "Om umgänget 
människor emellan blir allt mer abstrakt, den ömsesidiga responsen dör och det blir ett 
mekaniskt umgänge, ja då blir vi offer för trötthet och känslobortfall"(Johansson, 2007). 
Asplund (1987) menar att utbrändhet beror på den samhällsutveckling som skett de senaste 
århundradet och som lett till att människor avidentifieras och varken ser på sig själv eller på 
medmänniskor som konkreta individer. Inom ramen för abstrakt socialitet finns inget 
utrymme för att se individens känslor och mående bakom dennes handlingar och mötet med 
andra människor blir opersonliga och ytliga och tjänar inget annat syfte än egen vinning 
(Asplund, 1987). "Det förändrade sättet att arbeta har skett till priset av ett minskat 
engagemang och frågan är vad som blir jobbigast på lång sikt - att vara professionell i 
bemärkelsen av effektiv eller medkännande?" (Dahlgren & Starrin, 2004). 

Intervjupersonerna har berättat hur de förändrat både sin inställning till arbetet, hur klimatet 
på arbetsplatsen smittade av sig och gjort dem mer avstängda, hur de inte längre orkade ta sig 
an nya kollegor eller orkade engagera sig i sina klienter fullt ut. De berättar också hur jobbet 
tog över hela deras liv och hur de förlorade sin identitet och bara såg sig själv utifrån sin 
yrkesroll som socialsekreterare.  

Jag var stolt över att vara socialsekreterare. Kände mig betydelsefull i min yrkesroll. Jag 
tänkte på jobbet hela tiden... när jag stod i duschen kunde jag lägga upp ett klientsamtal... 
Jag tappade arbetsglädjen. Klienterna bliv jobbiga.... Det jag har känt nu är att jag inte vill 
jobba med klienter över huvudtaget. Det har ju bara gett mig rysningar...  

Jag kan i efterhand se att jag i stor utsträckning identifierade mig i rollen som 
socialsekreterare. Det tog över i princip hela mitt liv och tömde mig på energi. När jag kom 
hem från jobbet fanns ingen ork att göra något annat. Från att ha varit väldigt aktiv tidigare 
ville jag istället bara sova och vila så mycket som möjligt för att orka med nästa dag. Fastän 
egentligen ville jag inte alls vara på jobbet. Jag var till en början engagerad i hur det gick för 
alla mina klienter och ville hjälpa dem klara av de krav som ställs på dem. Med tiden tappade 
jag orken att jobba med alla. De allra tyngsta ärendena tog upp en stor del av mina 
arbetsdagar och jag fick då dåligt samvete för att jag åsidosatte andra som också behövde 
mitt stöd. 
   
Man ville träffa barnen mycket oftare än vad man kunde göra... det blir väldigt pressat, och 
man känner att vill jag ha ut någonting av det här så vill jag ha en relation till de här 
personerna jag möter, men jag har inte tid att bygga relationer, för jag måste producera, 
komma fram till ett beslut. Förutsättningarna för att gör ett bra jobb finns ju inte. 
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5.5 INDIVIDUELLA SÅRBARHETSFAKTORER  

"Det finns samband mellan personlighet, den generella, hälsan, kognitiv förmåga och 
neuroendokrin dysfunktion vid utmattningssyndrom" (Sandström, 2010). De gemensamma 
sårbarhetsfaktorer som Sandström menar att personer som insjuknar i utmattningssyndrom har 
är att de är högpresterande, ambitiösa och oerhört engagerade i sina arbeten, samtidigt som de 
är aktiva, noggranna och flitiga även privat. Blom (2011) skrev att de människor som hade en 
prestationsbaserad självkänsla var mer sårbara för utbrändhetsfaktorer än andra. Perski (2002) 
pratar om att människor som sätter upp mycket "måsten" och ständigt är aktiva och sysselsatta 
riskerar att köra slut på sina resurser och knäckas av påfrestningarna. Sastre-Kjörling (2010) 
menar att människor som har tendens att låta andras behov komma före sina egna, har ett 
starkt kontrollbehov och gärna vill styra och påverka andra med fokus på att lösa andras 
problem snarare än sina egna, blir utbrända i högre grad än andra människor.  

De personliga egenskaper som är gemensamma för socialsekreterarna i den här studien är att 
de är ambitiösa, handlingskraftiga och har höga prestationskrav på sig själva. De är också 
omtänksamma, empatiska och brinner för att hjälpa andra människor. De har alla ett starkt 
kontrollbehov och svårt för att be andra om hjälp. De tror att de ska kunna klara av allting 
själva. De har en förmåga att kunna leva sig in i andra människors situationer och tycker om 
att få engagera sig med själ och hjärta för att hjälpa andra att lösa sina problem. De gillar 
bekräftelsen i att känna sig betydelsefulla och viktiga för andra människor.  

Jag har alltid varit den här som kompisar har vänt sig till, velat prata, varit problemlösare, 
gillar att stötta och så där. Jag har nog alltid, ända sedan jag var lite velat jobba med 
människor på något sätt. Jag tycker om att ha planering, har kontrollbehov vilket jag har fått 
jobba hårt med när det blivit så här. Ordning och reda och saker på sin plats och lite så. Vill 
gärna ha kontroll på det som händer, även när man inte riktigt kan kontrollera tyvärr. Både 
arbetsmässigt och privat.  

Jag är rutinmänniska... jag vill ha ordning och reda.  Jag är plikttrogen och ställer krav på 
mig själv. Jag tycker det speglar sig i ens prestationer. Jag har ju brunnit för mitt jobb, det 
har jag lärt mig nu också, det här med att brinna, har man den personligheten eller vad man 
ska kalla det, man måste ha lite tråkigt också. Vi diskuterade det på jobbet: -Sådana där 
ärenden gillar jag! Jag går igång på att jobba med vissa saker, då ska man hissa rödflagg, 
för du behöver tråkigt göra, hjärnan orkar inte. 

 
5.6 FRAMTIDSSYN 

För att ta reda på hur socialsekreteraren inställning till framtiden tagit form efter att de 
insjuknat i utmattningssyndrom lät författarna dem berätta vad de hade för tankar inför 
framtiden och sitt vidare yrkesverksamma liv. 

Jag är rädd att det ska hända igen. Jag är inte säker på att jag har tillräckliga strategier för 
att hantera om det kommer ett stort stresspåslag när jag nu ska börja på det nya stället. Jag 
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hoppas den kommande chefen är sund och att jag kan prata med henne. Det har blivit tydligt 
att chefen spelar en stor roll, en mycket större roll än vad jag trodde förut. 
  
Det som är bra är att jag känner direkt när jag går över gränsen och vet när jag ska backa 
för att tänka på sig själv. Och sedan har jag någonstans ändå kommit fram till att det kanske 
inte riktigt är myndighetsutövning som jag ska vara på just nu.  

Men jag är glad att jag har fått insikt, jag är rädd att om jag hade haft ett ”vanligt” jobb då 
hade jag nog fortsatt i det här, och inte blivit sjuk, men ändå kastat bort en massa tid på att 
ha det perfekt hemma och så. Och titta tillbaka sedan som äldre och tänka: Vad har jag 
gjort? Fastnat i mina mönster, med prioriteringar!. 

Nu är jag trevligare hemma och jag är nöjdare för jag mår bättre på riktigt, för jag är inte så 
i gasen. När jag är hemma så är jag hemma, inte på väg till nästa. Sedan har jag blivit 
ödmjukare för livet, inte bita-ihop-mentalitet. 

Jag gruvar mig för att komma tillbaka till mitt gamla jobb. Vi jobbar med att ta hand om 
människor. Men min fråga blir: Hur tar dom hand om oss?  

6 DISKUSSION 

Det här avsnittet är uppdelat i tre områden och börjar med en kritisk reflektion där författarna 
lyfter upp brister och begränsningar i sitt arbete. Sedan ett avsnitt med författarnas egna 
reflektioner över resultat och analys. Diskussionen avslutas med ett slutord där författarna 
riktar sig till socialtjänstens organisation med med sina tankar om hur socialsekreterarnas 
arbetssituation kan förbättras för att minska risken för utmattningssyndrom.   

6.1 METODOLOGISKA REFLEKTIONER 

Fördelen med att använda en kvalitativ forskningsmetod med en semistrukturerad 
intervjuguide är att intervjupersonerna har kunnat berätta fritt och författarna har därmed fått 
en djupare och mer nyanserad förståelse av deras situation. Nackdelen är att intervjuer och 
arbetet med att sammanställa dessa tar lång tid i anspråk varför författarna har fått begränsa 
urvalet till fem personer.   

Utifrån att författarna själva har en viss förförståelse för socialsekreterarnas arbetssituation är 
de medveten om att detta kan det ha påverkat deras inställning under intervjutillfällena samt 
även hur deras tolkning gjorts i analysen, vilket kan uppfattas som negativt för studiens 
reliabilitet.  

Utifrån att det engelska begreppet "social workers" innefattar så många andra yrkeskategorier 
blev det svårt att hitta åt de forskningsartiklar som var specifikt riktade mot socialsekreterare 
med utmattningssyndrom. Det källor som har använts är dock relevanta till studien även om  
författarna ser en brist i att referenslistan inte är så lång. Därmed sagt att förundersökningen 
och insamlandet av data från tidigare forskning med fördel skulle ha kunnat ges mer tid i 
anspråk inför denna studie.  
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6.2 REFLEKTIONER PÅ RESULTAT OCH ANALYS 

När 27 av 38 anställda i samma organisation söker sig till andra jobb, måste man ifrågasätta 
vad det kan bero på. Är det verkligen så att det är av "olika anledningar" som dessa slutar? 
Eller finns det en gemensam orsak bakom den höga personalomsättningen? (Brev från Nanna 
Forsberg, 2015) Går den att koppla ihop med att de flesta inom IFO unga anser att de far illa 
på grund av för hög arbetsbelastning? Och med att över hälften av de tillfrågade uppger att de 
är energilösa, har koncentrationsproblem och att de fått minnesstörningar 
(Akademikerförbundet, 2013), - symptom som alla är kännetecken på utmattningssyndrom? 

Den här studien visar att det inte är den höga arbetsbelastningen i sig, som är roten till att 
socialsekreterare uppvisar symptom på utmattningssyndrom och inte heller anledningen 
bakom den höga personalomsättningen. Den höga arbetsbelastningen måste förvisso ses som 
den utlösande faktorn, för båda dessa problem som socialtjänsten i Umeå brottas med i dag. 
Då denna undersökning omfattar socialsekreterare som arbetat på andra socialtjänster än 
Umeå, ser författarna inte situationen i Umeå kommun som unik, utan antar snarare att 
arbetsförhållandena ser ganska lika ut för socialsekreterare även i andra mellanstora 
kommuner i landet. 

Det denna studie kommit fram till och verkligen vill belysa är att under den utlösande faktorn 
finns betydligt allvarligare faktorer som är av organisatoriskt slag. Om arbetsbelastningen 
utlöser utmattningssyndrom hos socialsekreterare så underbyggs detta av att det finns en 
abstraktion i socialtjänstens organisationen som gör att socialsekreterare inte tillåts använda 
sina inneboende egenskaper som resurser i sitt arbete. Det vill säga, de tillåts inte att få bygga 
upp relationer genom att visa sina medmänskliga sidor vare sig i mötet med klienten eller i 
mötet med samarbetspartners. När människor tvingas ge avkall på vem de innerst inne är, när 
de tvingas avstå från det dom känner är rätt och riktigt så uppstår en inre konflikt. Maslachs 
(1985) beskriver att individen upplever en rollkonflikt i sig själv. Asplund (1987) ser en fara 
med att yrkesrollen tar över människans identitet och att människor slutar se individen bakom 
de problem de uppvisar. "Om umgänget människor emellan blir allt mer abstrakt och den 
ömsesidiga responsen dör och det blir ett mekaniskt umgänge, ja då blir vi offer för trötthet 
och känslobortfall" (Johnsson, 2007). Socialtjänsten är en organisation som uppmanar och 
gynnar abstraktionen i det moderna samhället. Detta ser författarna som det grundläggande 
problemet till utmattningssyndrom bland socialsekreterarna.  

Om arbetsbelastningen skapar en yttre stress så skapar abstraktionen i organisationen en inre 
stress. Kombinationen av dessa två stressorer skapar hos ambitiösa socialsekreterare vars 
personliga egenskaper innefattar att de är medkännande och tycker om att hjälpa andra 
människor, en inre konflikt som gör att de blir mer sårbara och mindre stresståliga än andra.  

Att personliga egenskaper av den art som man ofta förknippar med de personer som väljer 
socionomyrken, ska klassas som sårbarhetsfaktorer i socialsekreterarjobbet måste också lyftas 
fram som ett problem. Det kan inte vara meningen att de personer som brinner för att hjälpa 
andra och som verkligen har förmågan att bygga upp relationer med klienter, inte ska kunna 
jobba som socialsekreterare utan att riskera att bränna ut sig.    
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Det är osäkert om intervjupersonerna som deltagit i denna studie kommer att få bestående 
men, men det finns forskning som tyder på att det blir kroniska hjärnskador av 
utmattningssyndrom (Sandström, 2010). Risken är därför stor att socialsekreterarna i denna 
uppsats och många, många fler som jobbar inom större socialtjänster i landet, kommer att få 
leva resten av sitt liv med sviter av att de har blivit utbrända i sitt yrke som socialsekreterare. 

 

6.3 SLUTORD 

För att främja personalhälsan och kunna ha en frisk och effektiv arbetsstab som trivs och vill 
stanna kvar på sin arbetsplats är det uppenbart att socialtjänstens organisation inom större 
kommuner, inte kan se ut som den gör idag. För att kunna "bota" sjuka arbetsplatser behövs 
än mer kunskap och en facklig övertygelse, som sätter människan i centrum och inte låter sig 
styras av kortsiktiga lönsamhetskrav (Johansson, 2007). Åtgärder måste sättas in för att höja 
kvaliteten till bekostnad av att minska kvantiteten av resultatet per anställd socialsekreterare.  

För att få till en varaktig och funktionell förändring i socialsekreterarnas situation tror 
författarna att det behövs att en interaktion genomsyrar hela organisationen. Genom att sätta 
in resurser för att motverkar det abstrakta förhållningssätt som råder både internt och externt 
idag, skulle det generera i att ledningen börjar se individen bakom yrkesrollen och bejakar 
den enskildes känslor och behov. Socialsekreterarna skulle då känna sig mer delaktiga i 
organisationen. En delaktig personal känner sig sedd och hörd, upplever sig viktig och 
betydelsefull för helheten och känner mer arbetsglädje, än den personal som upplever sig 
osynliggjord och inte tycker sig ha något medbestämmande alls.   

Vidare skulle en satsning på interaktion skapa förutsättningar för socialsekreterarna att se 
individen bakom den problembild klienten uppvisar. Om socialtjänsten prioriterade att bygga 
upp förutsättningar för socialsekreterarna till att kunna engagera sig på ett mer medmänskligt 
men fortfarande professionellt sätt i sina klienter och samarbetspartners, skulle detta vara att 
investera i en långsiktig lönsamhet för hela organisationen.   

Genom att få använda sina personliga egenskaper som resurser i arbetet med klienter istället 
för att ständigt jobba under pressen att producera och prestera resultat, skulle den inre konflikt 
socialsekreterare brottas med idag bytas ut mot en tillfredsställande känsla av att det arbete de 
utför är stimulerande och meningsfullt och ger energi tillbaka. Vilket är viktigt när man 
jobbar med svåra och tunga ärenden som annars kan bli väldigt dränerande. Att få möjlighet 
att utföra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt, skulle stärka socialsekreterarens friskfaktorer 
och minska dennes sjukfaktorer. 

Om socialsekreterarna skulle få utrymme till att bygga relationer och kunna lägga ner mer tid 
på varje enskild klient, skulle de också få en mer heltäckande och korrekt bild av dennes 
situation innan de färdigställer en utredning. Något alla parter skulle tjäna på. Klienten skulle 
slippa möta en utmattad socialsekreterare med koncentrationsproblem och minnesstörningar 
som skyndsamt och bristfälligt fastställer en otillräcklig insats. Rätt insats utifrån sitt behov 
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skulle vara möjligt att få redan från början och därmed skulle klienten slippa komma tillbaka 
för ny utredning när den första insatsen visat sig vara otillräcklig.   

Socialtjänsten skulle tjäna pengar på att rätt insats sätts in redan efter första utredningen och 
de skulle tjäna pengar på att deras anställda håller sig friska och inte behöver bli 
långtidssjukskrivna för utmattningssyndrom.  

Eftersom det skulle bli en trivsammare och betydligt mindre stressig arbetsmiljö för 
socialsekreterarna så skulle det slutligen också generera i att personalomsättningen inte längre 
hotar det sociala arbetes kvalitet, vare sig på IFO unga i Umeå eller på andra stora 
socialtjänster i landet.  
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INTERVJUGUIDE  - till socialsekreterare med utmattningssyndrom   

Hur gammal är du? 

Hur skulle du vilja beskriva dig själv?  

Vilka egenskaper/personlighetsdrag är speciella för dig? 

Hur ser din livssituation ut? Har den förändrats på något sätt?  

Vad gjorde du tidigare innan du blev socialsekreterare? 

Vad fick dig att vilja bli socionom? 

Vilket år tog du socionomexamen? 

Var/är arbetet som socialsekreterare som du tänkte dig?  

Hur länge arbetade du som socialsekreterare innan du blev sjukskriven för utmattningssyndrom? 

Vad kändes bra/dåligt med arbetet?  

När började du förstå att du var negativt påverkad av din situation? 

Vad var det som hände? 

Hur länge var/är du sjukskriven? 

Hur såg den första tiden ut? 

Hur var/är kontakten med din läkare? 

Förståelse från chefen och arbetskamraterna? 

Tankar om orsaken bakom ditt utmattningssyndrom? 

Har du fått förståelse från din närmaste omgivning? Familj/vänner/bekanta. 

Vilken hjälp har du fått? 

Från vem kom initiativet? 

Är du nöjd med den hjälp du har fått? 

Vad har fungerat/ej fungerat? 

Har du kunnat återgå till ditt gamla arbete? 

Om inte, vad gör du nu? 

Har din sjukdom inneburit några förändringar i ditt liv? Positivt/negativt? 

Hur ser du på framtiden?  

 


