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Sammanfattning 

Syftet med studien är att kvalitativt undersöka arbetsrelaterad stress bland socionomer. Studien är 

genomförd som en jämförelse med fokus på likheter och skillnader i upplevelsen av 

arbetsrelaterad stress mellan socionomer som arbetar med myndighetsutövning respektive 

socionomer som inte arbetar med myndighetsutövning. I studien har tio yrkesverksamma 

socionomer i en kommun i Mellansverige deltagit. Studien har analyserats med en kvalitativ 

innehållsanalys och resultatet har tolkats med utgångspunkt i de två teorierna krav-kontroll-

stödmodellen och KASAM. Resultatet av studien visar att det förekommer både likheter och 

skillnader mellan grupperna avseende upplevelsen av arbetsrelaterad stress. Studien belyser vad 

som orsakar arbetsrelaterad stress, vilka följder arbetsrelaterad stress kan få, vad som motverkar 

arbetsrelaterad stress samt hur stress kan hanteras. Studien visar att en av de stora skillnaderna i 

upplevelsen av stress i arbetet kan härledas till de lagbefästa krav som återfinns i 

myndighetsarbete men inte förekommer i de socionomyrken som inte innebär 

myndighetsutövning. Vi har i studien kunnat konstatera att de faktorer som motverkar stress inte 

skiljer sig mellan de studerade grupperna och att den viktigaste motståndskraften till 

arbetsrelaterad stress är stöd från chef och kollegor.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Socionomer behövs inom många olika områden i samhället. Gemensamt för alla socionomyrken 

är att de på ett eller annat sätt innebär att hjälpa människor i socialt utsatta situationer. 

Socionomyrken innebär i vissa fall att arbeta med myndighetsutövning. Myndighetsutövning 

innebär att enligt lag ha rätt att ta beslut som gäller en enskild, och dessa beslut kan vara 

antingen gynnande eller betungande. Som myndighetsarbetande socionom arbetar man ofta på 

socialtjänsten och har titeln socialsekreterare eller biståndshandläggare. Socionomyrken som inte 

innebär myndighetsutövning är ofta av mer behandlande karaktär, och typiska titlar är kurator, 

familjebehandlare eller behandlingsassistent.  

Socionomer är en eftertraktad yrkesgrupp på arbetsmarknaden. Enligt fackförbundet SACOs lista 

över bristyrken år 2015 är just socionom ett av de yrken det råder brist på. Senaste åren har det 

ofta nämnts i media att arbetsvillkoren för socionomer i många fall är dåliga. Stress, hög 

arbetsbelastning och låg lön tycks vara vanligt förekommande i socionomyrken. Vid en 

genomgång av tidigare forskning fann vi att stress bland socialarbetare är ett väl undersökt 

område, men att det inte gjorts många jämförande undersökningar mellan olika 

socionomyrkesgrupper. Vi vill därför närmare undersöka skillnader med avseende på upplevd 

stress i arbetet mellan olika grupper av socionomer för att ta reda på om det kan finnas skillnader 

i arbetsförhållandena. Vi har valt att göra en jämförelse mellan socialt arbete som innebär 

myndighetsutövning och socialt arbete som inte gör det.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka om socionomer som arbetar med myndighetsutövning respektive 

icke myndighetsutövning genom arbetet på olika sätt och i olika grad upplever att arbetet innebär 

stress. Syftet är även att identifiera om stress får olika följder i de olika grupperna, samt att 

belysa vilka faktorer som motverkar stress i de båda grupperna.  
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• Vad upplever informanterna i de olika grupperna orsakar arbetsrelaterad stress och i 

vilken grad upplever de stress i sitt arbete? 

• Finns det någon skillnad i den upplevda stressen bland socialarbetare som arbetar med 

myndighetsutövning respektive icke myndighetsutövning? 

• Vilka faktorer upplever informanterna i de olika grupperna motverkar upplevelsen av 

arbetsrelaterad stress? 

1.3 Begreppsförklaring – myndighetsutövning och icke-myndighetsutövning 

Vi har i vår studie valt att utgå från en förvaltningsrättslig definition av begreppet 

myndighetsutövning. Med myndighetsutövning avser vi åtgärder eller beslut som fattas av en 

företrädare för en myndighet och som innebär utövning av makt över en enskild individ. 

Myndighetsutövning innebär en möjlighet att för den enskildes räkning besluta om en rättighet, 

skyldighet, bestraffning eller liknande. 

Myndighetsutövning inom socialt arbete regleras främst i socialtjänstlagen SoL (2001:453), 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU (1990:52), lagen om missbrukare i 

vissa fall LVM (1988:870) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 

(1993:387). Myndighetsutövning utförs i regel av Socialtjänsten i aktuell kommun. 

Myndighetsutövning innebär att fatta beslut som antingen är gynnande eller till nackdel för en 

enskild individ. 

I vår studie gör vi en jämförelse mellan socionomer som arbetar på myndighet respektive 

socionomer som inte jobbar på myndighet. De socionomer som arbetar med myndighetsutövning 

har oftast titeln socialsekreterare.  Vi har för enkelhetens skull valt att använda ordet “icke 

myndighet” som benämning för de arbetsplatser som inte är myndigheter.  Socionomyrkena på 

dessa arbetsplatser är ofta av mer behandlande karaktär, exempelvis kurator och 

familjebehandlare. 
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Begreppsförklaring – stress  

Liksom myndighetsutövning är stress ett centralt begrepp i vår studie. Vi har valt att definiera det 

utifrån Selyes (1956)  beskrivning av ordet; kroppens reaktioner mot fysiska eller psykiska 

påfrestningar. Valet av Selyes beskrivning gjordes då hans teori är allmänt vedertagen och väl 

använd av såväl läkare och psykologer som allmänheten. Våra informanter har däremot fått svara 

fritt utifrån sina egna definitioner av stress.  

1.3 Uppsatsens disposition 

Här följer en kortfattad presentation av uppsatsen vidare disposition. I kapitel “2. Tidigare 

forskning” redogörs för den forskning som legat till grund för studien. Kapitlet är uppdelat efter 

de tre områdena “forskning om stress i socialt arbete”, “Forskning om psykiska påfrestningar i 

socialt arbete” samt “Socialt arbete och utmattningssyndrom”.  

I kapitel “3. Teori” presenteras de två teorierna krav-kontroll-stödmodellen samt KASAM som 

ligger till grund för tolkning av vårt resultat.  

I kapitel “4. Metod” redogörs för forskningsansats, datainsamlingsmetod, urval, analysmetod, 

metodologiska överväganden och begränsningar och etiska överväganden i studien.  

I kapitel “5. Resultat och analys” redovisas studiens resultat och analys. 

I kapitel “6. Avslutande diskussion” diskuteras resultatet i förhållande till valda teorier samt 

tidigare forskning, Här redovisas även praktiska implikationer för vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning 

Nedan följer en presentation av den tidigare forskning som visat sig ha relevans för studien.  

Vid en genomgång av tidigare forskning på området psykiska påfrestningar och stress kopplat till 

att vara socialarbetare är tre teman återkommande: utbrändhet, stress och psykiska påfrestningar. 

I mycket av den tidigare forskning som gjorts poängteras vikten av vidare forskning på området. 

En del av de funna studierna belyser det faktum att bristen på tillräckliga studier till trots är det 

en vanlig uppfattning att socialarbetare i sitt arbete är utsatta för psykiska påfrestningar, stress 

och utbrändhet. Då ämnet inte är utforskat i tillräcklig utsträckning motiveras vår studie då syftet 

med denna är att ta reda på om och i så fall hur socionomer inom olika områden i socialt arbete 

upplever att arbetet innebär stressrelaterade påfrestningar. 

2.1 Forskning om stress i socialt arbete 

“Soldaten som såras i striden, modern som ängslas för sin soldatgosse, spelaren som följer 

hästkapplöpningen, hästen och jockejen han satsar på: alla är under stress.” Med dessa ord 

inleder professor Hans Selye sitt verk “Stress” (Selye 1956: 18). Selye var en av de tidigaste 

forskarna att undersöka de medicinska reaktioner kroppen uppvisar som svar på intensiva fysiska 

eller psykiska påfrestningar (Selye 1956). Upptäckterna han gjorde kallade han till en början 

Generella adaptionssystemet (G.A.S.). G.A.S. är ett reaktionsmönster som kroppen genomgår 

när den försöker adaptera till omgivningen, bestående av tre delar. I varje fas reagerar kroppen 

med olika typ av hormonproduktion: 1. Alarmreaktionen. Puls och blodtryck ökar. Noradrenalin 

och adrenalin produceras och det gäller att “fly eller fäkta”. Sinnena reagerar starkt på vad som 

finns i omgivningen.  2. Motståndsstadiet. Ett tillstånd av uppgivenhet inträder och kroppen får 

en chans att återhämta sig. Kortisol produceras vilket hjälper kroppen att återhämta sig. 3. 
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Utmattningsstadiet. Om återhämtning ej sker reagerar kroppen med psykisk och fysisk 

utmattning, vilket kan leda till fysiska sjukdomar såsom hjärt-och kärlsjukdomar och mag- 

tarmproblem (Selye 1956: 42). Senare ändrade han beteckningen för reaktionsmönstret till 

stressyndrom eller stress (Selye 1956: 48-52).    

Forskning inom området stress och socialt arbete tyder på att socionomer ofta befinner sig i en 

pressad arbetssituation. Socialt arbete innebär i stor utsträckning att möta människor som 

befinner sig i utsatta eller hjälpsökande situationer. Samtidigt finns det inte sällan riktlinjer och 

krav som styr inom vilken tid arbetet ska vara utfört. 

Inom stressforskningen utpekas bristen på återhämtning som en avgörande faktor för att stress 

ska få negativa konsekvenser för den psykiska hälsan (Lundberg 2005). För att behålla den 

fysiska och psykiska hälsan menar Lundberg att det måste finnas en balans mellan stress och 

vila. Vid ständig stress ökar risken att återhämtningen uteblir och att stressen får negativa 

konsekvenser (Lundberg 2005). 

Tidigare forskning inom områdena stress, arbetsbelastning och psykisk ohälsa hos socionomer 

som arbetar med myndighetsutövning visar att arbetsförhållandena inom många områden av det 

sociala arbetet ofta är ansträngda och att arbetsbelastningen ofta är hög. Fler studier pekar på att 

en utlösande faktor till stress inom socialt arbete är just hög arbetsbelastning. I forskningen lyfts 

flera olika faktorer fram som förklaringar till den ofta ansträngda arbetssituationen i socialt 

arbete. Astvik och Melin (2013) anger de stora förändringar som förekommit senaste 

decennierna inom välfärdssektorn som en avgörande orsak. Ett stort krav på resultat i 

kombination med kostnadsfrågor har bidragit till en större arbetsbelastning för den enskilde 

socionomen. Socionomer har ofta mycket krav och ansvar, och inte sällan bristande resurser 

(Astvik och Melin 2013). Även Blomberg (2015) har i sin studie av socialarbetare och deras 

arbetssituation funnit att en stressande faktor är att socialt arbete ofta är styrt av ekonomiska och 

politiska förändringar. Ofta leder detta till minskade resurser och färre möjligheter att hjälpa 

klienter i den utsträckning som socionomerna vill göra. Trots dessa problem inom socialt arbete 
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har förhållandevis lite forskning gjorts kring hur den jobbrelaterade stressen hos socionomer kan 

komma att påverka klienter (Blomberg 2015). 

Relevant forskning inom området visar att det sociala arbetet innebär flera olika situationer som 

direkt eller indirekt orsakar stress. I studien “Job Stress among Social Workers: Determinants 

and Attitude Effects in the Nordic Countries” har jobbrelaterad stress bland nordiska 

socialarbetare undersökts.  Studien pekar på två avgörande faktorer som påverkar stressnivån 

bland socialarbetare i norden - arbetsbelastning och rollkonflikter. Studien har utgått från fyra 

nordiska länder med liknande välfärdssystem, och visar på att det generellt förekommer en hög 

andel arbetsrelaterad stress i de fyra nordiska länderna bland socialarbetare. I studien 

framkommer även att socialarbetares bemötande av klienter i vissa avseenden är beroende av hur 

hög arbetsbelastningen är. Blomberg (2015) pekar även på det faktum att det i tidigare studier 

som gjorts framkommer att särskilt myndighetsutövande socialt arbete ofta försätter 

socialarbetaren i rollkonflikter. Rollkonflikter uppstår när socialarbetare tvingas gå balansgång 

mellan att å ena sidan ha en hjälpande och stödjande roll för klienter, å andra sidan ha en 

kontrollerande och beslutande roll i förhållande till klientens livssituation (Blomberg 2015). 

En av de negativa konsekvenser av arbetsrelaterad stress som forskningen påvisar är minskad 

produktivitet. I artikeln “Stress and Pressures in Mental Health Social Work: The Worker 

Speaks” behandlas ämnet arbetsmiljö med hög stress och dess koppling till minskad 

produktivitet (Evans et. al. 2005). Nyckelfaktorerna bakom företeelsen beskrivs vara långa 

arbetsdagar, för hög press och arbetsbelastning, brist på kontroll över arbetet och otydligt 

ledarskap. Denna studie har genomförts i Storbritannien för att undersöka om den uppfattningen 

har någon förankring i verkligheten och för att ta fram aktuell information om hur 

arbetssituationen ser ut för mentalhälsovårdare. Undersökningen bygger på öppna frågor om 

socialarbetarnas syn på ledarskap och sitt eget arbete, vilka besvarats skriftligt. I svaren framkom 

en rad olika teman som bland annat handlade om press i arbetet, personalfrågor, tillfredsställelse 

i arbetet, rekryteringsfrågor och hur man blir värderad som socialarbetare. I studiens resultat 
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framkommer det att det i arbetsmiljön som var högst värderat var att bli uppskattad av chefer och 

kollegor; det minst uppskattade var att inte bli det. (Evans et.al. 2005). 

Forskning har även bedrivits kring vad som kan motverka stress och för att kartlägga på vilka 

sätt socialarbetare hanterar arbetsrelaterad stress. I studien “Statutory Social Workers: Stress, Job 

Satisfaction, Coping, Social Support and Individual Differences” (Collins 2007), sammanställs 

och sammanfattas tidigare studier som gjorts kring hur stress kan hanteras bland socialarbetare. 

Det har i studier framkommit att medan mycket forskning gjorts kring hur stress inverkar 

negativt har lite forskning gjorts på positiva aspekter av stress eller faktorer som motverkar 

stress. De studier som Collins belyser handlar främst om “Statutory Social Work”, vilket på 

svenska benämns myndighetsutövning. Personliga egenskaper är en variabel som påverkar 

huruvida socialarbetaren upplever negativ stress. Stress förklaras i studien som dels de upplevda 

kraven man har på sig, dels den upplevda förmågan att kunna hantera dessa krav (Collins 2007). 

I artikeln refereras till en studie som visar att även om kraven är höga kan en person slippa 

uppleva stress om denne upplever att förmågan att hantera den är hög. Collins (2007) nämner 

även att en tidigare studie visar att copingstrategierna skiljer sig åt mellan män och kvinnor. 

Kvinnor ventilerar i högre utsträckning sina upplevelser och känslor kring jobbiga eller stressade 

situationer än vad män gör. Männen vill i högre utsträckning klara sig själva, och tenderar att 

använda mer av de negativa copingstrategierna så som att använda alkohol eller droger. Det finns 

även belägg för att äldre personer har mer utvecklade copingstrategier än yngre. Artikeln tar upp 

att forskningen visar att stöd som copingstrategi är en mycket viktig skyddsfaktor för att inte 

påverkas negativt av en stressig arbetssituation. Stöd kan delas in i två grupper - informellt och 

formellt stöd (Collins 2007). Informellt stöd är exempelvis vänner och familj som kan fungera 

som ett stöd på den privata arenan, medan formellt stöd är olika typer av handledning och stöd på 

en arbetsplats. Artikeln belyser även studier som gjorts vilka visar att stöd från kollegor är en 

avgörande faktor för huruvida stress och svåra beslut innebär en risk att råka ut för 

utmattningssyndrom. Stöd från kollegor i det sociala arbete kan fungera som en buffert mot 

stress och göra dess negativa inverkan mindre (Collins 2007). 
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Även i Blombergs (2015) tidigare nämnda studie pekar resultaten mot att längre erfarenhet av 

arbetet kan motverka eller mildra upplevelsen av stress. Då Collins (2007) studie visar att 

kvinnor förefaller ha mer välutvecklade copingstrategier än män, visar Blombergs (2015) studie i 

motsats till detta att kvinnliga socialarbetare i högre utsträckning än manliga dito riskerar att 

uppleva arbetsrelaterad stress. Blomberg har även funnit att andra grupper av socialarbetare som 

löper stor risk att påverkas negativt av stress är socialarbetare med begränsad erfarenhet av yrket 

samt socialarbetare som är anställda inom den offentliga sektorn. De socialarbetare som har en 

examen i socialt arbete förefaller löpa större risk att ha en tung arbetsbörda (Blomberg 2015). 

Vid genomgång av tidigare forskning om stress och socialt arbete finner vi att krav-kontroll-

stödmodellens (Karasek & Theorell 1990) centrala hypotes undersökts i ämnet i en brittisk 

studie. Studien gjordes bland socialarbetare då denna yrkesgrupp enligt forskarna löper en 

särskilt hög risk för arbetsrelaterad stress. Forskarna fann att det finns stöd för den hypotes som 

modellen bygger på; att höga krav i kombination med få möjligheter att kontrollera sin 

arbetssituation och för lite socialt stöd från kollegor och chef är vad som i många fall gör att en 

person utvecklar stressymptom (Challis et. al. 2014). Då vi använt oss av krav-kontroll-

stödmodellen som en del av vår teoretiska begreppsram följer en mer ingående beskrivning av 

modellen under avsnittet “Teori”. 

2.2 Forskning om psykiska påfrestningar i socialt arbete 

Förutom de negativa effekter på prestationsförmåga och produktivitet som tidigare nämnts visar 

forskning på en rad negativa konsekvenser som det sociala arbetet kan medföra och som kan leda 

till negativa konsekvenser för den psykiska hälsan hos socialarbetare. 

Det faktum att socialt arbete ofta handlar om att möta människor i svåra livssituationer och 

individer som varit utsatta för trauman behandlas återkommande i forskningen. I studien 

“Compassion Fatigue and Psychological Distress Among Social Workers: A Validation 

Study” (2006) har Adams, Figley och Boscharino studerat fenomenet Compassion Fatigue, på 

svenska benämnt medlidandetrötthet (vår översättning). Författarna beskriver fenomenet som 
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något som förekommer bland socialarbetare då de bär på trauman från traumatiserade klienter. 

 Detta kan för socialarbetaren bli ett Secondary Trauma, på svenska benämnt andrahandstrauma 

(vår översättning). Studien visar att socialarbetare som visar symptom på andrahandstrauma kan 

få ett försvagat intresse för att visa empati för klienterna. Socialarbetarens egna livserfarenheter 

sägs spela in på hur mottaglig socialarbetaren är för att drabbas av detta. Enligt författarna är det 

viktigt att fenomenet uppmärksammas då vi i längden annars kommer att förlora både klienter 

och professionella socialarbetare (Adams, Figley & Boscharino 2006).   

Att socialarbetare kan påverkas mycket starkt av arbetet med utsatta klienter visar även en studie 

av Bride (2007). I studien behandlas det faktum att trauman och svåra händelser inte bara 

påverkar den individ som blivit utsatt, utan även människor i dennes omgivning så som vänner, 

familj men även sjukvårdspersonal och socialarbetare. Dessa blir indirekt utsatta för det trauma 

som klienten varit med om. Bride (2007) benämner detta Secondary Traumatic Stress (STS), 

vilket är mycket snarlikt ovan nämnda andrahandstrauma. STS har definierats som “the natural, 

consequent behaviours and emotions resulting from knowledge about a traumatizing event 

experienced by a significant other. It is the stress resulting from helping or wanting to help a 

traumatized or suffering person” (Bride 2007:63). Med andra ord, även om socialarbetaren inte 

är direkt utsatt för den traumatiserande händelsen kan kontakten med klienter som blivit utsatta 

för svåra saker ha stor påverkan på socialarbetaren. Symptom på detta liknar till stor del de 

symptom som förekommer vid posttraumatiskt stressyndrom. Studien har genomförts i en delstat 

i södra USA. I undersökningen har ett formulär använts vid namn “Secondary Traumatic Stress 

Scale” (STSS), innehållande sjutton frågor som syftar till att mäta förekomsten av stressymptom 

kopplade till ett arbete med traumatiserade klienter. De deltagande socialarbetarna i studien 

arbetade till största delen inom områdena mental hälsa, missbruk och olika typer av arbete med 

barn och unga som målgrupp. Av respondenterna i undersökningen uppgav 40,5 procent att de 

hade påträngande tankar relaterade till deras arbete med klienter. Detta var den vanligast 

förekommande effekten som informanterna uppgav, följt av psykisk stress och psykisk respons 

på situationer som påminner om fall med traumatiserade klienter. Brides (2007) studie påvisar att 

trots att en stor del av de socialarbetare som ingått i studien hade ett eller flera symptom som 
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tyder på att de påverkas negativt av arbetet med traumatiserade klienter så hade merparten inte 

symptom som uppfyllde diagnoskriterierna för Secondary Traumatic Stress (STS). Av de 

deltagande socialarbetarna i studien uppgav 70,2 procent däremot att de någon gång under den 

senaste veckan upplevt något symptom som kan kopplas till Secondary Traumatic Stress. Det 

vanligast förekommande symptomet var påträngande tankar om vad de kommit i kontakt med 

genom klienternas berättelser, det näst vanligaste symptomet var undvikande av tankar på 

klienter och vad de varit utsatta för. Bland de minst förekommande symptomen bland de 

socialarbetare som ingått i studien återfanns störande drömmar kopplade till klienters trauman 

och upplevelse av att återuppleva klienters trauman. Resultatet av studien är att socialarbetare 

som arbetar med klienter som varit med om svåra händelser och trauman löper en stor risk att få 

vissa symptom på STS. Studien menar att förekomsten av STS bland socialarbetare är en möjlig 

bidragande orsak till varför många socialarbetare väljer att lämna sina arbeten. Den leder även 

fram till en hypotes om att förekomsten av STS bland socialarbetare kan orsaka försämrad 

förmåga att hjälpa dem som söker stöd liksom den ovan redovisade studien av Adams, Figley 

och Boscharinos (2006) visar. 

I Blombergs (2015) tidigare nämnda studie undersöks även rollkonflikter inom det sociala 

arbetet. De socialarbetare som upplever rollkonflikter är till största delen de med kortare 

erfarenhet inom yrket, samt de som är anställda inom offentlig sektor. Vad gäller upplevda 

rollkonflikter visar studiens resultat att det inte finns några skillnader mellan könen. Studien 

visar även att socialarbetare som upplever många rollkonflikter är mer benägna att ha en negativ 

inställning till klienter än de socialarbetare som inte upplever rollkonflikter i samma 

utsträckning. Resultaten pekar även på att de socialarbetare som upplever många rollkonflikter är 

mer benägna att anse att de klienter som själva “orsakat” sin situation bör få mindre hjälp än vad 

de idag får. Studien visar dock på att en hög arbetsbelastning inte i sig är en starkt påverkande 

faktor till en negativ syn på klienter hos socialarbetare. Ett ytterligare resultat av studien är att de 

socialarbetare som arbetar med socialbidrag i högre utsträckning upplever jobbrelaterad stress än 

socialarbetare som arbetar inom andra områden av det sociala arbetsfältet. Studiens främsta 

resultat är att det finns ett samband mellan upplevelsen av rollkonflikter hos socialarbetare och 
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en negativ syn på klienter, men att ett signifikant samband mellan en tung arbetsbörda och en 

negativ syn på klienter saknas (Blomberg 2015). Även i denna studie påpekas vikten av vidare 

forskning inom området. 

Även Astvik och Melin (2013) har genom sin studie funnit att stress är en faktor som i 

förlängningen kan orsaka eller utlösa psykisk ohälsa. I en studie av socialsekreterares 

arbetsförhållanden och olika sätt att handskas med hög arbetsbelastning har socialsekreterare 

intervjuats kring arbetsrelaterad stress och effekter på den psykiska hälsan (Astvik & Melin 

2013).  I studien framkommer att socialsekreterare ofta utvecklar olika strategier för att hantera 

konflikter mellan brist på resurser och krav på resultat. Ett exempel på detta kan vara att vissa 

socialsekreterare uppger att de sänker kraven på kvaliteten i arbetet, eller tar med sig arbete hem 

på kvällar och helger. Studien visar att socialsekreterare i stor utsträckning påverkas negativt av 

arbetssituationen. Utmattning, minskat välbefinnande, psykisk ohälsa och problem med sömnen 

är vanligt återkommande bland de socialsekreterare som ingått i studien. Upplevelsen av att “ta 

med sig jobbet hem” och att inte kunna släppa tankarna på jobbet på fritiden är också vanligt 

förekommande bland socialsekreterarna i studien. Studien visar även att det är vanligt 

förekommande bland socialsekreterare att uppleva en moralisk konflikt mellan den effektivitet 

som krävs och den kvalitet de vill hålla i arbetet (Astvik & Melin 2013). 

2.3 Socialt arbete och utmattningssyndrom 

En vanlig följd av hög stress är enligt 1177 Vårdguiden (2015) utmattningssyndrom, tidigare 

kallat utbrändhet. Psykologen Christina Maslach var en pionjär på inom stressforskning då hon 

på 1970-talet gjorde en uppmärksammad studie om socialarbetare och de negativa konsekvenser 

de upplevde till följd av stress och hög arbetsbelastning. Dessa socialarbetare uppvisade då 

tecken på det som idag kallas utmattningssyndrom (på engelska benämnt som “burnout”) 

(Socialstyrelsen 2003).   
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Senare studier om utmattningssyndrom kopplat till socialt arbete menar att det är orimligt att tala 

om syndromet som något vanligt förekommande bland socialarbetare när inte tillräckligt mycket 

forskning gjorts på området. I en tidig studie, från 1995, har Söderfeldt, Söderfeldt och Warg 

undersökt ämnet. Studien de gjort undersöker 18 tidigare undersökningar som behandlar nämnt 

ämne och resulterar i något som skulle kunna liknas vid en kunskapslucka då forskarna menar att 

svarsfrekvensen på de undersökta studierna är för låg för att slutsatsen att socialarbetare skulle 

vara särskilt utbrända ska kunna dras. Artikeln belyser Maslachs bedömningsinstrument för att 

mäta utbrändhet från 1981, och att den vid genomgång av studierna visar sig vara ett av de 

vanligaste verktygen i sammanhanget. Instrumentet kallas Maslach Burnout Inventory och består 

av ett frågeformulär som bygger på de tre återkommande teman. Maslach fann i sin studie bland 

socialarbetare på 70-talet: emotionell utmattning, empatibortfall i relationen till klienter samt 

subjektiv försämring av arbetsprestationen (Maslach et.al. 1996:4). 

Forskarna som gjorde ovannämnda studie 1995 kommenterar att “utbrändhet” tycks vara ett 

tämligen svårdefinierat begrepp; det tycks snarare vara mätinstrumentet som definierar ordet och 

inte tvärtom. Artikeln tycks slutligen utmynna ut i frågan “är socialarbetare verkligen 

utbrända?” (Söderfeldt, Söderfeldt & Warg 1995).   

Denna artikel har dock några år på nacken, och mer forskning om utmattningssyndrom kopplat 

till socialt arbete har gjorts sedan dess. Ämnet skulle kunna sägas ha genomgått en intressant 

utveckling, då det sedan artikeln av Söderfeldt, Söderfeldt och Warg skrevs har blivit befäst att 

utmattningssyndrom är något synnerligen utbrett bland socialarbetare. Frågan artikeln från 1995 

tycks ställa sig skulle med stor säkerhet av de flesta nutida forskare besvaras med ett enväldigt 

“ja!”.    

Långtidssjukskrivningarna i Sverige har enligt en undersökning Socialstyrelsen gjorde 2003 ökat 

drastiskt sedan 1997, och främst drabbade är människor som i sitt yrke har en tät 

människokontakt och mycket ansvar för andra individer. Till följd av allt högre arbetsbelastning 
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och stress drabbas denna grupp yrkesarbetande av utmattningssyndrom, vilket i sin tur leder till 

fler långtidssjukskrivningar (Socialstyrelsen 2003). 

En undersökning gjord i Storbritannien 2015 visar samma tendenser som Maslach påvisade på 

1970-talet. Den longitudinella undersökningen syftade till att undersöka hur jobbstressorer 

påverkade socialarbetare som till följd av stress lider av utmattningssyndrom. Undersökningen 

visade på ett resultat som säger att dessa personer får ett minskat engagemang för sitt arbete och 

klienter och att de i högre grad än andra uppvisade ett “uppskjutarbeteende” vad gällde 

arbetsuppgifter (Leeanne Lizano et. al 2015) 

Maslachs instrumentet används än idag men har utvecklats till att kunna användas även inom 

yrkesområden som inte innebär en tät människokontakt, något Maslach först trodde var 

essentiellt för yrkesrelaterad utbrändhet (Socialstyrelsen: 2003).   

2.4 Den tidigare forskningens relevans för vår studie 

Från våra avsnitt om stress, psykiska påfrestningar och utmattningssyndrom till följd av stress tar 

vi med oss några begrepp. Vi låter Selyes (1956) definition av stress stå för innebörden av 

begreppet i vår studie, även om vår undersökning ämnar behandla stress som är relaterad till 

arbetet och Selyes definition är av mer generell karaktär. Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & 

Theorell 1990) behandlas som en av våra teorier vi använder för att tolka vårt resultat. De delar 

av den tidigare forskningen vi inte tar med oss in i undersökningen är ändå av relevans då vi vill 

visa hur det fält av forskning vi hade vår utgångspunkt i för studien ser ut.   

3. Teori 

Den teoretiska referensramen för studien utgörs av modellen krav-kontroll-stöd och teorin 

KASAM. Dessa presenteras närmare nedan.  
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3.1 Kontroll-krav-stödmodell (Karasek och Theorell) 

Då syftet med vår uppsats är att utreda hur om, och i så fall hur, arbetsrelaterad stress skiljer sig 

åt mellan socialt arbete som är myndighetsutövande och socialt arbete som inte innebär 

myndighetsutövning lämpar sig Karaseks och Theorells (1990) kontroll-krav-stödmodell väl att 

använda när vi analyserar vårt insamlade material. Modellen bygger på antagandet att en person 

som utsätts för höga krav på sitt arbete i kombination med få möjligheter att påverka och 

kontrollera sin arbetssituation, löper högre risk än andra att utveckla ohälsa till följd av 

arbetsrelaterad stress. Detta förhållande uppstår lätt när målet på en arbetsplats är att öka 

produktiviteten. Modellen utvecklades 1990 av de två professorerna Töres Theorell och Robert 

Karasek och har blivit känd över hela världen. Boken “Healthy Work” (1990), skriven av samma 

professorer, handlar om stress och produktivitet på arbetsplatsen. Ovannämnda modell är kärnan 

i boken. Författarna menar att de svåraste reaktionerna av psykisk ansträngning såsom trötthet, 

oro, depression och fysisk sjukdom uppstår när arbetsbelastningen är för hög i relation till en 

persons möjlighet att kontrollera sin situation (Karasek & Theorell 1990:32).  Modellen 

innefattar även begreppet “stöd”. Stöd har enligt upphovsmännen till modellen visat sig vara den 

faktor som kan göra att en person upplever färre stressymptom än vad andra gör. Stödet kan 

komma från chef, kollegor och arbetsgrupp och bestå av vägledning eller återkoppling till 

arbetsuppgifter (Karasek & Theorell 1990).  

Myndighetsutövande socialt arbete och socialt arbete som inte innebär myndighetsutövning 

innebär att socialarbetaren har olika krav ställda från arbetsgivare och organisation. På en 

myndighet finns det till exempel krav på att beslut ska vara befästa i lagen, något som inte är ett 

krav på arbetsplatser som inte innebär myndighetsutövning. I kapitlet om tidigare forskning tar 

många artiklar upp att socialarbetare ofta känner sig stressade och ovan nämna faktorer kan 

enligt tidigare forskning vara avgörande. 

Vårt insamlade material kommer även analyseras utifrån teorin KASAM. Teorin bygger på 

antaganden om vilka individuella egenskaper som gör att stressorer kan ha en negativ inverkan 
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på hälsan. De två teorierna är förenliga då de på olika sätt illustrerar vad som kan göra att en 

person upplever stress och ohälsa; krav-kontroll-stödmodellen belyser de yttre faktorerna som 

finns i miljön omkring individen och KASAM är en teori som mer generellt fokuserar på 

individens inre motståndskrafter och friskfaktorer som kan bidra till att en individ bibehåller en 

god hälsa vid påfrestningar av olika slag. 

3.2 KASAM (Aron Antonovsky) 

KASAM är en teori utvecklad av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi. KASAM 

behandlar hur hälsan påverkas av olika påfrestningar som vi alla stöter på i livet, och vad orsaken 

är till att dessa påfrestningar påverkar olika individer i olika utsträckning.  Dessa påfrestningar 

får negativa konsekvenser för vissa individer medan andra verkar kunna stå emot att påverkas 

negativt.  Aaron Antonovsky intresserade sig mycket för motståndskrafter och vad det är som gör 

att vissa individer klarar av att utsättas för stressorer utan att det påverkar deras hälsa negativt. 

Istället för att fokusera på vad som orsakar sjukdom och ohälsa (patologiskt synsätt) har 

Antonovskys teori ett salutogenetiskt synsätt. Ett salutogenetiskt synsätt innebär att fokusera på 

hälsans ursprung. Med detta synsätt är det en mycket intressantare frågeställning vad som 

orsakar att en individ bibehåller sin hälsa, eller rör sig i en positiv riktning än motsatsen. 

Antonovsky illustrerar detta i termer av två olika poler, hälsa och ohälsa. Teorin KASAM 

försöker förklara orsakerna till vad som ökar chanserna att befinna sig i, eller i riktning mot, den 

positiva polen (Antonovsky 1991:12). 

Kärnan i Antonovskys teori är känslan av sammanhang. Detta begrepp har gett namn åt teorin 

och Antonovsky menar att känslan av sammanhang är avgörande för hur vår hälsa påverkas av 

olika stressorer. När en individ utsätts för en stressande livssituation eller en stressande händelse 

är det på vilket sätt detta hanteras som är avgörande för huruvida detta får negativa konsekvenser 

för hälsan eller inte. Antonovsky (1991:12) definierar detta i termer av generella 

motståndsresurser (GMR). Det utmärkande för dessa generella motståndsresurser är att de bidrar 
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till en uppfattning om att de stressorer vi utsätts för är begripliga. Antonovsky menar att en sådan 

upplevelse i förlängningen leder till en känsla av sammanhang. De individer som har en hög 

känsla av sammanhang har en bättre förmåga att klara av de påfrestningar och stressorer de 

utsätts för. Begreppet “känsla av sammanhang” är i sin tur uppbyggt av tre viktigt begrepp. 

Dessa tre begrepp är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet innebär att en individ upplever de yttre eller inre stimuli som förståeliga och 

begripliga. I enlighet med det upplevs även oväntade händelser ofta som något begripligt istället 

för oförklarligt (Antonovsky 1991:39). 

Hanterbarhet innebär att en individ upplever sig inneha (eller kunna skaffa sig) de resurser som 

krävs för att möta en viss situation eller en påfrestning. En känsla av hanterbarhet minskar risken 

att en individ ser sig själv som offer för olyckliga omständigheter (Antonovsky 1991:40). 

Meningsfullhet är ett viktigt begrepp inom teorin, och Antonovsky (1991) menar att de personer 

som har en hög känsla av sammanhang i regel även uttrycker en stark motivation och ett tydligt 

engagemang till det som de upplever vara viktigt för dem. 

KASAM definieras av Antonovsky (1991) enligt följande: 

“Känslan av sammanhållning är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre 
och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs 
för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav 
är utmaningar, värda investering och engagemang.” (s. 41). 

Då målet med vår studie är att undersöka stress hos socionomer är KASAM en lämplig teori att 

använda för att förstå och tolka det material som vi i intervjuerna får fram.  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4. Metod 

I följande kapitel presenteras studiens forskningsansats och material. I avsnittet om material 

ingår en beskrivning av datainsamlingsmetod och studiens urval.  I metodkapitlet presenteras 

även den analysmetod som använts. Vidare presenteras i detta kapitel metodologiska 

överväganden och begränsningar samt de etiska överväganden som präglat studien.  

4.1 Forskningsansats 

Fenomenologi 

Fenomenologi är både en vetenskapsteori (-filosofi) och en metodologi. Den fenomenologiskt 

filosofiska ansatsen, skapad av Edmund Husserl, söker svar på “frågan om hur människor skapar 

mening i sin värld” (Bryman 2002:27). Svaret ges genom att “tolka deras handlingar och sociala 

värld utifrån deras perspektiv”. Bryman refererar till Bogdan och Taylors (1975) syn på 

fenomenologi; “för att kunna förstå innebörden i en människas beteende försöker fenomenologen 

se saker och ting utifrån den personens perspektiv” (Bryman 2002:27).  Fenomenologi som 

metod syftar liksom filosofin till att få ut essensen av individers upplevelser. För att nå förståelse 

av det subjektiva tolkas de individuella upplevelserna (Fejes & Thornberg 2009:107). Centralt 

inom fenomenologin är detta att få insikt i hur saker och ting uppfattas utifrån personers egna, 

subjektiva perspektiv. 

Hermeneutik 

Också inom hermeneutiken är det centrala att tolka, förstå och förmedla innebörden av 

informanters subjektiva upplevelser. Här ligger dock fokus på tolkningar av bakomliggande 

innebörder och meningar, snarare än på att få inblick i individuella upplevelser som sådana. 

Inom hermeneutiken finns olika inriktningar, varav den mest allmänna har kallats allmän 
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tolkningslära (Fejes & Thornberg 2009:65). Hermeneutisk forskning karakteriseras av att det 

insamlade empiriska materialet studeras genom en ständig pendling mellan delar och helhet, i 

syfte att tolka det. En hermeneutisk tolkning innebär att varje meningsbärande del av 

textmaterialet tolkas i relation till textmaterialets helhetliga mening och sammanhang (Kvale & 

Brinkman 2009:226). Ju fler tolkningar som görs som pekar på samma sak, desto trovärdigare 

kan resultatet anses vara (Fejes & Thornberg 2009:69). En hermeneutisk ansats används med 

fördel då syftet med en studie är att söka nya och mer djupgående förståelser av ett visst fenomen 

(Fejes & Thornberg 2009:71). I detta avseende skiljer sig hermeneutiken åt från fenomenologin. 

Hermeneutisk fenomenologi  

Fenomenologi och hermeneutik kan kombineras som forskningsansats och kallas då 

hermeneutisk fenomenologi. Denna forskningsansats är ett slags modernisering av 

fenomenologin, och lämpar sig då målet är att på ett mer djuplodande vis förstå innehållet i 

informanters upplevelser snarare än att undersöka deras upplevelser som sådana (Smith & 

Osborn 2007). Vi söker i vår studie svar på frågan om och i så fall hur stress upplevs bland 

myndighetsutövande socialarbetare samt om och i så fall hur deras upplevelser skiljer sig åt från 

icke myndighetsutövande socialarbetares eventuella upplevelser av stress. Svaret på den frågan 

kan endast fås genom tolkning av intervjupersonernas upplevelser, vilka inte desto mindre måste 

på ett fenomenologiskt vis vara korrekt återgivna och belysta. Då vi alltså har velat gå på djupet 

och tolka innebörden i våra informanters subjektiva upplevelser har studien en hermeneutiskt 

fenomenologiskt orienterad ansats. Se vidare under avsnitt 4.4. 

4.2 Material 

Datainsamling 

Fejes och Thornberg (2009) menar att det är forskningsansatsen som bestämmer vilken typ av 

datainsamlingsmetod som ska användas (Fejes & Thornberg 2009:30). Då syftet med vår studie 

är att utreda socionomers eventuella upplevelse och hantering av stress lämpar det sig väl att 

  18



använda en kvalitativ ansats med intervjuer som datainsamlingsmetod. Både inom hermeneutik 

och inom fenomenologi är informanternas subjektiva upplevelser utgångspunkten för analys, 

men de båda ansatserna skiljer sig åt när det gäller omfattningen av de tolkningar av 

informanternas utsagor som görs. Vi har som nämnts funnit att en kombination av dessa båda 

ansatserna är optimal i denna studie. Kvalitativ metod ger forskaren möjlighet att gå på djupet 

med det som ska undersökas och syftet med en kvalitativ forskningsmetodik är att förstå det som 

ska tolkas genom data som består av språkliga yttranden, till exempel intervjuer (Fejes & 

Thornberg 2009:18–19). Vi har använt oss av en semistrukturerad intervjuform, vilket innebär att 

vi har använt oss av ett frågeformulär med öppna frågor. Det ger oss möjlighet att ställa 

följdfrågor och att få mer djup i svaren som ges. Detta skiljer sig från strukturerade intervjuer där 

frågorna är bundna och utan möjlighet till följdfrågor och dessutom måste ställas i en viss 

ordning, inte sällan med på förhand formulerade svarsalternativ (s.126 ibid). Den 

semistruktuerade formen är förenlig med uppsatsens syfte då vi är ute efter att på djupet få fram 

informanternas subjektiva upplevelser. 

Urval 

I studien har ett snöbollsurval använts för att komma i kontakt med våra informanter. Denna 

urvalsmetod som även kallas kedjeurval innebär att initialt kontakta ett mindre antal möjliga 

informanter och sedan genom dessa få kontakt med ytterligare möjliga informanter (Bryman 

2002:115). I vårt fall började vi med att kontakta ett litet antal socionomer som vi sedan tidigare 

kände till. Vid genomförandet av intervjuer med dessa hörde vi oss för om de hade kollegor eller 

bekanta som arbetade inom någon av de grupper som studien berör, och som skulle kunna vara 

intresserade av att delta i vår studie. I dessa fall har vi kontaktat dessa intressenter genom e-post 

och bifogat vårt informationsbrev (se bilaga 2). 

Snöbollsurval som metod används främst inom kvalitativ forskning då metoden inte kan ge ett 

representativt urval av en population (Bryman 2002:117). Då kvalitativ forskning inte i huvudsak 
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syftar till att finna generaliserbara mönster, utan istället finna djupare förståelse inom en mindre 

grupp informanter, lämpar sig snöbollsurval bra för vår forskningsansats. 

Vårt mål var att genomföra tio intervjuer med yrkesverksamma socionomer i Uppsala kommun. 

Av dessa tio hade vi på förhand bestämt att fem informanter skulle arbeta med 

myndighetsutövning och att fem informanter skulle ha arbeten som inte innebär 

myndighetsutövning. Vårt mål nåddes och vi har intervjuat tio socionomer. Av dessa tio har fem 

socionomer arbeten som innebär myndighetsutövning och fem har arbeten som inte innebär 

myndighetsutövning. Vi har valt ett avgränsat geografiskt område för att minska risken att 

organisationsstrukturen skiljer sig allt för mycket åt. Vi har i vår studie inte haft något krav på 

varken kön eller längd på anställning, då vi anser att det kan berika resultatet att gruppen i detta 

avseende är heterogen. Nedan följer en förteckning över våra informanter. 
 
Informant 1, myndighet 
Informant 5, myndighet  
Informant 6, myndighet  
Informant 8, myndighet  
Informant 9, myndighet 

Informant 2, icke myndighet 
Informant 3, icke myndighet 
Informant 4, icke myndighet 
Informant 7, icke myndighet 
Informant 10, icke myndighet 

 

Vi har haft ett svarsbortfall då en av våra informanter tvingades avbryta intervjun då merparten 

av frågorna besvarats. Informanten arbetar med myndighetsutövning. Vi har valt att använda 

material från intervjun trots att den inte är fullständig då vi anser att informanten bidragit med 

viktig information för vår studie. 

4.3 Analysmetod 
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Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) 

innehållsanalys vid bearbetning av vårt material för att hitta likheter och skillnader mellan våra 

informantgrupper. Genomförda intervjuer har transkriberats och analyserats med hjälp av 

kodning och tematisering i linje med metoden. 

I Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys läses först materialet igenom flera gånger av 

forskaren. Därefter tas meningar och fraser ut som förefaller vara av intresse för studiens 

frågeställningar. Sammanhanget måste i detta skede av analysen kvarstå för att inte meningen ska 

gå förlorad. De fraser och meningar som här plockas ut kallas meningsbärande enheter. Dessa 

meningsbärande enheter kondenseras sedan för att minska materialets omfattning men ändå 

behålla dess mening. Intervjutexterna kodas sedan varpå de sorteras in i kategorier. Dessa 

kategorier utgörs av centrala budskap som framkommit i materialet. Kategorierna ska vid all 

kategorisering vara utformade på så sätt att alla meningsbärande enheter som tidigare 

identifierats går att placera inom någon av kategorierna. Dessa kategorier ska inte vara 

överlappande och inte fler än 5-6 stycken. De utgör det manifesta innehållet i det analyserade 

materialet och kategoriseringen motsvarar det fenomenologiska inslaget i analysen. Det sista 

steget i innehållsanalysen är att formulera teman och därmed synliggöra det latenta budskapet 

som intervjuerna innehåller (Graneheim & Lundman 2004), vilket kan sägas motsvara det mer 

utpräglat hermeneutiska inslaget i analysen. 

Vi har kodat materialet genom att initialt ta ut fraser och meningsbärande utsagor ur våra 

transkriberingar som varit intressanta för våra frågeställningar. Vi har i detta skede varit noga 

med att behålla sammanhanget i vilket frasen uttalats. Genom att sedan kondensera dessa 

meningsbärande enheter har vi minskat omfånget på vårt material för att underlätta analysen. 

Efter kodning av de meningsbärande enheterna i vårt material sorterade vi dem i kategorier. 

Kategorierna utgör det manifesta innehållet. Dessa kategorier har sedan tematiserats i fyra större 

teman och en rad underteman som utgör det latenta budskapet i våra informanters utsagor. 

Slutligen har vi i vår resultatanalys tolkat vår empiri i relation till kontroll-krav-stödmodellen 

och KASAM för att öka förståelsen för materialet och dess innebörd.  Den sammanhängande 
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texten bestående av teman och citat från informanterna presenteras i vår resultatanalys samtidigt 

som en jämförelse mellan de båda grupperna presenteras.   

Valet av innehållsanalys gjordes då syftet med metoden är att hitta likheter och skillnader mellan 

meningsbärande enheter i det empiriska materialet, vilket i en viss bemärkelse kan sägas vara 

förenligt med denna studies syfte och frågeställningar. Metoden tillåter att forskaren går in i 

studien med en viss teoretisk förförståelse, vilket vi gjort då vi vid analysen tagit hjälp av valda 

teorier vid synliggörandet och tolkningen av det latenta budskapet i informanternas utsagor. Det 

var viktigt för oss att ha ett teoretiskt perspektiv innan intervjuerna genomfördes, för att på så 

sätt enklare kunna tolka vårt resultat. 

4.4 Metodologiska överväganden och begränsningar 

Nedan följer ett avsnitt som belyser möjligheter och begränsningar med att använda kvalitativ 

metod. Alternativa metoder avhandlas också. I samband med det diskuteras vårt val av 

vetenskapsteoretisk ansats, materialinsamlingsmetod, generaliserbarhet, reliabilitet och validitet i 

vår studie.   

Kvalitativa metoder har både fördelar och nackdelar. Den främsta fördelen är att forskaren tillåts 

gå på djupet och undersöka ett fenomen grundligt: kvalitativ forskning har enligt Bryman ett 

större fokus på ord än på siffror (Bryman 2002:249). Då syftet med vår studie var att undersöka 

om och i så fall hur socionomer upplever arbetsrelaterad stress fann vi att en kvalitativ metod 

lämpade sig bäst. Detta är förenligt med vår vetenskapsteoretiska ansats, hermeneutisk 

fenomenologi, som syftar till att förstå innehållet i det material som tas fram. Med en kvantitativ 

metod hade det inte varit möjligt i samma utsträckning då en sådan metods empiri bygger på 

statistik och kvantifiering av mätbar information som inte alltid går på djupet men som kan ge 

större generaliserbarhet. Kvantitativ forskning handlar om insamling av numerisk data (Bryman 

2002:77). 
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Valet av semi-strukturerade intervjuer som materialinsamlingsmetod var fördelaktigt då det gav 

informanterna möjlighet att med egna ord beskriva sin verklighet. Det hade inte varit möjligt i 

samma utsträckning med en kvantitativ metod då exempelvis en strukturerad intervju eller enkät 

hade medfört att vi i förväg formulerat frågor och svarsalternativ som riskerat att leda 

informanten bort från egna tankar om sin verklighet. En semi-strukturerad intervju som 

datainsamlingsmetod ger dessutom forskaren möjlighet att ställa följdfrågor, vilket gör att 

forskaren kommer ytterligare in på djupet och får en bredare förståelse för studerat fenomen 

(Bryman 2002:123). 

Svarsbortfall upplevdes inte som ett större problem i vårt materialinsamlande. Det skulle kunna 

ses som en fördel med intervju som datainsamlingsmetod; då vi bestämt tid och plats med våra 

informanter var risken för att inte få in det material vi behövde låg. Kanske är den risken högre 

vid användandet av exempelvis enkät som datainsamlingsmetod då det är lättare att strunta i att 

göra en enkät när forskaren inte finns på plats. Dock hade vi ett bortfall. I en av våra intervjuer 

tvingades informanten avbryta studien då en akut situation uppstod i dennes arbete. Informanten 

hade besvarat merparten av våra frågor innan intervjun avbröts. Detta bortfall kan komma att 

påverka resultatet, men vi har valt att använda oss av det material vi hann samla in innan 

intervjun avslutades eftersom vi bedömer detta material vara värdefullt för vår studie. Den 

informant som tvingades avbryta studien tillhör den grupp av socionomer som har ett arbete som 

innebär myndighetsutövning. 

Vid genomförandet av våra intervjuer var vi båda med, vilket vi såg som en fördel av flera 

anledningar. Vi var två som kunde lyssna och tolka det som informanten sade, vilket var 

fördelaktigt för bearbetningen av materialet och framtagningen av resultatdelen till studien. En 

annan fördel var att den som inte intervjuade kunde sköta tekniken och det praktiska kring att 

hålla i en intervju. Det var dessutom ett tungt ämne som behandlades; stress och hur det kan ta 

sig uttryck är sällan ett lättsamt samtalsämne. Att under och efter intervjun dela tankar och 

intryck med någon annan upplevdes därför som något fördelaktigt. Att båda närvarade vid 
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intervjuerna var också fördelaktigt då vi gemensamt kunde nå en förståelse av vad som 

framkommit under intervjun.  

Reliabilitetens och validitetens relevans i en kvalitativ studie är ett omdiskuterat ämne. Då 

validitet innebär att mäta det som avses mätas, och mätning inte ligger i den kvalitativa 

forskarens intresse anses det inte vara av någon särskild betydelse i en kvalitativ studie (Mason 

1996 i Bryman 2002:257). Vid efterforskning om innebörden av begreppet reliabilitet tycks det 

definieras på olika sätt i olika sammanhang. Bryman tar upp LeCompte & Goetzs (1982) 

beskrivning av reliabilitet i kvalitativ forskning. Enligt LeCompte & Goetz kan reliabilitet delas 

in i två kategorier: extern reliabilitet och intern reliabilitet. Med extern reliabilitet menas i vilken 

omfattning en undersökning kan upprepas. Att upprepa en undersökning är ofta svårt i kvalitativ 

forskning då det enligt LeCompte och Goetz är svårt att “’frysa’ en social miljö” och på så sätt 

göra den replikerbar. En kvalitativ studie kan påverkas av att forskaren letar efter vissa svar som 

är intressanta för studien. Hade vår studie genomförts av någon annan är det exempelvis inte 

säkert att samma följdfrågor hade ställts. Den externa reliabiliteten får därför anses vara låg i vår 

studie. Med intern reliabilitet menas att forskarna som gör studien kommer överens om en 

gemensam tolkning av studerat fenomen. Den interna reliabiliteten i vår studie anser vi vara hög 

då vi gjort samma tolkningar av vårt material (Bryman 2002:257).  

Fenomenologi som vetenskaplig ansats tillåter inte forskaren att gå in i studien med en teori; det 

viktigaste i innehållet anses då försvinna (Bryman 2002:27). Då det var kärnan i våra 

informanters berättelser vi var ute efter ämnade vi till en början att enbart använda oss av 

fenomenologi. Efter ett tag stod det klart för oss att det skulle bli svårt att tolka resultatet utan 

teori, vi valde därför att ha en hermeneutiskt fenomenologisk ansats. Valet tillät oss att gå in i 

studien med ett perspektiv på det vi skulle studera. Perspektivet bestod av valda teorier: krav-

kontroll-stödmodellen och KASAM. Att gå in i studien med teorier har hjälpt oss att förstå vårt 

resultat, men det kan ha påverkat informanternas svar då vi som forskare vill undersöka det vi 

finner vara intressant för vår studie. Forskarens övertag i intervjun och den inte självklara 

jämställdheten mellan forskare och informant kan ses som en nackdel med att använda kvalitativ 
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metod. Vi hade möjlighet att kontrollera intervjun och formulera frågorna som vi ville, vilket kan 

ha gjort att informanterna leddes in att svara på det sätt vi ville.  

Det finns fler begränsningar med kvalitativa intervjuer. En av dem är att generaliserbarheten är 

låg. Vi har intervjuat tio personer och kan därför inte dra några vidare slutsatser om att vårt 

resultat gällande för fler än våra informanter. Det ska dock understrykas att det inte heller var 

syftet med vår studie. Kvalitativ intervjumetod når inte ut till lika många informanter som en 

kvantitativ metod kan göra. Med en kvantitativ studie hade möjligheterna att dra generella 

slutsatser kunnat vara större (Bryman 2002:93).   

Den sista aspekten vi vill belysa i diskussionen kring begränsningar med kvalitativ metod är att 

det innebär ett tidskrävande arbete. Att intervjua och transkribera intervjuer tar tid. Vårt 

empiriska material består av tio intervjuer där varje intervju är ungefär fyrtio minuter lång. En 

klart övervägande del av tiden vi lagt på genomförandet av vår studie har lagts på intervjuande 

och transkribering.   

  25



4.5 Etiska överväganden 

I vår studie har vi utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer då vi insamlat, 

analyserat och redovisat vårt material. Forskning är viktig och nödvändig för både individer och 

samhällets utveckling, men då forskning bedrivs måste ett antal principer tas i beaktning till 

skydd för individen. Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer syftar till att uppfylla kravet om 

skydd för individen och utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Vi har i vår studie utgått från dessa fyra principer samt vissa ytterligare 

etiska överväganden. 

Informationskravet innebär att alla som deltar i en studie ska i förväg delges all relevant 

information om studien, dess syfte och vad det innebär att delta i studien. Deltagarna ska även 

informeras om att deltagandet i studien är frivilligt och när som helst kan avbrytas 

(Vetenskapsrådet 2002:7). Vi har i vår studie informerat de personer som visat intresse för att 

delta genom ett informationsbrev kring studien (se bilaga 2). Vi har även muntligen innan varje 

genomförd intervju ytterligare informerat om att deltagandet är frivilligt och att det när som helst 

kan avbrytas. Vi har även informerat våra intervjupersoner om att de har möjlighet att ta del av 

uppsatsen under arbetets gång eller i färdigt format. 

Samtyckeskravet innebär att samtycke till medverkan i studien ska inhämtas från varje deltagare 

(Vetenskapsrådet 2002:9). Vi har muntligen inhämtat samtycke samt informerat deltagarna i vår 

studie om hur vi kommer att använda materialet innan varje genomförd intervju. Vi har också 

upplyst våra informanter om att deras samtycke kan tas tillbaka. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla de uppgifter som gör det möjligt att identifiera personer 

som deltar i studien ska behandlas och modifieras så att det inte är möjligt att för en utomstående 

känna igen dessa (Vetenskapsrådet 2002:12). Vi har i vår studie tillgodosett detta krav genom att 

koda namn till “Intervjuperson” samt en slumpmässigt vald siffra från 1-10. Vi har även ändrat 
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svar som kan leda till en viss arbetsplats, person eller ett visst klientärende. Detta är särskilt 

viktigt då det gäller etiskt känsliga uppgifter, vilket ofta förekommer i våra informanters arbeten. 

Socialt arbete innebär ofta att bistå människor som redan befinner sig i utsatta situationer. Vi har 

tagit konfidentialitetskravet i beaktning både vad gäller våra informanter och vad gäller 

eventuella uppgifter som handlar om deras klienter.   

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlas i en forskningsstudie endast får användas i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002:14). Vi har tagit detta i beaktning samt informerat 

deltagarna i studien om att de uppgifter de lämnar endast kommer att användas i vår studie. 

Vid sidan om dessa forskningsetiska principer har även andra etiska överväganden gjorts. Vi har i 

vår studie valt att använda det könsneutrala pronomenet “hen” för våra informanter då vi 

redovisar resultatet. Detta val är motiverat då vårt syfte är att jämföra eventuella upplevelser och 

orsaker till stress mellan socionomer som arbetar med myndighetsutövning kontra icke 

myndighetsutövning. Både män och kvinnor har deltagit i vår studie och återfinns i båda grupper. 

Att bortse från kön är en avgränsning vi gjort med hänsyn till studiens omfattning, samt ett sätt 

att ytterligare tillgodose konfidentialitetskravet. Vi har även valt att bortse från ålder på våra 

informanter då vi inte har med detta som en variabel i vår undersökning samt för att ytterligare 

säkerställa konfidentialitetskravet. 

5. Resultat och analys 

Följande avsnitt är studiens bearbetade resultat och analys av genomförda intervjuer. I empirin 

kunde vi efter att ha analyserat transkriberingarna genom en innehållsanalys uttyda fyra stora 

teman, varav tre har starka beröringspunkter med studiens frågeställningar. Kopplat till vad som 

orsakar stress fann vi temat För mycket att göra. Temat vi fann kopplat till vad som motverkar 

stress var Vikten av att dela arbetet. Kopplat till följder av stress fann vi temat Känsla av 

otillräcklighet. I vårt empiriska material fann vi även svar på hur stress hanteras. Även om detta 
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inte är något studien specifikt syftat till att undersöka har detta vid analysen kommit att utgöra ett 

fjärde tema: Ta hjälp. Det finns uppenbarligen strategier för att hantera arbetsrelaterad stress. 

Under varje tema fann vi också underteman. Nedan presenteras teman och underteman.  

  

5.1 För mycket att göra  
  
Vid genomgång av vårt empiriska material fann vi att för mycket att göra var ett genomgående 

tema för vad som i huvudsak orsakar upplevelsen av stress. Fyndet gjordes bland informanter 

från båda sidor; både myndighetsarbetande och icke myndighetsarbetande. 

Under temat “för mycket att göra” har vi skapat underteman som ringar in de vanligast 

förekommande orsakerna till stress kopplat till att ha för mycket att göra: att inte ha kontroll och 

att känna krav, arbetsbelastning och tidspress, oförutsägbart arbete, dokumentation och 

administrativa uppgifter samt personalomsättning. Dessa underteman disponerar de följande 

avsnitten.  

Theorell och Karaseks (1990) krav-kontroll-stödmodell som tidigare redogjorts för bygger på 

antagandet att en person som utsätts för alltför höga krav på sin arbetsplats i kombination med få 

möjligheter att kontrollera sitt arbete i högre grad än andra upplever stressymptom. Har personen 

möjlighet att kontrollera sin situation kan högre krav hanteras utan att dessa symptom utvecklas. 

Modellen bygger vidare på antagandet att även socialt stöd kan mildra dessa symptom. Mer om 

vad vi fann som mildrar stress belyses i nästa avsnitt. I vårt empiriska material framkom många 

uttalanden som tyder på att en känsla av för höga krav och en känsla av kontrollförlust leder till 

stress. 

Att inte ha kontroll och att känna krav 

Ett av de största fynd som gjordes bland informanterna av faktorer som skapade stress, var 

känslan av att inte ha kontroll över sitt arbete eller sin situation. Att känna krav på sig var lika 

vanligt som en bidragande orsak till stress. Vad kraven berodde på skiljde sig åt mellan 
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myndighetssidan och icke myndighetssidan. På myndighetssidan berodde de flesta kraven på 

lagbefästa och organisatoriska omständigheter. Både myndighetssidan och icke myndighetssidan 

vittnade om krav från klienter och personer kring klienten, men även om krav som informanten 

hade på sig själv. För myndighetssidan innebar det att det fanns en extra faktor som bidrog till att 

ställa krav, om man jämför med fynden från icke myndighetssidan. Kontrollförlust belystes på 

båda sidor; på båda sidor ofta i samband med arbetsuppgifter som inte hanns med. Karaseks och 

Theorells modell förklarar att en för hög grad av krav i samband med en känsla av att inte kunna 

kontrollera sin situation ger upphov till de svåraste psykiska stressreaktionerna. 

Intervjuperson 4, som inte jobbar på myndighet, berättar om varifrån hen upplever att kraven 

kommer. Kraven kommer i huvudsak från personalgruppen, detta då intervjupersonen har en 

anställning som medför att kollegorna ställer krav på hen. Kraven kommer även från klienter och 

klienters föräldrar: 

Från patienter, från föräldrar, till viss del öppenvård och framförallt personalgrupp [...] Dom förväntar 
sig att man kan påverka och styra väldigt mycket. Och eftersom jag jobbar så tätt intill vår 
chefsöverläkare så är det oftast hon och jag som gör bedömningarna, och då ställer det ganska mycket 
krav på mig. (Intervjuperson 4, icke-myndighet).  

Samma person besvarar en fråga som behandlar huvudorsaken till stress i hens arbete. Hen 

berättar om känslan av att inte ha kontroll som en av huvudorsakerna: “Jaa, höga förväntningar 

på snabba åtgärder, en känsla av att jag... Om jag skulle bli utan kontroll, att jag inte riktigt vet... 

För att, om jag har mycket att göra...”. Intervjuperson 4 fortsätter senare i intervjun att berätta om 

kontrollförlust som en bidragande faktor till stress: “Eller inte ha kontroll över mina 

arbetsuppgifter och kontroll över liksom mötena eller liksom så, och det är väl nåt som orsakar 

stress.”   

Intervjuperson 5, som arbetar på myndighet, berättar att krav är en av de faktorer som bidrar till 

stress i arbetet. Samma person berättar om vilka hen känner krav från. Citatet vittnar om att 

kraven på myndighet, liksom på icke-myndighet, kommer från klienter och deras föräldrar, men 

även från lagen:                                              
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Föräldrar… Ungdomar… Väldigt mycket krav från samarbetspartners: “Varför gör ni inget varför har ni 
inte gjort något tidigare” (informanten citerar uttal från samarbetspartners). [...] Och sen finns det ju krav 
inom organisationen också på att man ska både leva upp till, alltså självklart leva upp till vad lagen 
ställer för krav, men också… Det finns ju kvalitetskrav också men det som jag kan tycka är tråkigt är ju 
att man pratar mer om budgetkrav än om kvalitetskrav om man ser till vad vi får till oss av politikerhåll. 
(Intervjuperson 5, myndighet). 

Även om orsaken till kraven skiljde sig åt mellan de båda grupperna var det i vår empiri tydligt 

att krav var en starkt bidragande faktor till stress. Känslan av att inte ha kontroll tog sig uttryck 

på mer liknande sätt i de båda grupperna, och även här var det tydligt att det var en faktor som 

bidrog till stress. En del av våra frågor i intervjuguiden handlade om krav och kontroll, men de 

flesta av svaren som belyste de två faktorerna kom spontant från informanterna. De svar som 

framkommer kan även tolkas med KASAM (Antonovsky 1991). Då en individ upplever 

avsaknad av kontroll och samtidigt höga krav kan upplevelsen av att situationen är hanterbar 

minska. En känsla av att tillvaron är hanterbar kan enligt KASAM motverka negativa följder av 

yttre påfrestningar.  

Hög arbetsbelastning och tidspress 

Ett undertema som bidrog till stress vi fann i intervjuerna var hög arbetsbelastning och tidspress. 

Att ha en för hög arbetsbelastning och att ha för mycket att göra vittnade många av 

informanterna om. Att specifikt ha en för hög ärendemängd var den arbetsbelastning som stod ut 

mest i de båda grupperna. Även interna möten med kollegorna på avdelningen visade sig vara en 

stressande faktor. Dessutom fann vi på myndighetssidan att tidspressen var en påtaglig 

stressfaktor. Den faktorn återfanns inte på samma sätt på icke-myndighetssidan; färre personer i 

den gruppen nämnde tidspress i kombination med för mycket att göra som ett framstående 

problem. Tidspressen ledde i sin tur till att det fanns för lite tid för reflektion. Det ska 

understrykas att tidsbrist förekom även på icke-myndighetssidan, men i en lägre utsträckning. Att 

hög arbetsbelastning och tidspress är två faktorer som leder till stress får stöd av krav-kontroll-

stödmodellen då höga krav ses som en av grundstenarna för att en person utvecklar 

stressymptom. Utdrag ur vår empiri nedan visar hur det kan ta sig uttryck. Intervjuperson 6, som 

arbetar på myndighet, besvarar frågan om hen ofta är stressad och hur ofta hen i så fall är det 

genom att prata om att det är stressande att hög arbetsbelastning är något som är väldigt vanligt 
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förekommande, och att det leder till en känsla av att inte kunna göra ett så bra jobb som man 

skulle vilja. 

Det är lite alltså stressad, det är alltid en hög arbetsbelastning. Och jag tycker inte att man 
känner att man gör ett bra jobb[...]Men det är inte så jag känner att jag gör ett bra jobb, jag 
skulle vilja göra mer i varje ärende men man får släppa. (Intervjuperson 6, myndighet). 

Kopplat till arbetsbelastning nämns ärendemängden som en negativ faktor i båda 

informantgrupper. På myndighetssidan kunde det dessutom komma in akuta fall som tvingade 

allt annat åt sidan, vilket både bidrog till en ökad ärendemängd och en ökad tidspress. 

Intervjuperson 3, som inte jobbar på myndighet, nämner att det är stressande att få fler klienter 

när det inte finns tid eller energi till det egentligen: “Det är ju att jag får fler klienter, att jag får 

för många klienter motsvarande mot vad jag har tid och energi att träffa.”  

Ärendemängden var den arbetsbelastning som nämndes som en stressfaktor av flest informanter, 

men även interna möten var något som togs upp på båda sidor. Att behöva avsätta tid för möten 

inom avdelningen när det fanns annat som upplevdes som viktigare att göra var en orsak till 

stress.  

På myndighetssidan visade det sig vara vanligare än på icke-myndighetssidan att därtill 

(arbetsmängden) känna en tidspress. Tidspressen kom av det faktum att det är lagstadgat att 

utredningar och andra uppgifter som utförs av myndigheter ska göras inom en viss tidsram, och 

att socialarbetare på myndighetssidan dessutom har fler riktlinjer att förhålla sig till. 

Intervjuperson 5, som arbetar på myndighet, jämför tidspressen som finns på myndighet med den 

som finns på en icke-myndighet: 

Jag tänker att dom inte har samma lag. Alltså vi har ju en skyldighet enligt lag, vi kan ju inte gå när 
klockan är fem om vi står i någonting akut. Jag förstår ju att dom kanske också kan sitta i något jobbigt 
samtal som drar ut på tiden, men blir dom riktigt oroliga så anmäler ju dom det till oss. Jag tänker att det 
är sådana saker och att vi har utredningstider att förhålla oss till, vi har tider för förhandsbedömning, 
och sen mycket det här akutstyrda [...] Jag tror att det är sådana saker som gör skillnad. (Intervjuperson 
5, myndighet). 
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Den höga arbetsbelastningen i kombination med tidspressen på myndighetssidan visade sig i 

vissa fall ge för lite utrymme åt reflektion och eftertanke i arbetet, vilket upplevdes som en faktor 

som bidrog till stress. Intervjuperson 5 beskriver tid för reflektion som något som skulle behövas 

för att göra ett bättre jobb med klienterna: 

Jag tycker också att kvalitén på det man gör kan ju också minska av stress. För man kanske inte har tid 
för samma reflektion, alltså man behöver mera reflektionstid. Jag upplever att på dom jag jobbar med och 
jag, att vi ändå gör liksom ett bra jobb när vi väl träffar våra klienter så, men det är ju mycket som vi 
skulle kunna göra bättre om vi inte hade den här stressen. Ehm… Att man kanske inte hinner reflektera 
tillräckligt mycket, eller vilka frågor man borde ställa, eller man kanske inte hinner boka in ett till möte 
liksom. (Intervjuperson 5, myndighet). 

Hög arbetsbelastning var något båda grupper vittnade om. Utmärkande för detta undertema var 

att myndighetssidan dessutom vittnade om en tidspress som inte fanns i den andra gruppen av 

informanter. Tidspressen tycks enligt informanternas egna utsagor vara kopplad till lagstadgade 

utredningstider.    

Oförutsägbart arbete 

Ett annat undertema vi fann som en bidragande faktor till stress var oförutsägbart arbete. 

Oförutsedda händelser och att inte veta hur det ser ut i ens ärenden var orsaker till eller 

konsekvenser av att ha för mycket att göra, vilket i sin tur enligt informanternas svar ledde till 

stress. Fynden gjordes i båda grupperna. På myndighetssidan nämndes akuta händelser och att 

inte veta hur ett möte kommer att bli som orsaker till stress i en högre utsträckning än vad det 

gjorde på icke-myndighetssidan. Myndighetssidan vittnade också i högre utsträckning än icke-

myndighetssidan om känslan av stress som uppstår då en medarbetare slutar och det behövs en 

ersättare. Oförutsägbart jobb som en faktor till stress kan förstås med krav-kontroll-stödmodellen 

då kontrollförlust är en av faktorerna som enligt modellen bidrar till stress. Att oförutsedda 

händelser kan orsaka stress kan även förstås med teorin KASAM. Begriplighet är inom teorin en 

viktig faktor för att oväntade händelser inte ska upplevas som ohanterliga. Om en situation inte 

upplevs som begriplig kan den få negativa följder för individen, vilket framkommer från flera 

informanter.  
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Intervjuperson 10 från icke-myndighetssidan vittnar om oförutsedda händelser som en 

bidragande orsak till stress. Hen berättar om inställda möten och stressen i att ha en känsla av att 

inte veta vad som händer i en utredning: 

När det inte blir som man tänkt sig [...] Planera in möten eller det avbokas något, kollegor blir sjuka, 
socialtjänsten kommer inte eller kan inte för de får förhinder[...] När familjer och ungdomar inte är 
samarbetsvilliga och man kommer inte någon vart liksom vidare i utredningen [...] Också när man känner 
att man är i en process under utredningen när man inte riktigt greppar vad handlar det här om, jag har 
ändå inte någon klar hypotes om… Om vad dom här bekymren som familjerna har beror på, eller hur de 
hänger ihop, att det blir någon slags stress i det. (Intervjuperson 10, icke myndighet). 

Att känna sig oförberedd inför ett möte berättade många informanter från myndighetssidan om 

som något som kunde skapa stress, eller vara en följd av stressen. Oförutsägbarheten i mötet blir 

en följd av, eller en orsak till, stressen. Informanterna beskriver känslan av stress som uppstår när 

möten med klienter inte hunnit förberedas och mötet därför inte blir så bra som informanten 

tänkt sig. Många menar att kvalitén i mötet blir sämre. Intervjuperson 1, som arbetar på 

myndighet, berättar: 

Mm det kan väl vara att man inte är så väl förberedd ibland och att man inte alltid är så fullt fokuserad i 
möten för att man har mycket annat som pågår. Man har kanske inte alltid tid med allting heller på grund 
av stressen. Framförallt är att man kanske inte hinner förbereda sig. (Intervjuperson 1, myndighet). 

Att inte veta hur det ser ut i ens klientärenden för att man inte har hunnit förbereda sig var en 

faktor som enligt flera intervjupersoner ledde till stress. Det var enligt informanterna lätt hänt att 

klientärende som liknade varandra då blandades ihop.  

Akuta händelser var något många på myndighetssidan berättade om som en orsak som bidrog till 

stress då det i många fall innebar att annat arbete tillfälligt fick läggas åt sidan.  

Intervjuperson 9, som arbetar på myndighet, beskriver hur akuta händelser bidrar till stress när 

det innebär att annat arbete måste läggas åt sidan: “Men om det hopar sig och blir saker som 

händer, alltså allvarliga saker som man måste hantera som gör att man inte kan hantera dom 

andra sakerna då blir det ju... Då blir det ju stress.” (Intervjuperson 9, myndighet).    
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Materialet visar att oförutsägbart arbete och oförutsedda händelser var en stressfaktor för alla 

informanter. Akuta händelser och att inte hinna förbereda möten var något som upplevdes i högre 

utsträckning i myndighetssidans grupp av informanter. 

Dokumentation och administrativa uppgifter 

Krav på att dokumentera upplevdes som stressande i båda grupper, men i en mycket högre 

utsträckning på myndighetssidan. En av informanterna kopplade dokumentationsskrivandet till 

“myndighetsgörande”. Det kan bero på den dokumentationsskyldighet som föreligger för 

myndigheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Administrativa uppgifter såsom att hantera 

dokumentationsprogram och att hålla ordning i akter upplevdes också som något stressande i 

myndighetsgruppen. Det upplevdes som något som tar tid från annat. Att ha dessa krav på sig 

kan förstås med krav-kontroll-stödmodellen då krav genom den förstås som något som leder till 

stress när kontrollnivån är låg. 

Intervjuperson 6, som arbetar på myndighet, berättar om journalföringsprogrammet Procapita 

som används på arbetsplatsen. Det är enligt hen svårhanterligt och därmed stressande att 

använda, vilket medför att arbetet som görs i programmet ibland blir halvdant och att 

beslutsordningen blir felaktig. Det går ut över prestationsförmågan. Samma intervjuperson 

besvarar en fråga som handlar om arbetsuppgifter som är mer stressande än andra. Hen belyser 

journalföringsprogrammet: 

Är det dom som är tråkigare/uppgifterna/ Ah det är ju att hålla ordning i Procapita, att hålla ordning i 
akterna. Sådant som inte blir gjort man kan ju prioritera bort det och då är det klart att det är en 
stressfaktor, när man vet att någon annan ska komma in och ta över och så är det en oreda. 
(Intervjuperson 6, myndighet). 

Hen fortsätter i intervjun att berätta att dokumentationsprogrammet “nästan är det värsta” 

stressmomentet då det programmet är svårt att förstå och sätta sig in i. Intervjupersonen belyser 

det som en av de två värsta stressfaktorerna då det inte är användarvänligt. Flera andra 

informanter, främst från myndighetssidan, berättar på liknande vis om problem med 

dokumentationen och att det är en av de värsta arbetsrelaterade stressfaktorerna.   
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Intervjuperson 1, som arbetar på myndighet, berättar om vad som orsakar stress. Informanten 

kopplar dokumentationen till ”myndighetsgörande” då myndigheter har tidsramar att förhålla sig 

till även vad gäller dokumentationen: 

Och sen också mycket det här som är lagstyrt kan också vara ganska stressande. Alltså hur lång tid en 
utredning ska ta, alltså och att anteckningar ska skrivas in och alltså sådana där saker. 
Myndighetsgörandet kan vara väldigt stressande [...] Det är väl det jag upplever kanske som mest 
stressande, men det är väl för att men det här att saker ska dokumenteras i tid och allt det där. 
(Intervjuperson 1, myndighet). 

Samma person fortsätter: 

Det var som det jag var inne på med dokumentationen, tycker jag kan vara ganska stressande eller det är 
den jag upplever som mest stressande med utredningsskrivandet. Att allting ska dokumenteras, det kan 
jag uppleva som väldigt stressande[...] Det är sådant man upplever kanske man inte hinner med liksom 
när telefonen ringer mycket och man har besök, så kan jag känna att jag inte hinner med det alltid.  

Intervjupersonerna berättar mycket om dokumentation och att det ofta upplevs som något 

onödigt då det enligt informanten ibland dokumenteras för mycket. Det leder till stress.  

Dokumentation upplevdes som en faktor till stress i båda grupper. Den nämndes mycket oftare 

på myndighetssidan, och som en av informanterna sa kan det bero på att det är 

“myndighetsgörande” då dokumentationsskyldigheten finns med i socialtjänstlagen.  

Personalomsättning 

Det sista undertemat vi fann i vårt material om orsaker till stress var hög personalomsättning. 

Vad som utmärker det fyndet är att dessa svar endast fanns på myndighetssidan. 

Många intervjupersoner kommenterade att erfarenhet är något som behövs bland 

myndighetsarbetande socialarbetare. Av det som framkom i vår empiri går det att utläsa att just 

erfarenhet är något som inte finns då personalomsättningen är hög. Att personalomsättningen var 

hög sågs som en stressfaktor dels då det bidrog till att det inte fanns erfarna medarbetare att 

rådfråga när så behövdes, dels att det var stressande att inte veta om någon skulle komma och 
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tillsätta den tomma tjänsten, samt att det blev mer arbete för resten av arbetsgruppen när en 

slutade. Att hög personalomsättning kan orsaka stress och upplevs negativt kan även förstås med 

hjälp av KASAM, då situationer med hög personalomsättning minskar upplevelsen av 

hanterbarhet bland våra informanter.  

I ett senare avsnitt belyser vi det faktum att erfarenhet sågs som en faktor som bidrar till att 

minska stress. Intervjuperson 3 som inte arbetar på myndighet nu men har gjort det, belyser 

vikten av erfarenhet på myndighet: “Att det hela tiden kommer in bara nya som ... Då får man 

inget utbyte av dom som har lite mer erfarenhet för dom är borta”. Även intervjuperson 5, som 

arbetar på myndighet, vittnar om detta: “Att jag trivs bra i min arbetsgrupp och vi hjälps åt och 

så, men alla i min grupp är nya och det gör ju att dom kan kanske inte hjälpa mig så mycket 

framåt i jobbet när det strular”. Vidare berättar samma person att den höga personalomsättningen 

är något som minskar trivseln på arbetsplatsen för henne. 

När det finns få erfarna bland personalen på en arbetsplats kan följden således bli att stress 

upplevs i en högre grad än om det finns många erfarna. Intervjuperson 10, som inte arbetar på 

myndighet, påpekar att deras personalomsättning är låg: “Nä, vi har ju inte generellt en hög 

personalomsättning. Dom flesta stannar här väldigt länge.”  

Vad den höga personalomsättningen på myndighetssidan beror på framkom inte i vårt empiriska 

material. 

 
5.2 Vikten av att dela arbetet 

Vad gäller vad som motverkar stress har ett större tema identifierats som är vikten av att dela 

arbetet. Inom detta tema har fem underteman identifierats – en rimlig arbetsmängd, stöd från 

chef och kollegor, att trivas på arbetsplatsen, meningsfullhet samt erfarenhet. 

Stöd från chef och kollegor 
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Att dela arbetet och att få stöd av chef och kollegor är en faktor som mycket frekvent nämns 

bland våra informanter gällande vad som motverkar arbetsrelaterad stress. Vikten av stöd från 

chef och kollegor nämns frekvent i båda våra grupper av informanter. Att känna att man delar 

arbetet med andra och inte står ensam i det skapar en trygghet och avlastar i arbetet. Flera av 

våra informanter nämner stöd från kollegor och chef som helt avgörande för upplevelsen av 

stress. 

Jag känner väldigt, väldigt mycket stöd från både kollegor och chefer å det är väl den största avgörande 
skillnaden till att jag inte känner mig mer stressad än jag gör, att jag har det här stödet. (Intervjuperson 
10, icke myndighet) 

En informant nämner även att det är viktigt med en “god spiral” på jobbet och att prata gott om 

arbetet i arbetsgruppen: “Då blir det lite en god spiral, man pratar bra om varandra och om jobbet 

även om de är mycket [...] så jag tror kollegor å att ha en bra stämning är viktigt för att motverka 

stressen”. Att pratat gott om arbetet och om varandra på arbetsplatsen minskar upplevelsen av 

stress för intervjuperson 6 som arbetar med myndighetsarbete. Även om det är mycket att göra så 

upplever intervjuperson 6 att stressen minskar eller motverkas då arbetsgruppen pratar positivt 

om varandra och om arbetet. Intervjuperson 1 jobbar också på myndighet och påtalar vikten av 

att få stöd från chefen i arbetet. 

Dels är det oerhört viktigt vilket stöd man får uppifrån liksom så man känner sig hörd å att man liksom 
tar stressen på allvar, och även att man får hjälp därifrån med hur man ska prioritera och lägga upp sitt 
jobb för att det inte ska bli så stressigt, men även det här med kollegor. (Intervjuperson 1, myndighet) 

Att känna sig hörd och att få stöd eller hjälp från chefen är något som våra informanter menar är 

viktigt för att motverka arbetsrelaterad stress. Det visar sig i båda grupperna av informanter. 

Intervjuperson 1 berättar även att hen själv upplever mycket gott stöd från chef och kollegor, 

men tror att en avsaknad av att känna sig sedd och hörd av chef och kollegor kan öka 

upplevelsen av stress mycket. Att känna att man befinner sig i ett sammanhang där ansvaret är 

delat och det alltid finns någon att bolla med eller få stöd av nämns återkommande bland 

informanterna.  Att uppleva stöd gör också att stressen över risken för att göra misstag i arbetet 
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minskar, och kan även därmed fungera som en kvalitetssäkring av arbetet. Intervjuperson 4 har 

ett arbete som inte innebär myndighetsutövning och berättar följande: 

Jo men stöd gör ju att jag inte är ensam i det, och jag känner att det är andra som har ansvar, det är 
andra som också kommer fram om jag misslyckas och jag vet att det kommer ett stöd då på nåt sätt, att 
jag har bekräftelse på att jag ändå har gjort rätt. Så det är jättebetydelsefullt [...] Å jag vet att hur illa det 
än går idag så vet jag att det finns liksom nån där som tröstar eller stöttar på nåt vis.(Intervjuperson 4, 
icke myndighet) 

På en intervjufråga där informanten ombeds välja ut det två mest avgörande faktorerna som 

motverkar arbetsrelaterad stress nämns även vikten av stöd från arbetsgruppen av intervjuperson 

8 som arbetar med myndighetsutövning: “Att det är roligt! Och att det finns stöd i arbetsgruppen, 

asså att kollegor stöttar varandra.” 

Intervjuperson 8 utvecklar sitt resonemang vidare genom att understryka vikten av att inte vara 

ensam och hur kollegor kan motverka den upplevelsen: 

Att ha en gemensam plan… att bli utelämnad till sig själv är stressande, vilket man inte alls borde i det 
här jobbet överhuvudtaget. (Intervjuperson 8, myndighet) 

Gällande vikten av stöd från chefer och kollegor för att minska upplevelsen av arbetsrelaterad 

stress återfinns ingen märkbar skillnad grupperna emellan. Både de socionomer som arbetar med 

myndighetsutövning och de som inte gör det ger uttryck för att det är av största vikt för att 

minska upplevelsen av stress att känna stöd från och bli lyssnad på av chefer och kollegor. 

Genomgående nämns av våra informanter att det sociala arbetet är ett arbete inom vilket det är 

nödvändigt att ha stöd i arbetet där det är viktigt att dela ansvaret med andra. Essensen av våra 

informanters utsagor inom det här området stödjer därmed Krav-kontroll-stöd-modellen 

(Karasek & Theorell 1990) som menar att socialt stöd på en arbetsplats i stor utsträckning kan 

minska de anställdas upplevelse av och negativa konsekvenser kopplade till stress. Socialt stöd 

kan enligt teorin komma från både chef och kollegor, och kan bland annat innebära vägledning i 

arbetet och återkoppling kring arbetsuppgifter. Som redovisats ovan nämner flera av våra 

informanter just möjligheten att få hjälp att prioritera och att få vägledning i arbetet som en 

faktor som motverkar stress. 
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En rimlig arbetsmängd 

En annan viktig faktor som flera av våra informanter belyser är vikten av att ha en rimlig 

arbetsmängd för att motverka arbetsrelaterad stress. En rimlig arbetsmängd motverkar 

upplevelsen av att inte hinna med eller att inte ha möjlighet att hålla den kvalitet i arbetet som 

informanterna önskar. Intervjuperson 4 beskriver hur en rimlig arbetsmängd fungerar som en 

faktor som motverkar stress och vikten av att arbetsmängden tillåter ett utrymme för reflektion: 

Att man har lagom mycket att göra. Att det inte är överfullt med patienter [...] Att man kan sitta och göra 
lite annat också [...] En del är ju att ha tid med fika också, det ger ju tid för eftertänksamt, det är viktigt. 
(Intervjuperson 4, icke myndighet) 

En av våra myndighetsarbetande informanter menar att en minskad ärendemängd är det som 

skulle minska den upplevda stressen: 

Som minskar stress? (skratt) Min ärendemängd. Nä men jag tänker det är ju inte så mycket annat för det 
är ju det som skapar stressen eller det som jag upplever är stressigt är att det är för mycket å göra å så, 
det e egentligen bara att vi behöver anställa fler personal för då minskar ju ärendemängden men sen tror 
jag alltid att de är perioder där det e stressigt när man jobbar inom myndighet för man kan inte styra 
över det, man kan inte tacka nej till saker. 
(Intervjuperson 6, myndighet) 

Intervjuperson 6 svarar på frågan om vad som motverkar stress i hens arbete genom att beskriva 

hur det skulle se ut i en tänkt situation där hen inte upplevde arbetsrelaterad stress. 

Intervjuperson 6 som arbetar på myndighet nämner även att det i myndighetsutövande socialt 

arbete sällan går att tacka nej till saker. I motsatts till detta belyser intervjuperson 2 som har ett 

icke myndighetsutövande arbete hur denne uppfattar sin arbetsmängd: “Här får vi ju säga nej 

liksom om man känner att man inte har tid. Då säger man nej [...] en rimlig arbetsmängd minskar 

stress.” 

Intervjuperson 3 arbetar med icke myndighetsutövning och menar att kontroll över inflödet av 

ärenden och i förlängningen en möjlighet att själv kontrollera arbetsmängden i stor utsträckning 

minskar upplevelsen av stress: 
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För mig är det ju mycket att jag själv sitter på kontroll över inflödet av arbetsuppgifter, att det är tydligt 
vad jag ska göra och när det ska va klart [...] det är ju lite upp till mig om jag träffar folk två gånger i 
veckan eller en gång i månaden. (Intervjuperson 3, icke myndighet) 

Här går att urskilja en viktig skillnad mellan grupperna. Intervjuperson 6 menar att möjligheten 

att tacka nej till ärenden då arbetsmängden är för stor, är liten inom myndighetsarbete, vilket 

ökar upplevelsen av stress. Intervjuperson 2 som har ett arbete som inte innebär 

myndighetsutövning ger uttryck för att det är just möjligheten att tacka nej då arbetsmängden är 

för hög som gör att arbetsmängden kan hållas på en rimlig nivå, vilket i förlängningen minskar 

stress. Möjligheten att tacka nej till ytterligare ärenden då arbetssituationen är ansträngd skiljer 

sig åt mellan grupperna, vilket även visat sig genomgående i vårt material. Genomgående nämns 

av de socionomer som har ett arbete som innebär myndighetsutövning att möjligheten att tacka 

nej till ytterligare ärenden vid hög arbetsmängd är liten. Bland de socionomer som har ett arbete 

som inte innebär myndighetsutövning nämns genomgående att möjligheten att tacka nej till nya 

ärenden vid hög arbetsmängd är stor. 

Att trivas på arbetsplatsen  

Under samtliga intervjuer har vikten av att trivas på arbetsplatsen belysts av våra 

intervjupersoner som en faktor som motverkar upplevelsen av arbetsrelaterad stress. Att ha roligt 

på jobbet och att ha möjlighet att prata om annat än arbetet då och då med kollegor, är någonting 

som många av våra informanter sätter värde på. Intervjuperson 9 som arbetar med 

myndighetsutövning svarar på en fråga om huruvida hen någon gång funderat på att byta arbete 

till följd av stress och resonerar kring hur trivsel kan öka chanserna att stanna kvar på en 

arbetsplats som tar mycket energi: 

Joo men det har jag /funderat på att byta arbete/ [...] å ja vet inte om det har lite med stress å göra eller 
om det har med såhär... Asså att jag lägger väldigt mycket energi på jobbet [...] jag lägger mycket fokus 
och energi här å sen så när man kommer hem så kanske man inte har lika mycket energi kvar [...] men 
jag trivs ju otroligt bra å känner att det är en spännande del också. (Intervjuperson 9, myndighet). 

Även intervjuperson 1 som arbetar med myndighetsutövning lyfter fram trivsel som en viktig 

aspekt som svar på samma fråga: 
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Det har jag gjort lite då och då /funderat på att byta arbete/ nä men jag trivs ju väldigt bra med det här 
jobbet så, jag tycker det är kul å utvecklande men absolut på grund av stress har jag ibland tänkt att jag 
ska byta, absolut. Men att ha roligt på jobbet å kollegor tycker jag motverkar stress. (Intervjuperson 1, 
myndighet). 

Intervjuperson 1 ger här uttryck för att det är viktigt att ha roligt på jobbet och med kollegorna 

för att motverka upplevelsen av stress. Det förefaller viktigt för våra informanter att på arbetet 

även ha utrymme för att exempelvis ta kaffepauser och att prata om annat än jobb med 

kollegorna. Att detta är viktigt lyfts även fram av intervjuperson 7 som har ett arbete som inte 

innebär myndighetsutövning då denne resonerar kring vad som minskar stress i arbetet. 

Förmågan att typ diskutera bonde söker fru (skratt) [...] att ha diskussioner, att ha en del som inte är 
arbetsrelaterad när man sitter och pratar [...] att inte bara prata socialt arbete. 
(Intervjuperson 7, icke myndighet) 

Resultatet av vår studie visar att det i båda våra informantgrupper uppfattas som viktigt att trivas 

på arbetsplatsen och att ha möjlighet att ha en samvaro med kollegor.  Resultatet visar även 

tendensen att det är en faktor som kan motverka stress eller ökar toleransen för arbetsrelaterad 

stress. 

Meningsfullhet 

Det framkommer av det studerade materialet en tendens till att en känsla av att arbetet är 

meningsfullt i stor utsträckning kan minska våra informanters upplevelse av stress i arbetet, eller 

öka toleransen för stress. Inom teorin KASAM (Antonovsky 1991) är även meningsfullhet en 

viktig komponent för att stress eller andra påfrestningar inte ska få negativa konsekvenser för en 

individ. 

Intervjuperson 10 beskriver relationen mellan en känsla av att arbetet är meningsfullt i relation 

till stress enligt följande: 

Har man inte den känslan att det man gör fyller nån större mening utom att man ska tjäna pengar eller så 
tror jag man har mycket svårare att stå ut med stressande situationer å höga krav, att man lättare känner 
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att de här orkar jag inte med, jag kan inte jobba med det här så… men känner man att jag vet varför jag 
gör det här, för min egen del och för någon annans del, jag vet vad det kommer leda till jag vet vad det 
kommer få för effekt, så kan man nog kämpa sig igenom ganska tuffa situationer i hopp om att det faktiskt 
kommer att leda till nånting bättre både för mig själv och för andra. (Intervjuperson 10, icke myndighet) 

Intervjuperson 10 lyfter fram att upplevelsen av att arbetet är meningsfullt gör det lättare att 

handskas med svåra situationer. Citatet belyser även att socialt arbete uppfattas av vissa 

informanter som något mer än att bara tjäna pengar. En upplevelse av att arbetet är meningsfullt 

kan även leda till att stress i arbetet inte upplevs lika betungande för våra informanter: 

Det där med meningsfullhet är ju också en del i stressen. Och känner jag meningsfullhet i dom möten jag 
har så kanske jag kan ta att det är lite jobbigt, att jag sov dåligt på natten, då är det inte hela världen [...] 
Då blir ju inte upplevelsen att det här var stress utan då blir det mer som nåt som gör att man får en… 
Lite som en gåva istället för att det bara är nåt som tar av en [...] Om man upplever att det är 
meningsfullt så blir man ju mer förlåtande mot stressen på nåt vis. (Intervjuperson 3, icke myndighet). 

Även på myndighetssidan nämns meningsfullhet som en faktor som motverkar stress eller ökar 

toleransen för stress. Intervjuperson 5 som arbetar med myndighetsutövning beskriver att 

ljuspunkter i arbetet är mycket viktiga och gör det lättare att stå ut med stress i arbetet som svar 

på en intervjufråga kring faktorer som motverkar stress: “Jag tror att vi som jobbar här blir bra på 

att se dom där små glimtarna också, att allting är inte bara skit, att det finns bra saker också!” 

Ett genomgående mönster bland våra informanter är att en upplevelse av att arbetet är 

meningsfullt är viktigt för att motverka upplevelsen av stress. Det framkommer dock bland en 

några av informanterna att meningsfullhet till viss del kan minska stress, men om stressen blir för 

hög kan en upplevelse av meningsfullhet inte längre kompensera. Detta resonemang återfinns 

främst hos de informanter som arbetar med myndighetsutövning: 

I ganska stor utsträckning så kan det ju kompensera till exempel att det känns meningsfullt att träffa 
klienterna och man ser att det har blivit en skillnad för dom, det klart att det kan minska stress [...] Men 
om det går överstyr, att stressen blir för hög, då kan det inte kompensera att arbetet är meningsfullt för då 
hamnar iallafall jag i ett läge då det blir för slitsamt. (Intervjuperson 5, myndighet). 

  42



Erfarenhet  

En annan faktor som förefaller vara viktig i relation till arbetsrelaterad stress bland våra 

informanter är erfarenhet. De informanter som har längre erfarenhet förefaller påverkas mindre 

negativt av en hög arbetsmängd och därmed uppleva arbetet mindre stressande. Detta gäller både 

de informanter som arbetar med myndighetsutövning och de som inte gör det. Majoriteten av 

våra informanter belyser att erfarenhet av arbetet ökar kontrollen och därmed minskar stressen. 

Flertalet informanter lyfter fram just erfarenhet som en viktig faktor för att minska stress. 

Informant 3 är icke myndighetsarbetande och beskriver vikten av erfarenhet enligt följande: 

Nu har jag ju varit här i fyra år så nu har jag ju följt ett antal familjer å vet ungefär hur det går till så att 
det gör ju också att man blir lugnare och tryggare med det [...] Man har varit med i liknande processer 
förut och vet att det har gått bra så då kan man ju bli lugnare i å med att det går nog bra den här gången 
också. (Intervjuperson 3, icke myndighet). 

Att ha erfarenhet visar sig bland våra informanter vara avgörande för hur väl en stressig 

arbetssituation och en hög arbetsbelastning kan hanteras. Att ha varit med om liknande 

situationer tidigare skapar en trygghet och känsla av att ha kontroll bland våra informanter. I vårt 

material framkommer att särskilt på de arbetsplatser som innebär myndighetsutövning 

förekommer ofta en hög personalomsättning och många är nya i arbetet. Med bakgrund i vad 

som framkommer kring vikten av erfarenhet av arbetet är det oroande att personalomsättningen 

ofta beskrivs vara hög på de arbetsplatser som innebär myndighetsutövning. 

 
 
5.3 Känsla av otillräcklighet 

För att illustrera vad som lyfts fram om upplevelser av stress och effekter av stress, har ett antal 

teman identifierats i materialet. Dessa underteman har vid genomgång av materialet varit de mest 

framträdande bland våra informanter, och även varit de vanligast förekommande. 

Ett större tema för hur våra informanter upplever stress och vad den får för följder är att den 

skapar en känsla av otillräcklighet. Under detta större tema har fyra underteman identifierats - 
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negativa konsekvenser för arbetet, negativa konsekvenser för privatlivet, kontrollförlust och 

minskad meningsfullhet eller arbetsglädje. 

Negativa konsekvenser för arbetet 

En genomgående uppfattning bland våra informanter är att stress leder till negativa konsekvenser 

för arbetet. Dessa konsekvenser kan bestå i att informanterna upplever att de inte har möjlighet 

att göra ett så bra jobb som de skulle vilja, eller att de inte har tid att förbereda sig tillräckligt 

mycket inför möten med klienter. Flera informanter upplever att det är mycket viktigt för dem att 

vara väl förberedda i möten med klienter, men att stress kan minska utrymmet för förberedelser 

vilket går ut över kvaliteten i mötet. Intervjuperson 9 som arbetar med myndighetsarbete 

berättar: 

Det är ju dom gångerna som man inte har hunnit förbereda möten. För det e ju så otroligt viktigt för mig 
att jag är förberedd för att kunna hålla i ett bra möte. Det har ju hänt att man kommit oförberedd till ett 
första möte med en klient å man kommer inte ihåg vad det handlade om. (Intervjuperson 9, myndighet) 

Intervjuperson 5 berättar om hur stress kan påverka kvaliteten i arbetet: 

När det gäller arbetet så skulle jag säga att jag till viss del gör ett sämre jobb än vad jag skulle kunna 
göra på grund av att jag inte kan prioritera… Jag skulle ju vilja prioritera kvaliteten mer. (Intervjuperson 
5, myndighet) 

Intervjuperson 5 belyser något som återfinns i flera av våra intervjuer, att stress leder till att 

möjligheten att göra ett bra jobb minskar.  Andra negativa konsekvenser av stress som går ut över 

arbetet är exempelvis att blanda ihop ärenden och att glömma saker i arbetet. 

Ett annat fenomen som våra informanter belyser är att stress leder till att de drar sig undan från 

den sociala samvaron med kollegor på arbetsplatsen och istället väljer att stänga in sig på 

kontoret. Fikapauser, lunchraster och pratstunder med kollegor nämner flera informanter att de 

minskar på då stressen är hög. Flera av våra informanter berättar att stress påverkar deras fokus 

negativt. Intervjuperson 9 arbetar med myndighetsutövning och förklarar hur stress kan påverka 

förmågan att fokusera: “Jag kan bli mer ofokuserad som i möten och sånt … Att man känner att 

man har annat.” 
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Upplevelsen av stress uttrycks på samma sätt inom båda våra informantgrupper, men de 

informanter som arbetar med myndighetsutövning tar upp effekter och upplevelser av stress 

oftare än de som inte arbetar med myndighetsarbete. På frågor om hur stress upplevs och vad den 

får för konsekvenser berättar informanter som jobbar med myndighetsarbetet om faktiska 

situationer i större utsträckning medan de informanter som inte arbetar med myndighetsarbete 

ofta beskriver en hypotetisk situation där denne upplever sig vara stressad. 

Negativa konsekvenser för privatlivet  

Det framkommer i vårt material att arbetsrelaterad stress inte sällan får negativa konsekvenser 

även för privatlivet. Att inte kunna släppa tankar på jobbet på fritiden eller att känna sig trött och 

orkeslös är vanligt förekommande effekter av arbetsrelaterad stress som våra informanter 

upplever och som går ut över privatlivet. Intervjuperson 1 arbetar med myndighetsutövning och 

berättar om hur tankar på arbetet följer med hem under stressade perioder på arbetet: “Om jag 

har mycket att göra på jobbet som är ogjort eller som jag borde göra som jag inte hunnit med, då 

kan jag känna mig väldigt stressad när jag tänker på jobbet.”  

Även intervjuperson 6 arbetar med myndighetsutövning och uttrycker att arbetsrelaterad stress 

kan gå ut över privatlivet: 

När de kommer bara mer å mer å man hinner inte med [...] å dom gånger man faktiskt jobbar över så går 
det ut över familjen å då är det inte riktigt värt det [...] om man ska jobba dom där extra timmarna som 
man kanske skulle behöva eller om man ska prioritera sin familj… Jag tror man måste komma till nåt 
vägval där, va är viktigast för mig, är det viktigare att jag presterar på jobbet eller är hemma viktigare?. 
(Intervjuperson 6, myndighet) 

Intervjuperson 6 upplever att arbetsrelaterad stress kan leda till en konflikt mellan att prioritera 

jobb eller familj. Även intervjuperson 5 arbetar med myndighetsutövning och berättar om hur 

stress i arbetet påverkar privatlivet: 

Och i mitt privatliv påverkar det mig på så sätt att jag inte orkar göra så mycket på kvällarna när jag 
kommer hem. Jag har varit sjukskriven flera gånger på grund av att jag har blivit deprimerad, och där är 
väl arbetssituationen en starkt bidragande faktor… Jag tror att jag skulle umgås mer med dom jag vill 
umgås med om jag hade ett mindre stressfullt jobb. 
(Intervjuperson 5, myndighet). 
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Informant 5 upplever att den arbetsrelaterade stressen i hög utsträckning går ut över privatlivet 

och att det är en bidragande faktor till att hen inte umgås med vänner och bekanta i den 

utsträckning hen skulle vilja eftersom arbetet tar för mycket kraft. 

Intervjuperson 2 arbetar inte med myndighetsutövning vid intervjuns genomförande, men har 

tidigare arbetat med myndighetsutövning och beskriver hur stressen hen upplevde i 

myndighetsarbetet påverkade privatlivet: 

Man satt och drunknade hela tiden bara, och det var extremt frustrerande, och det spillde ju över på min 
fritid och orken att göra saker på fritiden och det blir ju en ond spiral när man inte kan fylla på med 
energi på fritiden för att man inte orkar [...] så det var ju orsaken till att jag sökte ett annat jobb, det var 
ju för att det var för stressigt på arbetsplatsen. 
(Intervjuperson 2, icke myndighet) 

Av de informanter som inte arbetar med myndighetsutövning framkommer en annan typ av 

effekter av arbetsrelaterad stress. I denna grupp förekommer svar om att ibland tänka på ärenden 

på fritiden, men att det sällan får några negativa konsekvenser för privatlivet. Intervjuperson 10 

arbetar inte med myndighetsarbete och menar att stress visserligen kan förekomma i arbetet, men 

att det inte i någon större utsträckning påverkar privatlivet: 

Mest på jobbet skulle jag säga. Privat känner jag inte av stressen på det sättet. Mer än att man kan vara 
trött liksom, när man kommer hem. (Intervjuperson 10, icke myndighet) 

I båda våra grupper av informanter framkommer att arbetsrelaterad stress kan få negativa 

konsekvenser för privatlivet. Bland myndighetsarbetande socionomer består dessa effekter 

främst i att informanterna hamnar i en konflikt mellan att jobba över och komma ikapp med 

arbetet eller att prioritera familjen. Bland de socionomer som har ett arbete som inte innebär 

myndighetsutövning nämner få att de hamnar i situationer där de väljer att jobba övertid. De 

negativa effekter av arbetsrelaterad stress som går ut över privatlivet i denna grupp består främst 

i att de ibland funderar över ärenden eller klienter på fritiden.  Vid genomgång av tidigare 

forskning på ämnet fann vi flera studier om utmattningssyndrom, tidigare benämnt utbrändhet. 

 Ett fåtal av våra informanter, med representanter i båda grupper, hade till följd av arbetsrelaterad 
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stress upplevt utmattningssyndrom eller depression. Det framgår dock inte i något av 

ovanstående citat då det förekom i en så pass liten utsträckning att dessa informanters identitet 

riskerar att röjas.  

Kontrollförlust 

Att uppleva en känsla av kontrollförlust som effekt av arbetsrelaterad stress är vanligt bland våra 

informanter. Då arbetet inte är överblickbart till följd av hög arbetsbelastning, akuta händelser 

eller andra faktorer beskriver informanterna ofta att de tappar kontrollen över arbetet. När det 

blir för mycket att göra kan en känsla av kontrollförlust upplevas. Informant 9 som arbetar med 

myndighetsutövning resonerar kring stress och hur den kan skapa en känsla av att inte ha arbetet 

under kontroll: 

Ja men att man måste rikta sitt fokus på en sak å sen så blir det att man känner att man inte har 
kontrollen på de andra, å det är ju obehagligt så klart. (Intervjuperson 9, myndighet). 

Informant 4 arbetar inte med myndighetsutövning och menar att en känsla av att inte ha kontroll 

bidrar till upplevelsen av stress: 

Om jag skulle bli utan kontroll, att jag inte riktigt vet... För om jag har mycket att göra, det spelar inte så 
stor roll för stressen, men en känsla av kontroll över det jag ska göra spelar stor roll. (Intervjuperson 4, 
icke myndighet). 

De resultat som empirin visar på stödjer teorin Krav-kontroll-stöd (Karasek & Theorell 1990) då 

en upplevelse av kontroll över arbetsuppgifter är en viktig faktor för att inte uppleva 

arbetsrelaterad stress. Våra informanter vittnar om att situationer som inte upplevs kontrollerade 

upplevs som negativa och kan ha samband med stress. 

Minskad meningsfullhet eller minskad arbetsglädje 

Vid genomgång av empirin framkommer att en vanlig effekt av arbetsrelaterad stress bland våra 

informanter är att arbetsglädjen minskar och att arbetet inte känns lika meningsfullt. 
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Intervjuperson 6 arbetar med myndighetsutövning och upplever att det inte är lika roligt att jobba 

när stressen är för hög: 

Är jag här på jobbet så känner jag att jag inte gör ett bra jobb [...] det är ju att det blir tråkigt att jobba 
eller det blir ju inte lika roligt att vara på jobbet och inte lika meningsfullt när man inte känner att man 
gör ett bra jobb, när man känner att man släcker bränder istället för att följa upp å hinna innan det 
börjat brinna. Så det /stress/ påverkar väl att arbetsglädjen försvinner tycker jag. (Intervjuperson 6, 
myndighet). 

Intervjuperson 6 upplever att stress får effekten att hen “släcker bränder” i arbetet med klienter 

istället för att ha möjlighet att följa upp arbetet eller arbeta förebyggande i ärenden. 

Att uppleva meningsfullhet är en faktor som i empirin visat sig vara en viktigt för att minska 

eller motverka upplevelsen av stress. I detta avseende stöder empirin även teorin KASAM 

(Antonovsky 1991) inom vilken meningsfullhet ses som en viktig komponent för att 

påfrestningar inte ska få negativa konsekvenser för en individs välmående och hälsa. 

Intervjuperson 3 arbetar inte med myndighetsutövning och menar att meningsfullheten i arbetet 

kan minska i arbetsmoment som hen tycker tar onödigt mycket tid från klientmöten. I vår studie 

förefaller just mötet med klienter vara det som upplevs som mest meningsfullt med arbetet, och 

att stressen kan öka och meningsfullheten minska då exempelvis interna möten tar upp mycket 

av tiden: 

Jag kan känna i vissa interna möten att jag kan sitta och få lite stresskänsla, när man känner att “gud vad 
dom tuggar”, nu får dom komma till skott! Och då är det nog den där meningsfullheten som jag saknar. 
(Intervjuperson 3, icke myndighet). 

Att arbetsrelaterad stress kan minska arbetsglädjen vittnar även informant 5 om. Informant 5 

arbetar med myndighetsutövning och berättar om sin upplevelse: 

När det är som värst så känns det ju [...] Att det spelar ingen roll, även om jag skulle jobba över ikväll så 
spelar det ingen roll för det är bara som en droppe i havet. Då känns det ju hopplöst å tråkigt å påverkar 
ju arbetsglädjen väldigt mycket. (Intervjuperson 5, myndighet). 

I vår studie framkommer att inom båda grupper beskrivs att arbetsrelaterad stress kan minska 

arbetsglädjen och leda till att arbetet inte känns lika meningsfullt. Det finns dock en skillnad 
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mellan grupperna i hur ofta informanterna nämner att arbetsrelaterad stress går ut över 

arbetsglädje och meningsfullhet. De informanter som arbetar med myndighetsutövning förefaller 

i större utsträckning nämna minskad arbetsglädje och meningsfullhet som en konsekvens av 

arbetsrelaterad stress än de informanter som inte arbetar med myndighetsutövning. 
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5.4 Ta hjälp 

Vår studie undersöker stress och hur stress på olika sätt upplevs av socionomer som arbetar på 

myndighet respektive icke myndighet. I svaren från informanterna framkom en del metoder för 

att hantera den uppkomna stressen. Svaren bildar temat: “Ta hjälp”. Även om den informationen 

inte motsvarar vårt syfte känns det viktigt att kortfattat belysa detta för att påvisa att det finns 

möjligheter att hantera påfrestande situationer. Temat ta hjälp förenade svaren kring hur stress 

hanteras.  

De tre underteman vi fann till att ta hjälp var: att våga fråga, koppla bort arbetet och lära sig 

prioritera.  

Att våga fråga innebar för intervjupersonerna att känna att hjälp finns att få av kollegor, chefer 

och specialister i svårare ärenden och när arbetssituationen var stressig, och att inte skämmas 

över det. Att be om hjälp som ny ansågs av en informant vara extra viktigt. 

Att koppla bort arbetet och att lära sig “stänga av” framkom också som en metod för att hantera 

stress. Enligt informanterna innebar det att lämna arbetet på arbetet när man gick hem och att 

koppla bort tankar på det på fritiden. 

Att lära sig prioritera var också något som framkom för att hantera stress i svaren. 

Prioriteringarna kunde gälla mellan arbete och familj, men även att våga be chefen om hjälp att 

prioritera i arbetsuppgifter. 

“Tror du att du hade varit mer eller mindre stressad om du tillhört vår andra grupp 
informanter?” 

I en frågorna som ställts i intervjuguiden har våra informanter fått svara på frågan om de tror att 

de hade upplevt mer eller mindre stress om de tillhört vår andra grupp av informanter. Vi har valt 
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att enskilt presentera resultatet av denna fråga då samtliga informanter som arbetar med 

myndighetsutövning uppger att de tror att det hade upplevt mindre stress om de inte arbetat med 

myndighetsutövning, och att samtliga av de informanter som inte arbetar med 

myndighetsutövning uppger att de tror att stressen hade varit högre i ett arbete med 

myndighetsutövning. Intervjuperson 2 har ett arbete som inte innebär myndighetsutövning och 

berättar: 

Mer stress tror jag att det är på myndighetssidan. Ja jag jobbade som sagt på myndighetssidan för tre 
månader sen och anledningen till att jag slutade där var ju för att stressnivån var oacceptabelt hög. 
(Intervjuperson 2, icke myndighet). 

Intervjuperson 1 arbetar med myndighetsutövning men har erfarenhet även av socialt arbete som 

inte innebär myndighetsutövning då hen tidigare arbetat som kurator: 

Ja jag har ju tillhört den andra gruppen, jag har ju jobbat som kurator. Då kände jag mig mycket mindre 
stressad. Så det kan jag nog säga, att jag skulle känna mig mycket mindre stressad. (Intervjuperson 1, 
myndighet). 

Intervjuperson 6 arbetar med myndighetsutövning och lyfter fram svårigheten i att besvara en 

hypotetisk upplevelse av stress, men tror ändå att hen skulle ha upplevt mindre stress i ett arbete 

som inte innebär myndighetsutövning: “Men man tänker att dom har iallafall inte det här 

myndighetstänkandet som man behöver tänka på å det är många som drar iväg dit, få som 

kommer tillbaka…” 

Intervjuperson 3 arbetar inte längre med myndighetsutövning och besvarar frågan utifrån egen 

erfarenhet: “Ja betydligt mycket mer/stress i myndighetsarbete/ Det var ett av skälen till att jag 

sökte mig från myndighetssidan”.  

Samtliga fem informanter som arbetar med myndighetsutövning uppger (oavsett om de har 

erfarenhet av att tillhöra den andra gruppen eller inte) att de tror att de hade upplevt mindre stress 

i ett arbete som inte innebär myndighetsutövning. Samtliga informanter som inte arbetar med 
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myndighetsutövning uppger (oavsett om de har erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning 

eller inte) att de tror att de hade upplevt mer stress i ett arbete som innebär myndighetsutövning. 
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Sammanfattning av resultat och analys 

Vad som i huvudsak visade sig orsaka stress bland våra informanter som arbetar på myndighet 

var krav från lagbefästa och organisatoriska omständigheter, krav från klienter och personer 

kring klienter, men även krav som informanten hade på sig själv. En känsla av att inte ha kontroll 

var också en faktor som ledde till arbetsrelaterad stress bland våra informanter på myndighet. 

Vidare uppgav samma grupp av intervjupersoner att en hög arbetsbelastning i form av 

ärendemängd och interna möten på arbetsplatsen bidrog till stressen, liksom tidspress kopplat till 

lagen och för lite tid till reflektion. Oförutsedda händelser och att inte veta hur det ser ut i ens 

ärenden, akuta händelser och att inte veta hur ett möte blir uppgavs också som stressande 

faktorer. Dokumentation, administrativa uppgifter såsom att hantera dokumentationsprogram och 

att hålla ordning i akter bidrog också till stressen. En hög personalomsättning visade sig också 

bidra till stress då det ledde till ovisshet och en ökad arbetsbelastning för informanterna som 

arbetade på myndighet. 

Bland våra informanter som inte arbetade på myndighet var krav från klienter och personer kring 

klienten, men även krav som informanten hade på sig själv stressande faktorer. Även här var en 

känsla av kontrollförlust en faktor som bidrog till stress. Att ha en för hög arbetsbelastning i form 

av för hög ärendemängd och interna möten på avdelningen visade sig också vara stressande 

faktorer, liksom oförutsedda händelser och att inte ha koll på sina ärenden. Dokumentation 

uppgavs också som en bidragande faktor till arbetsrelaterad stress. 

Det som förenar de båda grupperna av informanter när man talar i termer om orsaker till stress är 

krav från klienter och personer däromkring, krav från informanten själv, en känsla av att inte ha 

kontroll över arbetet, en hög ärendemängd, interna möten på arbetsplatsen, oförutsedda händelser 

och att inte ha koll på sina ärenden och dokumentation. Det som skiljde grupperna åt var enligt 

informanternas utsagor krav från lag och organisation, tidspress kopplat till lagen, akuta 

händelser, att inte veta hur ett möte blir till följd av tidsbrist, administrativa uppgifter i form av 
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att förstå sig på dokumentationsprogram, att hålla koll i akter och en hög personalomsättning. 

Faktorerna som skiljde de båda grupperna åt upplevdes i gruppen av informanter från 

myndighetssidan.    

Vid analys av vårt material har vi funnit att den viktigaste motkraften till arbetsrelaterad stress 

som våra informanter lyfter fram är kollegialt stöd och att dela ansvaret kring arbetet. Detta 

gäller både i den grupp som arbetar med myndighetsutövning och den grupp som inte gör det. Ett 

annat framträdande fynd i materialet är att stöttning från chefen på arbetsplatsen är viktigt för 

våra informanter, och att exempelvis få hjälp att prioritera och strukturera arbetet från chefen kan 

minska stress eller göra den lättare att hantera. Även detta resultat gäller båda grupper av 

informanter. Att trivas med arbetet är ytterligare en viktig motståndskraft till arbetsrelaterad 

stress som lyfts fram av informanter i båda grupper, och lika så att en upplevelse av att arbetet är 

meningsfullt kan fungera som en motståndskraft till arbetsrelaterad stress. Vissa informanter 

nämner erfarenhet som ytterligare en viktig faktor som minskar stress. Sammantaget visar vår 

studie ett resultat som pekar mot att samma saker upplevs minska arbetsrelaterad stress både för 

socionomer i vår studie som arbetar med myndighetsarbete och socionomer som inte arbetar med 

myndighetsarbete. 

I vår studie har vi funnit att en arbetsrelaterad stress kan få negativa följder och orsaka negativa 

upplevelser hos de socionomer som deltagit i vår studie. Som redovisats för kan arbetsrelaterad 

stress gå ut över både arbetet och privatlivet. Vårt resultat pekar även mot att arbetsrelaterad 

stress kan leda till att våra informanter upplever mindre arbetsglädje och minskad meningsfullhet 

i arbetet. Vi har funnit att det finns vissa skillnader i upplevelser och effekter av arbetsrelaterad 

stress mellan de olika grupperna av socionomer. Vårt resultat pekar mot att arbetsrelaterad stress 

upplevs på liknande sätt i båda informantgrupper. Däremot har det visat sig att våra informanter 

som arbetar med myndighetsutövning i större utsträckning tenderar att jobba övertid vid stress på 

arbetet och därmed hamnar i en konflikt mellan att prioritera arbetet eller privatlivet/familjen. 

Båda grupper beskriver att arbetsrelaterad stress kan minska arbetsglädjen, men i den grupp som 

arbetar med myndighetsutövning återfinns mer frekvent utsagor som pekar mot att 

arbetsrelaterad stress får negativa konsekvenser i form av minskad arbetsglädje och 
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meningsfullhet än i den grupp som inte arbetar med myndighetsutövning. Depression och 

utmattningssyndrom till följd av stress fanns också på ett fåtal ställen, representerat i båda 

grupper. 

6. Avslutande diskussion 

Följande avsnitt summerar resultatet vi funnit i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Vidare diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning och studiens teoretiska 

begreppsramar. Slutligen redovisas förslag till vidare forskning på området samt vår egen 

värdering av studiens resultat.  

Studiens syfte är att undersöka om och i så fall hur socionomer som arbetar med 

myndighetsutövning respektive icke myndighetsutövning genom arbetet på olika sätt och i olika 

grad upplever att arbetet innebär stress. Syftet är även att identifiera om den eventuella stress får 

olika följder i de olika grupperna, samt att belysa vilka faktorer som motverkar den eventuella 

stressen i de båda grupperna.  

• Vad upplever informanterna i de olika grupperna orsakar arbetsrelaterad stress och i 

vilken grad upplever de stress i sitt arbete? 

• Finns det någon skillnad i den upplevda stressen bland socialarbetare som arbetar med 

myndighetsutövning respektive icke myndighetsutövning? 

• Vilka faktorer upplever informanterna i de olika grupperna motverkar upplevelsen av 

arbetsrelaterad stress?   

I vår empiri framkom det att bland orsakerna till den arbetsrelaterade stressen gick det att hitta 

likheter och skillnader mellan våra två grupper av informanter. Likheterna mellan grupperna 

bestod i att upplevelsen av stress kan orsakas av krav från klienter och personer däromkring, 

krav från informanten själv, en känsla av att inte ha kontroll över arbetet, en hög ärendemängd, 
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interna möten på arbetsplatsen, oförutsedda händelser och att inte ha koll på sina ärenden och 

dokumentation. Skillnaderna mellan grupperna bestod av faktorer som i studien endast gick att 

finna i svaren från informanterna på myndighetssidan. Dessa faktorer var krav från lag och 

organisation, tidspress kopplat till lagen, akuta händelser, att inte veta hur ett möte blir till följd 

av tidsbrist, administrativa uppgifter i form av att förstå sig på dokumentationsprogram, att 

hålla koll i akter och en hög personalomsättning. 

Vår studie undersökte också följderna av stress bland socionomer på myndighet och icke 

myndighet. Även här fann vi likheter och skillnader mellan de båda grupperna. Effekten och 

upplevelsen bestod i båda grupper av mindre arbetsglädje och minskad meningsfullhet i arbetet, 

skillnaden var att den effekten upplevdes i en högre utsträckning på myndighetssidan. Båda 

grupper vittnade också om konflikten som till följd av stress uppstod mellan att prioritera arbetet 

eller privatlivet/familjen. Även här bestod skillnaden mellan grupperna i att myndighetssidan 

vittnade om detta i en högre utsträckning. Oftare än informanterna på icke myndighetssidan 

tenderade de att arbeta övertid. Ett fåtal av informanterna, med representanter från båda grupper, 

hade dessutom upplevt utmattningssyndrom eller depression.   

Faktorer som motverkar upplevd arbetsrelaterad stress var liknande i våra grupper av 

informanter. Den viktigaste motkraften var enligt informanternas egna ord kollegialt stöd och att 

dela ansvaret kring arbetet. Stöd från chefen med att exempelvis få hjälp att prioritera och 

strukturera arbetet visade sig också vara viktigt för att motverka stress i båda grupper. Att trivas 

med arbetet och att finna det meningsfullt återfanns också som faktorer som minskar stress i de 

båda grupperna. Erfarenhet av arbetet var också en motkraft som förekom i båda grupper. 

Vi har använt Krav-kontroll-stödmodellen samt teorin KASAM för att tolka och analysera vårt 

material. Dessa två teoretiska utgångspunkter har bidragit till att vi kunnat tolka och förstå 

essensen av våra informanters utsagor. Vad gäller krav-kontroll-stödmodellen har vi i vårt 

resultat funnit samband som stödjer den i flera avseenden. En framträdande tendens bland våra 

informanter är att höga krav kan öka upplevelsen av arbetsrelaterad stress. Vidare upplevs 
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kontrollförlust och en upplevelse av att inte ha kontroll över sina arbetsuppgifter (av olika 

anledningar) som en faktor som ökar upplevelsen av arbetsrelaterad stress. Krav-kontroll-

stödmodellen har även visat sig få stöd i vår empiri då vårt resultat visar att stöd på arbetsplatsen 

i hög utsträckning minskar upplevelsen av stress bland de socionomer som deltagit i vår studie. 

Krav-kontroll-stödmodellen har i stor utsträckning varit användbar vid tolkning och analys av 

vårt empiriska material. 

Vår andra teoretiska utgångspunkt KASAM utgår från de tre komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre komponenter bildar tillsammans en känsla av 

sammanhang och fungerar som motståndskraft vid olika typer av påfrestningar som en individ 

utsätts för. Vi har i vår empiri sett tendenser bland svaren från våra informanter som stödjer 

KASAM. Att uppleva att arbetet är meningsfullt förefaller ökar toleransen för, och minskar 

upplevelsen av, arbetsrelaterad stress bland våra informanter. Vi har även i vår studie funnit att 

huruvida arbetet upplevs vara hanterbart eller inte kan påverka upplevelsen av stress bland 

informanterna. Vidare har vi även sett tendenser i vår empiri som stödjer komponenten 

begriplighet. Ett tydligt mönster bland våra informanter är att erfarenhet och att ha vana att utföra 

arbetsuppgifterna ofta minskar upplevelsen av stress. Vikten av erfarenhet för att minska 

arbetsrelaterad stress kan vi tolka med hjälp av komponenten begriplighet i teorin KASAM. 

KASAM som teori har gett oss en ökad teoretisk förståelse för vår empiri och har fungerat väl 

som ett komplement till Krav-kontroll-stödmodellen som i större utsträckning berör just 

arbetsrelaterad stress medan KASAM i ett vidare perspektiv berör motståndskrafter som bidrar 

till att en person behåller en god hälsa vid påfrestningar av olika slag. 

Båda våra teorier har kunnat användas för att uppmärksamma likheter och skillnader mellan våra 

informantgrupper samt underlättat i kategoriseringen av vårt material genom att ge oss uppslag 

kring möjliga faktorer att jämföra mellan grupperna. Vi har inte i vår empiri hittat något som 

motsäger våra teorier. 

Vår empiri har även visat sig få stöd i tidigare forskning inom flera områden. Astvik och Melin 

(2013) lyfter fram höga krav på resultat i kombination med kostnadsfrågor som en orsak till hög 

  57



arbetsbelastning hos socialarbetare. Hög arbetsbelastning och bristande resurser är något som 

även våra informanter nämner som en bidragande orsak till arbetsrelaterad stress. 

Att personliga egenskaper kan vara avgörande för hur negativ stress upplevs visar Collins (2007) 

litteraturstudie av stress bland socialarbetare. I studien framkommer att även om kraven i arbetet 

är höga kan en anställd slippa att uppleva negativ stress om denne upplever sig kunna hantera 

kraven.  

Att personliga egenskaper spelar in gällande upplevelsen av stress vittnar även vår studie om då 

flera informanter nämner det som en faktor. Att stöd från chefer och kollegor kan fungera som en 

buffert mot stress i arbetet vittnar våra informanters utsagor om och visar därmed samma tendens 

som Collins (2007) beskriver. 

Vi har bland våra informanter i likhet med Blombergs (2015) studie funnit att erfarenhet är en 

faktor som kan minska upplevelsen av stress i arbetet. I vår empiri ser vi en tendens att de 

informanter som arbetar med myndighetsutövning verkar uppleva mer arbetsrelaterad stress 

samtidigt som de beskriver en hög personalomsättning och arbetsgrupper i vilka många saknar 

erfarenhet. 

Vi har i vår studie funnit att de socionomer som arbetar med myndighetsutövning i flera fall 

upplever en konflikt mellan att prioritera arbete eller familj då de arbetar över. Att arbeta över 

fann även Astvik och Melin (2013) vara en vanlig strategi bland socialsekreterare för att hantera 

konflikten mellan brist på resurser och krav på resultat, liksom att sänka kvaliteten i arbetet 

vilket även resultatet av vår studie pekar mot kan bli en konsekvens av hög arbetsbelastning och 

stress i arbetet. 

En av våra informanter nämner Compassion Fatigue (medlidandetrötthet) och Secondary Trauma 

(andrahandstrauma) som berörs av Adams et. al som en bidragande orsak till påfrestningar och 

stress i socialt arbete. Även i detta avseende verkar vår empiri peka åt samma håll som tidigare 

forskning (Adams, Figley & Boscharino 2006).   
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Våra egna värderingar av studiens resultat  

Då stress bland socionomer är ett uppmärksammat ämne blev vi inte förvånade över förekomsten 

av stress bland våra informanter. Däremot blev vi förfärade över hur stress i flera fall tog sig 

uttryck. Stressens påverkan på privatlivet, arbetsglädjen och kvaliteten i arbetet är allvarliga 

följder av arbetsrelaterad stress som framkommer i svaren och som vi ser mycket allvarligt på.  

Vidare forskning 

Vår studie kan bidra med kunskap om och öka medvetenheten kring stress bland socionomer. 

Under studiens gång har tankar uppkommit kring att det hade varit intressant att bedriva 

ytterligare forskning inom området och undersöka stress i socialt arbete med ett genusperspektiv. 

Vi tycker oss se tendenser som skulle kunna tyda på att våra manliga informanter inte i lika stor 

utsträckning ger uttryck för upplevelsen stress som våra kvinnliga informanter gör. Vi har även 

resonerat kring om vi hade fått samma resultat om studien genomförts i andra kommuner, vilket 

även skulle kunna vara ett uppslag till vidare forskning. En slutsats vi drar av tidigare forskning 

på området är att stress i socialt arbete i liten utsträckning undersökts i jämförande studier. Då 

socialt arbete är ett brett område vore det önskvärt ytterligare forskning kring hur stress upplevs 

inom olika socionomyrken. 
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BILAGA 1 - intervjuguide  

Intervjuguide  

Bakgrundinformation  

• Vad är din yrkestitel? 

• Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 

• Vad ingår i dina arbetsuppgifter/ Vad karaktäriserar ditt arbete? (kortfattat)  

• När tog du examen? 

• Trivs du?  

Yrkesrelaterad stress - generella, inledande frågor  

• Hur definierar du arbetsrelaterad stress? 

• Har du någon gång känt dig stressad på grund av ditt arbete?  

• är du ofta stressad, hur ofta då?  

• hur påverkas du av arbetsrelaterad stress i arbetet/ i ditt övriga liv  

• Känner du att stress går ut över din prestationsförmåga? 

• Känner du att stress påverkar mötet med klienter? hur? 
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• Om du skulle skatta den stress som du upplever i arbetet på en skala 1-10, där 1 är lågt 

och 10 är högt, var befinner du dig då?  

• Hur upplever du krav på din arbetsplats? Från vilket håll kommer de? (ovanifrån, från 

klienter, dig själv?)  

• I vilken utsträckning upplever du att du kan påverka din kravnivå på jobbet?  

• Blir du stressad när du tänker på ditt arbete?  

Vad bidrar/orsakar stress 

• Vilka faktorer upplever du orsakar stress i ditt arbete? 

• Finns det arbetsuppgifter som är mer stressande än andra? 

• Beskriv känslan när du upplever att du inte kan hantera de krav som ställs på dig! 

• Om du skulle skatta de krav som du upplever på en skala 1-10, där 1 är lågt och 10 är 

högt, var befinner du dig då? Var ligger nivån på kraven? 

• I vilka situationer upplever du att du inte har kontroll och hur hanterar du dom? 

• Tror du/upplever du att avsaknad av stöd från kollegor och chefer kan öka din upplevelse 

av stress? 

• tror du att du hade upplevt mer/mindre stress om du tillhört vår andra grupp informanter?

om du varit/inte varit myndighetsarbetande?  

• Nämn två saker i ditt arbete som du tror kan öka/orsaka upplevelsen av stress i ditt arbete  

• Hur ser man på arbetstid och produktivitet, från ledningen, i arbetsgruppen, finns 

förståelse och utrymme för den som behöver mer tid? (från annan c-uppsats)  

• Har du någon gång till följd av stress funderat på att byta arbete? 

Vad motverkar/mildrar stress 

• Vilka faktorer upplever du motverkar stress i ditt arbete? 

• I vilka situationer upplever du att du har kontroll och vad beror det på? 

• Upplever du att ditt handlingsutrymme i arbetet är stort nog?  

• I vilken utsträckning tror du en känsla av kontroll kan minska stress? 
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• I vilken utsträckning upplever du att det är viktigt att känna att arbetet är meningsfullt för 

att minska/mildra stress? Utveckla.  

• På vilket sätt tror du att stöd på arbetet motverkar din upplevelse av stress? (kollegor, 

chefer osv) 

• Tror du det är viktigt med handledning för att minska stress? 

• Nämn två saker i ditt arbete som du tror minskar/förmildrar upplevelsen av stress i arbetet 

• Beskriv känslan när du upplever att du kan hantera de krav/den arbetsbelastning som 

ställs på dig! 

Har du något övrigt att tillägga?  

 

 

BILAGA 2 - informationsbrev  

Hej! 

Vi heter Katarina de Fine Licht och Elsa Forslund och är två socionomstudenter vid Uppsala 

universitet som just nu skriver vår C-uppsats inom socialt arbete vid Sociologiska institutionen. 

 Studiens syfte är att undersöka hur socionomer som arbetar med myndighetsutövning kontra 

icke myndighetsutövning genom arbetet på olika sätt och i olika grad upplever att arbetet innebär 

stress. Vi har valt detta ämne då vi är intresserade av och vill belysa socionomers arbetssituation. 

I vår uppsats kommer vi att använda oss av intervjuer för att få reda på socionomers personliga 

upplevelser. De resultat vi får fram kommer att mynna ut i en skriftlig rapport. Ett deltagande i 
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vår intervju kommer innebära att du besvarar de av oss i förväg formulerade frågorna som ämnar 

ringa in svar på uppsatsens frågeställningar. 

Deltagandet är givetvis frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Intervjuerna 

kommer att spelas in, och beräknas ta ca 40 minuter.  Allt som sägs under intervjuerna kommer 

att behandlas med konfidentialitet, vilket innebär att ingen annan än vi som gör studien kommer 

ta del av inspelat material eller utdrag av intervjuerna. Vi kommer även beakta forskningsetiska 

principer, och du kommer vara helt anonym. Vår uppsats kommer endast användas i 

forskningssyfte. Om du vill medverka kommer du självklart ha möjlighet att ta del av vår uppsats 

både under arbetets gång och då den är färdig, för att säkerställa att du är bekväm med det 

material ur intervjun som vi använder. 

Vi skulle vara mycket tacksamma för din medverkan 

Har du någon fråga eller fundering eller vill veta mer om uppsatsen är du välkommen att 

kontakta oss eller vår handledare Hedvig Ekerwald.   

Med vänliga hälsningar 

Katarina de Fine Licht och Elsa Forslund 

Kontaktuppgifter: 

katarinadefinelicht@hotmail.com, 0738062615 

elsa.e.forslund@gmail.com, 0761422859 

hedvig.ekerwald@soc.uu.se , 0184715169 

  67

mailto:hedvig.ekerwald@soc.uu.se

