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Abstract  
The purpose of this study was to investigate how social workers in social services describe 

the path to work-related illness from when the social workers were newly graduated, when 

the illness became apparent, about the time when illness became critical and finally about the 

time they were reported sick. The research method was qualitative. Interviews with three 

social workers employed in social services were conducted with narrative method. As 

theoretical perspective, the demand- control- support model and narrative teori has been used. 

The results show that the interviewees all through described the pathway to illness as a 

process where work-related illness, due to high workload, high demands, loss of control and 

lack of support, had finally resulted in burnout. The results are in line with previous research, 

i.e. that high workload along with lack of support and loss of control can result in work-

related illness. The importance of receiving an adequate introduction to the work and the 

workplace for newly educated social workers is highlighted in the discussion.  
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Sammanfattning  
Syftet med denna studie var att undersöka hur socionomer inom socialtjänsten beskriver sin 

väg mot arbetsrelaterad ohälsa; om när socionomerna var nyutexaminerad in i arbete, när 

ohälsan gjorde sig kännbar, när ohälsan blev kritisk samt tiden för sjukskrivning. 

Forskningsmetoden har varit kvalitativ. Intervjuer med tre socionomer anställda inom 

socialtjänsten har genomförts med narrativ metod. Som teoretiskt perspektiv har krav- 

kontroll- stödmodellen samt narrativ teori använts. Resultaten visar att intervjupersonerna 

genomgående beskriver vägen mot ohälsa som en process där arbetsrelaterad ohälsa på grund 

av hög arbetsbelastning, höga krav, förlust av kontroll samt avsaknad av stöd slutligen 

orsakade utbrändhet. Resultatet stämmer väl överens med tidigare forskning dvs., att hög 

arbetsbelastning tillsammans med avsaknad av stöd och förlust av kontroll kan resultera i 

arbetsrelaterad ohälsa. I diskussionen lyfts vikten av introduktion för den nyutexaminerade 

socionomen fram. 
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1. Inledning 
Vi har förstått allt eftersom socionomutbildningen fortlöpt att socialsekreterare flyr 

socialtjänsten och att många blir sjukskrivna på grund av utbrändhet. Detta har 

diskuterats under flera olika kurser på socionomutbildningen. Den psykosociala 

arbetsmiljön inom socialtjänsten runt om i landet men även internationellt står inför ett 

stort problem. Hur kommer det sig att studenter redan under utbildningen tänker både 

en och två gånger inför att börja arbeta inom en organisation med uppenbara 

psykosociala arbetsmiljöproblem? Psykosocial arbetsmiljö definieras av Theorell (2012) 

som samspelet kring psykiska och sociala förhållanden på arbetet. Enligt statistik som 

Arbetsmiljöverket tagit fram har antalet arbetsskadeanmälningar inom 

socialsekreterarnas yrkesområden ökat med 123 procent mellan år 2014 - 2015. Det är 

främst sociala och organisatoriska faktorer samt fysiska faktorer som orsakat den 

markanta ökningen under 2015 jämfört med 2014. Samtidigt visar en rapport om 

arbetsorsakade besvär också att en fjärdedel av socialsekreterarna lider av psykiska 

besvär kopplat till arbetet, där 18 procent uppges vara drabbade av sömnbesvär samt 14 

procent är drabbade av oro och ångest (Arbetsmiljöverket, 2016). Jämförande statistik 

med just siffor, som sträcker sig fler år tillbaka angående specifikt socialsekreterare och 

ohälsa, går inte att finna. Vilket tyder på att ohälsa bland socialsekreterare inte 

prioriterats i framtagning av siffror och statistik. Tham (2007) är dock en av dem som 

intresserat sig kring socialsekreterare och genomförde år 2002 – 2003 en studie bland 

dessa. Studien syfte var att undersöka vilka faktorer som påverkade problem relaterade 

till arbetet och/eller till organisationen och som var av störst betydelse för att 

socialarbetaren sa upp sig. Slutsatsen var att organisatoriska orsaker var viktigast. Störst 

betydelse för avsikt att söka nytt arbete var att man inte upplevde uppskattning för sina 

arbetsinsatser eller att ledningen inte brydde sig tillräckligt mycket om de anställdas 

hälsa och välbefinnande. 
 

Detta föranledde att vår nyfikenhet kring ämnet psykosocial arbetsmiljö och utbrändhet 

väcktes, då vi själva inte vill drabbas av detta i vårt kommande yrke. Vår förhoppning 

med studien är att kunna bidra till en djupare förståelse kring hur utbrändhet uppstår 

samt hur den psykosociala arbetsmiljön kan upplevas av socionomer inom 

socialtjänsten. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån ett narrativt perspektiv undersöka hur socionomer 

anställda inom socialtjänsten beskriver sin väg mot arbetsrelaterad ohälsa.  

 

1.2 Frågeställning  
Hur beskriver de intervjuade socionomerna de olika stegen i processen från att vara 

nyexaminerad socionom fram till sjukskrivning d.v.s.:  

a) som nyutexaminerad in i arbete,  

b) när ohälsan började göra sig kännbar,  

c) när ohälsan blev kritisk,  

d) tiden för sjukskrivning.  

 

1.3 Centrala begrepp 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för olika begrepp som förekommer inom 

arbetslivsforskning och som vi kommer att beröra i vår studie.  

 

1.3.1 Ohälsosam arbetsbelastning 

Enligt 9§ i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och 

social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ska arbetsgivaren ”se till att de arbetsuppgifter och 

befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam 

arbetsbelastning”. Ohälsosam arbetsbelastning definieras i 4§ i ovanstående föreskrift 

som att ”kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna. Denna obalans blir 

ohälsosam om den är långvarig och möjligheterna till återhämtning är otillräckliga”. 

Arbetsgivaren bör därför se till att rätt resurser finns för arbetsuppgifterna samt vara 

uppmärksam på signaler som tyder på hög arbetsbelastning. Genom att reducera 

arbetsmängden, se över priorioriteringsordningen i arbetet, växla arbetsuppgifter, 

möjliggöra återhämtning, använda varierande arbetssätt, anställa personal eller utbilda 

personal, kan ohälsosam arbetsbelastning hindras och förebyggas (9§, AFS 2015:4). 

  

1.3.2 Ohälsa 

Ohälsa är ett begrepp som flitigt används i vårt språk och beskrivs i Svenska akademins 

ordbok (SAOB, u.å.) som att man är dålig, klen, har svag hälsa eller är sjuklig. I denna 
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studie kommer vi att använda begreppet ohälsa synonymt med arbetsrelaterad ohälsa 

som orsakats av ohälsosam arbetsbelastning, vilket beskrivs under rubriken centrala 

begrepp ovan. 

 

1.3.3  Psykosocial arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö är ett begrepp som är komplicerat och mångfacetterat. 

Begreppet psykosocial myntades enligt Abrahamsson och Johansson (2013) av 

psykoanalytikern Erik H. Johansson år 1959. Begreppet fick ytterligare 

användningsområde år 1977 när tillägget arbetsmiljö lades till ordet psykosocial. 

Begreppet psykosocial arbetsmiljö skrevs in i dåvarande arbetsmiljölagen, SFS 

1977:1160. Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) använder begreppet organisatorisk- och 

social arbetsmiljö synonymt med psykosocial arbetsmiljö och definierar detta som de 

delar som innefattar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, 

handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar samt de 

villkor och förutsättningar i arbetet som innefattar socialt samspel, samarbete och 

socialt stöd (Linèr, 2016). Thylefors (2008) förtydligar detta med att den psykosociala 

arbetsmiljön innefattar individens interaktioner med alla delar av arbetssituationen.  

 

1.3.4 Utbrändhet 

Ett flertal namn och definitioner för utbrändhet har funnits genom tiderna. Utbrändhet är 

en direktöversättning från engelskans burnout (Freudenberger, 1980). Inom medicinen 

används andra begrepp och Socialstyrelsen (2003) föreslår utmattningssyndrom, om 

tillståndet inte innefattar någon form av depression. Om depression förekommer menar 

man att termen egentlig depression med utmattningssyndrom bör användas. För att 

diagnostiseras med utbrändhet behöver vissa kriterier innefattas och 

sammanfattningsvis handlar det om fysiska och psykiska symtom som pågått under 

minst två veckor och orsakat någon form av lidande. Dessa symtom kan till exempel 

vara koncentrationssvårigheter, nedsatt förmåga till att hantera krav, sömnrubbningar, 

labilitet, bröstsmärtor, hjärtklappning samt/eller trötthet (a.a.). 
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Wagaman, Geiger, Shockley och Segal (2015) definierar utbrändhet som en 

känslomässig utmattning med personlighetsförändring och en känsla av otillräcklighet 

samt att den drabbade individen inte längre kan utföra de mest basala sysslorna. 

 

1.3.5 Stress  

Stress beskrivs av Brattberg (2008) som något en person inte har kontroll över, något 

oförutsägbart och något som är negativt laddat på grund av tidigare erfarenheter och 

som triggas av yttre och inre samverkande faktorer. Inom stressforskningen definieras 

ordet stress likartat och beskrivs ofta som en obalans mellan omgivningens krav och 

individens förmåga (Linér, 2016). Att uppleva stress i arbetslivet kan bero på många 

saker såsom att inte räcka till, att inte ha rätt kunskaper eller information för sina 

arbetsuppgifter eller att inte känna kontroll över arbetssituationen, samt att de krav som 

ställs är för stora i relation till förutsättningarna. Att ha balans mellan krav och kontroll 

minskar stress (Karasek & Theorell, 1990; Linér, 2016).  

 

1.3.6 Organisatoriska orsaker 

År 2016 trädde Arbetsmiljöverkets nya arbetsmiljöregler angående organisatorisk och 

social arbetsmiljö i kraft (AFS 2015:4). Organisatoriska orsaker till ohälsa inom 

socialtjänsten kan exempelvis vara brister i de delar som innefattar ledning och styrning, 

kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt 

krav, resurser och ansvar (a.a.). 

  

1.3.7 Ledarskap och ledningsproblematik  

Ledarskap är en del av chefskapet och definieras av Thylefors (2016) som en process 

där en ledare påverkar andra för att nå gemensamma mål. Thylefors menar att du kan 

vara chef med allt vad det innebär såsom personal- verksamhets- och budgetansvar men 

ändå inte behärska ledarskapet. Att kunna utöva ett bra ledarskap handlar om att få med 

sig medarbetarna mot de gemensamma mål verksamheten har och samtidigt lyfta dem i 

deras arbete, finna kreativa lösningar samt inspirera dem (Thylefors 2016). När 

ledarskapet inte fungerar blir den psykosociala arbetsmiljön påverkad och det visar sig i 

sjukskrivningar, missnöjesyttringar och/eller krystade arbetsrelationer. För att 

upprätthålla en sund psykosocial arbetsmiljö och ett ledarskap utan problematik krävs 
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ett närvarande ledarskap (a.a.). Ledarskap och ledningsproblematik behöver inte handla 

om chefen utan kan också bero på organisationen och/eller på faktorer högre upp i 

hierarkin. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 
Denna c-uppsats består av sex kapitel. Det första kapitlet Inledning beskriver 

problembakgrunden, det vill säga, vad som väckte vårt intresse för denna studie samt 

syfte och frågeställningar angående studien. Under detta kapitel ligger även en 

begreppsförklaring, av de centrala begrepp vi använder oss av i uppsatsen. Kapitel ett 

avslutas sedan med denna beskrivning av uppsatsens disposition. I kapitel två 

presenterar vi Tidigare forskning som gjorts i ämnet följt av en kort sammanfattning om 

forskningsläget. Kapitel tre beskriver krav- kontroll- stödmodellen samt narrativ teori, 

vilket är de Teoretiska perspektiven i studien. Kapitel fyra handlar om Metod, där 

beskrivs olika steg i arbetet och tillvägagångssättet kring c-uppsatsens uppkomst. Här 

redogörs bland annat för hur vi gjort urval i val av intervjupersoner. Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av analysverktyg, uppsatsens trovärdighet samt de etiska 

ställningstaganden vi beaktat. I kapitel fem redovisar vi Resultatet av studien 

samt Analysen av det empiriska materialet. Det sjätte och avslutande kapitlet består av 

Diskussion, kapitlet sammanfattar kort studiens viktigaste resultat samt innehåller en 

kritisk diskussion kring detta. 

 

2. Tidigare forskning  
Tidigare forskning inom området ohälsa inom socialtjänsten är rikt på material och i ett 

flertal studier ligger fokus på forskningsfrågor kring stress (Huxley, Evans, Gately, 

Webber, Mears, Pajak… Katona, 2005) och olika arbetsrelaterade faktorer såsom 

organisatoriska orsaker (Tham, 2007), ledarskap och ledningsproblematik (Theorell, 

Nyberg & Romanowska, 2013) och ohälsosam arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket, 

2016).  

 

2.1 Urval av litteratur 
I denna studie har vi huvudsakligen använt oss av databaserna Socindex, Google 

scholar, Discovery samt SwePub i vårt sökande efter material till uppsatsen och för 

insamlandet av empiri. Vi har även finkammat relevanta artiklars referenslistor för att få 
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tips på var vi kan hitta material. De sökord vi utgått från har varit illness, demand, 

control, support, burnout, workload, social work* samt de svenska sökorden ohälsa, 

krav, kontroll, stöd, utbrändhet, arbetsbelastning och socialtjänst* och socialsekreterare. 

Vi valde även att avgränsat oss i vårt sökande och specificerade sökorden genom att 

kombinera olika sökord med varandra, till exempel social work and burnout and 

workload för att matcha vårt syfte med uppsatsen. I övrigt använde vi oss av Google 

samt tips från professionella.  

 

2.2 Tidigare forskning om stress bland socialarbetare 
Enligt tidigare forskning kring stress i arbetslivet från Storbritannien (Huxley et al., 

2005) har ett samband setts mellan arbetsmiljö med hög stress och minskad 

produktivitet. Efter en systematisk genomgång av arbetsmiljön i samband med stress 

och sjukfrånvaro hittades flera påverkande faktorer. De faktorer som Huxley et al., 

(2005) hittade var; långa arbetsdagar, hög arbetsbelastning, privatlivet, bristande 

kontroll över arbetet, bristande delaktighet i beslutsfattande, svagt socialt stöd, oklar 

ledning, oklar yrkesroll samt en bristfällig organisation. I samma studie framkom även 

att stressen var högst för anställda som hade låg arbetstillfredsställelse och låg kontroll 

över arbetet samt att stressen var högre bland dem som rapporterade otillräckligt stöd 

och bland män. Studien genomfördes genom slumpmässigt utskickade enkäter och 

veckodagboksanteckningar som analyserades med hjälp av ett dataprogram vid namn 

NVIVO (a.a.). Denna studie relaterar väl till vår studie då vi ville få en inblick i hur 

arbetsmiljö kan påverka individens hälsa. Liknande studier om krav och stressrelaterade 

faktorer har även gjorts i Sverige, se exempelvis Astvik och Melin (2013). 

 

2.3 Tidigare forskning om organisatoriska orsaker 
Tham (2007) genomförde år 2002 – 2003 en studie bland socialsekreterare som arbetade 

med utredningar av barn och unga. Studien hade till syfte att undersöka vilka faktorer 

som påverkade problem relaterade till arbetet och/eller till organisationen och som var 

av störst betydelse för att socialarbetaren sa upp sig och lämnar arbetet. Slutsatsen var 

att organisatoriska orsaker var de viktigaste faktorerna i detta avseende. Störst betydelse 

för avsikt att söka nytt arbete var att man inte upplevde uppskattning för sina 

arbetsinsatser eller att ledningen inte brydde sig tillräckligt mycket om de anställdas 

hälsa och välbefinnande. Även i vilken mån klimatet på arbetsplatsen upplevs som 
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stödjande och uppmuntrande hade betydelse för om man var på väg att söka nytt arbete 

eller inte. 

  

När organisationsrelaterade faktorer är den avgörande orsaken till att socialarbetaren 

beslutar att lämna sitt arbete ges arbetsgivaren möjlighet att motverka missnöjet. Och att 

på sikt även minska personalomsättningen genom att anta en sund personalpolitik där de 

anställda belönas, värderas och tas om hand väl (Tham, 2007). Tham konstaterar 

avslutningsvis att det borde vara lättare att förhindra uppsägningar på grund av en dålig 

organisation, än skäl såsom krävande, svåra och komplicerade uppgifter. 

  

Här ser vi hur de organisatoriska orsakerna samt ledarskapet kan ha betydelse för 

socialsekreterares hälsa. Denna studie gav ett bra underlag för oss att bygga vidare på i 

vår undersökning kring psykosocial ohälsa där vi genom semistrukturerade intervjuer 

samt analys utifrån ett narrativt perspektiv fick ut ett djupare material än vad enkäter 

ger. 

 

2.4 Tidigare forskning om ledarskap och ledningsproblematik 
Theorell, Nyberg och Romanowska skriver i en artikel (2013) om just ledarskap och de 

anställdas hälsa. De diskuterar i artikeln om deras forskning kring ämnet ledarskap och 

hälsa och hur det sett ut över tid samt poängterar att relativt lite forskning gjorts kring 

just chefens påverkan på anställdas hälsa. Däremot finns en mängd olika studier på 

ledarskap i allmänhet. De metoder som används i ledarskapsforskning är olika 

frågeformulär utformade beroende av vad som undersöks, bland annat används GLOBE 

(Global Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness research program) som 

är ett internationellt forskningsprogram som används över hela världen för att analysera 

ledarskap (http://globeproject.com/).  

 

Forskargruppen med Theorell, Nyberg och Romanowska (2013) har sammantaget utfört 

en mängd forskningsprojekt genom åren och i deras samlade resultat syns bland annat 

samband mellan passiva och auktoritära ledarstilar angående psykisk ohälsa, upplevelse 

av mobbning, symtom på depression, utmattning och förhöjd sjukskrivning. Dessa 

ledarstilar har den gemensamma faktorn att de inte har förmågan att engagera 

medarbetarna att arbeta mot verksamhetens mål. Ingen av dem bjuder in till delaktighet 

eller jobbar aktivt för att motivera och engagera. Den auktoritära tar ingen hänsyn till 
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medarbetarna och bestämmer själv medan den passiva håller sig på sitt kontor och 

interagerar inte överhuvudtaget med någon (Theorell et al., 2013) vilket inte främjar den 

psykosociala arbetsmiljön. Den viktigaste slutsatsen Theorell et al. (2013) kommer fram 

till är att chefens beteende har betydelse för anställdas hälsa.  

 

2.5 Tidigare forskning om ohälsosam arbetsbelastning  
En norsk kvantitativ tvärsnittsstudie (Baugerud, Vangbæk & Melinder, 2017) med syfte 

att utvärdera förekomsten av STS (sekundär traumatisk stress), utbrändhet samt att 

undersöka risk- och skyddsfaktorer hos socialsekreterare som arbetar med utsatta barn 

visar på att, arbete med utsatta barn är en riskfaktor för den psykiska hälsan för 

socialsekreteraren. Arbetet innebär också ofta en hög arbetsbelastning. Studien 

genomfördes med hjälp av det nordiska frågeformuläret för psykologiska och sociala 

faktorer i arbetet, QPS Nordic (Lindström, et al., 2000). Det som mättes i studien var 

deltagarnas upplevelse av arbetsvillkor, vilket innefattade organisatoriska och 

psykosociala faktorer, samt kriterier som utbildningsnivå och sysselsättningsgrad för att 

kunna identifiera förebyggande faktorer. Detta är ett omfattande instrument som visat 

på god validitet och reliabilitet (Lindström, et al., 2000). 
  
Baugerud, Vangbæk och Melinders (2017) studie visar även på att positiva utmaningar 

på jobbet, en känsla av kontroll och engagemang i organisationen förbättrade 

tillfredsställelsen på arbetet. De såg även faktorer som verkar skyddande för 

socialsekreterarens psykiska hälsa såsom positiva organisatoriska och psykosociala 

faktorer på arbetsplatsen, vilka kan minska, lindra och förebygga STS och utbrändhet. 

En tung arbetsbörda, hot och våld, konflikter i arbetsgruppen eller med en klient samt 

svagt psykosocialt stöd bidrar däremot till STS och utbrändhet. Baugerud et al. (2017) 

efterlyser mer forskning kring just risk- och skyddsfaktorer för socialarbetare som 

arbetar med utsatta barn. Vi ser då att vår studie eventuellt har något att tillföra. 
  
Det slutgiltiga resultatet av Baugerud et al. (2017) studie visar på att ingen 

socialsekreterare led av höga risker för utbrändhet eller STS, även fast 

arbetsbelastningen var hög och antalet klienter ökat kraftigt under de senaste åren. Detta 

i motsats till tidigare studier som bland annat visat på så hög arbetsbelastning att det 

krävdes strategier av socialsekreterarna för att skapa balans mellan arbetskraven och 

resurserna (Astvik & Melin, 2014). Studien av Baugerud et al. (2017) som är relativt ny 
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tyder eventuellt på att en förändring håller på att ske och inger hopp för 

socialsekreterarnas förutsättningar. 

 

2.6 Sammanfattning av forskningsläget 
Den forskning som gjorts verkar vara rörande överens om att arbetsbelastningen ökat 

inom socialtjänsten och att förutsättningarna till god psykosocial hälsa inte är den bästa 

(Huxley et al, 2005; Tham, 2007; Theorell, Nyberg & Romanowska, 2013; 

Arbetsmiljöverket, 2016). Många känner att de inte har kontroll, inflytande och stöd på 

arbetsplatsen vilket är viktiga förutsättningar för att bibehålla god psykosocial hälsa 

(Linèr, 2016). Den nyaste forskning vi hittade, som kommer från en norsk studie 

(Baugerud et al., 2017), visar dock på att en eventuell förändring i socialtjänsten är på 

ingång, åtminstone i Norge. Vi ser även att Arbetsmiljöverkets föreskrifter och 

allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) är en viktig del i 

arbetet med att förebygga ohälsa och arbetsmiljöproblem inom socialtjänsten. Forskning 

rörande psykosocial arbetsmiljö och dess påverkan på individen är ett väl utforskat 

område med studier gjorda både nationellt och internationellt. Forskning rörande mer 

specifik ohälsa inom socialtjänsten som analyserats utifrån ett narrativt perspektiv där 

socionomen själv berättat sin historia kring arbetsrelaterad ohälsa är mer av en black 

box. De studier vi funnit har ofta baserats på kvantitativa metoder och materialet har 

inhämtats med hjälp av frågeformulär, därför känns det som att vi tillför en viktig del i 

forskningen kring vägen mot ohälsa inom socialtjänsten genom vår kvalitativa studie. 

 

3. Teoretiska perspektiv 
Våra teoretiska perspektiv i studien är krav- kontroll- stödmodellen samt narrativ teori, 

vilka beskrivs nedan. 

 

3.1 Krav- kontroll- stödmodellen 
Krav- kontroll- stödmodellen är en teoretisk modell som handlar om relationen mellan 

yttre krav kontra möjligheterna till stöd samt vilket beslutsutrymme som människan har 

i den miljö den befinner sig i (Theorell, 2012). I beslutsutrymmet lägger man in 

kontrolldelen av modellen. Att ha kontroll betyder att individen kan ta befäl över 

vardagliga situationer och då även över oväntade situationer som kan uppkomma. Detta 

har också koppling till makt i och med att den som har makt över sin situation också i 
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regel har kontroll över den. Theorell (2012) beskriver att stress och kontroll ofta är 

sammankopplade och när vi utsätts för en situation där vi riskerar att tappa kontrollen 

hamnar vi i en stressreaktion. Stödet ses som ett yttre externt stöd, exempelvis i form av 

en genomtänkt organisationsform med ledare som värnar sina anställda (a.a.). I krav- 

kontroll- stödmodellen beskrivs fyra lägen, där det första “avspända” läget handlar om 

att kraven är låga och möjligheten till kontroll hög. Allt flyter med andra ord på i lugn 

takt. I det andra “passiva” läget handlar det om låga krav men också små möjligheter till 

kontroll, här börjar en känna av exempelvis arbetsbelastning. Vidare i det tredje 

“spända” läget har en höga krav och liten möjlighet till kontroll, då börjar balansgången 

att tippa över och stressen gör sig kännbar. I det sista läget “ideal” läget innebär det att 

en får stöd av omgivningen och kan återta kontrollen eller så får en inget stöd “iso-

spända” läget uppstår och en hög risk för stressrelaterad sjukdom uppkommer (Theorell, 

2012). Modellen lämpar sig väl för att beskriva det som påverkar människan till att 

känna en ohälsosam stress, och det är också därför vi tänker oss att modellen är av vikt i 

vår analys av studiens empiri.  
 

 
 

 Bild hämtad från: https://www.slideshare.net/erikboralv/it-i-chefens-tjnst  

 

3.2 Narrativ teori  
Den narrativa teorin handlar om att framhäva och förklara olika sätt att berätta om 

händelser. Den handlar om att lägga märke till eller att förnimma hur berättelsen 

struktureras och tar form. En vanlig typ av berättelse är berättelsen om livsvärlden. 

Denna studie behandlar i den narrativa teorin intervjupersonernas livsvärld. Livsvärlden 

representerar intervjupersonernas egna berättelser om en del av deras liv, mer specifikt 
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för studien deras väg mot ohälsa inom socialtjänsten. Livshistorien som 

intervjupersonerna berättar är symboliska konstruktioner (Johansson, 2005). 

Konstruktionerna dekonstrueras i studien och tolkas med hjälp av den narrativa teorin. 

Genom att titta på hur berättelsen är uppbyggd, hur den kommuniceras, hur orden väljs i 

berättelsen samt hur vi framställer oss själva eller andra i berättelsen kan vi finna 

information om hur våra olika identiteter skapas (Larsson, Sjöblom, Lilja, 2008). 

 Begreppet narrativ kan ses som en diskurs som innehåller en specifik ordning, i 

berättandet eller berättelsen, som binder ihop händelser för att skapa en tydlighet för 

mottagaren av berättelsen samt en förståelse för hur någons verklighet upplevs (Elliott, 

2005). Elliott (2005) menar att det narrativa begreppet avser den kronologiska 

ordningen, händelsernas meningsfullhet för någon och att blickfånget ligger på det 

sammanhang var i berättelsen har sin hemvist. I kvalitativ narrativ forskning kan en 

säga att berättelsen, narrativet, är själva objektet för forskningen. Hur vi använt oss av 

den narrativa teorin och metoden förklaras under metodkapitlet nedan. 

 

4. Forskningsmetod 
I det här avsnittet beskriver vi hur vår studie har genomförts, vilken typ av metod som 

använts för att få svar på våra frågeställningar samt hur datainsamling och urval av 

intervjupersoner gjorts. Genom hela detta avsnitt för vi ett resonemang runt studiens 

reliabilitet och validitet, de etiska överväganden vi arbetat sida vid sida med under 

studien, samt för en kritisk diskussion om metodens begränsningar. 

 

4.1 Forskningsdesign och metod  
I studien har vi arbetat med narrativ forskning efter narrativ metod. Narrativ metod 

används för att samla in och analysera skriftliga eller muntliga berättelser (Johansson, 

2005). I vårt fall var fokus på muntliga berättelser. Metoden vi använt i den narrativa 

forskningen är av kvalitativ art. Vi valde att använda oss av en semistrukturerad 

intervju, som analyserades efter narrativ hermeneutisk metod. Valet föll på narrativ 

hermeneutisk metod då vi ville ta del av intervjupersonens sanning, och vara objektiva i 

den mån det gick. Detta eftersom det finns en naturlig relation mellan fråga och svar, 

som Hydén (2008) uttrycker det. Denna relation innebär att frågor tenderar att ge en 

fingervisning till den som svarar om vilken typ av svar intervjuaren, i detta fall vi, 

önskade. Detta är inte önskvärt i den typ av inhämtning av empiri som vi önskade 
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tillämpa i denna studie. Hermeneutisk metod är förknippat med den hermeneutiska 

cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln hör till tolkningens själva väsen, och innebär i 

korthet att förståelsen av en text i sin helhet förstås utifrån förståelsen av textens delar, 

samt vice versa (Vikström, 2005).  Narrativ hermeneutisk metod kan enkelt uttryckt 

benämnas som livsberättelser. Johansson (2005) beskriver berättelsen som ett sätt att 

organisera episoder och handlingar samt redogörelser för handlingarna. Detta görs i 

livsberättelsen, det narrativa perspektivet. Den hermeneutiska metoden applicerades på 

den narrativa för att kunna förklara, förstå och tolka de berättelser som vi fick ta del av 

från intervjupersonerna.  Narrativ forskning och metod är genomgripande och 

tvärvetenskapligt (Skott, 2004). Det narrativa går igenom i såväl forskningsmetoden, 

som teori och analys. 
  

Empirin i detta arbete tolkades utifrån narrativ hermeneutisk metod och analys. Det kan 

förstås likt att en hermeneutisk båge använts och lagts som ett filter över vår egen 

förståelse av texten. Denna båge kom också att agera filter med vald teoretisk grund för 

att nyansera vår förståelse av texten. Vikström (2005) förklarar den hermeneutiska 

bågen som en dialektik mellan att förklara och förstå, en tolkningarnas konflikt. Med 

det menar han att tolkningen görs genom att växla mellan medkännande och 

misstänkande tolkning, där den medkännande tolkningen lockar fram 

meningsrikedomen och den misstänkande tolkningen ifrågasätter den medkännande 

tolkningens okritiska accepterande av texten. Den medkännande tolkningen ses som 

naiv, medan den misstänkande tränger djupare in i texten. Tolkningen sker sedan genom 

att växla mellan tolkningsmetoderna. Bågen visar på början och slutet i 

tolkningsprocessen, början är den naiva förståelsen och medkännande tolkningen. 

Andra momentet i den hermeneutiska bågen är förklaringen, en metodisk analys. Bågen 

avslutas sen med en förståelse, som syftar till att föra tolkningsprocessen vidare, likt 

med den hermeneutiska cirkeln. 
  

Den övergripande kritiken runt kvalitativ ansats och metod är att den är subjektiv och 

impressionistisk (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att resultatet från 

informationsinhämtningen är alltför färgat av forskaren. En annan kritik som är vanligt 

förekommande och riktad mot kvalitativ metod är att i en kvalitativ forskning kan 

forskningsobjektet komma alltför nära forskaren som då kan tappa sin objektivitet (a.a.). 
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Forskaren och respondenten färgar och präglar varandra. Förlorandet av objektiviteten, 

är något som under hela studien fortlöpande måste hållas i åtanke och tas i beaktande, 

för att få ett resultat som är reliabelt (a.a.). 
  

Kvalitativ metod är enligt Olsson och Sörensen (2011) en metod man använder i syfte 

att kategorisera något. Man samlar in information för att upptäcka mönster, för att 

gestalta något. 
  

Valet av insamlingsmetod i vår studie föll på just intervjun då vi genom att ställa 

relevanta frågor till intervjupersonen ville få kunskap om intervjupersonens livsvärld. 

En livsvärld är en människas inre värld, och får vi tillgång till den får vi också tillgång 

till kunskap om hur en människa uppfattar och erfar omvärlden (Olsson & Sörensen, 

2011). Valet av intervjutyp föll sedan på modellen semistrukturerad intervju. När 

intervjun är semistrukturerad handlar det om att man utgår från ett frågeschema. 

Frågorna formuleras mer allmänt än i en strukturerad intervju, och intervjuaren ställer 

följdfrågor till den som intervjuas (Bryman, 2011). Semistrukturerad intervju lämpar sig 

väl till den narrativa metod vi valt, då det vi ville veta var något specifikt, därav 

frågeschemat. Samtidigt måste det finnas utrymme för den som intervjuas att själv välja 

innehåll i vad som ska komma att bli resultatet. Det är intervjupersonens livsvärld som 

är det intressanta för studien, och för att nå svaret på frågeställningarna utgick vi från 

frågeschemat. Den semistrukturerade intervjun är halvstrukturerad, frågeschemat delas 

då in i olika teman (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 

Eftersom våra frågeställningar hade till syfte att belysa hur en socionom 

beskriver/upplever sin väg mot ohälsa, var valet att välja en narrativ metod och en 

narrativ teori, där intervjupersonen och fokus för vår studie, själv fick berätta om sin 

väg mot ohälsa rätt given. Vi ville höra berättelsen, för att sedan återge den i vår studie 

och göra en analys utifrån hermeneutik och krav- kontroll- stödmodellen för att få ett 

helikopterperspektiv på berättelsen och också för att knyta ihop den. Krav- kontroll- 

stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) valdes då tidigare forskning visat på att 

modellens delar; krav, kontroll och stöd, är väsentliga delar av ohälsans uppkomst. 
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4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Urval för intervju 

Då vår studie behandlar socionomens väg mot ohälsa inom socialtjänsten fanns det 

endast en typ av intervjuperson som var intressant, socionomer inom socialtjänsten. Vi 

valde tidigt att begränsa antalet intervjupersoner, då kvalitativ metod och då särskild 

den narrativa är en typ av forskningsansats som kan resultera i en hel flod av insamlat 

material. Det är, som Johansson (2011) uttrycker det, något av en utmaning.  
 

Vi gjorde initialt en förfrågan till samtliga enhetschefer i en kommun i hopp om att få 

kontakt med dem och få deras stöd i arbetet med att finna informanter till arbetet. Den 

förfrågan var dock fruktlös. Inte en enda enhetschef återkopplade på vår förfrågan. När 

den urvalsgruppen uteblev vände vi oss istället till våra egna nätverk i hopp om att hitta 

lämpliga informanter till studien. Här fann vi en informant. Vårt tredje försök till att nå 

ut till socionomer var att lägga ut en förfrågan i en grupp på facebook med namnet 

Socionomer. Gruppen vänder sig endast till socionomstuderande samt yrkesverksamma 

socionomer. Denna grupp svarade genast upp och inom loppet av 60 minuter hade vi 

fem frivilliga som kunde tänka sig att medverka som informanter. Tyvärr var avståndet 

långt till de intresserades bostadsorter, mellan 40 - 60 mil, varav vi skickade ut en 

förfrågan till de som svarat om det skulle kunna vara aktuellt med intervju över nätet. 

Frågan mottogs väl, och en informant valdes ut ur denna grupp. För att komma vidare i 

sökandet efter informanter vände vi oss till den enda informant vi hade och frågade om 

hen kunde hjälpa oss i arbetet med att finna ytterligare informanter. Här fick vi genast 

tips om ytterligare en informant som var villig att bidra med sin historia kring ohälsa 

inom socialtjänsten.  
 

Att använda sig av snöbollseffekten på det vis vi gjorde för att söka relevanta 

informanter i kvalitativa studier är ett vanligt sätt för att komma i kontakt med de 

specifika informanter som behövs. Snöbollsurval är också en form av 

bekvämlighetsurval. Det är ett kedjeurval, där man efter kontakt med en grupp 

informanter sedan får kontakt med ytterligare (Bryman, 2011).  
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4.2.2 Datainsamling 

Till studien har intervjuer med tre olika intervjupersoner genomförts. Två av 

intervjuerna har genomförts vid personliga möten mellan intervjupersonen och oss 

intervjuare och den tredje genomfördes via Skype. Intervjuerna har varit mellan 60 och 

90 minuter långa. Tidigt i arbetet med studien gjorde vi utifrån våra frågeställningar en 

preliminär intervjuguide, som sedan under arbetets gång kommit att utformas allt 

eftersom vi fått mer substans och innehåll i vårt material till studien. Intervjuguiden har 

formen av ett frågeschema, och i sin design är den halvstrukturerad. Vi ville ge 

utrymme för intervjupersonernas berättelser varför vi inte gjorde intervjuguiden alltför 

detaljerad (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008).  

 

4.3 Analysverktyg 

4.3.1 Hermeneutiskt perspektiv 

Hermeneutiskt inriktad forskning tar fokus på att förstå helheten av den insamlade 

empirin (Skott, 2004). Hermeneutik är tolkningslära och studerar den mänskliga 

förmågan att skapa förståelse och mening (a.a.). Ordet hermeneutik kommer från 

grekiskans hermene´vien som betyder tolka (Sohlberg & Sohlberg, 2013). I 

hermeneutisk forskning är tolkning av det insamlade materialet, det vill säga vårt 

intervjumaterial, det centrala. Fokus ligger på det vi söker efter i våra frågeställningar 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Hermeneutiken kan användas likt ett verktyg för att tolka 

helheten utifrån de enskilda delarna av vårt intervjumaterial. En tolkning som görs helt 

förbehållslöst utan våra, forskarnas, egna intentioner (a.a.). Syftet med att använda oss 

av ett hermeneutiskt perspektiv i vår studie var att få en valid, giltig, förståelse av 

empirin samt en unison uppfattning av dess innebörd. 

 

4.3.2 Narrativt perspektiv 

I den här studien valde vi att tolka berättelser för att få svar på våra ställda 

forskningsfrågor genom ett narrativt perspektiv. Skott (2004) beskriver det som att man 

i den narrativa forskningen undersöker berättandets villkor, samt tittar på berättelsens 

struktur och innehåll. Vi bedriver i vår studie narrativ forskning som koncentrerar sig på 

innehållet och inte på texten som produceras som sådan. Skott (2004) uttrycker det som 

att människan framställer sig själv och världen i de berättelser hon skapar tillsammans 



 

16 
 

med andra. Det narrativa perspektivet bidrar med att belysa berättelsens struktur och 

innehåll. Förståelsen inom det narrativa forsknings perspektivet innefattar strukturen 

hos mänskliga handlingar tillsammans med symboliska resurser som återfinns hos den 

narrativa praktiken. Forskning inom narrativt perspektiv innebär att se förståelsen som 

att den utgår från människans egen förmedling av sina erfarenheter (Skott, 2004). Man 

vill som forskare komma bortom den omedelbara förståelsen, den medkännande naiva, 

och istället kombinera detta med den misstänkande tolkningen, som är synonymt med 

ordningen i den hermeneutiska bågen. I narrativ forskning är ett sätt att söka efter 

vändpunkter i berättelsen. En vändpunkt kan beskrivas som en händelse som orsakat en 

genomgripande förändring i berättarens livslopp (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008).  

 

4.4 Uppsatsens trovärdighet  
En vanlig kritik inom kvalitativ metod är att den är svår att generalisera (Bryman, 

2011). Vår studie bygger på tre respondenters livsberättelser och är inte är ämnad för 

generaliseringar till en vidare population. Informationen som samlats in, har samlats in i 

syfte att gestalta och upptäcka mönster och öka kunskapen om hur psykosocial ohälsa 

för socionomer inom socialtjänsten kan gestalta sig.  
 

Gällande reliabilitet i forskningsintervjuer är en vanlig invändning att olika forskare kan 

komma fram till olika resultat. Detta är ett faktum som inte kan förbises. Hur påverkar 

jag som intervjuare vad informanten väljer att berätta? (Kvale & Brinkmann, 2014). I 

vår, liksom i många andra narrativa forskningsstudier bygger resultaten på 

intervjupersonernas egen upplevelse av sin arbetsrelaterade ohälsa. Även om ingen 

anledning till misstro finns så är det omöjligt för oss som intervjuare att veta om 

informanten talar sanning. 
 

Genom att analysera resultaten utifrån våra frågeställningar, vårt syfte samt med vårt 

teoretiska perspektiv har vi strävat efter att öka validiteten i vår studie, det vill säga att 

kontrollera att vi mäter/undersöker det vi har avsett att undersöka. 
 

Under hela processen av studien har vi diskuterat, vänt och vridit, kontrollerat och 

ifrågasatt alla moment för att nå ett så tillförlitligt och trovärdigt resultat som det är 

möjligt att få i en narrativ forskningsstudie (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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4.5 Etiska ställningstaganden 
Vår kvalitativa studie utgår från ett narrativt perspektiv vilket gör att de etiska frågorna 

fått en stor betydelse för både oss som författare av studien och för informanterna. I en 

narrativ studie kommer forskaren nära informanten på ett sätt som kan kännas både 

privat och känsligt (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008). Intervjun kan också få formen av 

ett terapeutiskt samtal. Vi har därför visat hänsyn och beaktat de forskningsetiska 

principerna med stor respekt under de intervjuer som ägt rum samt i det efterföljande 

arbetet med transkriptionen och sedan i presentationen av vår analys och vårt resultat. I 

det inledande skedet beaktade vi informationskravet då vi via mail informerade 

intervjupersonerna grundligt om studiens syfte, hur studien rent praktiskt kommer att 

genomföras samt att deltagandet är frivilligt och att de när som helst, utan förklaring, 

har haft rätt att avbryta sitt deltagande. I mailet bifogades också ett samtyckeskrav som 

informanterna fick skriva under och returnera till oss. Samtyckeskravet innebär konkret 

att informanten har rätt att själv bestämma över sin medverkan 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Då vi avsåg att undersöka ohälsa inom 

socialtjänsten och intervjua personer som varit eller är sjukskrivna, kändes det viktigt att 

på ett tydligt sätt förklara vilka vinster studien kommer att få för framtida socionomer 

samt att den färdiga studien kommer att publiceras i högskolans Diva portal, och 

därmed kan läsas av allmänheten. Detta gjordes för att minimera risken att 

informanterna skulle uppleva obehag av studien eller drar sig ur under studiens gång. 

För att ytterligare förebygga obehag eller annan osäkerhet för informanten informerade 

vi också i den inledande kontakten om konfidentialitetskravet och att all personlig 

information kring informanterna kommer att avidentifieras, att vi inte kommer att röja 

deras nuvarande eller före detta arbetsplats eller vilken kommun de varit anställda inom. 

Allt för att informanten inte ska drabbas av repressalier för sin medverkan i studien. Vi 

informerade även om att allt material som inhämtats kommer att förvaras på ett sådant 

sätt att ingen obehörig kan ta del av det och att materialet kommer att förstöras efter 

studiens färdigställande. Slutligen informerade vi om nyttjandekravet och att det 

insamlade materialet endast kommer att användas i denna studie och inte kommer att 

lånas ut, säljas eller användas för andra syften 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 
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5. Resultat och analys 
Resultatet och analysen av studien presenteras utifrån de frågeställningar och det syfte 

studien har. Då studien har en narrativ ansats med fokus på intervjupersonernas egna 

berättelser har vi så noggrant som möjligt redogjort för intervjupersonernas egna 

upplevelser. Vi har låtit berättelsen och processen som intervjupersonerna berättat vara 

en del av en narrativ analys. För att minimera risken att våra egna tolkningar av det som 

sagts ska lysa igenom har vi valt att presentera resultatet och analysen genom citat från 

det insamlade intervjumaterialet. Vid sidan av det direkt narrativa återgivandet av valda 

delar ur intervjuerna så har resultatet också tolkats hermeneutiskt fortlöpande i vårt 

arbete med analysen (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta då en del av vårt arbete med att 

analysera resultatet lett oss till att se en process hos intervjupersonerna. Vi kunde 

urskilja en process som tog sin början efter examen, och vi har fått följa processen fram 

till sjukskrivningen som föranleddes av ohälsa genom utbrändhet. Processen har 

framträtt genom att vi betraktat resultatet från intervjuerna genom ljuset av den 

hermeneutiska cirkeln. Genom att försöka förstå helheten genom att parallellt förstå 

delarna har vi tagit ett helhetsgrepp om resultatet, och sedan applicerat vår teoretiska 

ram för att ytterligare förklara vad det är som visat sig under arbetet och tolkningen av 

intervjuerna. Avslutningsvis har vi sammanfattat alla delar i kapitlet. 
 

Vi presenterar de tre intervjupersonernas berättelser utifrån de olika stegen i processen 

och varvar berättelserna med vår analys utifrån krav- kontroll- stödmodellen. Vi knyter 

också ihop våra resultat med tidigare forskning.  

 

Intervjuperson 1, Pelle. 

Pelle är en medelålders man från en mindre kommun, ensamstående med ett barn. Har 

jobbat inom socialtjänsten sedan terminen innan examen 2011. 

 

a) Om hur det var att som nyutexaminerad socionom komma ut i arbete. 

Pelle berättar initialt under intervjun om att han upplevde att hans person inte var 

uppskattad bland människorna inom socialtjänsten på orten han först sökte arbete på, 

och som också var hans hemort. Han upplevde att de andra anställda hade åsikter om 

honom som person. Pelle började arbeta redan innan examen men blev sen inte anställd 

efter att examen avlagts: 
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Jag hade fått en lägenhet som jag skulle flytta in i på hösten och vi skulle bo hos pappa under 

sommaren och då ringer NN från vuxenenheten, han var chef där då, och frågade om jag kunde 

börja jobba då på våren. [...] Termin 6 gjorde man ju uppsatsen sen var det ju termin 7 bara… 

man behövde knappt vara där. Men då hade ju jag barnet borta i skolan så jag kunde ju inte börja 

jobba... men jag började i maj ändå och barnet bodde hos en kompis. … Det var sådär, jag vet 

inte vad jag gjorde riktigt men jag jobbade och var mest på ett boende med gubbarna där och NN 

var helt förvånad över hur jag kunde få gubbarna att vara nykter… Vi hade jättekul där och det 

var bra men sen så skulle jag anställas och då fanns det ingen tjänst på socialtjänsten, det liksom 

fanns inga att söka men jag hade ju tänkt bli kvar på vuxen, men då fanns det jättemycket åsikter 

om mig som person. Utifrån min egen historia... Så då blev jag inte anställd. 

 

Pelle gick initialt in i arbetet med tankarna att det på arbetet fanns negativa åsikter om 

honom. Detta borde rimligtvis lett till att Pelle kände en stress redan initialt, på väg in i 

arbetet. Detta då stress och kontroll ofta är sammankopplat (Theorell, 2012).  
 

Sedan leder Pelle oss vidare i berättelsen om sin väg mot ohälsa. Han berättar att han 

efter en kort tid som arbetslös möter sin tidigare chef av en slump och erbjuds ett arbete 

på enheten för barn och ungdom, där han egentligen inte vill jobba. Detta då han 

egentligen ser sig själv som arbetandes på vuxenenheten och inte som en person som är 

ämnad att arbeta med barn. Sett ur ett hermeneutiskt perspektiv, som tar ansats ur att 

helheten förstås utifrån delarna (Vikström, 2005), så kan vi se att den initiala stressen 

och kontrollförlusten Pelle upplevt i och med att han upplevde att människor haft åsikter 

om hans karaktär vid en eventuell anställning läggs ihop med stressen att gå in i ett 

arbete som han egentligen inte vill ha: 
 

Och så står jag i kön på Ica... och då står NN bakom mig i kön och jag visste knappt vem han var 

och då skriker han; -Varför söker inte du jobb hos mig då? Då hade det legat ute tjänster på barn, 

men jag ville inte jobba med barn. [...] och med det började jag på barn 2012. 

 

Pelle berättar att arbetsmarknaden för socionomer var ansträngd vid tiden för hans 

examen, och att det inte fanns tjänster att söka. Detta gjorde också att han senare gick in 

i arbete med inställningen att vara väldigt tacksam över att få en tjänst. Detta kan ses 

som att ytterligare stenar läggs på bördan Pelle har att bära, ytterligare en anledning till 

stress (Brattberg, 2008). Nu är Pelle påverkad av att känna tacksamhet inför sitt nya 

arbete som han inte ville ha då han ville arbete med annat samt även påverkad av sin 

upplevelse att människor hade åsikter om hans person. 
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NN var chef och så var vi några handläggare, det var jättelitet då. Det började liksom då. För att 

få en tjänst på socialtjänsten, var inte så säkert. Det fanns inga jobb att söka. Att man fick ett 

jobb var ju bara liksom, wow! Jag gick in på en lön på 23 000 kr och stod med mössan i hand 

liksom. 

 

På frågan om han fick någon introduktion på den nya arbetsplatsen eller tillgång till en 

mentor eller liknande, svarar han:  
 

Nää, det fanns ingenting.  

 

b) När ohälsan började göra sig kännbar 

Pelle berättar om när han började känna av ohälsa på sin arbetsplats. Hans chef var på 

semester och Pelle kände att han inte längre hade stöd i sitt arbete, inte någon att prata 

med för att känna sig säker i besluten som han tog. Det här i sin tur innebar dels en 

känsla av att tappa kontrollen över arbetet för Pelle, samt en avsaknad av det som 

intervjupersonen sett som sitt faktiska stöd. Kontroll är en del av beslutsutrymmet som 

återfinns hos en individ. I detta beslutsutrymme ingår att kunna ta befäl över såväl 

vardagliga situationer som oväntade sådana, och när intervjupersonens go-to person 

försvann upplevde han således en känsla av kontrollförlust.  

 
Alltså… så då tappade jag… för alltid när man kom in till chefen, han må vara som han är […] 

men för mig var han klockren. Han skriker rakt ut, och för mig, jag blir trygg i när någon är så 

där jättetydlig liksom. [...] Det som var då, att min enda trygghet på avdelningen, skulle gå på 

semester eller var på semester och vi hade två andra som var chefer och så var jag in och fråga 

dom nått då på dagen och jag förstod att dom hade ingen koll, då tappade jag alltså, då hade jag 

inget att hålla mig fast vid...  om inte dom vet liksom, hur skulle då jag veta. 

 

Pelle är tydlig när han uttrycker sig runt kontrollförlusten, även om han använder andra 

ord så framgår det i intervjun tydligt att den person som han upplevde som den enda 

källan till trygghet nu inte fanns på plats.  

 

Den här händelsen blir för Pelle en sorts vändpunkt och här börjar ohälsan allt mer göra 

sig kännbar. Samma dag som ovanstående händelse inträffar händer något som Pelle 

beskriver som väldigt obehagligt; 
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... jag kommer ihåg att vi satt, vi skulle fika och två avdelningar fikade tillsammans, och då bara, 

det är första gången jag varit med om… förstod att nu kommer jag att dö. Att jag var helt 

övertygad om att jag skulle dö i en hjärtinfarkt. Panikångest deluxe, det var bara fruktansvärt. 

Jag fick gå in på mitt arbetsrum och bara… tänkte någonstans att jag måste hålla mig i 

verkligheten. Jag hade ingen aning och tänkte, jag läser på datorn. Jag tog upp aftonbladet, 

försökte fokusera på något, det som är här och nu... så jag stod och läste nyheterna… för att inte 

tippa över till nått som jag inte visste vad det var. 

 

Pelle drabbas av kraftig ångest, något som liknar eller är panikångest. Mer preciserat än 

så är det inte under intervjun. Han identifierar nu en händelse som för honom lett till 

första fysiska tecknet till arbetsrelaterad ohälsa (Socialstyrelsen, 2003). Han säger att 

kraven redan initialt i arbetet var väldigt höga, och särskilt höga är de i ljuset av att han 

saknade erfarenhet av tjänsteutövningen och av denna form av arbete. Allt var nytt för 

Pelle.  

 
Det handlar ju om arbetsbelastningen, man får för många ärenden, att ha 30 ärenden är inte ok, 

alltså ha 30 utredningar liggande, som ska skrivas och man vet att det kommer inte att skrivas. 

Man hade utredningar som låg öppna i flera år, det här skapar en sådan stress. [...] Man vet ju att 

man inte klarar av att ha alla de här utredningarna öppna, det gör ju att man går sönder.  

 

Vidare berättar Pelle;  

 
Det måste vara på ett särskilt sätt och när man är ovan så är det svårt att skriva ihop en utredning. 

Alltså jag kan skriva en utredning nu på 3 sidor. Då har jag täckt in allt och fått ner mina tankar 

och så, jag är ju en sådan person, jag kan inte skriva en utredning på 10-20 sidor.  

 

Pelle uttrycker tydligt vad han ser som grunden för sin begynnande arbetsrelaterade 

ohälsa. Arbetsbelastningen är hög, den känns rent av övermäktig för vad som är rimligt 

för en människa. Han uttrycker sig också att “det här skapar en sådan stress”, vilket 

visar att han tydligt definierat en av orsakerna till sin ohälsa.  

 

c) Om tiden då ohälsan blev kritisk 

Pelle berättar i citatet nedan om när hans arbetsrelaterade ohälsa blev kritisk. Vi har 

tidigare berättat om när hans ohälsa utvecklades till panikångest, under arbetstid, men 

nu beskrivs nästa steg i processen mot ohälsa;  
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Det här var en fredag, det var ju sån där gemensam fika då, det vart liksom för mycket folk och 

efter det har jag inte fixat det där med folksamlingar på jobbet och kurser och utbildningar. Varje 

gång vi hade utbildningar så ordnade chefen, utan att jag bad om det, att det fanns en plats längst 

bak längst ut där jag kunde sitta... för det gick liksom inte annars. 

 

Pelles hälsa framträder nu som märkbart påverkad. Han klarar inte längre av större 

folksamlingar utan får istället sitta själv.  Pelle berättar sedan om att hans mående innan 

sjukskrivningen var allt annat än bra och beskriver det som att han var helt under isen. 

 
… då säger chefen så här; -Nu gör vi så här Pelle... för jag var ju helt under isen och orkade 

ingenting och jag fick inte ihop någonting man bara flyttade grejer liksom, fick inte ihop, kunde 

inte skriva, ingenting blev gjort, jag visste inte i vilken ände jag skulle börja. 

 

Hälsan har nu försämrats ytterligare för Pelle. Kontrollen över vardagssituationer som 

ingår i en individs beslutsutrymme har förlorats i än större utsträckning, och hälsan är 

dalande. Den lösning Pelles chef föreslår för hans arbetsrelaterade ohälsa var, enligt 

Pelle följande; 

 
Jaa, så då ordnade chefen en tjänst på en ny egen grupp som jag startade upp som hette xx… och 

då under sommaren som kom så fick jag flytta från min avdelning och satt i hörnet vid en annan 

avdelning. Ingen visste vad det var men det var xx och det här låter ju som att det är 20 år sedan 

men det är bara 4 år sedan. Och då började jag där typ 1 maj, och märkte rätt snart att... vi 

behöver vara en till...  

 

Hög arbetsbelastning var därmed åter ett faktum för Pelle. Det tredje läget i krav- 

kontroll- stödmodellen har inträtt.  Det så kallade spända läget, när kraven är höga och 

möjligheten till kontroll liten (Karasek & Theorell, 1990; Linér, 2016). Det är i princip 

samma läge som han befunnit sig i innan han fick förflyttning till den nya enheten. 

Balansbrädan har vid det här laget tippat över.  

 

d) Om tiden för sjukskrivning 

Här berättar Pelle om tiden när han blev sjukskriven.  

 
Jag kommer inte ihåg när jag blev sjukskriven men antingen var det sommaren 2012 eller 2013. 

[...] Jag har inte fått någon panikångest efter det, jag vart ju sjukskriven då på min semester, 

någon vecka. Jag fick jättebra hjälp av läkare och fick åka till stan och kolla hjärtat i fall att det 

skulle bli så där igen och att det var panikångest och att jag inte skulle dö i hjärtinfarkt. 
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Pelle berättar att efter denna sjukskrivning har han inte varit sjukskriven fler gånger 

utan löst situationen med arbetsrelaterad ohälsa på andra sätt. Bland annat genom att ett 

flertal gånger byta arbetsplats. Han berättar att hans privatliv satt stopp för att han 

kunnat sjukskriva sig;  

 
Vet inte vad jag ska göra. Det är ett angenämt problem och det finns massa tjänster att söka 

samtidigt är jag rädd för att bli sjuk igen för jag är inte riktigt återhämtad. Jag borde ha 

sjukskrivit mig istället för att ta semester. Jag har ju alltid varit ensam och har inte haft råd. Det 

är bara att bita ihop och det visste ju jag och hela april, maj, juni o juli min uppsägningstid… 

visste jag att jag måste ta hand om mig själv jättemycket. Jag kan inte ha nått inbokat bara gå på 

jobbet, det är det enda jag behöver klara av. Livet blir ju inte så kul, det var riktigt mörkt och 

tråkigt men vad ska man göra? Och så vill jag inte ha det igen men det är så det blir och det har 

blivit så för mig flera gånger. Jag fixar inte jobbet. Jag vet inte vad det är jag ska göra heller? 

Mer än att hålla mig borta från utredning… 

 

Det blir tydligt att Pelle även efter sjukskrivning är kvar i det spända läget, och en 

stressrelaterad arbetsrelaterad sjukdom har befäst sig (AFS 2015:4; Socialstyrelsen, 

2003). Att han inte kan vara fortsatt sjukskriven på grund av ekonomin bidrar ytterligare 

till sjukdomsläget och gör att han inte har möjlighet att återhämta sig som situationen 

egentligen hade krävt.  

 

Intervjuperson 2, Karin.  

Karin är en gift kvinna i 40 års ålder. Hon har barn och bor i en större stad. Jobbat inom 

socialtjänsten sedan innan socionomexamen år 2010. 

 

a) Om hur det var att som nyutexaminerad socionom komma ut i arbete. 

Karin berättar hur hon genom privata omständigheter kommit i kontakt med 

socialtjänsten och därför beslutat sig för att utbilda sig till socionom för att ta reda på 

hur det verkligen fungerade inom socialtjänsten. 
 

Karin berättar om sin första tid inom socialtjänsten och hur hon blev inkastad i arbete 

direkt efter studierna utan direkt introduktion.  
 

Jag gjorde praktiken på vuxenenheten. Sen sommarjobbade jag där sommaren efter, och 

sommaren efter det, och när jag sedan gick ut, då hade jag min anställning klar redan. Jag blev 
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timanställd redan när jag gjorde C-uppsatsen, då började jag på timmar. Så jag fortsatte efter 

sommaren. [...] Så det gick fort. [...] Så när jag började på vuxen så blev jag kastad in i hetluften 

direkt, jag var ju i hetluften innan, på timmarna, så var jag ju det. Så det var ingen fin inkörning.  

 

Här kan vi se hur Karin blir inkastad i det nya arbetet utan direkt stöd i processen att 

börja ett nytt jobb. Hon får ingen introduktion på den nya arbetsplatsen trots att hon är 

nyutexaminerad. För att få en bra ingång i arbete behövs stöd från medarbetare och 

chefer. Sett till tidigare forskning så är det bland annat svagt socialt stöd, oklar ledning, 

oklar yrkesroll samt en bristfällig organisation som bidrar till stress och ohälsa på 

många arbetsplatser (Huxley et al., 2005). Tittar vi på det utifrån krav- kontroll- 

stödmodellen så står stödet för en viktig del i arbetslivet för att uppnå balans i 

arbetssituationen, stödet fungerar som en stöttepelare eller en balansbräda mellan 

kraven och bristen på kontroll, vilket en ny arbetssituation kan skapa (Karasek & 

Theorell, 1990; Linér, 2016). I den tidigare studien av Huxley et al. (2005) framkommer 

även att stressen var högst för anställda som hade låg arbetstillfredsställelse och låg 

kontroll över arbetet samt att stressen var högre bland dem som rapporterade 

otillräckligt stöd. 

 

b) Om när ohälsan började göra sig kännbar  

Av Karins berättelse framgår att det gick snabbt för henne att komma in i arbetet och att 

hon därmed fick mer ansvar och tog chansen att ta över en väl inarbetad behandlande 

verksamhet. Karin berättar om hur ansvaret ökade och om hur den behandlande 

verksamheten såg ut;  

 
Såå, ja, så rullade det på, fick egna klienter. Började liksom bli varm i kläderna, och då hade vi 

ett eget behandlingshem, och där hade dom en som var ansvarig och så hade dom en 

socialsekreterare. Den som var ansvarig hade jobbat inom behandling hela sitt liv. Sen hade dom 

en socialsekreterare där som skötte alla inskrivningar, alla utredningar, försörjningsstöd och 

bostad. Så långt var allt bra.  

 

Men ganska snart beskriver hon att det nytillkomna ansvarsområdet innebär mer jobb än 

vad hon till en början har fått vetskapen om att det kommer att innebära.  

 
Förutsättningarna var att när jag tog över då skulle jag ha hela ansvarsområdet, dels 

vuxenutredningar, försörjningsstöd, lägenheterna, inskrivningarna och uppföljningarna och så 

skulle jag få behålla hälften av dom klienter jag hade innan [...] men det fick jag inte, jag fick 
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behålla alla. För det gick inte att dela ut dom till någon. Så där satt ja helt plötsligt med 

jättemycket ansvar i flera olika områden och så fick jag behålla alla mina klienter.  

 

Karin beskriver hur hon plötsligt sitter med i princip dubbla tjänster och ett obefintligt 

stöd från närmsta chef, som inte gör något för att underlätta hennes situation; 

 
Ja och det där var ett hett ämne på handledningen som vi hade... och i fikarummet och i allt 

möjligt, men chefen var helt... alltså han gillade inte mig. Det var så uppenbart att han inte 

gillade mig. Han lyssnade inte... och så försökte ja få upp lönen lite där i och med att jag fick så 

mycket mer ansvar, men det fick jag inte, och då blev jag förbannad… då blev ja sur och grinig 

[...] Det hjälpte inte så mycket, men i och med att jag blev sur och grinig vågade jag också ta 

fighten med chefen och det hjälpte lite. För vi redde ut en hel del då. Fast det där hornet i sidan 

fanns kvar på mig fortfarande. 

 

Karin berättar att det var här hennes ohälsa började göra sig kännbar och kopplar själv 

ohälsan till den höga arbetsbelastning hon hade men även till den stress som 

verksamhetens datasystem skapade för henne; 

 
Detta datasystem är ju inte användarvänligt överhuvudtaget. Det finns inget som är 

användarvänligt, ett sådant system ska ju vara en hjälp för mig som användare, men det här 

systemet är inte en hjälp. Förutom att man kan gå in i efterhand och kolla, har jag tagit dom här 

besluten? Och journalen kan ja kolla i, men det finns inget flaggningssystem som blinkar rött, att 

nu behöver vi följa upp. Och det finns inget logiskt i att när jag tar det beslutet så kommer nästa 

upp med automatik. [...] Det tar sådan tid att hålla på med, och särskilt för mig, som hade 

försörjningsstöd, bostad och vuxna. Jag hade alla i det systemet så jag hade ju mycket mer än 

dom andra handläggarna på vuxen men då försökte chefen få det till att jag i stort sett var dum i 

huvudet och inte fattade datasystemet. 

... det var här det började för mig, att ja fick sömnproblem och drömde om klienter, dom fanns 

med mig hela tiden. 

 

Till att börja med känner Karin att hon “började bli varm i kläderna”. Hon känner alltså 

hög kontroll och situationen är hanterbar (Karasek & Theorell, 1990) I detta läge, det 

“avspända” läget, handlar det om att kraven är förhållandevis låga och möjligheten till 

kontroll hög. Allt flyter på i lugn takt (Theorell, 2012). Hon tar därefter på sig mer 

arbete, när hon tar över behandlingshemmet, och det “avspända” läget upphör då kraven 

blir höga och den kontroll hon har över situationen är liten. Här går hon över i det så 

kallade “spända” läget och då börjar balansbrädan att tippa över och stressen börjar göra 
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sig kännbar (a.a.). Arbetsbelastningen i denna situation, där hon inte fick någon 

minskad arbetsmängd som hon blivit lovad, är hög. Inte heller finns här något stöd från 

närmsta chef och Karin tolkar det själv som att “han gillade inte mig”. I 9§ i 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social 

arbetsmiljö (AFS 2015:4) står att arbetsgivaren ska ”se till att de arbetsuppgifter och 

befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam 

arbetsbelastning”. Vidare står det att ohälsosam arbetsbelastning är när “kraven i arbetet 

mer än tillfälligt överskrider resurserna. Denna obalans blir ohälsosam om den är 

långvarig och möjligheterna till återhämtning är otillräckliga”. Att hon också har 

problem med datasystemet bör också läggas in i förståelsen av hennes ansträngda 

situation för att få en helhetsbild utifrån det narrativa hermeneutiska perspektivet. 

 

c) Om tiden då ohälsan blev kritisk 

Karin berättar att efter en längre tid då hon sökt stöd hos sin chef angående hjälp med 

datasystemet och försök till att få färre klienter men utan respons gick det inte längre. 

 
Ungefär den här tiden, 2016, då på ett samtal med chefen, eller det började faktiskt i 

handledningsgruppen vi hade. Då hade jag börjat tappa minnet, jag sov jättedålig... minimalt, 

som i natt typ 1- 2 timmar, och min partner sa att det är katastrof att ha dig hemma. Jag kom inte 

ihåg någonting, jag kom inte ihåg att hämta på skolan och i tid. Helt kass i skallen. Jag hade 

ställt bilen alldeles här, mellan stan och skolan, ibland brukade vi åka tåg. Så gick jag ner till 

tågstation och när jag gick ner dit började ja fundera... hade jag inte bilen? Jo, då hade jag glömt 

bilen. Jag var som en soppa i skallen. Då tog jag det på en handledning, vår handledare ville 

alltid gå en runda och kolla hur vi mådde, och min nära vän och kollega hade sagt flera gånger 

att du måste sjukskriva dig. 

 

Karin berättar att efter detta möte på arbetsplatsen sjukskrev hon sig i två veckor för att 

vila ut.  

 
När jag kom tillbaka då hade dom inte gjort någonting i min ärendemängd. Det var samma sak, 

det var ingen som gjort någonting i nått ärende under hela tiden. Så jag hade jättemycket att ta 

igen och jättemycket samtal. Kom tillbaka… och full gas på en gång. Och så var det någon som 

fått nå LVM öppnat på sig, så då var jag tvungen att utreda det också, så rullade det på sådär.  
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Situationen på arbetet beskrivs här som ohållbar och även kollegorna börjar reagera på 

hennes mående. Karin minns särskilt dagen då hon slutligen bestämmer sig för att gå 

hem:  

 
Hösten där i september så var det en dag när jag satt i mitt arbetsrum [...] så kommer vår 

administratör och så ser han mig och så säger han: -Men Karin, hur mår du? Då satt jag och 

tomstirrade på datorn när han gick förbi. -Ja, jag mår skapligt, sa jag.  Jag är trött. Och så kom en 

till kollega förbi, och så säger han; -Men Karin, vad är det som hänt. Och så kommer båda dom 

in och sätter sig på mitt kontor. Då hade ryktet spridit sig att jag hade så många ärenden, och då 

visade jag dom mitt skrivbord i datasystemet och då hade jag två LVM och fyra SoL utredningar 

öppna samtidigt som jag höll på med, plus att jag hade uppföljningar och så hade jag fortfarande 

lägenheterna kvar ifrån behandlingen för dom låg fortfarande på mig. För dom hade ingen dom 

kunde lägga över det på. Och så dom uppföljningarna, det låg på mig att sköta, med lägenheterna 

också. Och då säger dom så här; -Ah, men Karin du måste gå hem, du måste sjukskriva dig. Och 

så kommer min vän, och säger; -Karin, nu säger jag att du ska gå hem annars kommer jag att 

stänga ner det här jävla stället. Hon var skyddsombud också. Så då sopa jag igen dörren, och 

satte mig och skrev ett jättelångt mail till min chef. 

 

Det här blev som ett uppvaknande för Karin och hon insåg att hon måste gå hem. Vidare 

berättar Karin om sin sjukskrivning. 

 
Jag satt och skrev hela dan, ända till klockan var efter 5 och han lade inte ens märkte till att jag 

inte rörde mig i korridorerna, vår chef. När klockan var runt sex halv sju, jag hade ju hört av mig 

till partnern och sagt att jag skulle sjukskriva mig men jag vet inte när. Och så skickade jag några 

meddelanden till klienter att nu kommer jag gå hem på obestämd tid och jag vet inte om jag 

kommer tillbaka. Sen skrev jag det där mailet till chefen... och så gick jag hem. När jag kom hem 

stängde jag av telefonen och sen dröjde det 4 dagar innan min chef försökte nå mig, 4 dagar... 

och jag svarade inte. Och han skickade sms också och jag hade inte kollat mailen heller. Men sen 

då såg jag där att han hade skickat mail samma dag han försökt ringa mig. Nej, det dröjde till 

nästa vecka innan han försökte ringa. Innan dess skickade han bara sms och mejl, att han var 

orolig för mig. Efter 2 veckor då startade jag telefon, och då hörde jag av mig till honom och då 

sa jag att jag inte vet hur det kommer bli i framtiden men nu kommer jag vara hemma länge. Så 

då var jag hemma en månad, heltid. 

 

Här blir det tydligt att balansbrädan tippade över åt fel håll. Kraven, brist på kontroll, 

hög arbetsbelastning samt obefintligt stöd gjorde att Karin drabbades av utbrändhet. 

Hon uppvisade många av de symtom som diagnosen utbrändhet kräver så som 

minnesstörningar, nedsatt förmåga att hantera krav, lättirriterad, sömnstörningar samt 
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uttröttbarhet (Socialstyrelsen, 2003). Detta blir en vändpunkt och hon inser att det är 

dags att gå hem.  

 

Linér et al. (2016) skriver att många känner att de inte har kontroll, inflytande och stöd 

på arbetsplatsen vilket är viktiga förutsättningar för att bibehålla god psykosocial hälsa. 

Den psykosociala ohälsan inom socialtjänsten är stor och efter en systematisk 

genomgång av arbetsmiljön i samband med stress och sjukfrånvaro hittades i en studie 

av Huxley et al. (2005) flera påverkande faktorer. De faktorer som hittades var; långa 

arbetsdagar, hög arbetsbelastning, privatlivet, bristande kontroll över arbetet, bristande 

delaktighet i beslutsfattande, svagt socialt stöd, oklar ledning, oklar yrkesroll samt en 

bristfällig organisation. Många av dessa punkter går att relatera till Karins 

arbetssituation. Enligt 9 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om 

organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) bör arbetsgivaren se till att rätt 

resurser finns för arbetsuppgifterna samt vara uppmärksamma på signaler som tyder på 

hög arbetsbelastning. Om Karin situation uppmärksammats i tid och hon fått resurser 

för att underlätta arbetet hade möjligheten till kontroll varit högre och balansen mellan 

krav och kontroll mer harmonisk. Det är många delar som spelar in i en sådan här 

situation, det handlar inte bara om arbetet utan även privatlivet har sin roll i det hela 

(Huxley et al., 2005).  

 

d) Om tiden för sjukskrivning 

Efter händelsen där Karin skriver mailet till sin chef och berättar att hon tänker 

sjukskriva sig är Karin hemma och sjukskriven en månad på heltid för att därefter jobba 

halvtid ytterligare sju månader innan hon börjar jobba lite mer.  

 
... så då var ja hemma en månad, heltid... och då var vi inne i oktober. Första november började 

jag jobba igen. Och sen då jobbade jag 50 %. 

 

Karin berättar även att hon fick ett fantastiskt stöd från sjukvården och 

försäkringskassan under den här tiden. 

 
Hade en jättebra läkare, otroligt bra, och dessutom försäkringskassan dom ringde och hörde hur 

det var med mig [...] hon ringde till mig löpande och kollade hur det gick; -Jag vill inte pressa nå 

utan du ska var hemma så länge du känner för det. Det här läkarintyget är så bra så det är inget 
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som ifrågasätts utan jag vill bara checka av i och med att du är så pass ung. Tack för det, det var 

helt fantastiskt. Jag kände verkligen stöd ifrån kollegor, läkare, försäkringskassan… 

 

Under samtalets gång återkommer vi ofta till chefens obefintliga stöd i Karins väg mot 

ohälsa och det visar sig att det inte är förrän vid den här tidpunkten som chefen 

verkligen tar hennes mående på allvar och lättar upp i hennes arbetsbelastning; 

 
… så då hade administratören och min vän rensat i skrivbordet i datasystemet. Så då hade jag när 

jag kom tillbaka 21 ärenden. Och det var inga pågående utredningar, det var bara att följa upp. 

Mjukstart. Och så fortsatte det, det var väl kanske i början på november… sen i början på 2017 

började jag få nya ärenden men då hade jag också avslutat en del. Så när jag var ner på 17-18 

ärenden då började jag få fler ärenden. 

 

Samtidigt berättar Karin; 

 
... administratören och min vän som då också var ett IT-stöd, dom hade varit in och kollat och 

alla beslut dom fanns ju där, det var någon som behövde förlängas och så, men det hade jag ju 

sagt till chefen innan. Men chefen menade att det fanns beslut som inte var inlagt i datasystemet. 

Ah, men i ärlighetens namn skiter jag i systemet, sa jag. Huvudsaken är att det finns ett beslut på 

papper, som har min signatur på sig. Systemet det berör inte mig, det är ert problem, gör nå 

lättare, hitta på vad som helst. Jag fixar papper, och så får ni fixa resten. Så jag var väl... jag 

stack väl ut hakan lite kanske, det gillar jag att göra. Och det kan väl vara en del utav hornet i 

sidan han hade till mig. Jag sa alltid vad jag tyckte och tänkte.  

 

Karin beskriver hur hon fick ett “fantastiskt stöd från sjukvård och försäkringskassa” 

under sin sjukskrivning. En fråga är om detta kan antas ha bidragit till att Karin så snart 

som efter 1 mån. redan var tillbaka i arbete? Genom att känna stöd från omgivningen 

återfick Karin möjligheten till kontroll över sin situation och balansen mellan krav och 

kontroll stabiliserades (Karasek & Theorell, 1990; Linér, 2016). Försäkringskassan var, 

enligt Karin, mycket tydlig med att påpeka att hon inte skulle känna några krav “Jag vill 

inte pressa dig utan du ska vara hemma så länge du känner för det” sa, handläggaren på 

Försäkringskassan. Karin berättar även att kollegorna på arbetsplatsen stöttade henne 

och säger att “min vän rensat i mitt skrivbord i datasystemet”. Kollegan hade därmed 

minskat arbetsbelastningen samt tagit bort pågående ärenden vilket gjorde att Karin 

kunde komma tillbaka i jobb utan att känna stress. Hon fick därmed gå ut i arbete med 

en låg kravnivå och en stor möjlighet till kontroll. Att känna balans i arbetet främjar god 

arbetsmiljö och en god psykosocial hälsa (Linér, 2016).  
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Intervjuperson 3, Anders.  

Anders lever i ett samboförhållande, utan barn. Bor i en större stad. Har jobbat inom 

socialtjänsten sedan april år 2012, började arbeta tre månader efter examen.  

 

a) Om hur det var att som nyutexaminerad socionom komma ut i arbete. 

Anders beskriver endast kortfattat sin tid som nyexaminerad och hur det var för honom 

när han kom ut i arbete efter studierna.  

 
Jag tog examen 2012, i januari och började jobba april 2012. [...] Jag började på 

försörjningsstöd, i en liten kommun. 

 

Anders intentioner med socionomutbildningen var inte att jobba inom socialtjänsten alls 

utan han hade andra drömmar och påtalar;  

 
Jag skulle bli skolkurator, tänkte jag. Jag skulle aldrig jobba på socialtjänsten och definitivt inte 

på försörjningsstöd… nu kan jag ju med 6 år på socialtjänsten säga att man lär sig otroligt 

mycket på socialtjänsten och de mest lärorika åren har varit på försörjningsstöd. 

 

Även om Anders drömmar om att jobba som skolkurator inte slog in så fick han ändock 

en anställning relativt snabbt efter avslutade studier. 

 

b) Om när ohälsan började göra sig kännbar  

Anders berättar hur det ganska snart började göra sig kännbart för honom att han inte 

mådde bra. Detta beskriver han till stor del vara orsakat av strul med kommunens 

datasystem som gjorde att han inte kunde utföra sitt jobb på ett tillfredställande sätt och 

att han kände sig väldigt stressad av situationen: 

 
Det (strulet med datasystemet) resulterade i att vi inte kunde jobba, man är ganska beroende av 

det datasystem man har och då blir det ju väldigt märkligt när det inte funkar. Det var väl 

egentligen den första indikationen på att det började bli jobbigt och det vart bara värre och värre 

och vi hamnade ju mer och mer efter. Folk vart förbannade, folk fick inga pengar... och det 

trevligaste folk sa i telefon var att man ifrågasatte varför vi inte gjorde vårt jobb följ av... era 

jävla idioter. Det var dom trevliga samtalen vi hade.  
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Vidare berättar han om hur det blev jobbigare och jobbigare och att även kroppsliga 

symtom började komma: 

 
Det tär och tillslut pallar man inte, vilket jag märkte då alltmer med att jag fick svårt att stressa 

ner, svårt att slappna av. Jag kunde vakna mitt i nätterna, panikartat. Kunde vakna och kom på 

att jag glömt göra en utbetalning eller så var jag jättetrött men inte kunde sova och låg vaken och 

bara stirrade i flera timmar. Och det var väl där egentligen... det var dom stora grejerna och att 

jag tog kortare och kortare lunch, struntade i fikat… 

 

Förutsättningarna för att kunna utföra arbetet framstår inte som så särskilt goda för 

Anders vilket skapade en stor stress. Stress beskrivs av Brattberg (2008) som något 

individen inte har kontroll över, något oförutsägbart och något som är negativt laddat på 

grund av tidigare erfarenheter och som triggas av yttre och inre samverkande faktorer. 

För Anders startade stressen en obalans och enligt krav- kontroll- stödmodellen som vi 

även tidigare i studien kopplat till så gör stressen och obalansen att möjligheten till 

kontroll minskar (Theorell, 2012). Anders hade relativt snabbt förlorat kontrollen över 

sin arbetssituation vilket ledde till att han fick svårt att slappna av, vaknade mitt i 

nätterna, fick panikkänslor samt var jättetrött men kunde ändå inte sova. Alla dessa 

symtom visade på att han redan här var på god väg att bli utbränd (Socialstyrelsen, 

2003). Höga krav samt brist på kontroll är några av de faktorer som leder till 

arbetsrelaterad ohälsa och utbrändhet. Samtidigt kan vi se att den psykosociala 

arbetsmiljön inte var optimal på arbetsplatsen vilket också är en grundpelare för att 

arbetstagaren, i det här fallet Anders, ska kunna uppleva god hälsa. Psykosocial 

arbetsmiljö definieras av Theorell (2012) som samspelet kring psykiska och sociala 

förhållanden på arbetet. Enligt statistik som Arbetsmiljöverket tagit fram har antalet 

arbetsskadeanmälningar inom socialsekreterarnas yrkesområden ökat och enligt en 

rapport om arbetsorsakade besvär har en fjärdedel av socialsekreterarna lidit av 

psykiska besvär kopplat till arbetet, 18 % uppges vara drabbade av sömnbesvär och 14 

% av oro och ångest (Arbetsmiljöverket, 2016).  

 

c) Om tiden då ohälsan blev kritisk 

Anders berättar här om tiden då ohälsan första gången blev kritisk, på sin första 

arbetsplats. Han beskriver hur stressymptomen började synas utåt och att hans chef 

reagerade: 
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Hela tiden bara jagade jag för att få ordning på allt. Och sen så kom en dag där jag hade sovit 3 

tim. kanske på natten, kom till jobbet och min chef klev innanför dörren i mitt rum och så sa han, 

-Du ser väldigt trött ut, ... och då bara brast det och han satt där i 1,5 tim. och jag bara grät. Han 

och vi prata och han skickade hem mig den dagen det var en onsdag och han sa; -Anders jag vill 

inte att du kommer tillbaka något mer den här veckan … och om du kommer tillbaka nästa vecka 

så vill jag att du antingen har varit till läkaren eller har bokat. Så jag bokade en läkartid, men 

vårdcentralen tar ju lite tid på sig så jag han ju tillbaka och jobba tre dagar och så hade jag 

läkartid på torsdag morgon och efter 45 min. tittade läkaren på mig och sa; -Jag tänker sjukskriva 

dig nu eller tänker du säga emot mig? … och min första respons var, får jag jobba klart idag? 

Såå, vilket hon faktiskt gick med på att jag fick göra men sen så skulle jag vara hemma, Punkt 

så! Och det var jag, i 2 veckor på heltid … Och sen jobbade jag 3 veckor på halvtid efter det och 

fick även träffa en psykolog från företagshälsovården som var jättebra och jag kan fortfarande 

använda mig av de verktygen jag fick där. 

 

I Anders fall blir det tydligt att de kritiska punkterna har varit flera då han varit drabbad 

av arbetsrelaterad ohälsa tre gånger under hans 6 år som socionom. Här beskriver han 

en av dessa gånger då han kom till en sådan punkt; 

 
... och en morgon när jag skulle resa mig ur sängen och kom inte upp det var som om någon satte 

en hand i bröstet på mig liksom och höll kvar mig. Jag kunde inte ens sätta mig, så jag ställde om 

klockan och åkte till jobbet i normal tid, inte tidigare som jag brukade. Under dagen kände jag 

att det tryckte över bröstet och det kändes som om jag inte fick ner luft i lungorna, och jag har ju 

förkylningsastma, så jag tänkte att jag håller på att bli förkyld. Jag tänkte att jag tar 

astmamedicinen när jag kommer hem så är det lugnt. Så tog jag astmamedicinen när jag kom 

hem från jobbet och jag blev inte bättre, jag blev sämre, jag fick hjärtklappning och ringde till 

sjukvårdsupplysningen. Så jag ringde och så sa jag vad jag jobbade med och jag tror nog att det 

här är stressrelaterat, varpå hon på sjukvårdsupplysningen sa att det skulle det absolut kunna vara 

men jag skulle vilja att du åker till akuten för det skulle ju också kunna vara problem med ditt 

hjärta eller dina lungor. Och jag svarade att jag kan åka till vårdcentralen i morgon.  Nä, jag vill 

att du åker nu! Så jag fick sätta mig på bussen till akuten och där fick jag ju ganska snabbt hjälp 

eftersom jag hade andningssvårigheter. Dom tog väl i princip vartenda prov som går att ta och 

kollade syresättning i blodet och dom kollade verkligen allt. Sen konstaterade läkaren att dom 

inte kunde hitta något fysiskt fel på mig. Och så tittade hon på mig och frågade vad jag jobbade 

med och så sa jag vad jag gjorde och hon sa hum… 

 

Vidare berättar Anders;  

 
Så skickade hon iallafall hem mig med en uppmaning att ringa vårdcentralen på morgonen. Sen 

ringde jag till vårdcentralen och då bara bröt jag ihop och vart jätteledsen och mådde jättedåligt. 
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Och då fick jag en läkartid veckan efter, sen gick jag tillbaka och jobbade på måndagen… jag 

skulle bara jobba 3 dagar den veckan och sen skulle vi åka på semester… då jobbade jag de där 3 

dagarna och sen när jag var på väg hem för att gå till läkaren då ringer dom och säger att läkaren 

är hemma med vård av barn… Och det fanns ingen annan läkare som kunde ta emot mig så jag 

fick boka en ny läkartid efter semestern, 4 veckor senare. 

 

Anders tänker då att det ordnar sig säkert i och med att han ska ha semester men det gör 

det inte och semestern blir inte riktigt som han tänkt sig:  

 
Jag skulle vara på andra sidan jorden och jag kunde inte komma längre bort från jobbet så jag 

tänkte att det kommer bli bra. Där på ön vaknade jag panikslagen och gråtandes flera gånger för 

att jag drömde om jobbet. Så även om jag hade en jättetrevlig semester så var jag inte helt 

bortkopplad från jobbet emotionellt.  

 

Efter semestern har Anders en läkartid och har förhoppningen om att få hjälp med sin 

situation.  

 
Jag kom tillbaka hem och hade en läkartid dagen efter. Varpå läkaren tittade på mig och säger -

Stress går över… Och jag bara… Jaha!! Vad är de för svar? Och så sa hon att vi kan lägga dig på 

en väntelista hos vår kurator så att du får gå på stresshantering.  

 

Anders berättar även att hans chefer sagt att han skulle få gå till företagshälsovården 

efter semestern. 

 
När jag kom tillbaka så hade dom inte ens tagit kontakt med företagshälsovården... men min 

kollega som under min semester har haft ett liknande sammanbrott...  han hade fått komma dit 

redan. Och det var väldigt tydligt... eller det fanns en väldigt tydlig distinktion med hur man 

behandlade mig och hur man behandlade min kollega. Han fick all hjälp och man stöttade han 

väldigt mycket och jag fick ingenting… 

 

Att komma till en kritisk punkt eller en sorts vändpunkt när man känner att det här inte 

går längre, så som Anders kände, och sen inte bli tagen riktigt på allvar av varken chef 

eller vården, trots att han uppvisade många symtom på att vara utbränd skapade en 

uppgivenhet. Chefen visade initialt att han såg att Anders inte mådde bra men av Anders 

berättelse framgår att chefen inte tog tag i situationen, han gav inte något direkt stöd 

utan skickade endast hem honom med uppmaningen att beställa tid hos en läkare. 

Chefen lägger med andra ord över ansvaret på Anders och på sjukvården. Ledarskap 
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handlar om att få med sig medarbetarna mot de gemensamma mål verksamheten har och 

samtidigt lyfta dem i deras arbete, finna kreativa lösningar samt inspirera dem 

(Thylefors, 2016). När ledarskapet inte fungerar blir den psykosociala arbetsmiljön 

påverkad och det visar sig i sjukskrivningar, missnöjesyttringar och/eller krystade 

arbetsrelationer (a.a.). Just krystade arbetsrelationer är något som framkommer i Anders 

beskrivning av sin arbetsplats då han har en känsla av att bli orättvist behandlad av 

chefen angående att en kollega får hjälp av företagshälsovården men inte Anders trots 

att det handlar om samma sorts ohälsa. Anders säger att “man stöttade han väldigt 

mycket och jag fick ingenting…”. Att inte känna stöd på arbetsplatsen skapar stress som 

leder vidare till att en inte har möjlighet till kontroll och vise versa (Linér, 2016). Det i 

sin tur leder vidare till arbetsrelaterad ohälsa och utbrändhet. Att Anders drabbades av 

utbrändhet tolkar vi utifrån det hermeneutiska perspektivet (Skott, 2004) att det beror på 

flera sammankopplade faktorer såsom problem med tekniken så att inte datasystemet 

fungerade korrekt, ett icke fungerande stöd från chefen samt att inga resurser sattes in 

för att underlätta för honom i denna kravfyllda situation.  

 

d) Om tiden för sjukskrivning 

Anders blev något motstridigt sjukskriven en tid men var snart tillbaka i arbete igen 

efter egen önskan. 

  
Jag var borta 5 veckor och sen hade jag 3 veckors semester [...] Jag var nog mest rädd för att 

faktiskt inte våga gå tillbaka, jag kände att ju längre jag var hemma desto högre var tröskeln att 

ta steget tillbaka. Jag var ju stressrelaterat sjukskriven... skulle jag gå hemma och tänka på den 

här stressen? För den fanns ju konstant även om jag inte var på jobbet och då vart det ju en 

känsla av att… den här stressen var ju jättestor och hur ska jag kunna gå tillbaka. 

 

Han påtalar också hur han kände inför att vara hemma och vad det gjorde med hans 

stress. Vidare säger Anders; 

 
I det långa loppet så vart jag nog mer stressad av att vara hemma på heltid, jag hittade mer vila i 

att vara hemma på halvtid där och då. ... man får ju lite hjärnspöken också på nått vis man vet 

inte hur situationen är på jobbet man hör bara att situationen är ohållbar. Och då bygger man upp 

något som blir väldigt stort i sitt huvud och att inte gå tillbaka då... för mig var det att göra mig 

själv en otjänst. Att vara hemma ännu längre med risk för att inte komma tillbaka alls för att jag 

skrämde upp mig själv, var väl det jag kände. Så det är ju också den kortaste sjukskrivningen jag 

haft, sen har de ju successivt blivit längre. 
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Anders berättar fortsättningsvis om hur hans chef bemöter honom i denna situation. 

 
När jag ringde min chef och sa att jag blivit sjukskriven och att jag sen skulle börja jobba 

halvtid, så sa jag också att jag ganska nyligen haft ett nybesök, att jag hade en utredning som 

skulle behöva skrivas... och han svarar mig i telefon att den får vänta tills du kommer tillbaka. 

Det var ju inget som minskade den stress jag kände hemma, utan då ska jag bara försöka hantera 

att saker blir liggande och väntar på att jag kommer tillbaka. 

 

Anders berättar att han i samma veva bestämde sig för att söka ett annat jobb.  

 
Och då kände jag att det här är ju inte så kul... och jag hade redan innan börjat söka lite andra 

jobb och sådär för att det inte kändes så roligt. Och det enda, där jag faktiskt kom på intervju där 

ville dom ju prata med min chef... och då kom det ju fram att jag var sjukskriven och då fick jag 

inte jobbet.  

 

Något som Anders också tar upp är känslan av att hans nuvarande chef inte verkar vilja 

ha honom kvar som anställd för att han ställer krav. På frågan om han kan diskutera 

problem med chefen svarar han; 

 
Nä, vi är lite oense nu jag och min chef. Så jag försöker faktiskt hålla mig så mycket under 

radarn det går. 

 

Anders berättar att det beror på en tjänstledighetsansökan som han inte fått beviljad och 

berättar om hur han planerat att flytta utomlands under en tid. 

 
Jag säger emot, jag säger till om jag inte håller med och då är väl inte jag så jäkla bekväm att ha 

som arbetstagare. 

  

Anders känner sig mer stressad av att vara sjukskriven på heltid på grund av att chefen 

inte tar tag i Anders höga arbetsbelastning och inte heller underlättar för han att komma 

tillbaka i arbete igen. Detta skapar en ännu högre stress hos Anders som känner att han 

hellre jobbar 50 % för att kunna få kontroll över situationen. Detta kan kopplas till 

organisatoriska orsaker och ledarskapsproblem. Organisatoriska orsaker till ohälsa inom 

socialtjänsten kan exempelvis vara brister i själva organisationen. Dessa brister kan 

bestå av de faktorer som arbetsmiljöverket använder i sin förklaring av begreppet 
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organisatorisk- och social arbetsmiljö. Delar som ofta brister i arbetsmiljöfrågor 

innefattar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, 

fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar (Linér, 2016). Anders 

känner sig också maktlös i sin situation att inte kunna söka sig till ett nytt arbete på 

grund av att han är sjukskriven. Han känner sig låst i situationen och även motarbetad 

och att chefen tycker att han är en krånglig och krävande anställd. Anders säger att han 

försöker “hålla sig under radarn” för att inte komma i konflikt med chefen. Thylefors 

(2016) menar att du kan vara chef med allt vad det innebär såsom personal- 

verksamhets- och budgetansvar men ändå inte behärska ledarskapet. Att kunna utöva ett 

bra ledarskap handlar om att få med sig medarbetarna mot de gemensamma mål 

verksamheten har och samtidigt lyfta dem i deras arbete, finna kreativa lösningar samt 

inspirera dem. Dessa egenskaper saknas i Anders beskrivning av sin chef och Anders 

bristfälliga relation till sin chef gör i stället att han börjar fundera på att söka ett nytt 

jobb. 

 

6. Diskussion 
Slutdiskussionen som sammanfattar och avrundar vårt arbete med denna uppsats 

kommer initialt att beröra de viktigaste slutsatserna som studien visat. Vi kommer också 

att föra en kritisk metoddiskussion.  

 

6.1 Resultatdiskussion  
Denna studies syfte har varit att utifrån ett narrativt perspektiv undersöka den 

arbetsrelaterade ohälsan för socionomer inom socialtjänsten. Detta är också precis vad 

som gjorts och intervjupersonerna har öppenhjärtigt bidragit med sina berättelser om sin 

väg mot ohälsa.   
 

Frågeställningen om hur socionomen själv beskriver sin väg mot arbetsrelaterad ohälsa 

växte fram i den narrativa och hermeneutiska analysen med texten. De olika stegen i 

processen var när socionomen var nyexaminerad, om när ohälsan gjorde sig kännbar, 

om tiden då ohälsan blev kritisk samt slutligen om tiden för sjukskrivning.  
 

Resultatet visar att samtliga informanter berättar om att de initialt på sitt nya arbete i sin 

nya arbetsroll saknade introduktion in i arbetet. De beskriver alla att de ålagts en hög 
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arbetsbelastning samt ett stort ansvar i sin nya roll som socialsekreterare. Informanterna 

saknade i princip helt introduktion till sitt arbete. De saknade också en handledare eller 

mentor att vända sig till i svåra frågor eller för att bolla olika frågor med. Att detta leder 

till en förlust av kontroll över sin arbetssituation är därför inte oväntat. Alla tre saknade 

också det direkt uttalade stödet, vilket också som förväntat kan leda till att stress och 

stressrelaterade åkommor ökar markant.  
 

Samtliga informanter beskrev en vändpunkt, en kritisk punkt i deras liv på arbetet som 

resulterade i att de skickades hem från kontoret en dag. Tiden som ledde fram till denna 

vändpunkt hade varit kantad av mer och mer fysisk och psykisk stress, en hög 

arbetsbelastning tillsammans med avsaknad av stöd, vilket ledde fram till att samtliga 

intervjuade personer en dag satt och stirrade tomt in i skärmen på datorn framför sig. 

Dessa dagar blev så småningom till veckor och månader. Detta, då de vid det laget 

redan var utbrända och sjukskrivits av vården.  
 

Ett resultat som överraskade oss var att våra intervjupersoner uttryckte en slags 

uppgivenhet inför den situation de befann sig i. De hade påtalat för sina chefer att 

arbetsbelastningen var för hög, men tycktes sakna självinsikt om hur allvarligt och akut 

läget för dem var. Detta missades också helt av respektive arbetsgivare.  
 

Tillsammans med krav- kontroll- stödmodellen som teoretisk bas och glasögon, så kan 

vi reflektera och försöka förstå denna vändpunkt och uppgivenhet som att avsaknaden 

av stöd samt krav satta över mänsklig förmåga åstadkom en känsla av förlorad kontroll 

över sin arbetssituation samt över sitt liv. Detta resulterade i sin tur i en stress så stark 

att den orsakade ohälsa.  
 

6.2 Metoddiskussion 
Vi upplever att såväl metod som teori har varit lämpliga för att ta sig an studiens 

problem och syfte. Vi har under intervjuerna ansträngt oss för att inte låta intervjufrågor 

styra samtalen med intervjupersonerna, samtidigt som vi valde just semistrukturerade 

intervjuer utifrån det faktum att vi ville ha en backup i händelse av att intervjupersonen 

skulle behöva stödjas när denne återgav sin berättelse. Det finns naturligtvis mycket 

annat att fundera på när det kommer till en så stor fråga som ohälsa inom socialtjänsten 

faktiskt är. Vi insåg dock studiens begränsning i fråga om både tid och resurser. Det 
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hade dock varit intressant att ha ett större urval av informanter än de tre vi hade. Att få 

chansen att göra en större studie och triangulera metoden genom att använda såväl 

intervju som enkät hade varit en ren ynnest för oss. Att vi valde att använda oss av 

narrativ metod innebar även begränsningar. Narrativ metod som representerar en 

enskild individs berättelse kan naturligtvis inte generaliseras till en större population. 

Den kan dock bidra med att mer djupgående belysa en verklighet för några av 

individerna i en population, vilket i sig är värdefullt.  
 

Det hade varit idealt att bredda de teoretiska perspektiven genom att triangulera även 

dessa. Vi hade initialt en tanke om att kombinera krav- kontroll- stödmodellen med risk- 

och friskfaktorer och personlighetstyper. Vi hade då kunnat ställa frågor av mer 

personlig och psykologisk karaktär som hade kunnat belysa varför inte alla socionomer 

under liknande arbetsförhållanden går på en väg mot ohälsa. Detta är också frågor som 

vi gärna ser som potentiella områden för forskning framgent.  
 

Genom studien har vi landat i insikten om hur viktig introduktionen för en 

nyutexaminerad socionom är. I jämförelse med andra studier som står att läsa om under 

tidigare forskning, som exempelvis arbetsmiljöverkets publikation (2016) som 

behandlar ohälsosam arbetsbelastning, Thams forskning (2007) om de organisatoriska 

faktorerna som grund till att socialarbetare lämnar sitt arbete samt Theorell och Kasarak 

(1990) som ingående behandlar dessa problem utifrån krav- kontroll- stödmodellen, så 

stärker denna studie de teser som framställts i dessa. Vi ser framförallt att just ingången 

till att börja arbeta inom socialtjänsten bör ske i en varsam takt, där socionomen kan 

känna att den bibehåller kontrollen över sin arbetssituation. Resurser måste avsättas för 

att initialt låta en mer erfaren kollega eller handledare gå med den i från skolan nya 

socionomen, för att låta denne slussas in i sitt arbete. Stödet är också av vikt för att 

arbetet inom socialtjänsten inte ska leda till ohälsa. Introduktion, stöd, kontroll och krav 

hänger ihop. Genom att den nyanställde får gå bredvid och introduceras tillsammans 

med en mer erfaren handledare och med denne bolla de svåra frågor som är vardag för 

en socialarbetare skapar man bättre förutsättningar för den nyanställde.  

 

6.3 Fortsatt forskning  
Fortsatt forskning bedrivs med fördel framgent med triangulering i metod, teori och 

analys. Det skulle vara intressant med en studie som väljer att triangulera metod genom 
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att använda såväl kvalitativ som kvantitativ metod och på så vis få in mer empiri till 

studien. Frågeställningarna skulle kunna vara liknande som i denna studie, med fokus 

på ohälsa inom socialtjänsten. Skillnaden skulle ligga i att ta bort ordet arbetsrelaterad 

framför ohälsa, och på så vis också triangulera teorin med psykologiska teorier som 

fokuserar mer på individens egna förutsättningar. Syftet skulle kunna vara att undersöka 

varför inte alla socionomer inom socialtjänsten blir sjuka, och således också titta på 

salutogena perspektiv.
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Informationsbrev. 
 

Ljusdal 2018-01-30 
 
 

  

 
 

  
  

Hej! 
Vi är två studenter från Socionomprogrammet vid högskolan i Gävle som ska skriva 
vårt examensarbete under våren 2018. Arbetet kommer att belysa och undersöka ohälsa 
inom socialtjänsten. Begreppet ohälsa innefattar för oss 
utbrändhet/utmattningssyndrom. Vi söker nu socionomer att intervjua till vår studie. Vi 
är intresserade både av informanter som aldrig drabbats av ohälsa och informanter som 
på något vis varit berörd av ohälsa i arbetet. Intervjuerna kommer endast att användas i 
detta syfte och du har din fulla rätt att avbryta studien när du vill under studiens gång. 
Givetvis kommer all information som framkommer under intervjuerna att avidentifieras, 
likaså vilken kommun och arbetsplats som informanten jobbar inom. Intervjuerna 
planeras att ta ca 1 tim. och ske under två tillfällen. Innan intervjun mailas 
intervjufrågorna till er. Är du intresserad av att delta? Gör det! För oss och för att belysa 
just ohälsan inom socialtjänsten, betyder ditt deltagande väldigt mycket. Skicka ett mail 
till någon av oss med ditt telefonnummer så hör vi av oss för att boka en passande tid. 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning, Josefin Blomkvist & Marie Jonsson. 
  
 
 
 
Josefin Blomqvist 
ofk15jbs@student.hig.se  
Socionomprogrammet 
Högskolan i Gävle 
  
Marie Jonsson 
ofk15mjo@student.hig.se  
Socionomprogrammet 
Högskolan i Gävle 
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8.2 Bilaga 2. Samtyckesmedgivande. 

 
 

 

Ljusdal 2018-03-23 

 

 

	    

 

Hej! 

Vad roligt att just du valt att ge av din tid till att bistå oss i arbetet med vår C-uppsats 
som vi skriver inom ramen för socionomprogrammet på högskolan i Gävle. Arbetet 
kommer att belysa samt undersöka arbetsrelaterad ohälsa inom socialtjänsten. 
Intervjuerna som görs kommer endast att användas i detta syfte, att agera empiriskt 
material för en narrativ analys, och du har din fulla rätt att avbryta studien när du vill 
under studiens gång. Givetvis kommer all information som framkommer under 
intervjuerna att avidentifieras, likaså vilken kommun och arbetsplats som du jobbar eller 
jobbat inom. Intervjuerna planeras att ta ca 1 tim. och ske under två tillfällen. Vi har här 
i brevet bifogat vårt syfte samt frågeställningar från vår uppsats samt intervjuguide. 
Samtycker du till detta så vänligen skriv under här nedan, och sänd åter i det bifogat 
frankerat kuvert. Har du några frågor är du alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss 
för att dryfta dessa. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, Josefin Blomqvist & Marie Jonsson 

 
Jag samtycker till att delta i ovan nämnda preciserade studie 

 

 
 

Underskrift    Namnteckning 

 

 
 

Ort    Datum 
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8.3 Bilaga 3. Intervjuguide 
      
     Ljusdal 2018-03-20 
 
 
 

Intervjuguide 
 

Bjuda in till en berättelse vid intervjun, genom att till exempel säga “Hur skulle du vilja 

berätta att din väg mot ohälsa såg ut?” 

 

Inledande frågor: 

Examensår? 

Hur länge har du varit aktiv som socialarbetare? 

 

Stödfrågor om samtalet inte flyter på: 

Har du tidigare arbetat inom socialtjänsten? Och med vad? 

Hur var dina tankar som nyutexaminerad socionom? Dina mål med yrket? 

Hur upplevde du din första tid på arbetsplatsen efter socionomexamen? 

Vill du berätta om hur du upplevde de första tecknen på ohälsa och hur yttrade det sig? 

Kan du beskriva processen som ledde fram till (mot) ohälsan? 

Beskriv gärna tiden då ohälsan blev kritisk, om tiden före sjukskrivning och om vägen 

tillbaka mot arbete.   

Hur var arbetsbelastningen under den här tiden? Kan du se att/om den hade betydelse 

för din ohälsa? 

Möjligheten till kontroll över sin arbetssituation är viktig för hälsan, hur såg det ut för 

dig?  

Kan du beskriva vilket stöd som fanns på arbetsplatsen? (från arbetsledare och kollegor 

på arbetsplatsen)  

Den psykosociala arbetsmiljön påverkar oss alla, kan du beskriva hur det såg ut på din 

arbetsplats vid tiden för när du började känna av ohälsa? 

 

Avslutning: 

Är det något mer du vill säga kring det vi har pratat om, men som vi inte har frågat om 

eller kommit in på? 

 


