
 

 

 

Examensarbete 

 

Stress i socialt arbete  
 
 

Om socialarbetares upplevelser och hantering av 
stress i sitt arbete.

Författare: Niklas Green, Tobias 
Johansson  
Handledare: Uffe Enokson 
Examinator: Rickard Ulmestig 
Termin: HT- 2012 
Kurskod: 2SA47E 



 

1 
 

Abstract 
 

Authors: Niklas Green & Tobias Johansson 

Title: Stress in social work – social workers experiences and management of work-related 

stress 

Supervisor: Uffe Enokson 

Assessor: Rickard Ulmestig 

 

According to earlier studies, social work is an occupation that is closely related to stress. The 

aim of this study is to understand if social workers experience stress in their work and how 

stress affect work with their clients. The aim is also to understand how social workers cope 

with work-related stress. Based on Lazarus and Folkman’s (1984) theory of stress and coping 

strategies, eight social workers in four rural districts in Kronoberg, Sweden, are interviewed, 

each with different work tasks. The result indicates that social workers do experience stress 

and that stress is a result of lack of resources compared to the work demands. Findings of this 

study also indicate that stress among social workers can influence their work with clients. To 

cope with stress, social workers used different kinds of coping strategies. This study finds that 

social support was the most important strategy to cope with work related stress. The study 

finds that emotional-focused coping strategies and problem-focused coping strategies were 

commonly used in order to cope with work-related stress.   

 

Keywords: Stress, work-related stress, coping strategies, social work. 
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Förord 
Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Uffe Enokson som har varit ett riktigt gott stöd 

genom denna forskningsprocess. Vi vill även tacka våra familjer för allt stöd, speciellt Sara 

Palmblad. Ett stort tack skall även riktas till socialarbetarna som ställde upp på våra 

intervjuer, vilket möjliggjorde vår studie. 

 

Niklas Green  Tobias Johansson 

Växjö, 10/1 2013  
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1. Inledning  
 
Under de senaste åren har samhällsintresset för hälsa och kunskap om hur vi håller oss friska 

blivit allt vanligare. I dessa sammanhang har få ord ökat i användning så mycket som stress. 

De flesta människor har en uppfattning om vad som menas med stress. I vardagliga 

sammanhang associeras stress ofta till olika former av tidsbrist, att inte räcka till eller att vara 

oförmögen1. Men ämnet stress tar inte bara plats i vardagssammanhang, utan diskuteras även 

flitigt inom samhällsforskningen (Währborg 2009, 43). Det finns mycket som tyder på att 

stress fått en allt mer betydelsefull roll i så väl privatlivet som arbetslivet. Trots detta ökar 

psykisk ohälsa och yrkesrelaterad stress i Sverige (Hultberg 2007, 115-119). 

 Enligt en omfattande europeisk undersökningsrapport om arbetsrelaterad stress, från 

European Agency for Safety and Health at work, framgår det att stress i arbetslivet är ett av de 

vanligaste hoten mot människors hälsa i arbetet. Stress yttrar sig oftast som en konsekvens av 

hög arbetsbelastning och tidspress inom arbetet. Bland samtliga EU-länder upplever 22 % av 

arbetande européer, i en surveyundersökning från 2005, stress i arbetet. Sverige var ett av de 

EU-länder som upplevde mest stress i arbetet, med en procentnivå på 38 % (European 

Agency for Safety and Health at Work 2009, 9-10, 75). Enligt arbetsmiljöverkets 

arbetsmiljörapport från 2010, var den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär bland 

kvinnor orsakade av stress eller andra psykiska påfrestningar. Bland män var den vanligaste 

orsaken påfrestande arbetsställningar följt av stress och andra psykiska besvär i arbetet 

(Arbetsmiljöverket 2010, 15-18). Konsekvenser av stress inom arbetet kan leda till bland 

annat trötthet, svårt att sova, ångest som i sin tur kan leda till utbrändhet och 

långtidssjukskrivningar (Glise 2007, 94).   
  

Arbetsrelaterad stress tycks i synnerhet vara vanligt förekommande i yrken inom 

välfärdssektorn och hälso- och sjukvård, där socialt arbete är representerat (Eurostat 2010, 

64). Enligt en surveyundersökning utförd 2007 bland samtliga EU-nationer upplevde mer än 

30 % av européer inom välfärdssektorn samt hälso- och sjukvård negativ stress i arbetet 

(European Agency for Safety and Health at Work 2009, 9, 75). Hos socialarbetare uppkom 

stress ofta som en konsekvens av bland annat hög arbetsbelastning, brist på kontroll i arbetet 

samt brist på resurser och resulterar i sämre psykiskt och fysiskt välbefinnande (Storey & 

Billingham 2001, 659-664) I längden kan även en mer långvarig stressproblematik i arbetet 

leda till depression och utbrändhet (Levi 2012, 284, Perski 2012, 117-121). 
                                                
1	  Innebörden av begreppet stress samt arbetsrelaterad stress redovisas i uppsatsens begreppsdefinitioner, kap 1.4. 
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Att stress i arbetet påverkar den europeiska befolkningen och inte minst yrken inom socialt 

arbete, kan tyda på att stress i arbetet har en stor betydelse för vårt välmående. Socialt arbete 

är ett yrke som i hög grad förknippas med stress och studier visar att majoriteten av 

socialarbetare upplever någon form av negativ stress i arbetet (Storey & Billingham 2001, 

659-664). Stress i socialt arbete påverkar socialarbetaren då hög arbetsbelastning och brist på 

kontroll i arbetet leder till stress (Collings & Murray 1996, 382-384). Stressen uppkommer 

också vid bristande möjlighet att utvecklas och delta i beslutsfattande (Gellis 2001, 17, 29) 

samt vid organisationsförändringar och samhällets förväntningar av socialt arbete (Storey & 

Billingham 2001, 664-665). Forskning visar att arbetsrelaterad stress hos socialarbetare leder 

till sämre välbefinnande, både psykiskt och fysiskt (Storey & Billingham 2001, 659-664) och 

kan i längden leda till sämre psykisk hälsa och ökad sjukfrånvaro från arbetet (Perski 2012, 

117-121). Det finns även ett samband mellan socialarbetares stressnivå och deras utförda 

service. En hög stressnivå genererar generellt sämre service gentemot klienten (Collings & 

Murray 1996, 382-384, Storey & Billingham 2001, 659-664).  
  

För att förebygga stress är det av betydelse att skapa goda arbetsmiljöer fria från stress, för 

socialarbetare och klienterna de arbetar för. Enligt Hultberg (2007, 121) bidrar goda 

arbetsmiljöer till ett bättre välmående och resulterar i en bättre hälsa, i arbetet och privatlivet. 

Det innebär också enligt Storey och Billingham (2001, 659) att kvalitén på servicen som 

socialarbetare utför för klienterna förbättras. Trots att det finns gott om forskning kring 

uppbyggandet av arbetsorganisationer där de anställda lättare kan hålla sig friska, ökar den 

arbetsrelaterade stressen och den psykiska ohälsan i Sverige (Hultberg 2007, 112-114) och 

forskningsområdet stress är fortfarande ett relativt outforskat område inom socialt arbete i 

Sverige. Genom att studera hur socialarbetare upplever och hanterar stress blir det möjligt att 

förstå för hur stress kan hanteras inom socialt arbete. Denna uppsats syftar till att förstå hur 

socialarbetare upplever och hanterar stress i arbetet. 
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1.1 Syfte 
 
Syftet är att förstå hur socialarbetare upplever och hanterar stress i sitt arbete. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

Hur upplever socialarbetare stress i sitt arbete samt hur påverkar det arbetet med klienterna? 

 

Vilka strategier använder socialarbetare för att hantera stress i sitt arbete? 
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1.3 Avgränsningar 
 

Följande avsnitt tar upp arbetets avgränsningar. Avgränsningarna har gjorts i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar.  

 

Stress är ett brett och mångfacetterat begrepp, som diskuteras i en mångfald av olika 

kontexter, vilket ibland gör det svårt att definiera (Folkman 2011, 3-6, Levi 2002, 31-34 

Währborg 2003, 43). I följande studie kommer begreppet stress användas som en beskrivning 

av stress inom arbetslivet. Denna avgränsning grundar sig i en bedömning av studiens 

omfattning. Att studera stress inom både arbetslivet och privatlivet skulle kräva en mer 

tidsomfattande studie än denna, därav valet att avgränsa studien till arbetsrelaterad stress. 

Även om huvudfokus ligger på den arbetsrelaterade stressen kommer arbetet i 

diskussionskapitlet, beröra relationen mellan stress i arbetslivet och privatlivet. Detta är av 

vikt eftersom senare forskning (Merchand, Demers & Duran 2005, 603-604) har visat på 

betydelsen av relationen mellan yrke och privatliv gällande ohälsa. 

 

I arbetet sker en avgränsning till stress som begrepp i val av teori då studien inriktar sig på 

Lazarus och Folkmans (1984) teori om stress och stresshantering för att analysera arbetets 

empiriska material. Teorierna redogörs mer utförligt i studiens teoretiska utgångspunkter, 

kapitel 4. 

 

Med hänsyn till studiens ämnesområde, socialt arbete, kommer arbetet att avgränsas till 

arbetsgruppen socialarbetare. 

 

I nästkommande kapitel diskuteras de begreppsdefinitioner som är av relevans för arbetets 

syfte och frågeställningar. 

 
1.4 Begreppsdefinitioner  
 

I denna del av arbetet redovisas de begreppsdefinitioner som används i arbetet. De begrepp 

som berörs är: Stress, arbetsrelaterad stress samt positiv och negativ stress. Dessa begrepp 

redogörs utförligt för att lättare skapa en förståelse för arbetets syfte och frågeställningar och 

studien i sin helhet.  
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1.4.1 Stress  
 

Få ord har ökat i användning så mycket som ordet stress de senaste åren (Währborg 2009, 43). 

Ordet stress används i flera olika kontexter och många människor anser idag att de lider av 

stress. Samtidigt missbrukas ordet stress ofta på grund av begreppets komplexitet (Levi 2000, 

5). I detta kapitel presenteras den definition av stress som denna uppsats kommer att utgå 

ifrån. 

 

I vardagsspråket konkretiseras ofta ordet stress till att handla om olika former av tidsbrist, att 

inte hinna med, att inte räcka till, vara oförmögen och så vidare. Stress diskuteras inte bara i 

vardagliga sammanhang, utan är ett begrepp som har studerats i flera vetenskapliga 

traditioner, så som bland annat psykologisk, medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning. 

Trots detta är det inte helt enkelt att definiera vad som menas med stress. En förklaring kan 

finnas i att stress inte är ett statiskt tillstånd som enkelt kan tillskrivas en objektiv definition. 

Stress är också ett subjektivt ord, som tolkas på många sätt. Trots detta används 

stressbegreppet flitigt (Währborg 2009, 43).  

 

Under årens lopp har flera vetenskapliga traditioner inriktat sig på att forska om stress. Tre av 

de mest framstående synsätten inom den vetenskapliga forskningen är följande olika men 

överlappande synsätt (Cox, Griffiths & Rial-Gonzalez 2000, 32, Aldwin, 2011, 16). 

 

Det första perspektivet fokuserar på stress som ett stimulus, en orsak till en reaktion i den 

miljö individen befinner sig i. Belastningar och krav från miljön påverkar individen att bli 

stressad vilket orsakar ohälsa hos individen. Perspektivet fokuserar på miljöns påverkan på 

individen och ser stress som en yttre påverkan och inte något som händer inom individen 

(Cox, Griffiths & Rial-Gonzalez 2000, 32, Levi 2002, 33).  

 

Det andra perspektivet, även kallat General adaption syndrom, beskriver stress som en 

dynamisk process hos individen som utvecklas stegvis i olika faser och slutligen leder till 

konsekvenser som fysisk och psykisk ohälsa (Jeding & Theorell 1999, 20-21).  
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Det tredje och sista perspektivet definierar stress som ett förhållande mellan en individ och 

dess omgivning som uppfattas av individen som tangerande eller överskridande dennes 

resurser2 och som utgör ett hot mot välbefinnandet (Lazarus & Folkman 1984, 19). 

 

Detta perspektiv tar till skillnad från ovanstående tillvara relationen mellan individen och den 

miljö han/hon befinner sig i. Det är när individen värderar situationer i miljön överskridande 

de resurser denne har, som stress uppstår. 

 

Lazarus och Folkmans (1984) teoretiska perspektiv om stress utgör valet av teoretiska 

perspektiv i följande arbete. Detta teoretiska perspektiv utgör den inriktning i vilket vi väljer 

att analysera vårt empiriska material i relation till syfte och frågeställningar, hur socialarbetare 

upplever och hanterar stress i sitt arbete. Anledningen till att vi valt Lazarus och Folkmans 

teori som analysverktyg för studien är att de utvecklat en av de mest framstående teorierna när 

det gäller stress och stresshantering, i synnerhet inom arbetslivet (Cox, Griffiths & Rial-

Gonzalez 2000, 34-36, Aldwin 2011, 17-21). Det teoretiska perspektivet på stress redovisas 

mer utförligt i arbetets teoretiska utgångspunkter, kapitel 4.  

 

1.4.2 Arbetsrelaterad stress 
 

Arbetsrelaterad stress definieras i nedanstående citat.  

 
Stress är det dynamiska samspelet mellan individen och sin arbetsmiljö (Cox, Griffiths & Rial- Gonzalez 

2000, 35). 

 

Stress kan ses som en dynamisk relation mellan individen och sin arbetsmiljö. Individen 

upplever sig stressad när han/hon i relation till sin arbetsmiljö värderar en eller flera 

situationer överskridande dennes resurser. Individen upplever stress i arbetet när han/hon 

känner att exempelvis sin kompetens, socialt stöd eller tid inte räcker till i arbetet för att 

hantera sin arbetssituation (Cox, Griffiths & Rial-Gonzalez 2000, 35-37, Folkman 2011, 454). 

I följande studie studeras begreppet stress i relation till socialarbetarens arbetsliv.  

 

                                                
2	  Resurser är något som är tillgängligt för individen och som bygger på kompetens, socialt stöd, verktyg/medel 

eller tid (Lazarus & Folkman 1984, 158). 
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1.4.3 Positiv och negativ stress 
 

Stress kan i många fall ses som en normal reaktion, och nödvändig för att individen skall 

kunna reagera mot adekvata hot eller utmaningar. Vid psykiska påfrestningar kan stress 

exempelvis leda till en extra skärpning individen behöver för att exempelvis prestera sitt bästa 

på arbetet (Levi 2000, 12). Risken för att stress ger negativa hälsoeffekter uppstår däremot om 

exponeringen blir långvarig. Det är i dessa sammanhang som negativ stress diskuteras (Levi 

2000, 12, Währborg 2009, 48). 

 

Den positiva och negativa stressen utgör en väsentlig del i detta arbete. Huvudfokus är att 

studera negativt inverkande stress och hur socialarbetare upplever och hanterar stress i sitt 

arbete. Vi förhåller oss till positiv stress i arbetets resultatdel, kapitel 5, för att kunna jämföra 

den negativa stressen, eftersom all stress i arbetet enligt Levi (2000, 12) inte utgör negativa 

konsekvenser för individen. 

 

I nästkommande kapitel fördjupas studien i den tidigare forskning som gjort på arbetsrelaterad 

stress i socialt arbete. 
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2. Tidigare forskning 
 
I följande kandidatuppsats används Lazarus och Folkmans (1984) teori om stress och 

copingstrategier som teoretisk utgångspunkt. För att skapa en djupare förståelse för hur 

socialarbetare upplever och hanterar stress i sitt arbete, använder vi oss av nedanstående 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Dessa artiklar och avhandlingar utgör ett redskap 

vilket hjälper till att skapa en djupare förståelse för hur socialarbetare upplever och hanterar 

stress i sitt arbete. 

 

Forskningen utförd av Collings och Murray (1996), Hultberg (2007), Koeske, Kirk och 

Koeske (1993), Storey och Billingham (2001) samt Gellis (1999) har som syfte att skapa en 

djupare förståelse för hur socialarbetare upplever stress i arbetet. Artiklarna belyser orsaker 

till stress i arbetet, hur och när stress yttrar sig samt konsekvenserna av vad stress i arbetet 

leder till. Forskningen gjord av Gellis (1999), Gellis (2002) Koeske, Kirk och Koeske (1993), 

Hultberg (2007) samt Storey och Billingham (2001), syftar till att skapa en djupare förståelse 

för hur socialarbetare hanterar stress i arbetet. Forskningen tar upp vilka copingstrategier som 

fungerar mest effektivt i olika kontexter. 

 

Nedan revovisas ovanstående artiklar och avhandling i teman, ”stress i socialt arbete”, följt av 

”hantering av stress i socialt arbete”. 

 

2.1 Stress i socialt arbete 
 
Storey och Billingham undersökte 1998 upplevelsen av stress på en social myndighet i Wales. 

Intervjurespondenterna bestod av 34 socialarbetare som fick besvara frågeformulär om deras 

upplevelser av stress i arbetet. Syftet med studien var att belysa orsakerna till och hanteringen 

av stress inom socialt arbete, då det är en profession som i hög grad förknippas med stress 

(Storey & Billingham 2001, 659). 

 

Resultatet från studien delades in i olika kategorier. En av kategorierna var Identifiering av 

stress. Inom denna kategori svarade 68 procent av intervjurespondenterna att arbetet var det 

mest stressframkallande i livet. Samtidigt svarade 73 procent att det sociala umgänget i 

privatlivet, var minst stressframkallande. 82 procent av de intervjuade skattade sin stressnivå 

som antingen hög eller mycket hög. Ingen av socialarbetarna svarade att deras stressnivå var 

låg eller mycket låg (Storey & Billingham 2001, 659-664). 



 

12 
 

 

Studiens resultat kunde urskilja olika stresskällor. Gemensamt för samtliga respondenter var 

att brist på resurser skapade stress i arbetet. 88 procent svarade att organisationsförändringar 

var starkt bidragande till arbetsrelaterad stress, medan 65 procent menade att en orimlig 

arbetsbelastning bidrog till stress i arbetet. Omgivningens bild av socialt arbete bidrog även 

till upplevelse av stress hos hälften av respondenterna (Storey & Billingham 2001, 664-665). 

 

Konsekvenserna av den arbetsrelaterade stressen resulterade i sämre psykiskt och fysiskt 

välbefinnande samt att stressen gick ut över arbetet med klienterna på ett negativt sätt. 

Generellt upplevde socialarbetarna att de hade god hälsa innan de började på arbetsplatsen. I 

relation till att hälsonivån sjönk ökade också respondenternas upplevelse av stress på 

arbetsplatsen (Storey & Billingham 2001, 659-664). 

 

Liknande resultat gav en studie som gjordes bland 187 socialarbetare på vårdcentraler och 

sjukhus i en amerikansk stad med två miljoner invånare. I studien utvärderades uppfattningen 

och skillnader mellan olika typer av stress i arbetet. I resultaten framkom det att båda 

grupperna socialarbetare upplevde hög grad av stress, arbetspress och låg jobbtillfredställelse. 

I studien framkommer det att stress i arbetet uppkom på grund av bristande möjligheter att 

utvecklas, bristande möjlighet att delta i beslutsfattande, konflikter med andra myndigheter, 

samt många snabba svåra beslut. Det fanns även ett tydligt samband mellan hög stressnivå 

och låg kontroll över sina egna arbetsuppgifter (Gellis 2001, 17, 29). 

 

Enligt en enkätstudie gjord på 249 socialarbetare bland fyra lokala myndigheter i norra 

England identifierades olika faktorer som fick socialarbetare att känna sig stressade i arbetet. 

Aspekter av arbetet som fick socialarbetarna att känna sig stressade var relaterade till, hög 

arbetsbelastning i mängden ärenden och tidspressen på arbetet, nivån på kontroll i arbetet, 

arbetsbefattningen samt att inte kunna ge svar till klienter (att inte veta vad man skall 

rekommendera). Respondenterna svarade att mycket av arbetsbelastningen beror på 

administrativt pappersarbete. Samhällets förväntningar på socialarbetare var även en viktig 

bidragande faktor till upplevelse av stress bland de socialarbetare som deltog i studien 

(Collings & Murray 1996, 382-384). 

 

Gellis (1999, 168) påpekar att det finns motstridiga uppgifter om skillnader mellan kvinnliga 

och manliga socialarbetares upplevelser av stress. En del studier visar på att kvinnor upplever 
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mer fysisk och känslomässig stress medan andra studier inte visar på några skillnader mellan 

könen i upplevd stress. I Gellis studie visar däremot upplevelsen av stress inte på några större 

skillnader mellan kvinnor och män.  

 

2.2 Hantering av stress i socialt arbete 
 
Trots att det finns gott om forskning kring uppbyggandet av arbetsorganisationer där de 

anställda lättare kan hålla sig friska, ökar den arbetsrelaterade stressen och den psykiska 

ohälsan i Sverige. I ett syfte att motverka den negativa utvecklingen publicerade institutet för 

stressmedicin en studie som kan bidra till kunskaper för att vända trenden mot en friskare 

psykisk arbetsmiljö (Hultberg 2007, 112-114). 

 

Enligt studien är en av grundbultarna för en god arbetsmiljö att arbetsbördan ligger på en 

rimlig nivå och att tillräcklig bemanning måste finnas på arbetsplatsen. Det är också viktigt att 

personalen hinner ladda batterierna under sin fritid. Av vikt är även att personalens kunnande 

och kompetens motsvarar de krav som ställs för det arbete som ska utföras, samt att de har 

inflytande över sitt eget arbete (Hultberg 2007, 115-116). 

 

Sammanhållning och att kunna känna socialt stöd i arbetsgruppen utgör även en betydelsefull 

grund i goda psykosociala arbetsmiljöer fria från stress. I dessa sammanhang utgör chefer och 

ledning en viktig roll i personalens psykiska välbefinnande på arbetsplatsen. Vidare betonas 

vikten av att jobbet är utvecklande och att belöning i form av uppskattning, lön samt att 

karriärmöjligheter, ligger i balans med personalens arbetsinsats. Diskrepans mellan dessa 

faktorer är den enskilt största riskfaktorn för dålig psykisk arbetsmiljö och risken för stress 

(Hultberg 2007, 117-119). 

 

Hur vi väljer att bemästra stress eller vilken copingstrategi vi använder, är beroende på vår 

personlighet, hur stressen ser ut eller vilken copingstrategi som den övriga personalen 

föredrar eller uppmuntrar oss till att använda. Det har visat sig att bästa resultat för den 

psykosociala hälsan uppnås vid fokusering på breda lösningar med många hälsobringande 

faktorer i åtanke (Hultberg 2007, 120-121). 

 

En undersökning gjord bland arbetsledare inom psykiatrin i New York, fokuserar på att 

undersöka vilka copingstrategier som fungerar bäst mot arbetsrelaterad stress. Artikeln tar upp 
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olika nivåer av ansträngning, stressnivå, jobbtillfredsställelse, benägenhet till utbrändhet samt 

fysiska smärtor. Undersökningen upprepades efter 3, 12 och 18 månader. Från 

undersökningen kunde det urskiljas två typer av stresshantering, kontrollerande strategier och 

undvikande strategier3. Dessa strategier är att jämföra med lösningsfokuserade och 

känslofokuserade strategier. Kontrollerande strategier är till exempel att söka mer information 

om det stressande problemet, göra en handlingsplan och åtgärda problemet. Undvikande 

strategier handlar om att fly undan, låta problemet gå ut över andra eller förneka problem 

(Koeske, Kirk & Koeske 1993, 318-319). 

 

Artikeln visar att kontrollerande strategier fungerar bra som tillfälliga lösningar. Dock avtar 

effekterna efter 12 månader. Socialarbetarna som använde sig av kontrollerande strategier i 

mindre utsträckning, upplevde en tydligare stressad arbetsmiljö. Arbetsledarna som nästan 

uteslutande använde sig av undvikande strategier, visade en tydlig försämring av sin upplevda 

arbetssituation efter tre månader. Situationen försämrades också gradvis även i fortsättningen 

av studien. Däremot visade studien att om de undvikande strategierna kombinerades med 

kontrollerande strategier blev resultatet inte lika negativt. De som använde mest undvikande 

strategier hade oftare svårare livssituation i övrigt. Detta kan enligt författarna påverka 

resultatet i den mån att de med svårast livssituation i övrigt kan vara de som lättast upplever 

en negativ och stressande arbetsmiljö (Koeske, Kirk & Koeske 1993, 330-331). 

 
Gellis tar i sin avhandling upp olika copingstrategier och deras påverkan att reducera eller öka 

upplevelsen av stress i arbetet. Studien genomfördes i Toronto, med 234 medverkande 

socialarbetare inom sjukvården från 26 olika sjukhus. I studien framgår det att 

känslofokuserade strategier, så som att undvika arbete eller förnekande, hade en negativ effekt 

på socialarbetaren och fick denne att bli mer stressad i arbetet (Gellis 1999, 169-17). I en 

senare studie utförd 2002 utförd i en amerikansk stad på fyra miljoner invånare, med 168 

medverkande socialarbetare inom hälso- och sjukvården, gav liknande resultat. I den senare 

studien framgår det även att lösningsfokuserade strategier utgjorde positiva strategier för att 

hantera stress i arbetet (Gellis 2002, 43, 47-48). 

 

Socialt stöd som copingstrategi undersöktes även i studien. I studien framgår det att söka 

socialt stöd för att hantera stress i arbetet var en användbar strategi för att minska upplevelsen 

                                                
3	  Strategierna som benämns i Koeskes artikel är olika benämningar av copingstrategier. Dessa kommer att 
redovisas i den teoretiska delen av uppsatsen.	  
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av stress i arbetet. Socialt stöd kan ses som en stressbuffert, i vilket socialarbetaren kan 

reducera stressen på arbetet till skillnad från känsofokuserade strategier, vilket bidrog till mer 

stress (Gellis 1999, 169-171). 

 

Storey och Billinghams artikel tar även upp vikten av socialt stöd som copingstrategi för att 

bemästra stress i sitt arbete. Samtliga socialarbetare i studien kände att de hade någon form av 

stöd i sitt arbete. En majoritet tyckte att stödet de fick från chefer eller kolleger var bra eller 

utmärkt. Av dessa svar kunde Storey och Billingham identifiera tre olika teman som återkom 

när det gäller åtgärder för att minska den arbetsrelaterade stressen. Det första var mer 

personalresurser, det andra en större möjlighet att ta ledigt och det tredje att det finns klara 

instruktioner för stöd och handlande (Storey & Billingham 2001, 664-665). 

 

Gellis undersöker även skillnader i stresshantering och copingstrategier mellan kvinnliga och 

manliga socialarbetare inom sjukvården. Studien kommer fram till att det inte finns någon 

signifikans i skillnader mellan män och kvinnor vad gällande lösningsfokuserade strategier 

för att hantera stress. Inte heller tycktes det finnas skillnader mellan manliga och kvinnliga 

socialarbetare när det kom till känslofokuserade strategier, så som undvikande eller 

förnekande i arbetet. Däremot kommer studien fram till att det finns en skillnad mellan män 

och kvinnor gällande att söka socialt stöd vid stressande situationer på arbetet. Kvinnor 

tenderar att söka socialt stöd i arbetet när de upplever sig stressade, i större utsträckning än 

män (Gellis 1999, 131-132, 171).  

 

Forskningsresultatet som redovisats ovan syftar till att skapa en djupare förståelse för hur 

socialarbetare upplever och hanterar stress i arbetet. Dessa artiklar/avhandlingar utgör ett 

underlag till att diskutera och jämföra studiens resultat och analys från de genomförda 

intervjuerna och kommer att redovisas i uppsatsens sammanfattnings och diskussionskapitel.  

 

Nästkommande kapitel går djupare in på kandidatuppsatsens metodologiska del. 
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3. Metod 
 
Undersökningen som ligger tillgrund för föreliggande kandidatuppsats har präglats av en lång 

rad överväganden. Några av dessa redovisas här i studiens metodologiska kapitel. 

 
3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Nedan redovisas uppsatsens vetenskapsteoretiska ansats, vilket tydliggör hur uppsatsens syfte 

och frågeställningar ska besvaras. 

Syftet med uppsatsen är att förstå hur socialarbetare upplever och hanterar stress i sitt arbete. 

Studien förhåller sig därmed till en hermeneutisk vetenskapsteori eftersom syftet med studien 

är att få en djupare förståelse för hur socialarbetare upplever och hanterar stress i arbetet. 

Hermeneutiken är en vetenskapsteoretisk ansats som används inom samhällsvetenskapen och 

rör teori och metod i samband med tolkning av människors handlingar. Den hermeneutiska 

traditionen skiljer sig från den positivistiska synen på samhällsvetenskapen, vilken fokuserar 

på en förklaring av mänskligt beteende. Det hermeneutiska synsättet inriktar sig på förståelse 

av människors beteende (Bryman 2011, 32). Kortfattat utgår den centrala idén som ligger till 

grund för hermeneutiken, vanligen från ambitionen att förstå och ge en meningsfull bild av 

den studerade verkligheten (Bryman 2011, 508).  

Kvale och Brinkmann (2009, 230) menar på att intervjumaterial tolkas i tre led. Intervjufrågan 

tolkas av respondenten, som ger ett svar som sedan tolkas av intervjuaren. I analysen av 

intervjuresultatet har det tagits i beaktande att respondentens svar är baserat på en tolkning av 

intervjufrågan. Kvale och Brinkmann (2009, 231) beskriver det sunda förnuftets kritiska 

förståelse, som en tolkning som ligger utanför respondentens självförståelse. Här kan 

författarna tolka resultatet genom att kritiskt granska vad som sägs eller innebörden av detta. I 

denna studie görs detta genom att tolka motstridiga svar eller vid antaganden av att 

respondenten inte är uppriktig. Kvale och Brinkmann (2009, 231) beskriver en tredje form av 

tolkning, teoretisk förståelse, vilket innebär att intervjuresultatet tolkas inom en teoretisk ram. 

I denna studie tolkas intervjuresultatet med hjälp av Lazarus och Folkmans (1984) teori om 

stress samt copingteorin, eftersom den hjälper besvara studiens frågeställningar.  

 
3.2 Metodval 

För att förstå hur socialarbetare upplever och hanterar stress i sitt arbete har vi valt att 
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använda oss av en kvalitativ metod. Kvale och Brinkmann skriver i sin bok ”den kvalitativa 

forskningsintervjun”, att kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder kan ses som verktyg 

och vilken av metoderna som är mest användbara beror på forskningens syfte (Kvale & 

Brinkmann 2009, 36-40). Varje metod har sina för och nackdelar. Kvantitativa metoder syftar 

på kvantitet och mätbar fakta som ofta görs om till siffror för att objektivt göra en avspeglig 

av den verklighet som studeras (Sohlberg & Sohlberg 2009, 98-99). En kvalitativ metod 

belyser, till skillnad från en kvantitativ metod, tolkning och förståelse för ett fenomen som 

utgångspunkt i forskningen (Kvale & Brinkmann 2009, 39-46).  

Eftersom syftet är att förstå hur socialarbetare upplever och hanterar stress i sitt arbete finner 

vi att studien är lämpad en kvalitativ metod. Med bakgrund till studiens syfte och 

frågeställningar öppnar en kvalitativ metod upp möjligheter till djupgående svar och närhet 

till forskningsprojektet, i jämförelse med en kvantitativ enkätstudie (Repstad 2007, 15). 

Under arbetsprocessen tog vi även del av relevant litteratur i förhållande till arbetets syfte, 

frågeställningar, problemområde och teoribildning. Informationen söktes via 

universitetsbiblioteket i Linnéuniversitetets bibliotekskatalog samt artikeldatabaser.  

 

3.3 Urval och utformning 
 
Grundtanken med uppsatsen har varit att utgå från ett målstyrt urval. Det målstyrda urvalet 

handlar kortfattat om att göra ett urval som är i överrensstämmelse med arbetets syfte och 

frågeställningar. Urvalet används även för att ge en större förståelse för sociala företeelser 

(Bryman 2011, 392, 433).  

 

Enligt Bryman (2011, 392) försöker en forskare ofta få fram respondenter vars egenskaper 

och kännetecken skiljer sig åt. Detta för att nå en stor variation i resultatet av urvalet. 

Ursprungstanken var att intervjua fyra behandlande och fyra utredande socialarbetare. Dock 

fick vi inte tag på fyra av varje utan intervjuade istället fem handläggare med 

myndighetsutövning, två som arbetar med behandling och en som arbetar med samordning för 

sysselsättning. Vi intervjuade fem män och tre kvinnor i varierande åldrar med varierande 

arbetslivserfarenhet, i Kronobergs län. Syftet med studiens urval är, att genom variation av 

respondenternas kön, arbetsuppgifter och erfarenhet, få en bredare förståelse för 

socialarbetares upplevelser och hantering av stress. Trots ambitionen att ha en jämn 

fördelning mellan kvinnor och män samt arbetsuppgifter och erfarenhet, är inte urvalet 
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representativt för alla socialarbetare. Frågan om representativitet lämpar sig mer en 

kvantitativ undersökning (Denscombe 2009, 53).  

 

Utgångspunkten för uppsatsen är dock inte att eftersträva ett så representativt resultat som 

möjligt, utan resultatet skall belysa socialarbetares upplevelser och hantering av stress i yrket. 

 

Intervjuerna genomfördes med semistrukturerad karaktär. Semistrukturerade intervjuer är en 

intervjuform som kännetecknas av att låta respondenten utveckla sina synpunkter och tala 

utförligt om ämnet och där forskaren utgår från frågor i specifika teman av relevans för 

projektet (Bryman 2011, 415). Meningen var att frågorna skulle ge svar som gav en djupare 

förståelse för det vi ville belysa, därmed behövde intervjufrågorna vara relativt flexibla vid 

intervjuerna (se bilaga 1). I början av intervjuerna fick socialarbetarna berätta kort om sig 

själva och därefter inriktade vi frågorna inom olika teman av relevans för arbetets syfte och 

frågeställningar.  

 

Den djupa förståelsen som nämns i stycket ovan, hade kunnat nås även med en ostrukturerad 

intervju. Dock bör en undersökning som genomför flera intervjuer och som har ett tydligt 

fokus innehålla en viss form av struktur i intervjuerna (Bryman 2011, 416).  

 

3.4 Etiska överväganden 
 
Etiska överväganden är en väsentlig del i vetenskaplig forskning. Under hela 

uppsatsprocessen är det viktigt att respektera respondenterna, det vill säga de intervjuades 

värdighet och integritet (Kvale & Brinkmann 2009, 77-96). Under uppsatsprocessen har vi att 

förhållit oss till olika forskningsetiska principer. Vi har främst utgått från nedanstående 

huvudkrav.  

 

Information och samtyckeskravet handlar om att informera intervjurespondenterna om vad 

som är syftet med studien och att deras deltagande är fullt frivilligt samt att de kan avbryta sin 

delaktighet när de vill (Bryman 2011, 131). Vi har i början av intervjuerna upplyst 

respondenterna om att deltagandet är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta intervjuerna 

om de av någon anledning inte vill fullfölja intervjuerna. Inför intervjun informerade vi om att 

vi ämnar spela in intervjun i syfte att transkribera det som sägs. Detta för att vi inte skulle 

utlämna väsentlig information som kunde påverka respondentens övervägande att delta i 
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undersökningen (Bryman 2011, 135).   

 

Med nyttjandekravet menas att informationen som kommer från intervjuerna enbart kommer 

användas i relation till forskningsändamålet (Bryman 2011, 132). Vid intervjuerna 

informerades socialarbetarna att materialet från intervjuerna inte kommer användas till andra 

ändamål än studiens syfte.  

 

Enligt konfidentialitetskravet kommer alla intervjuade och det material som uppkommer 

behandlas anonymt (Bryman 2011, 132). De intervjuade socialarbetarna har informerats om 

att deras namn blir fingerade. Deras arbetsort har inte heller redovisats i uppsatsen utan bara 

att de arbetar i Kronobergs län samt deras arbetsområde/titel. 

 

3.5 Genomförande 
 
Vi har genomfört åtta intervjuer på vardera 30-50 minuter. Vi spelade in intervjuerna med 

inspelningsprogram på en bärbar dator samt mobiltelefon som reservinspelning. En av oss 

ansvarade för intervjun och ställde frågorna medan den andre antecknade och kompletterade 

med att ställa frågor som missades under intervjun. Med hjälp av det inspelade materialet, 

transkriberades intervjuerna för att få med respondenternas egna upplevelser och hantering av 

stress. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, 196) gör transkriberingen att intervjuresultatet 

lättare kan analyseras. Vidare har intervjuerna genomförts på respondenternas arbetsplats för 

att de skulle känna sig bekväma i intervjusituationen. Samtidigt har miljön beaktats för vår 

egen skull, för att möjliggöra bra intervjuer. Vi har haft möjlighet att sitta avskilt med 

respondenterna utan att bli avbrutna och det har även underlättat transkriberingen då 

inspelningarna blivit genomförd utan störande sidoljud.   

 

Resultatet från intervjuerna har sammanställts tematiskt och analyserats efter uppsatsens 

frågeställningar, tidigare forskning och teorier. 

 

Under arbetsprocessen har arbetet av praktiska skäl fördelats mellan författarna, vilket 

framgår i arbetsfördelningen (Se bilaga 2). 

 

3.6 Undersökningens styrkor och brister 
 
Fördelen med kvalitativa intervjustudier, är möjligheten till djupare förståelse av det som 
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skall studeras (Bryman 2011, 415). Syftet med vår uppsats är att förstå socialarbetares 

upplevelser och hantering av stress i yrket. I dessa fall är det en styrka att använda en 

kvalitativ metod.  

 

3.6.1 validitet och reliabilitet 
 

Vid samhällsvetenskaplig forskning används ofta begreppen validitet och reliabilitet. Dessa 

begrepp är ofta föremål för kvantitativ forskning, men kan även användas inom kvalitativa 

metoder. Validitet handlar i relation till kvalitativa intervjuer om vi med hjälp av en metod 

undersöker det som är tänkt att undersökas (Kvale & Brinkmann 2009, 264). I relation till vår 

forskning handlar det om våra kvalitativa intervjuer har speglat vårt syfte och frågeställningar.  

 

Frågan om reliabilitet i kvalitativa metoder och intervjustudier tar upp om forskningen är 

tillförlitlig. Reliabilitet diskuteras ofta i relation till ledande frågor, om exempelvis 

intervjuarens frågeformuleringar påverkar svaren i en viss riktning (Kvale & Brinkmann 

2009, 263). Tillförlitligheten kan vara av betydelse om vi skulle påverka svaren, vilket kan 

vara en nackdel vid kvalitativa intervjuer. Detta benämner Bryman (2011, 229-230) som 

intervjuareffekt och det skulle kunna undvikas om vi använde en enkät istället för kvalitativa 

intervjuer. Dock finns det ett antal nackdelar som överbygger fördelarna. Exempelvis hade det 

inte funnits några möjligheter att ställa de följdfrågor som behövdes för att vi skulle kunna 

uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar. 

 

Reliabilitet handlar även om i vilken mån forskningen kan reproduceras vid andra tidpunkter. 

Vid kvalitativa intervjuer handlar det om intervjupersonerna kommer ge samma svar vid ett 

annat tillfälle med en annan intervjuare (Kvale & Brinkmann 2009, 263). Det kan vara en 

nackdel att genomföra kvalitativa intervjuer om intervjurespondentens tillförlitlighet skulle 

visa sig vara bristande om intervjuerna skulle visa på annat svar vid olika intervjuer. Det är 

väsentligt att beakta denna form av tillförlitlighet vid intervjustudier. Däremot är det i relation 

till vårt syfte inte huvudfokus då intervjuerna har handlat om subjektiva upplevelser, vilket 

kan skilja sig i tid och rum.  

 

En fråga som ofta förekommer i vetenskaplig forskning är frågan om generaliserbarhet (Kvale 

& Brinkmann 2009, 280). Tanken med våra intervjuer har dock inte varit att bidra med ett så 

generaliserbart material som möjligt, utan förstå socialarbetarnas upplevelser och hantering av 
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stress i de intervjuer vi genomfört. 

 

3.7 Tolkning och analys 
 
För att få svar på våra frågeställningar i kandidatuppsatsen använder vi oss av teoretisk 

tolkning. Det innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009, 53) att materialet tolkas ur olika 

teorier. Teoretisk tolkning möjliggör att hitta relevanta intervjuteman samt tematisera 

intervjuresultatet efter dessa teman. Kvale och Brinkmann (2009, 256-257) betonar dock att 

det är viktigt att tänka på att inte alltför lättvindigt placera in resultatet inom teorins mall. Det 

har vi gjort genom att vara pålästa på copingteorin samt vara noggranna med att uppfatta 

intervjuns alla nyanser.  

 

Med hänsyn till teorin om stress samt copingstrategier, har intervjumaterialet delats upp i 

olika teman. Socialarbetares uppfattning av stress, stress i relation till klienterna och 

hantering av stress i arbetet. Hanteringen av stress har även delats in i subteman, socialt stöd, 

problemfokuserad coping samt känslofokuserad coping. Kvale och Brinkmann (2009, 254) 

skriver att beroende på om forskningen bygger på gedigen kunskap om teorier kring ämnet, är 

det inte alltid av vikt att tillämpa en speciellt avancerad analysteknik. Utan det viktiga är att 

ställa teoretiskt genomtänkta intervjufrågor av vikt för forskningen.  

 

Nästkommande kapitel går djupare in på studiens teoretiska utgångspunkter.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Följande avsnitt utgör arbetets teoretiska del. Val av teoretiska utgångspunkter har beaktats i 

relation till studiens syfte och frågeställningar. 

 

4.1 Stress 
 

Stress ett mångfacetterat begrepp som använts i en mängd skiftande betydelser. Stress har 

även blivit föremål för forskning inom flera olika vetenskapliga discipliner, så som 

medicinsk, psykologisk och samhällsvetenskaplig forskning med mera (Levi 2002, 32, 

Währborg 2009, 34).  

 

I denna studie används Lazarus och Folkmans (1984) vetenskapliga teori om stress och 

stresshantering som teoretiska analysverktyg. Lazarus och Folkman är två av grundgestalterna 

i modern stressforskning. De har bidragit till en av de mest framstående teoretiska 

inriktningarna för att förstå stress och stresshantering, inte minst inom arbetslivet (Cox, 

Griffiths & Rial-Gonzalez 2000, 34-36, Aldwin 2011, 22). Enligt Lazarus & Folkman 

definieras stress i följande citat:  
 

Stress är ett förhållande mellan en individ och hennes omgivning som värderas av individen som 

tangerande eller överskridande hennes resurser och som utgör ett hot mot hennes välbefinnande. 

(Folkman & Lazarus 1984, 19). 

 

Enligt ovanstående citat kan stress förstås som relationen mellan individen och sin 

omgivning, som värderas överskrida dennes resurser, vilket utgör ett hot mot det egna 

välbefinnandet. När en individ upplever sig stressad gör han eller hon tankemässiga 

värderingar, som i en process avgör om en situation värderas stressande.  

 

Stressprocessen kan beskrivas i tre steg. Det första steget handlar om hur individen upplever 

en eller flera situationer. Situationen bedöms som antingen godartad, irrelevant eller 

stressande. Värderingen av om en situation uppfattas stressande görs i relation till individens 

resurser och omgivningen individen befinner sig i. Resurser betecknar något som är 

tillgängligt för individen, så som kompetens, verktyg/medel, socialt stöd eller tid (Lazarus & 
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Folkman 1984, 158). Situationen upplevs stressande när resurserna inte är tillräckliga för att 

hantera den uppstådda situationen (Lazarus & Folkman 1984, 53, Aldwin 2011, 16). 

 

Efter bedömd situation gör individen en sekundär värdering, där han eller hon bedömer hur 

situationen ska hanteras. Den sekundära värderingen innehåller en utvärdering om huruvida 

en viss strategi kan tillämpas på ett effektivt sätt (Lazarus & Folkman 1984, 53, Aldwin 2011, 

16). Till sist sker en omvärdering av situationen beroende på vilken strategi som valts för att 

hantera stressen som uppstod hos individen. De strategier individen väljer för att hantera 

situationer som värderas stressande, benämns som copingstrategier (Lazarus & Folkman 

1984, 53, Aldwin 2011, 16-17). 

 

Nedan redovisas teorin om coping och copingstrategier som analysverktyg i följande studie. 

 
4.2 Coping 
 

Begreppet coping har sina rötter i flera olika teoretiska traditioner, men forskare har valt att 

dela in begreppet i två olika övergripande inriktningar. En forskningsdisciplin har uppkommit 

genom djurförsök som fokuserat på djurs beteende för att skydda sig i stressade situationer, 

samt en del som fokuserar på människors kognitiva förmåga att skydda sig själv från stress 

(Lazarus & Folkman 1984, 117-118, Aldwin 2011, 21). Följande studie fokuserar på den 

sistnämnda delen. 

 

Lazarus och Folkman (1984) definierar coping i följande citat: 
 

Coping är konstant föränderliga kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera specifika 

yttre och/eller inre krav som värderas som ansträngande eller överskrider individens resurser (Lazarus & 

Folkman 1984, 141). 

 

Kortfattat syftar denna beskrivning på att förstå coping som en process, i vilket individen 

hanterar yttre krav från omgivningen och/eller inre krav från sig själv, som värderas som 

stressande (Lazarus & Folkman 1984, 19, 141). Hantera innebär att kunna bemästra, reducera, 

minimera eller tolerera de krav som ställs på individen (Aldwin 2011, 22). Hanterar gör 

individen när kraven överskrider individens tillgängliga resurser, exempelvis relevant 

kompetens, handlingsutrymme, socialt stöd, verktyg/medel eller tid (Lazarus & Folkman 

1984,158). Att coping är processorienterat menas vidare att coping tolkas som kontinuerliga 
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värderingar och omvärderingar i skiftningar mellan individen och omgivningen. Individen 

måste därför förlita sig på att använda sig av olika strategier beroende på den kontext 

individen befinner sig i. I vissa fall är det bättre att använda sig av defensiva strategier, i andra 

situationer lämpar det sig bättre att använda mer lösningsfokuserade strategier (Lazarus & 

Folkman 1984, 142). 

 

Lazarus och Folkman (1984) utgår i sin forskning från känslofokuserade och 

lösningsfokuserade copingstrategier. De gjorde inte någon åtskillnad mellan socialt stöd som 

strategi, utan denna tillhörde lösningsfokuserade strategier (Aldwin 2011, 22). Senare studier 

har valt att vidareutveckla socialt stöd som en fristående copingstrategi (Währborg 2009, 98-

99, Heaney & Israel 2002, 185-191). 

 

Denna studie inriktar sig på känslofokuserade strategier, problemfokuserade strategier och 

socialt stöd som copingstrategier för att skapa en djupare förståelse för hur socialarbetare 

hanterar stress i arbetet. Nedan redovisas dessa strategier mer utförligt.  

 

4.2.1 Känslofokuserad coping  
 

Känslofokuserad coping har vissa likheter med olika teorier om försvarsmekanismer eftersom 

de syftar till att minska den känslomässiga stressen som uppstår när en individ är stressad 

(Lazarus & Folkman 1984, 150). 

 

Nyare studier har delat in känslofokuserad coping i positiva och negativa strategier (Aldwin 

2011, 22-23). De positiva strategierna, är kallade känslohanterade strategier (Holm 2012) och 

de negativa strategierna, benämnda känsloundvikande strategier (Brennan, Holland, Schutte 

& Moos 2012). 

 

Känslohanterande strategier: De positiva strategierna fokuserar på känslohanterande 

strategier, där individen känslomässigt väljer att samla sina tankar och strukturera ett eller 

flera problem tankemässigt (Aldwin 2011, 22-23). Känslohanterande strategier handlar om att 

individen blir medveten om och förstår sina känslor. Det handlar även om erkännande av 

känslor som att exempelvis vara arg, förtvivlad eller må dåligt och att kunna strukturera dessa 

känslor istället för att undvika dem (Holm 2012, 96, 104-106). Det kan också handla om 
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beteendemässiga strategier så som att hantera stress genom exempelvis meditation eller fysisk 

aktivitet (Lazarus & Folkman 1984, 150-151). 

 

Känsloundvikande strategier: Känsloundvikande strategier fokuserar på att fly undan, 

distansera sig till stressen eller rikta sin uppmärksamhet mot något annat (Lazarus & Folkman 

1984, 150-151). Känsloundvikande strategier kan även handla om att undvika tankar eller att 

undvika att prata om ett problem. Det kan även handla om att acceptera och ge upp på grund 

av det stressande problemet (Brennan et al. 2012). 

 

En annan form av känslofokuserad coping är att den stressande faktorn omtolkas, exempelvis 

att individen negligerar betydelsen av att ha mycket att göra på jobbet och tolkar situationen 

som att det är gott om tid. Att söka substitut för att undvika stress är även ett exempel på 

känsloundvikande strategi (Brennan et al. 2012). Ett substitut kan vara att bruka alkohol 

(Lazarus & Folkman 1984, 150-151). 

 

4.2.2 Lösningsfokuserad coping 
 

Lösningsfokuserad coping syftar till att minska stress genom att inringa problemet, hitta 

alternativa lösningar och väga in dem i förhållande till uppoffringar, välja lösning samt 

handla. Lösningsfokuserad coping kan riktas mot omgivningen i form av att motverka 

miljömässig stress och utnyttja sina resurser till att lösa problemet. Lösningsfokuserade 

strategier kan även riktas inåt och då exempelvis praktiskt förändra individens förutsättningar, 

motivation och färdigheter till att lösa det stressande problemet (Lazarus & Folkman 1984, 

152). 

 

I förhållande till känslomässiga strategier finns det inte många typer av lösningsfokuserade 

teorier. Däremot så skiljer sig troligtvis lösningsfokuserade strategier sig åt i förhållande till 

olika yrkesgrupper och dessa yrkens särarter (Lazarus & Folkman 1984, 153). 

 

4.2.3 Socialt stöd 
 

Sociala miljöer är inte enbart stressframkallande, de utgör även vitala resurser i vilka 

individen interagerar för att motverka stress och ohälsa (Lazarus & Folkman 1984, 243). 
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Socialt stöd definieras som resurser tillhandahållna av andra människor, utifrån sociala eller 

relationella aspekter. Socialt stöd kan fungera som en användbar copingstrategi att bemästra 

stress, då vi kan vända oss till en annan individ för stöd eller råd om hur en situation kan  

lösas. Socialt stöd kan även ses som en skyddsfaktor vid hård psykisk påfrestning (Währborg 

2009, 98-99, Heaney & Israel 2002, 185-191). 

 

Flera olika typer av socialt stöd går att urskilja i olika studier. Lazarus och Folkman tar upp 

följande funktoner av socialt stöd. Emotionellt stöd, att exempelvis kunna stöttas eller stödja 

sig mot en hjälpande person. Konkret stöd, genom att exempelvis utföra tjänster för en som är 

sjuk, eller sköta en persons arbete. Informellt stöd, handlar om att informera en person om råd 

och ge feedback (Lazarus & Folkman 1984). 

 

4.3 Sammanfattning  
 

Syftet med användningen av Lazarus och Folkmans (1984) teori om stress och stresshantering 

är att skapa en djupare förståelse för hur socialarbetare upplever och hanterar stress i sitt 

arbete. Att förstå stress ur ett teoretiskt perspektiv, gör det lättare att förstå hur stress 

uppkommer och påverkar socialarbetare och deras arbete med klienterna. Copingteorin utgör i 

sin tur ett betydelsefullt analysverktyg för att skapa en djupare förståelse för vilka strategier 

socialarbetare använder för att hantera stress i arbetet.  

 

I nästkommande kapitel berörs studiens resultat och analysdel. 
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5. Resultat och analys 
 
I detta avsnitt skildras de intervjuer som genomförts i relation till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Intervjurespondenterna utgörs av åtta socialarbetare verksamma i olika 

kommuner i Kronobergs län.  

 
Intervjurespondenter Yrke Kön 

Alva Handläggare – LSS psykiatri Kvinna 

Elin Handläggare – LSS psykiatri Kvinna 

Sara Behandlare – Missbruk Kvinna 

Alf Handläggare – Barn och familj Man 

Nils Handläggare – Äldreomsorg Man 

Max Handläggare – Barn och familj Man 

Bengt Samordnare – Missbruk psykiatri  Man 

Ola Behandlare – Barn och familj Man 

 

Samtliga åtta intervjurespondenter har fått sina namn fingerade med hänsyn till deras 

identitet. 

 

För att ge svar på de frågeställningar och syfte som ställs i uppsatsen, kategoriseras 

intervjusvaren in i nedanstående teman:  

 

• Socialarbetarnas upplevelse av stress 

- I denna del analyseras socialarbetarnas egna upplevelser av stress i arbetet.  

- Analysen fokuserar på socialarbetarnas upplevelser av negativ stress. Den berör 

också de positiva upplevelserna av stress i underrubriken ” de positiva aspekterna 

av stress i arbetet”, kapitel 5.1.1. 

• Stress i relation till klienterna 

- Här analyseras hur socialarbetarnas stress påverkar arbetet med klienterna. 

• Strategier mot stress i arbetet 

- Denna del av resultatet analyserar vilka strategier socialarbetarna använder för att 

hantera stress i arbetet. 
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5.1 Upplevelse av stress i arbetet 
 

I intervjuresultatet framkommer det att socialarbetarna anser att stress är vanligt 

förekommande på arbetet. Däremot skiljer sig upplevelsen av stress, samt i vilken 

utsträckning respondenterna upplever att stress förekommer i arbetet. Ungefär hälften av 

socialarbetarna berättar att de ofta känner sig stressade och att stress är vanligt förekommande 

på arbetsplatsen. Resterande berättar att stress är vanligt på arbetsplatsen hos arbetskamrater, 

men anser inte att de själva sig upplever sig stressade särskilt ofta. 

 

Socialarbetarna Nils, Ola och Sara förklarar att det är vanligt att de upplever sig stressade på 

arbetet. Sara känner ofta att hon är stressad på arbetet. Även Ola och Nils förklarar att det är 

vanligt förekommande under en arbetsvecka att ha några stressiga arbetsdagar. Sara och Ola 

anser även att när de är stressade, påverkar det dem i rollen som socialarbetare. 
 

Alltså någon gång per vecka känner man ju alltid någon form av stress. Just det här halvåret som jag har 

varit här har det inte varit så långa perioder som jag känt mig stressad. (Ola).  

 

Elin, Alva, Max, Bengt och Alfs uppfattningar om stress skiljer sig åt från de andras 

upplevelser av stress. De beskriver att stress är vanligt förekommande hos deras medarbetare 

på arbetsplatsen, men att de personligen inte upplever negativ stress i arbetet så ofta. 

 

I likhet med Lazarus och Folkmans (1984) teori om stress kännetecknas stress av 

intervjurespondenterna som att inte ha tillräckligt med resurser till att bemästra sin 

arbetssituation. Lazarus och Folkman (1984) tar upp resurser som bland annat kompetens och 

tid. I likhet med teorin upplever intervjurespondenterna att brist på dessa resurser skapar 

stress. Det är när det blir för många ärenden och arbetsuppgifter att utföra och tiden är för 

knapp som arbetet upplevs stressande.  

 
Stress för mig är att ha väldigt mycket att göra på väldigt kort tid. Att jag inte riktigt känner hur jag ska 

hinna med allting som måste hinnas med. Saker måste in, de måste fixas snabbt till förvaltningsrätten, 

alltså ansökan skall in dit. Sen ska ordföraren skriva under ansökan. Man ska hitta en plats för den här 

ungdomen och så måste du praktiskt kunna få dit ungdomen. Oftast vill de ju inte och då måste du lösa 

det på något vänster (Max). 

 

Socialarbetarna Nils, Sara, Alva och Elin förklarar att även komplexiteten i ärenden utgör 

stress i arbetet. De berättar att när vissa klientärenden eller administrativa uppgifter är 
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komplicerade blir socialarbetarna stressade, vilket gör att de känner sig maktlösa och tappar 

kontrollen i rollen som socialarbetare. Konsekvenserna av stressen som arbetsbelastningen 

och tidbristen för med sig utgör i sin tur känslor av oro, otillräcklighet och ett starkt tvivel på 

sig själv i sin roll som socialarbetare, vilket resulterar i ett sämre välbefinnande. Alf nämner 

att han kan må psykiskt dåligt av att vara stressad. 

 
Stress för mig är när jag har så mycket så att jag tappar greppet. Att jag inte kan hantera det. Då är det 

stress. När man börjar få ont i huvudet och springer runt utan att veta vad man ska göra. Då är det stress 

(Alf). 
 

Socialarbetaren Ola förklarar att stressen inte alltid behöver vara ’här och nu’, utan att det kan 

handla om en stress i väntan på att det blir för mycket att göra i arbetet framöver.  
 

Stress kan ju också vara att man haft väldigt lite att göra och att man oroar sig för hur man ska få till det 

som komma skall (Ola). 

 
Vidare förklarar Ola att det kan handla om möten med klienter som blir inställda, vilket får 

Ola att känna press över att inte hinna genomföra möten med klienterna. Detta kan appliceras 

på Lazarus och Folkmans (1984) teori om stress i den bemärkelse att stressen som uppstår hos 

Ola inte bara behöver innebära att resurserna överskrids i arbetet just nu. Stressen kan handla 

en oro i väntan på att resurserna kan komma att överskridas. 

 
5.1.1 Positiva aspekter av stress i arbetslivet 
 

Några av intervjurespondenterna poängterar att stress i arbetslivet inte enbart behöver vara 

negativ, utan även kan vara positiv. Att ha mycket att göra på arbetsplatsen kan bidra till en 

känsla av att vara behövd. Stress under korta perioder kan ses som positiv, men under långa 

perioder kan den utgöra negativa konsekvenser som dåligt välbefinnande. Socialarbetarna 

Sara, Nils, Elin, Bengt, Alva och Max berättar att lagom stress i arbetet kan vara bra för att få 

saker och ting gjorda. Att stress ibland kan vara en drivande kraft bakom ett effektivt arbete.  

 
Det finns ju positiv stress och den är ju bra. Man känner nu fasen måste jag ta tag i det här. Det kan vara 

bra och man kan knäcka mycket idéer (Sara). 

 

Samtidigt tycker jag det är tråkigt om det inte händer så mycket. Jag vill ändå ha lite tempo och känna lite 

stress ibland. Man pressar sig själv och presterar lite mer, vilket också kan vara kul (Alva).  
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Resultatet från intervjurespondenterna kan relateras till Levi (2000) som förklarar att 

stresspåfrestningar under kortare perioder kan utgöra positiva konsekvenser för att kunna 

prestera bättre på arbetet. Intervjuresultatet kan ställas i relation till Lazarus och Folkmans 

(1984) teori om stress, där stress uppkommer när en eller flera situationer överstiger 

individens resurser. I koppling till teorin utgör denna del av intervjuresultatet en kontrast till 

teorin. När arbetssituationer överstiger socialarbetarnas resurser under kortare perioder, utgör 

detta inte alltid negativa konsekvenser, utan kan resultera i något positivt. Att i lagom 

omfattning uppleva tidsbrist och att ha mycket att göra kan hos socialarbetarna resultera i ett 

mer positivt och effektivt arbete, enligt respondenterna. 

 

Sammanfattningsvis upplever samtliga socialarbetare att stress är vanligt förekommande på 

deras arbetsplatser och att denna stress är en konsekvens av att deras resurser räcker till för att 

hantera sin arbetssituation. Några av socialarbetarna upplever sig stressade ofta medan de 

andra upplever stress mer sällan. Stressen som uppkommer utgör främst negativa 

konsekvenser, men kan till viss mån vara positiv när stressen är kortvarig, då de blir mer 

effektiva i sitt arbete. 

 
5.2 Stress i relation till klienterna 
 
Socialarbetarnas upplevelser av hur stress påverkar arbetet med klienterna visar både likheter 

och skillnader i intervjuerna. De flesta av socialarbetarna upplever att stress i arbetet påverkar 

negativt i arbetet med klienterna, medan tre av socialarbetarna inte tror att deras stress 

påverkar i mötet med klienten. 

 

Socialarbetarna Max, Sara, Ola, Elin och Alf upplever att stress kan påverka arbetet med 

klienterna på olika sätt. Max berättar att under stressiga dagar är det svårt att känna sig 

närvarande, vilket kan gå ut över arbetet med klienterna i den bemärkelse att beslutstagandet 

kan bli lidande då tiden inte finns till för att överväga och fundera över det bästa beslutet eller 

ge klienten det bästa bemötandet. Alf upplever att stress i arbetet kan gå ut över klienterna när 

det handlar om svåra fall eller när andra omständigheter så som lagar och direktiv spelar in. 

Socialarbetaren kan komma påverka klienten beroende på bemötandet. Sara och Elin berättar 

att det är lätt att tappa kontrollen över arbetet och den röda tråden i samtal med klienter när 

det blir för stressigt. Även Ola betonar att den röda tråden och kontrollen försvinner i 

kontakten med klienterna, vilket kan gå ut över klienterna, eftersom det inte alltid finns tid till 
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att reflektera över det man har pratat om. När arbetet överskrider socialarbetarnas resurser, 

uppkommer stress och beslutsfattande och klientkontakt blir lidande. Detta ger negativa 

konsekvenser för klienterna och påverkar dem negativt. 

 
Det som skulle kunna bli lidande är ju att man inte gör så bra ifrån sig på samtalen som man skulle kunna 

göra. Sen är det klart att när man har jättemycket att göra kanske man inte har den tiden för familjerna 

utan man skyndar vidare till nästa i stället för att hinna reflektera kring det man har pratat om och hinna 

förbereda sig. Så klart under perioden när det är mycket kan det ju vara att de blir lidande av den 

anledningen (Ola). 

 

Konsekvensen kan ju vara allvarlig om man går in i det här stresstänket. Att man inte ser de här riskerna 

som finns. Det kan ju vara ett barn som far illa och man märker inte av det för att man är inne i något 

annat (Alf). 

 

Intervjuresultatet styrker Lazarus och Folkmans (1984) stressteori, att stress uppstår när en 

eller flera situationer överskrider socialarbetarens resurser i arbetet. I koppling till det 

teoretiska resonemanget går det att urskilja att stress i arbetet som en konsekvens av att 

arbetet överskrider socialarbetarnas resurser, har en tydlig inverkan i deras arbete. Rollen som 

socialarbetare kan enligt socialarbetarna få allvarliga konsekvenser för klienterna om arbetet 

de utför inte utförs korrekt eller om deras bemötande brister. Det kan enligt socialarbetarna 

exempelvis handla om att barn far illa på grund av dåligt fattade beslut eller bristande 

bemötande. 

 

Intervjuresultatet skiljer sig åt mellan tre av respondenterna. Socialarbetarna Bengt, Alva och 

Nils upplever inte att stress i arbetet påverkar arbetet med klienterna speciellt mycket. De 

påpekar båda att den professionella rollen som socialarbetare ofta handlar om att kunna stänga 

ute stressen i arbetet, vilket till viss del står emot ovanstående resultat. I relation till Lazarus 

och Folkmans (1984) teori om stress, anser socialarbetarna i intervjuerna att stress är något 

som enbart påverkar socialarbetaren och inte arbetet med klienterna.  

 
Jag är här och nu i det här mötet med den här personen. Under den här timmen som jag träffar den här 

personen kan jag ändå inte göra något annat. Då är det den jag fokuserar på (Alva). 

 

Förhoppningsvis inte. Däremot så tänker jag och de säger vi ofta till varandra, till exempel när det gäller 

hembesök eller vårdplaneringar så försöker vi sätta ett maximalt antal besök per dag. De måste vara så att 

vi måste uppfattas lika professionella vid första mötet som vid sista mötet (Nils). 
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Vidare förklarar Nils att risken är att både bemötandet och arbetet för klienterna blir dåligt om 

man är stressad, men att detta är något som han tror inte förekommer speciellt ofta i arbetet. 

 

Sammanfattningsvis visar intervjuresultatet att de flesta av socialarbetarna upplever att stress i 

arbetet påverkar klienterna i både bemötandet och beslutsfattandet, vilket ger negativa 

konsekvenser för klienterna. Intervjuerna skiljer sig till viss del åt i den bemärkelsen att några 

av socialarbetarna upplever att den egna stressen inte har speciellt stor påverkan på klienterna. 

De berättar att de klarar av att stänga ute sin personliga stress i sitt arbete med klienterna.  

 

5.3 Strategier mot stress i arbetet 
 

I samtliga intervjuer med de åtta socialarbetarna framgår vikten av goda strategier mot stress 

för att må bra i sitt arbete och utföra ett gott arbete för klienterna de arbetar med. I relation till 

syfte, frågeställningar och teorier delar vi in strategierna för att hantera stress i arbetet i 

följande kategorier samt underkategorier:  

 

• Socialt stöd 

- I denna del av analysen används copingstrategin socialt stöd, för att förstå hur 

socialarbetare hanterar stress i arbetet. Socialt stöd delas upp i nedanstående 

kategorier och redogörs i kapitel 5.3.1. 

1. Emotionellt stöd.  

2. Konkret stöd. 

3. Informellt stöd. 

• Lösningsfokuserade strategier 

- Här analyseras resultatet genom att titta på vilka lösningsfokuserade strategier som 

socialarbetarna använder för att hantera sin stress. Detta framgår i kapitel 5.3.2. 

• Känslofokuserade strategier 

- I denna del analyseras förekomsten av känslofokuserad coping under två olika 

strategier, i kapitel 5.3.3. 

1. Känslohanterande strategier. 

2. Känsloundvikande strategier. 
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I följande avsnitt redovisas det empiriska materialet från intervjuerna med de åtta 

socialarbetarna och deras användning av strategier för att hantera stress i arbetet.  

 
5.3.1 Socialt stöd 
 

I intervjuerna med socialarbetarna framgår vikten av socialt stöd i likhet med Lazarus och 

Folkmans (1984) copingstrategi om socialt stöd. Enligt intervjuresultatet och copingteorin 

utgör socialt stöd en betydelsefull strategi för att hantera stress i arbetet. Samtliga 

socialarbetare beskriver det sociala stödet från kolleger och chefer/ledning som det viktigaste 

redskapet för att hantera stress och må bra psykiskt och fysiskt i arbetet. Nedan redovisas 

socialarbetarnas tankar om socialt stöd som strategi mot stress i förhållande till tre olika 

strategier av socialt stöd: Konkret stöd, emotionellt stöd och Informellt stöd. 

 

Det sociala stödet från kolleger beskrivs av samtliga intervjurespondenter vara den mest 

betydelsefulla strategin för att hantera stress i arbetet.  

 

Socialarbetarna Bengt, Sara och Alf lyfter fram att arbetsgruppen och kollegerna utgör en 

betydelsefull resurs när stressen i arbetet bli för påtaglig. Bengt förklarar vikten av att 

arbetskamraterna är uppmärksamma och hjälper till när någon har för mycket att göra 

samtidigt som Sara och Alf förklarar att kolleger kan tillhandahålla sina tjänster och hjälpa till 

med olika möten eller uppgifter. Socialarbetarnas resonemang kan ställas i relation till 

Lazarus och Folkmans (1984) teori om coping som konkret stöd, vilket handlar om att få 

konkret hjälp eller avlastning i ärenden eller arbetsuppgifter. Det konkreta stödet i 

intervjuerna, utgör en betydelsefull resurs för att motverka stress i arbetet, genom att en 

kollega utför tjänster eller uppgifter åt den som är stressad. 
 

Vi är väldigt öppna mot varandra och har väldigt högt i tak. Vi kan väl i princip säga vad vi vill till 

varandra. Och vi gör det också. Man kan prata om allting och framförallt ta upp om någon mår dåligt och 

ta upp det direkt på morgonmötet. När vi upptäcker att det är någon som jobbar mycket så brukar vi oftast 

ta upp den här biten. Hur ser din arbetssituation ut? Vad kan vi hjälpa dig med? Så att ibland kan vi byta 

lite när det ligger lite mer arbetsbörda på någon kollega (Bengt). 

 

När det tillexempel hänt en grej och det är mycket små praktiska grejer som ska göras. Att dem är där och 

hjälper mig gör att jag kan ta det här mötet när någon blivit misshandlad. Då slipper jag tänka på 1000 

andra saker (Alf). 
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I likhet med Lazarus och Folkmans (1984) teori om coping som emotionellt stöd, att få 

känslomässig stöttning i stressande situationer kan vi se likheter i intervjuresultatet. 

Socialarbetarna Bengt, Max, Nils och Ola förklarar att det är viktigt att vara öppna mot 

varandra. Öppenheten och att kunna prata om vad som helst, är en viktig del i arbetet när man 

mår dåligt. Max och Bengt berättar att det är mycket betydelsefullt att kollegerna både 

upptäcker när en arbetskamrat mår dåligt och hjälper till att stötta varandra när stress är 

närvarande på arbetet. Även Nils berättar att det minskar stressen i arbetet att ha 

arbetskamraterna nära sig för att få stöttning. 
 

Det är lite ett vaccin mot stress i detta jobb, att man har kolleger runt dig. Så som vi sitter samlade här är, 

riktigt bra. Är det någonting som dyker upp och som vi behöver stöd och stöttning med, så kan du alltid 

nå en kollega i huset… Jag kan tänka mig att det är en faktor som kan minska stressen något (Nils). 

 

Även Ola belyser betydelsen av att kunna prata av sig om saker och få stöttning av 

arbetskamrater om det som är stressigt på jobbet. Vidare säger Ola att denna form av socialt 

stöd är något han känner att han ofta använder för att få känslomässig avlastning i arbetet. Att 

Ola har behov av att få stöd av kollegor när arbetsbelastningen är hög stöder Lazarus och 

Folkmans (1984) teori om coping som emotionellt stöd. För Ola är det viktigt att bli stöttad i 

arbetet när han är mitt uppe i svåra ärenden som får honom att må dåligt. 
 

Ovan framgår det att socialarbetarna använder socialt stöd i form av konkret och emotionellt 

stöd. Några av socialarbetarna berättar även om informellt stöd, att få feedback och råd i 

arbetet är till hjälp för att hantera stress i arbetet. Alva beskriver vikten av informellt stöd från 

kolleger och att kunna få prata av sig om ärenden och få råd i klientärenden när stressnivån är 

hög. Även Elin lyfter upp arbetsgruppen och kollegerna som en betydelsefull faktor när det är 

stressigt på arbetet. I relation till Lazarus och Folkmans (1984) teori om coping som 

informellt stöd, i form av feedback och råd, finner socialarbetarna att detta stöd utgör en 

väsentlig resurs när det är stressigt på arbetet. Att få feedback och råd utgör en betydelsefull 

resurs för att minska stressen i arbetet, speciellt när socialarbetarna har många eller svåra 

ärenden och tiden är knapp.  
 

Ja man har ju alltid möjligheten att få prata av sig hos någon och det kan ju göra rätt mycket. Ibland 

räcker det att bara få bubbla av sig lite, eller få bolla med någon och få lite struktur och rätsida på det. 

(Alva). 
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Alla är ju stressade här, vi har ju varandra som bollplank om det är något. Kommer man från ett jobbigt 

besök så vill man ju prata just nu. Då hoppas man ju att kollegan sitter inne och man frågar: Har du någon 

minut? (Elin).  

 

Det sociala stödet från chefer och ledning är något som genomsyras i intervjuerna med 

socialarbetarna som en viktig faktor till att må bra psykiskt och vara fri från stress i arbetet. I 

jämförelse med stödet från kolleger berättar respondenterna att de efterfrågar socialt stöd från 

chefer/ledning i andra situationer. Det skiljer sig även åt i den bemärkelsen att de efterfrågar 

konkret och informellt stöd, medan de inte vill ha emotionellt stöd från chefer.  

 

I relation till Lazarus och Folkmans (1984) teori om socialt stöd, efterfrågar socialarbetarna 

konkret stöd av cheferna i form av avlastning. Nils berättar om betydelsen av att ha en bra 

chef som har insikt i socialarbetarnas dagliga arbete och som kan hjälpa till och ger stöd när 

det är stressigt på arbetet. 

 
Det har oerhört stor betydelse för vad man har för chef och hur ledningen ser ut och hur man ser på arbete 

från högre chefer och förvaltningschef, att man har en förståelse för vad handläggning innebär, med 

myndighetsutövning och så. Jag har en bra chef i dagsläget, som jag kan ringa under dagen när som och 

att hon är tillgänglig och att man praktiskt kan få stöd (Nils). 

 

Alva och Max belyser även vikten av att kunna bolla idéer med sin chef, vilket de också 

förklarar att de brukar göra när det är stressigt på jobbet. Sara berättar också att det är viktigt 

att kunna prata med sin chef på platsträffar och att han är medveten om hur arbetssituationen 

ser ut. Sara förklarar även vikten av att få positiv feedback när hon gör ett bra jobb, då det är 

mycket stress i arbetet. I relation till Lazarus och Folkmans (1984) teori om socialt stöd 

berättar de om vikten av informellt stöd, så som feedback och råd i arbetet.  
 

Några av socialarbetarna förklarar att cheferna utgör ett viktigt stöd för dem själva, men att de 

inte ber cheferna om stöd gällande allt i arbetet. Alf förklarar att han inte pratar om allt med 

chefer, utan det har man kollegerna till för. Även Elin förklarar att hon mestadels brukar gå 

till sina kolleger när hon behöver stöd eftersom de har mer förståelse för varandras arbete 

eftersom de är kolleger. Cheferna går hon bara till när något är extra jobbigt, som när en 

klient blir hotfull. 
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Man pratar inte med chefer om allt. Det går ju inte, då får de alldeles för mycket. Jag går till chefen oftast 

när jag har kommit fram till något men behöver lite mer stöd i det. Tillexempel: ”Ska jag göra en 

placering? Går det bra om jag gör en placering? (Alf). 

 

Det sociala stödet från arbetskamrater och chefer/ledning utgör i intervjuerna med 

socialarbetarna en väsentlig betydelse för att må bra i arbetet. Respondenterna förklarar att 

arbetskamraterna utgör det huvudsakliga sociala stödet mot stress i arbetet och att de då 

eftersöker ett brett omfång av stöd så som, konkret stöd, emotionellt stöd och informellt stöd. 

Stödet från chefer utgör också en viktig del i arbetet, även om socialarbetarna eftersträvar en 

annan typ av stöd av mer konkret och informell karaktär. Stödet från chefer efterfrågas också i 

större utsträckning vid akuta och allvarliga situationer.   

 

5.3.2 Egna Strategier 
 

Lösningsfokuserade strategier 
 
I likhet med Lazarus och Folkmans (1984) teori om lösningsfokuserade copingstrategier visar 

intervjuresultatet med socialarbetarna på en användning av dessa för att hantera stress i 

arbetet. I följande del redovisas socialarbetarnas användning av lösningsfokuserade strategier 

mot stress i arbetet. 

 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) handlar lösningsfokuserade strategier om att individen 

väljer att inringa ett problem eller en stressande arbetsuppgift och hittar lösningar till 

problemet och den stress som uppstår. Socialarbetarna Alva, Max, Nils och Elin använder sig 

av lösningsfokuserade strategier i den mån att de strukturerar och att tar tag i arbetet istället 

för att skjuta upp arbetsuppgifter. Alva förklarar att hon brukar skriva kom-ihåg listor och 

punkta upp på papper vad det är som behöver göras när det blir för mycket att göra i arbetet. 

Max försöker att ta sig tiden att strukturera och prioritera olika ärenden rent praktiskt för att 

undvika att arbetet blir stressande. Vidare förklarar Max, att det vid akuta ärenden, visar på 

tydliga positiva effekter om arbetet är tydligt strukturerat. Elin är också noga med att 

strukturera sin arbetsdag genom att hon gör en fördelning mellan administrativt och 

klientbaserat arbete på de tider hon bestämt. Nils belyser även vikten av att aldrig skjuta upp 

sina ärenden utan att få dem gjorda så fort som möjligt.  

 
Nä, tvärt om. Man vill ha de gjorda så fort som möjligt. Det lönar sig aldrig att skjuta upp ärenden (Nils).  
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Jag brukar försöka skriva kom-ihåg listor så att det inte bara snurrar i hjärnan. Jag punktar ner vad det är 

jag ska göra och stryker när det är färdigt. Det är också skönt när man får stryka de punkterna (Alva). 

 

Samtliga socialarbetare säger även att de använder övertidsarbete som en strategi för att 

hantera sin stress och för att hinna med arbetet med klienterna. Relaterat till Lazarus och 

Folkmans (1984) lösningsfokuserade strategier fungerar övertidsarbete som ett sätt att inringa 

och ta tag i arbetsuppgifter som anses stressande då den ordinarie arbetstiden inte räcker till. 

Övertidsarbete är enligt socialarbetarna att föredra för att hinna med om det varit en stressig 

dag 
 

Det kan vara att man har ett relativt sent möte eller man tror att man kommer hinna hem under ordinarie 

tid. Sen drar det ut på tiden. Eller det kan också vara ett akutärende som man måste lösa. Personligen är 

jag ju sådan att jag går helst inte hem innan det här akuta ärendet är löst, eller att det är så pass löst att jag 

kan fortsätta med det nästa dag (Max). 

 

Sammanfattningsvis framgår vikten av att konkret lösa stressande arbetssituationer, genom att 

exempelvis inringa ett stressande problem och strukturera samt hitta lösningar i arbetet mot 

stressen. Användandet av övertidsarbete som strategi mot stress i arbetet, utgör även en 

användbar lösningsinriktad strategi. 

 
Känslofokuserade strategier 
 

I intervjuerna med socialarbetarna framgår vikten av olika känslofokuserade strategier för att 

hantera stress i arbetet. Nedan redovisas dessa strategier i en uppdelning av känslohanterande 

och känsloundvikande strategier. 

 

Vad gällande känslofokuserade copingstrategier för att hantera stress i arbetet, visade 

intervjuresultatet likheter men också vissa skillnader mellan respondenterna. De flesta av 

socialarbetarna använde i större utsträckning känslohanterande strategier, medan några av 

socialarbetarna även berättade att känsloundvikande strategier förekom på deras arbetsplatser. 

 

I likhet med Holms (2012) känslohanterande strategier, som fokuserar på att individen samlar 

sina tankar och strukturerar stressande problem känslomässigt, berättar socialarbetarna Nils, 

Alf och Elin om betydelsen av känslohanterande strategier. De uttrycker alla fyra hur viktigt 
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det är att använda sina tankar och känslor för att motverka stress i arbetet. Nils förklarar 

vikten av att mentalt strukturera upp sin arbetsdag. Alf förklarar också att han tankemässigt 

brukar strukturera upp sin vardag.  

 
Jag tycker det är viktigt att ha någon form av strategi, att man delar in de ärendena man har under dagen 

och under veckan och lägger dem i olika fack mentalt. Lite prioriteringar och även vara observant på att 

de här prioriteringarna är prioriteringar idag. Imorgon kanske jag måste prioritera om (Nils). 

 

Socialarbetaren Elin berättar i likhet med Holm (2012) hur hon brukar hantera sina känslor 

och samla sina känslomässiga tankar inför svåra möten eller en arbetsvecka hon vet kommer 

bli stressig. När det är stressigt i arbetet brukar hon mentalt gå in i rollen som socialarbetare 

och kan på så vis skilja mellan rollen som privatperson och yrkesperson. 
 

Ibland säger jag till min kollega att ”Nu tar jag på mig min rustning” Det är lite så här att många samtal 

man får, speciellt i psykiatrin, då lägger de gärna över ångesten på mig. Då måste jag ta på mig en 

rustning eftersom de kan krypa mig in på skinnet. Det kan vara stressande (Elin). 

 

Socialarbetarna Elin och Sara berättar om hur fysisk träning kan vara användbart för att 

hantera den känslomässiga stressen i arbetet. Detta kan sättas i relation till Lazarus och 

Folkman (1984) som beskriver fysisk aktivitet för att motverka känslomässig stress. Elin 

brukar använda yoga som fysisk träning för att slappna av mot stressen i arbetet. Till en 

början var hon skeptisk men det visade sig snabbt att det fick henne att må bättre. Även Sara 

berättar att hon tidigare brukade använda yoga för att motverka stressen i arbetet. Sara 

förklarar att stressen helt försvinner när hon gör yoga, men att hon inte gjort det på länge. 

Däremot önskar hon att hon fortfarande utövade yoga just för att bli mer avslappnad och 

känna mindre stress. 

 
Jag gick på yoga och det var jätteskönt. Det är jättekonstigt, när man blir stressad raderar man bort det på 

något sätt. Jag gör inte det nu. Jag önskar att jag hade använt mig av det mycket mer (Sara). 
 

Socialarbetarna berättar att de brukar lyssna på musik när de haft en stressig arbetsdag, vilket 

i likhet med Holms (2012) hanterande strategier, fungerar som en metod för att samla sina 

tankar och slappna av från stress. Socialarbetarna Bengt och Max förklarar att de brukar 

lyssna på musik för att slappna av eller minska stressen i arbetet. Bengt förklarar att han 

brukar lyssna på musik en stund på arbetet när han vill slappna av från en stressig dag på 
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arbetet innan han går hem. Även Max förklarar att han brukar ta och gå ut och gå en stund 

med musik i öronen för att slappna av från stressen i arbetet. De båda förklarar att det 

fungerar lite som självterapi och att det har en lugnande effekt att lyssna på musik när det är 

stressigt i arbetet. 

 
Jag kan lyssna på lite musik, framförallt innan jag går hem. Nu gör jag det inte så mycket men ett tag 

gjorde jag det. Jag satte mig de sista 20 minuterna innan jag åkte hem och bara lyssnade på avslappnande 

musik (Bengt). 

 

Det fungerar litegrann som en form av egen terapi och tralla med lite själv i musiken. Det har en lugnande 

effekt. Jag har även igång lite musik på arbetstid när jag skriver (Max). 

 

Socialarbetarna delade under intervjuerna med sig av tankar kring mindre positiva former av 

stresshantering i arbetet.  

 

Socialarbetarna Ola, Alva och Sara förklarar att det händer att de skjuter upp arbetsuppgifter 

när det varit stressigt i arbetet. Ola berättar att det inte tillhör ovanligheterna att han skjuter 

upp jobbiga ärenden när han blir stressad i arbetet. I själva verket upplever Ola att det är 

negativt att han hanterar arbetet på detta sätt men han inte riktigt kan förklara varför, utan tror 

att det kommer att fortsätta så eftersom han är sån som person. Alva berättar att det händer att 

man skjuter jobbiga arbetsuppgifter framför sig och att dessa till slut kan bli stressande. Sara 

förklarar att det lätt blir så att hon skjuter upp jobbiga ärenden, det kan vara över lunch eller 

under veckan. Hon förklarar vidare att det är ett sett att hantera sin arbetssituation även om det 

inte alltid är så positivt. 

 
Sen kan det ju vara så om jag har väldigt mycket att göra att det blir så att jag får svårt att ta tag i det, då 

skjuter jag lite på det istället för att ta tag i det. Jag vet inte riktigt varför. För att minska den stressen 

lägger man det på hög för att man inte vet var man ska börja. Det vet jag att jag gjort (Ola).  

 

Det kan man säkert göra. Att man skjuter det lite framför sig så. Det kan nog vara jobbiga arbetsuppgifter 

som på grund av att de är jobbiga blir stressande. På fredagar brukar jag försöka ta det som känns jobbigt 

så man inte har det inför helgen. För när jag tar helg vill inte jag grunna på sådana saker. Men det kan 

hända att man skjuter det i början av veckan. Det kan ibland poppa upp olika grejer när man går hemma 

(Alva). 
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De andra socialarbetarna Max, Bengt, Nils och Elin brukar inte skjuta upp arbetsuppgifter på 

grund av att det varit stressigt i arbetet. 

 

Vad gällande användandet av alkohol för att hantera stress, berättar samtliga socialarbetare att 

det mycket väl skulle kunna förekomma som strategi för att hantera stress i arbetet. Däremot 

är de säkra på att det inte förekommer på deras arbetsplatser och att inga av dem själva någon 

gång brukat alkohol för att motverka stress i arbetet. Samtidigt kan de inte svara på hur det ser 

ut i privatlivet. 

 
Det tror jag säkert att det kan förekomma. Jag själv har inte gjort det och jag tror inte att jag kommer att 

göra det heller. Men det finns säkert dem som, när de kommer hem, tar ett glas vin eller whiskey eller 

grogg för att lugna ner sig (Max). 

 

Nej faktiskt inte, men faktiskt kan jag tänka mig att det är sånt som yrke eller arbete som det skulle kunna 

förekomma. Men jag tror däremot också att det skulle märkas väldigt väl eftersom vi arbetar så nära med 

varandra. Frånvaron märks också så tidigt och man skulle märka om någon inte dyker upp mån måndagar 

eller att man gått hem tidigt på fredagar (Nils). 

 

Socialarbetarna Elin och Sara förklarar att det kan förekomma irritation och ilska på arbetet 

och att de ibland kan känna sig frånvarande eller ha svårt att bli kontaktbara. Elin förklarar att 

toleransnivån kan bli lägre och irritation kan förekomma när arbetskamraterna är stressade, 

även om det inte tillhör vanligheterna. Sara förklarar även att hon kan känna att hon blir sur 

ibland när hon är stressad, men att hon försöker att inte ta med denna stress hem till sin 

sambo. 
 

Man kan ha mindre tolerans på jobbet, blir lättare irriterad. Det är ju viktigt tjänstemän i mellan att man 

har en förståelse för varandra, men säkert kan det bli missförstånd och att man blir irriterad (Elin). 

 

I intervjuerna med Alva och Ola framgår det att det är lätt att skärmar av och stänga in sig 

själv i sina egna tankar när stress är närvarande. Ola förklarar att han kan stänga in sig själv i 

sina tankar och känna att han blir helt blockerad från omvärlden när han är stressad och det är 

för mycket med arbetet. Alva förklarar att hon kan märka på sig själv och kolleger att de 

brukar stänga in sig på sina kontor och inte vara socialt kontaktbara under perioder när det är 

mycket på arbetet. 
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Jag tror att man kan skärma av sig själv. Det märker man ganska tydligt här. Under lugna perioder är 

dörrarna ganska öppna men under stressigare perioder blir det att man stänger sin dörr om sig och man 

sitter och all fokus behöver läggas på jobbet. Man har inte samma tid för kolleger, att finnas där för 

varandra. Och säkert att det kan bli att man snäser till lite (Alva).  
 

Intervjumaterialet kan relateras till Brennans et al. (2012) känsloundvikande copingstrategier, 

vilket förklarar stresshantering av att bland annat fly/skjuta upp problem, bli utåtagerande 

eller använda substitut för att lindra stress i form av alkohol. I intervjuresultatet med 

socialarbetarna gick det att urskilja likheter med teorin om coping och känsloundvikande 

strategier. Socialarbetarna anser att det är vanligt förekommande att både skjuta upp problem 

och fly undan stress i arbetet genom att exempelvis undvika arbetsuppgifter eller kontakt med 

kolleger. Socialarbetarna berättar även att det inte är helt omöjligt att det inom sociala yrken 

kan förekomma både alkohol och utåtageranden för att på ett negativt sätt minska frustration 

och stress i arbetet. Intervjuresultatet visar att de känsloundvikande strategierna oftast inte 

resulterar i positiva konsekvenser. Undvikande av arbetsuppgifter och att fly undan stressen i 

arbetet kan ge positiva konsekvenser kortsiktigt, men under en längre tid förklarar 

socialarbetarna att det ger negativa effekter. Brukande av alkohol och utåtagerande anses 

enbart ge negativa effekter.  
 

Sammanfattningsvis utgör de känslofokuserade strategierna i intervjuerna med socialarbetarna 

betydelsefulla resurser för att hantera stress i arbetet. Respondenterna förklarar att de 

använder sig av både känslohanterande och känsloundvikande former av känslofokuserade 

strategier. De känslohanterande strategierna är enligt respondenterna att föredra för att minska 

stressen på ett positivt sätt, medan de känsloundvikande strategierna fungerar som mindre 

positiva former av stresshantering. 

 

I nästkommande kapitel diskuteras studiens resultat och analys med koppling till tidigare 

forskning gjord på området.  
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6. Sammanfattning och diskussion  
 

I detta kapitel diskuteras de upptäckter som gjorts i arbetets resultat i förhållande till tidigare 

forskning.   

 

6.1 Upplevelse och hantering av stress i arbetet 
 
Storey och Billinghams (2001) studie visar att det är vanligt förekommande med stress på 

arbetsplatsen. I relation till studien visar intervjuresultatet att samtliga socialarbetare upplever 

att stress är vanligt på deras arbetsplatser. Däremot visar resultatet på vissa skillnader i 

upplevelsen av stress. Ungefär hälften av intervjurespondenterna säger sig uppleva stress ofta 

medan resten inte upplever sig stressade speciellt ofta. Däremot anser de att stress är vanligt 

förekommande på deras respektive arbetsplatser. Från intervjuresultatet kan det tolkas att 

stress är vanligt förekommande på socialarbetarnas arbetsplatser, men att alla inte påverkas 

lika mycket av stressen. Den intressanta aspekten i resultatet är att intervjurespondenterna 

upplever att arbetskamraterna omkring dem ofta är stressade, samtidigt som de själva 

upplever att de inte är påverkade av stressen på arbetsplatsen. En tolkning av detta är att det 

kan handla om prestige, det vill säga att man vill framstå som duktig och inte stressad. En 

annan tänkbar tolkning är att respondenterna i denna studie har goda strategier mot stress, 

jämfört med sina arbetskamrater. 

 

I Storey och Billinghams (2001) studie uppkommer stress som en konsekvens av brist på 

resurser och orimlig arbetsbelastning. I vår studie kännetecknas stress av 

intervjurespondenterna som att inte ha tillräckligt med resurser i form av kompetens eller 

tillräckligt med tid för att bemästra sin arbetssituation. Det är när arbetsbelastningen blir för 

hög i form av mängden och svårighetsgraden i olika ärenden och när det inte finns tillräckligt 

med tid för att utföra arbetet, som stress uppkommer. Resultatet överrensstämmer med 

Collings och Murrays (1996) studie, där det framkommer att stress i arbetet bland 

socialarbetare uppkommer på grund av mängden arbete och tidsbrist. Det kan även relateras 

till Gellis (2001), där det framkommer att stress uppkommer som en konsekvens av mängden 

svåra beslut i arbetet. Ingen av intervjurespondenterna tar upp att stress uppkommer på grund 

av brist på socialt stöd som resurs. Dock anser de att socialt stöd är en viktig resurs för att 

kunna hantera stress. Resultatet är inte riktigt överensstämmande, då några av socialarbetarna 

är stressade samtidigt som de inte upplever brist på socialt stöd. Möjligen vill respondenterna 
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inte kritisera sina arbetskamrater/chefer, eller så är det sociala stödet bra och utan detta stöd 

skulle socialarbetarna varit ännu mer stressade. I studien framkommer det inte heller att 

upplevelsen av stress kan kopplas till att inte känna sig delaktig i beslutsfattande samt 

konflikter med andra myndigheter, vilket tidigare forskning belyser.  

 

Enligt Storey och Billingham (2001) leder konsekvenserna av arbetsrelaterad stressen till 

sämre psykiskt och fysiskt välbefinnande. Gellis (2001) studie visar att det finns ett samband 

mellan hög stressnivå och låg kontroll över sina egna arbetsuppgifter. Resultaten från 

intervjuerna visar att stress i arbetet leder till oro och otillräcklighet. Stressens konsekvenser 

handlar även om att förlora kontrollen och att känna tvivel på sig själv i sin roll som 

socialarbetare.  

 

Intervjuresultatet i vår studie visar att socialarbetarna upplever att stressen i arbetet inte enbart 

går ut över dem själva, utan också påverkar arbetet med klienterna på ett negativt sätt, vilket 

också framgår i Storey och Billinghams (2001) studie. I relation till vårt intervjuresultat 

upplevde de flesta av socialarbetarna att stress påverkade arbetet med klienterna negativt. I 

Collings och Murrays (1996) studie gick stress i arbetet ut över klienterna i den bemärkelsen 

att socialarbetarna tappade kontrollen över sitt arbete. Detta resulterade i att inte kunna ge 

svar eller veta vad de skulle rekommendera. I vårt intervjuresultat visar det sig i likhet med 

den tidigare forskningen, att socialarbetarna upplever att stress får dem att tappa kontrollen i 

arbetet och den röda tråden i samtal med klienterna. En konsekvens av detta är att det orsakar 

ett bristfälligt arbete med klienterna, vilket leder till missnöjda klienter och kan i sin tur öka 

socialarbetarnas arbetsbelastning och stress. 

 

Intervjuresultatet visar att socialarbetarna upplever att stress kan påverka bemötandet av 

klienterna. De upplever att stress kan påverka dem att bli frånvarande, vilket resulterar i att 

klienterna inte blir bemötta på det bästa sättet. De förklarar även att besluten inte blir de bästa 

alla gånger om stress är närvarande. Socialarbetarna belyser att stressen kan utgöra allvarliga 

konsekvenser för klienterna i både bemötande och beslut, vilket skulle kunna leda till risker 

för klienter eller deras anhöriga. Två av intervjurespondenterna håller dock inte med om detta, 

utan upplever att deras egen stress inte går ut över klienterna. En tolkning av resultatet är att 

de har goda strategier för att stressen inte ska påverka deras arbete. En annan tanke är att de 

inte har bra strategier men att de är duktiga på att inte visa sin stress för klienterna. Några av 

socialarbetarna berättar även att kortvarig stress kan bidra till ett bättre effektivt arbete.   
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När det kommer till strategierna socialarbetarna använder sig av för att hantera stress i arbetet, 

visar intervjuresultatet att det är betydelsefullt att ha goda strategier för att må bra psykiskt 

och att göra ett gott arbete för sig själva och klienterna de arbetar för. Hultbergs (2007) 

forskning betonar vikten av att god psykosocial hälsa uppnås genom breda lösningar där flera 

olika copingstrategier kan innebära hälsobringande effekter, som lägre sjukfrånvaro och större 

tillfredsställelse på jobbet. I relation till intervjuresultatet med socialarbetarna visar 

intervjuerna i likhet med Hultberg (2007) att användandet av breda lösningar av 

copingstrategier för att bemästra stressen i arbetet, utgör en god grund för att må bra i arbetet.  

 

Socialarbetarna visar på en användning av relativt lika strategier för att hantera stress. 

Resultatet visar att socialt stöd och känslofokuserade strategier är vanligast förekommande 

strategier för att hantera stress i arbetet. Även lösningsfokuserade strategier förekom för att 

hantera stress. Socialarbetarna tycker själva att det sociala stödet från arbetskamrater och 

chefer utgör den viktigaste strategin för att må bättre i arbetet. I Gellis (1999) studie, 

framkommer det att socialt stöd kan fungera som en stressbuffert och reducera stress i arbetet. 

I relation till vårt resultat kan vi se likheter. Intervjuresultatet med socialarbetarna visar att 

användandet av arbetskamrater och chefer i form av känslomässig stöttning, praktisk hjälp 

och informellt stöd så som feedback och råd, utgör en viktig del för att bemästra stress i 

arbetet. Dessa former av socialt stöd utgör goda strategier för att hantera stressen i arbetet för 

sig själva och de klienter de arbetar för. 

 

Socialarbetarnas egna strategier visar sig även användbara för att hantera stressen i arbetet 

enligt intervjurespondenterna. I intervjuerna visade resultatet på en användning av både 

känslohanterande och känsloundvikande strategier. 

 

Vad gällande de känslohanterande strategierna visar intervjuresultatet med socialarbetarna på 

en intressant användning av strategier. Flera av socialarbetarna använder känslohanterande 

strategier, så som att strukturera sina tankar och känslor positivt för att bemästra stressen i 

arbetet. De använder även fysiska aktiviteter så som avslappningsövningar och yoga som 

känslohanterande strategi, för att komma till ro med sina tankar och känslor. Detta kan tolkas 

som att strukturera sina känslor och tankar är ett effektivt sätt att hantera stress . Det kan även 

tolkas som att ansvaret för att hantera stress ligger hos individen istället för strukturella 

åtgärder inom organisationen.  
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Användandet av negativa former av känslofokuserade strategier framgår också i intervjuerna. 

I Koeske, Kirk och Koeskes (1993) studie framkommer det att känsloundvikande strategier, i 

form av att fly undan, låta ett problem gå ut över andra eller förneka problemen resulterar i 

negativa konsekvenser och ett mer stressande arbete. I liket med vår studie delar 

socialarbetarna med sig av tankar om känsloundvikande strategier, så som att undvika eller 

skjuta upp stressande arbetsuppgifter, bli frånvarande, ilsken/arg eller att dricka alkohol för att 

hantera stress i arbetet. Socialarbetarna i studien uttrycker att dessa strategier inte är att 

föredra i deras arbete, men att de undvikande strategierna förekommer när de inte vet hur de 

ska hantera en stressande situation i arbetet. En tolkning är att de använder känsloundvikande 

strategier när de inte lyckas hitta andra strategier för att hantera stress. Gällande alkohol som 

stresshantering, uppger samtliga respondenter att det troligen används men de är samtidigt 

noga med att betona att det inte förekommer på deras arbetsplats. Det kan tyda på att ämnet är 

känsligt och att resultatet inte blir fullt tillförlitligt. Intervjuresultatet tar däremot inte upp 

något om att intervjurespondenterna omtolkar eller negligerar stressande arbetssituationer 

som upplevs stressande, vilket de känsloundvikande strategierna tar upp som strategi mot 

stress.  

 

Enligt Koeske, Kirk och Koeskes (1993) studie utgör de lösningsfokuserade strategierna 

användbara strategier för att inringa stressande problem samt åtgärda det som gör 

socialarbetaren stressade. Vidare förklarar studien att dessa typer av strategier fungerar bra 

som kortsiktiga lösningar. I koppling till resultatet med intervjurespondenterna finns vissa 

likheter med Koeske, Kirk och Koeskes (1993) studie. Socialarbetarna använder 

lösningsfokuserade strategier i form av att inringa ett stressande problem och försöka göra 

någonting åt problemet. Respondenterna använder dessa strategier exempelvis vid stressiga 

arbetsuppgifter som måste utföras. De använder sig även av övertid för att hantera en 

stressande arbetsuppgift eller arbetsdag. Övertidsarbetet upplevs av socialarbetarna som 

stressreducerande. Övertidsarbete får dock andra följder eftersom det inkräktar på fritiden 

tidsmässigt samt begränsar möjligheter till social samvaro eller fritidsaktiviteter. 

 

6.1.1 Skillnader mellan kvinnor och män 
 

I intervjuerna med socialarbetarna framgår inga tydliga skillnader mellan kvinnors och mäns 

upplevelse av stress. Resultatet går att applicera på Gellis (1999) studie som säger att det inte 
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heller finns några tydliga skillnader mellan hur män och kvinnor inom socialt arbete upplever 

stress. Intervjuresultatet påvisar inte några skillnader i förekomsten av stress mellan kvinnor 

och män. Det går inte heller att urskilja skillnader på vilka stresskällor som anses som 

stressande. Intervjuresultatet visar inte heller på några skillnader mellan de kvinnliga och 

manliga socialarbetarna i hur de anser att stress påverkar arbetet med klienterna. Skillnaderna 

både i upplevelsen av stress och hur den inverkar i arbetet med klienterna, tolkar vi utifrån 

intervjuresultatet, grundar sig i en individuell uppskattning av sin arbetsmiljö och inte något 

som skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Nationell statistik från, statistiska centralbyrån 

(2003) visar att kvinnor är överrepresenterade bland de som sjukskrivs på grund av 

stressrelaterad ohälsa i arbetet. Med utgångspunkt i statistiken och vår studie blir kvinnor i 

större utsträckning sjukskrivna trots att de upplever lika mycket stress i arbetet baserat på vår 

studie. Vår studie är dock inte generaliserbar på hela arbetande befolkningen.  

 

När det kommer till hanteringen av stress visar intervjuresultatet på både skillnader och 

likheter mellan män och kvinnor. Enligt Gellis (1999) framkommer det att det inte finns några 

skillnader mellan kvinnor och män i användandet av lösnings- och känslofokuserade 

strategier. Däremot visar studien på skillnader mellan kvinnor och män i den bemärkelsen att 

kvinnor tenderar att söka socialt stöd oftare än män när de är stressade. I vårt resultat kommer 

vi fram till skillnader jämfört med Gellis (1999) studie. I intervjuresultatet med 

socialarbetarna framkommer det att socialt stöd så som att få konkret eller informellt stöd är 

likvärdigt mellan kvinnor och män. Män tenderar däremot att använda sig av emotionellt stöd 

i större utsträckning än kvinnor. Vad gällande lösningsfokuserade och känslofokuserade 

strategier ger vårt resultat likt Gellis (1999) studie, ett resultat där det inte fanns några tydliga 

skillnader mellan kvinnor och män. Den enda skillnaden vi lyckas tolka är att två av de 

kvinnliga socialarbetarna tycker att det förekommer negativa former av känsloundvikande 

strategier, så som att deras arbetskamrater kan bli irriterade eller ilskna. Inga av männen ger 

uttryck för detta.  

 

6.2 Avslutning 
 
Ursprungsidén till studien utgick från en tanke om att socialt arbete är förknippat med stress 

och att denna stress uppkommer på grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist. Vi ville därför 

förstå om socialarbetare upplever stress och vilka faktorer i arbetsmiljön som socialarbetarna 
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upplever som stressande, samt hur stress i arbetet påverkar klienterna de arbetar för. Syftet var 

också att förstå hur de hanterar denna stress. 

 

Efter avslutad studie svarar vi på arbetets syfte och frågeställningar. Vi anser att vi fått en 

djupare förståelse för hur socialarbetare upplever stress och hur stressen i arbetet påverkar 

arbetet med klienterna. Vi hade däremot förväntat oss att socialarbetarna i större utsträckning 

upplevde sig stressade på arbetet, med utgångspunkt i tidigare forskning och undersökningar 

som gjorts på området. Vi hade också förväntat oss att socialarbetarnas upplevda stress, i 

större utsträckning, påverkar arbetet med klienterna.  

 

Vi anser även att vi fått svar på frågeställningen, vilka strategier socialarbetarna använder för 

att hantera stress i arbetet. Resultatet visade att socialt stöd är viktigt för att hantera stress i 

arbetet, vilket vi också hade förväntat oss med stöd av tidigare forskning. Med utgångspunkt i 

tidigare forskning förväntade vi oss ett mer lösningsinriktat förhållningssätt mot stress i 

arbetet eftersom den tidigare forskningen beskrev strategin som effektiv. Det visade sig också 

att betydelsen av känslohanterande strategier utgjorde en väsentlig del av socialarbetarnas 

hantering av stress. 

 

Vi vill poängtera att vi har valt att inrikta oss på stress i arbetslivet. Ur ett bredare perspektiv 

är det väsentligt att påpeka att stress inte enbart kan studeras inom arbetet (Merchand, Demers 

& Duran 2005, 603-604). Enligt Nordenmark (2004, 35, 44) har stress sina grunder i 

konflikter mellan olika roller i privatlivet och arbetslivet. Ett stressfyllt privatliv kan påverka 

upplevelsen av stress i arbetslivet och tvärtom. 

 

Att beakta är också att stress som fenomen inte enbart kan studeras som en konsekvens av 

subjektiva värderingar, även om detta har varit fokus i denna studie. Hur arbetslivet är 

uppbyggt och de strukturella krav som ställs på socialarbetarens arbete i form av tidsmässig 

och ekonomisk effektivitet påverkar också socialarbetarna i sina yrkesroller och arbetet med 

klienterna. Hur socialarbetaren väljer att hantera sitt arbete grundar sig således inte bara i en 

subjektiv stressuppfattning av sin arbetsmiljö, utan också i de faktiska krav som arbetet 

kräver. Copingstrategier som socialt stöd från kolleger eller att arbeta lösningsfokuserat kan 

ha sin grund i strukturella krav från arbetsorganisationer och inte bara utgöra en subjektiv 

uppfattning hos individen själv. Därför kan också arbetsrelaterad ohälsa ha sin grund i 

ekonomiska och strukturella krav på arbetslivet 
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Avslutningsvis vill vi belysa att vår studie kan öppna upp möjligheter till att titta på andra 

faktorer som påverkar socialarbetaren i sitt arbete. Vidare studier skulle kunna inrikta sig på 

att studera relationen mellan fritid och arbete som en källa till stress. En större fördjupning 

inom området skulle även kunna inrikta sig på att studera hur organisatoriska strukturer 

påverkar socialarbetarens hälsa och arbete med klienterna. Det hade även varit intressant att 

studera upplevelsen och hanteringen av stress ur ett bredare genusperspektiv. Att studera 

genusskillnader hade kunnat belysa större skillnader i hur män och kvinnor upplever och 

hanterar stress i arbetet.  
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Bilagor  
 
 
Bilaga 1 
 
Arbetsfördelning  
 

Under arbetsprocessen har författarna gjort olika arbetsfördelningar av praktiska skäl, vilket 

redovisas nedan. 

 

Inledningskapitlet: I Resultatet från inledningskapitlet har båda författarna varit 

huvudansvariga. 

Tidigare forskning: I denna del av arbetet har båda författarna delat på huvudansvaret, 

genom att leta relevant tidigare forskning och sammanställt forskningsmaterialet. 

Metod: I denna del av arbetet har båda författarna haft huvudansvar och arbetat med texten 

Teoretiska utgångspunkter: I denna del av arbetet har Niklas haft huvudansvaret, även om 

båda författarna har varit delaktiga i processen. 

Resultat och analys: I arbetets resultat och analys har Niklas haft huvudansvaret av praktiska 

skäl. Båda författarna har däremot varit lika i delaktiga i arbetsprocessen. 

Sammanfattning och diskussion: I arbetets sammanfattning och diskussion har båda 

författarna varit huvudansvariga och delat på ansvaret för texten. 

Intervjuer & transkribering: Båda författarna har under arbetsprocessen varit delaktiga i 

samtliga intervjuer och delat på att intervjua socialarbetarna samt transkribera 

intervjumaterialet. Tobias var huvudansvarig för transkriberingen, även om båda författarna 

var lika delaktiga i transkriberingen. 
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Bilaga 2  
 
 
Intervjuguide 
 
Berätta lite om dig själv 
 

• Ålder, Sysselsättning, utbildning 
 

Hur lång erfarenhet har du inom arbetet och som socialarbetare? 
 
Vilka arbetsuppgifter har du?  

• Beskriv dina arbetsuppgifter, vad du gör på arbetet etc. 
 
Hur upplever du det är att arbeta som socialarbetare i denna organisation?  

• Trivs du med ditt arbete? Utveckla gärna och ge exempel. 
 
Upplevelsen av stress i arbetet 
 
Har du någon gång känt dig stressad på arbetet? Utveckla gärna och ge exempel. 

 
Hur upplevde du det att vara stressad? Utveckla gärna och ge exempel. 

 
Hur ofta känner du dig stressad i ditt arbete? 
 
 
Har du någon gång känt dig stressad i ditt eget arbete? Utveckla gärna och ge exempel. 
 
 
Stress i relation till klienterna 
 
Om du känner dig stressad, tror du att klienterna märker detta? Om ja, utveckla gärna och ge 
exempel. 

• På vilket sätt märker de din stress? 
 

 
Om du känner dig stressad, påverkar det ditt arbete med klienterna? Om ja, utveckla gärna. 

• Hur påverkar det arbetet med klienterna? 
 

Strategier mot stress i arbetet 
 
Hur hanterar du stress i ditt arbete? Utveckla gärna och ge exempel 

• Om du är stressad, vad gör du då? 
 

Hur du tror du det är vanligast att hantera stress inom ert arbete? Utveckla gärna och ge 
exempel. 
 
 
Hur tycker du stress bör hanteras på bästa sätt? 
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Tror du att du skulle kunna hantera stress bättre? Om ja, beskriv gärna och ge exempel. 
 

  
Hur upplever du att stress hanteras på ditt arbete och inom organisationen? 
  

• Blir ni informerade om olika sätt för att kunna må bättre på jobbet? 
• Får ni tillgång till friskvård eller föreläsningar om stress eller utbildning i 

stresshantering? 
 
Socialt stöd 
 
Känner du gemenskap med dina arbetskamrater? 
 
Hur fungerar samarbetet på arbetsplatsen?  
 
Känner du att du har socialt stöd från kolleger eller chefer i arbetet? 

• Hur känner du att det sociala stödet från dina kolleger är? Utveckla gärna och beskriv. 
• Hur känner du att det sociala stödet från din/dina chefer är? Utveckla gärna och beskriv. 

 
Hur tycker du att det sociala stödet från kolleger och chefer påverkar din arbetssituation? 

• Har du lättare att utföra och hinna med dina arbetsuppgifter? 
• Känns dina arbetsuppgifter mindre betungande? Utveckla gärna och beskriv. 

 
 
Anser du att dina möjligheter till socialt stöd i organisationen kan förbättras? 
Hur? 

• Får du tillräckligt med stöd, beröm och uppskattning från kolleger eller chefer på ditt 
arbete? 
 

 
 
 


