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Abstract 
 
This study is a systematic literature review with an integrative character that examines 
existing research on work-related stress and burnout in social work. The aim of this study was 
to investigate how existing research in the field describes work-related stress and burnout 
among social workers. To reach the purpose and answer the questions of this study, 17 
scientific articles were used. The results of these studies are presented in tabular form. 
Thematic literature search, after synthesizing of research content, results in four recurring 
themes that are considered relevant for the purpose and issues of this study. These central 
themes are then analyzed on the basis of Gidden's structuring theory and its central concepts 
such as agent and structure and correlation between them. The result shows that work-related 
stress and burnout are a burning problem in social work. Furthermore, the results show that 
factors responsible for the emergence of work-related stress and burnout can exist at several 
different levels. These being individual, organizational and societal. So, the responsibility for 
dealing with the burning problem in social work lies at all these levels. The results of this 
study also demonstrate the existence of different strategies for managing work-related stress 
and burnout, but also present existing deficiencies in work against this alarming problem in 
social work. This study intends to present a comprehensive picture of how research describes 
work-related stress and burnout among social workers and thus also presents suggestions for 
further research in the field.  
 
Key words: Work-related stress and burnout, stress, agent, structure, underlying factors, 
strategies, measures, formal and informal support, acting capacity 
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Sammanfattning  
 
Denna studie är en systematisk litteraturöversikt med integrativ karaktär som undersöker 
befintlig forskning om arbetsrelaterad stress och utbrändhet i socialt arbete. Syftet med denna 
studie är att undersöka hur forskningen beskriver arbetsrelaterad stress och utbrändhet bland 
socialarbetare. För att besvara denna studies syfte och frågeställningar används totalt 17 
vetenskapliga artiklar vars resultat presenteras i tabellform. Den tematiska litteratursökningen 
resulterar, efter syntetisering av forskningsinnehåll i fyra återkommande teman som anses 
vara relevanta för denna studies syfte och frågeställningar. Dessa centrala teman analyseras 
sedan med utgångspunkt i Giddens struktureringsteori och dess centrala begrepp såsom aktör 
och struktur samt korrelation dess emellan. Resultatet visar att arbetsrelaterad stress och 
utbrändhet utgör ett brinnande problem i socialt arbete. Vidare visar resultatet att faktorer som 
svarar för uppkomsten av arbetsrelaterad stress och utbrändhet kan finnas på flera olika 
nivåer, individ-, organisations- och samhällsnivå samt att ansvaret för hantering av det 
brinnande problemet i socialt arbete ligger på alla dessa nivåer. Denna studies resultat påvisar 
också existensen av olika strategier för hantering av arbetsrelaterad stress och utbrändhet men 
presenterar även befintliga brister i arbete mot det brinnande problemet i socialt arbete. Denna 
studie avser att presentera en helhetsbild om hur forskningen beskriver arbetsrelaterad stress 
och utbrändhet bland socialarbetare och presenterar därmed även förslag till vidare forskning 
på området.  
 
Nyckelord: Arbetsrelaterad stress och utbrändhet, stress, aktör, struktur, bakomliggande 
faktorer, strategier, åtgärder, formellt och informellt stöd, handlingskapacitet.  
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Inledning 
Arbetsrelaterad stress och utbrändhet kan anses vara ett faktum som drabbar verksamma 
människor i många olika yrken i det moderna samhället. Det finns även många tecken som 
tyder på att arbetsrelaterad stress och utbrändhet är en företeelse som ständigt ökar (Collings, 
1996). Stress och utbrändhet är något som kan uppkomma i alla yrken och hos olika 
professioner men socialt arbete anses enligt Graham och Shier (2014) vara ett särskilt utsatt 
yrke. 
 
Att arbeta inom socialt arbete innebär ständiga möten med människor med olika bakgrunder 
och förutsättningar. Det innebär också att ställas inför olika krav från olika nivåer, dels krav 
från sig själv, klientens krav men också krav från den organisation inom vilken 
socialarbetaren arbetar. Socialt arbete kan enligt Collins (2008) vara ett krävande arbete. 
Författaren förklarar att arbete inom lagstadgade organisationer, med olika bestämmelser och 
begränsningar, men även förändringar kring policys och praxis kan leda till negativa effekter 
hos arbetarens arbetsmoral och tillfredsställelse. Detta kan i sig påverka arbetet hos 
socialarbetaren. Stanley (2007) påpekar att arbetets höga krav, kan upplevas som tungt och 
krävande för socialarbetaren på grund av brist på egenkontroll och avsaknad av tydliga 
gränser gällande arbetsbelastning och arbetets natur. Med andra ord kan den organisatoriska 
nivån påverka enskilda socialarbetare på olika sätt. Enligt Graham och Shier (2014) kan 
socialarbetare brottas med höga nivåer av arbetsrelaterad stress samt utbrändhet på grund av 
arbetets höga krav. Det finns även flera faktorer till att arbetet kan upplevas tungt och 
krävande vilket förklaras med att socialt arbete är ett yrke som har stort fokus på 
klientbaserade arbetsuppgifter, och riktar sig ofta till klienter i svåra livssituationer. Lloyd 
(2002) hävdar att socialarbetare har större risk för arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Att 
det blir så kan delvis förklaras mot bakgrund av av klientens situationer men även av att 
socialarbetare möts av svåra livssituationer dagligen (Savaya, 2014).  
 
Att uppleva stress i sitt arbete behöver inte nödvändigtvis betyda eller leda till något 
allvarligt. Stress är vanligt förekommande inom många arbeten. Däremot om stress pågår 
dagligen och under en längre period, kan det skapa större risker för arbetsrelaterad stress 
(Savaya, 2014) eller utbrändhet (Lloyd, 2002). Daglig arbetsrelaterad stress kan även enligt 
Lloyd (2002) leda till betydligt allvarligare tillstånd som ångest, större psykisk ohälsa, som 
psykosomatiska sjukdomar och andra känslomässiga problem. Utbrändhet betraktas däremot 
som ett mer farligt tillstånd än stress och kan enligt Lloyd (2002) utgöra större risk för 
kronisk stress som i sin tur kan försämra arbetstagarens arbete samt välmående, både psykisk 
och fysiskt. Vidare kan utbrändhet också resultera enligt Lloyd (2002) i sämre upplevelser av 
personlig prestation och känslomässig utmattning som leder till minskad arbetsglädje och 
överdriven negativ upplevelse av arbetsmiljö. Även om alla människor, oavsett yrke, drabbas 
av stress och utbrändhet hävdar Shier & Graham (2014) att vissa grupper, som socialt arbete, 
har större risk än andra. Trots att socialt arbete, såsom exempelvis psykologer eller 
sjukvården är ett yrke vars uppgift bland annat är att hjälpa personer med sin stress och 
utbrändhet anses arbetsrelaterad stress och utbrändhet vara vanligt förekommande även för 
dessa yrken. Däremot kan yrkesföreträdare försvinna i diskursen kring arbetsrelaterad stress 
och utbrändhet, eftersom dem är där för att hjälpa till och glömmas bort att de också kan 
drabbas. Ytterligare förklaring till det kan vara att socialarbetare själva har svårt att känna 
igen egen stress och utbrändhet liksom annan psykisk ohälsa. Enligt Stanley (2007) har 
socialarbetare som omfattades av studien ibland haft svårt att känna igen sin egen depression 
på grund av oro för hur det skulle tolkas. Det skapade intresse för tidigare forskning om 
socialt arbete och vilken påverkan arbetsrelaterad stress och utbrändhet kan skapa.  
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Problemformulering 
Tidigare forskning på området som presenterades i inledningen, tenderar oftast att undersöka 
stress och utbrändhet i en jämförande mening med jämförbara professioner samt att undersöka 
socialarbetarnas egna upplevelser av stress och utbrändhet. I tidigare forskning undersöks 
även konsekvenser relaterat till stress och utbrändhet. Det presenteras även översikter på 
kunskap om arbetet kring skyddsfaktorer och faktorer som ökar socialarbetarnas känsla av 
tillfredsställelse och välbefinnande på arbetsplatsen. Tidigare forskning anses däremot inte 
fokusera på att skapa en övergripande helhetsbild om stress och utbrändhet bland 
socialarbetare utan förklarar problemområdet oftast utifrån olika perspektiv, exempelvis 
aktörs- (Graham & Shier, 2014) eller strukturperspektiv (Stanley & Manthorpe, 2007). 
Ytterligare i en variant som identifierats i tidigare forskning är att problemområdet undersöks 
utifrån en jämförande ansats där liknande professioner ingår (Lloyd, m.fl. 2002). Med 
utgångspunkt i det som beskrivits ovan anses det vara relevant att genomföra en 
litteraturstudie med fokus i att skapa en helhetssyn på problemområdet utifrån perspektiven 
aktör- och strukturnivå. 
 
Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur forskningen beskriver arbetsrelaterad stress 
och utbrändhet bland socialarbetare.    
 
Frågeställningar 

• Hur beskriver forskningen bakomliggande faktorer till att arbetsrelaterad stress och 
utbrändhet bland socialarbetare uppstår? 

• Hur beskriver tidigare forskning åtgärder och strategier för att övervinna 
arbetsrelaterad stress och utbrändhet? 

• Vilken typ av stöd gällande arbetsrelaterad stress och utbrändhet anses vara viktigast 
enligt tidigare forskning? 

• Hur beskriver tidigare forskning aktörers handlingskapacitet?  

 
Bakgrund 
I bakgrunds avsnittet kommer begreppen utbrändhet, stress och arbetsrelaterad stress 

förklaras utifrån olika perspektiv. Dessa begrepp har valts ut på grund av att de är 
återkommande genom hela litteraturöversikten. 
 
Utbrändhet  
Utbrändhet, även kallat utmattningssyndrom, är ett begrepp som får sin användning i olika 
sammanhang för att beskriva en av de mest negativa reaktionerna på stress. Utbrändhet kan 
uppstå som resultat av en rad olika upplevelser, exempelvis daglig stress (Savaya, 2014), eller 
som resultat av saknat stöd kring problemhantering på arbetsplatsen (Collings, 1996) och 
brister gällande trivsel på jobbet (Kaufmann & Kaufmann, 2017). Utbrändhet kan även ses 
som resultat av att en individ förlorat sin meningsfullhet i arbetet, eller själva energin för 
arbetet. Exempelvis kan intresse, arbetslust, nyfikenhet och engagemang förloras. En entydig 
förklaring till utbrändhet finns därmed inte. Beroende på perspektiv ges åtskilda förklaringar 
och olika definitioner av begreppet utbrändhet. Därför blir det viktigt att belysa flera olika sätt 
att ”se” på utbrändhet. Forskningsfältet är däremot ense om att utbrändhet får sitt uttryck och 
kan visa sig på många olika sätt hos personen i fråga (Kaufmann & Kaufmann, 2017). 
  
Enligt det biomedicinska synsättet kan utbrändhetssymptom delas upp i tre grupper, nämligen 
fysiska, psykiska och känslomässiga symptom. Fysiska symptom tyder ofta på att individen 
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har energiförlust och kronisk trötthet och psykiska symptomen handlar ofta om att individen 
nedvärderar sig själv och känner hopplöshet samtidigt som känslomässiga symptom riktar sig 
mot att individen ”förlorar” sina känslor (Kaufmann & Kaufmann, 2017). Med uttrycket att 
förlora sina känslor avser författarna att positiva känslor avtar, som exempelvis respekt och 
sympati på arbetsplatsen både mot kollegor eller andra individen möter (ibid). Kaufmann och 
Kaufmann (2017) menar att det emotionella har stor påverkan på utbrändhet och att det i sin 
tur kan påverka arbetet mest. Inom den emotionella delen kan också individen som lider av 
utbrändhet skapa något som kallas för depersonalisation, som innebär att individen upplever 
en känslomässig distans och blockering mot människor runt om individen som kan försvåra 
relationer. Inom det psykosociala synsättet kopplas exempelvis de känslomässiga uttrycken 
enligt Havnesköld och Risholm Mothander (2009) ofta till identitetaspekten eller olika 
maktrelationer. Utbrändhet hålls inte fram som kopplat till bestämda yrken eller till vissa 
åldersgrupper. Däremot betonas att utbrändhet förekommer i alla möjliga yrken samt att 
individer oavsett ålder kan bli drabbade. Utbrändhet föds därmed inte enbart ur stress i arbetet 
(Kaufmann & Kaufmann, 2017). Inom det psykosociala synsättet belyses även andra viktiga 
aspekter till uppkomsten av utbrändhet. Shier & Graham (2014) skriver om faktorer såsom att 
individer kan ägna all sin tid åt sitt arbete och glömma bort andra viktiga aktiviteter. Dessa 
aktiviteter kan tonas ned på grund av arbetet och det kan spela en viktig roll för uppkomsten 
av utbrändhet. Detta kan bidra i skapandet av oro och ångest för individen och därmed få en 
angörande betydelse för huruvida utbrändhet uppkommer eller inte. Utbrändhet kan också 
skapas av att arbeta för mycket, ha för höga förväntningar på sig själv, men också att 
individen inte känner sig bekräftad eller uppskattad för det arbete hen utför (Shier & Graham, 
2014).  Som nämnt ovan kan utbrändhet förekomma i alla möjliga yrken och det finns även 
olika stadier av utbrändhet, beroende på var i förloppet den enskilde befinner sig.  
  
Inom det biomedicinska synsättet anses de första tecken på utbrändhet vara att individer 
börjar känna sig mer trött, utmattad och sämre på att ta initiativ (Kaufmann & Kaufmann, 
2017). Det psykologiska perspektivet lyfter istället fram individers tendenser att dra sig undan 
som ett tecken på utbrändhet. Enligt perspektivet kan detta bidra till att utlösa depression 
(Collings, 1996). Inom det sociologiska perspektivet anses andra faktorer såsom alkohol- eller 
drogmissbruk vara bidragande när det kommer till utveckling av utbrändhet och senare även 
till depression. Individens sociala nätverk anses också betydelsefullt inte bara på arbetet 
(Lloyd, 2002).  Utbrändhet kan ibland leda till att individen avslutar sin tjänst eller tar en lång 
paus från sitt arbete. Detta för att skapa utrymme för att återfinna den förlorade arbetslusten 
och glädjen. Vissa individer väljer dock att helt lämna arbetet bakom sig och börja med något 
helt annat (Kaufmann & Kaufmann, 2017). Att utbrändhet kan leda till att drabbade individer 
avslutar sin anställning, vilket i sin tur kan leda till att dessa personer utvecklar känslor av 
skuld och skam tyder på att det finns tydliga brister i arbete mot arbetsrelaterad stress och 
utbrändhet.  

Stress och arbetsrelaterad stress  
Stress är ett vanligt förekommande ord för nutidens människor som kan definieras på många 
olika sätt. Det finns ingen tydlig enighet kring vad exakt stress betyder. Vad stress betyder 
och hur stress beskrivs beror på vem som berättar eller förklarar begreppet stress.  Exempelvis 
kan psykologers, medicinares samt sociologers förklaringsmodeller på stress variera. 
Godtycklig förståelse av stress brukar beröra en känsla av att inte hinna med det som 
förväntas av en. Enligt Shier & Graham (2014) kan stress bli använt på ett felaktigt sätt, att 
stress används när människor känner sig lite tidspressade eller nervösa över saker. Däremot så 
finns det många olika definitioner på vad stress är. Ur sociologiskt perspektiv ses stress 
framförallt som något som svarar på yttre påfrestningar (Shier & Graham. 2014). I värsta fall 
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kan kriser eller sjukdomar följa på långvarig stress. Utifrån psykologiskt perspektiv ses stress 
som en allvarlig belastning (Kaufmann & Kaufmann, 2017). Belastningsperspektivet inriktar 
sig på stress inom arbetssammanhang och beskriver hur individens förmåga till att bemästra 
och klara av utmaningar som uppstår utan att känna för stor belastning. I situationer där 
individen inte klarar av utmaningar skapas överbelastning, som i sin tur kan leda till stress 
(Kaufmann & Kaufmann, 2017). 

Ur ett sociologiskt perspektiv ses stress som en mänsklig reaktion på yttre påfrestningar, 
framförallt yttre men även inre påfrestning. Kaufmann och Kaufmann (2017) förklarar hur 
yttre innebär stressen som kommer utifrån, till exempel arbetsplatsen, arbetsuppgifter samt 
samspel mellan individ och miljö. Inre har mer fokus på vad som händer inuti kroppen, 
exempelvis om oro eller ångest skapas och växer. Medicinsk forskning förklarar stress utifrån 
ett linjärt förlopp som löper genom olika faser. Stimuli och respons ses som centrala 
indikatorer på stress (Kaufmann & Kaufmann, 2017). Den första fasen kallas alarmfasen, och 
innebär att individen börjar känna av stressen och det kan skapa olika fysiologiska 
förändringar, exempelvis att blodtrycket höjs. Ifall inte stressen minskar hos individen 
fortsätter det till fas två, motståndsfasen, fasen handlar om att försöka stå emot stressen, eller 
reducera/eliminera stressen med hjälp av exempelvis medicin eller stöd. (Kaufmann & 
Kaufmann, 2017). Ifall motståndsfasen inte blir framgångsrik går stressen vidare till fas tre, 
det vill säga utmattningsfasen. Utmattningsfasen innebär att kroppens försvar inte längre kan 
hantera eller stå emot stress varmed, stressymptom skapas, vilket i sin tur kan utvecklas till 
sjukdom (Kaufmann & Kaufmann, 2017).   

Det finns olika reaktioner på stress bland människor, och dem visar sig även variera inom en 
specifik människa. Vanliga reaktioner på stress kan vara huvudvärk eller högt blodtryck. Det 
kan även vara mer komplicerade saker som försämring av immunförsvaret eller att hjärnans 
sätt att fungera förändras (Kaufmann & Kaufmann, 2017). Påverkningen av hjärnan beror 
enligt det biomedicinska synsättet på hur stresshormoner påverkar hjärnans strukturer, som i 
sin tur kan påverka individens inlärning och minne, men även andra saker (Kaufmann & 
Kaufmann, 2017). Det psykologiska perspektivet fokuserar hur individens psykiska reaktioner 
kan förändra hjärnans sätt att tänka och se på saker drastiskt när individen utsätts för stress. 
Det kan vara nya känslor som skapas och tar över, som exempelvis ständig trötthet och oro. 
Inom det sociologiska perspektivet handlar stress mer om interaktion och samspel inom och 
mellan individer och omgivande miljö. Enskilda individen kan befinna sig i olika miljöer som 
i sin tur är kopplade tillvarandra på komplexa sätt för att i en förlängning återverka på hur 
individen beter sig. Det sociologiska perspektivet menar hur stress kan skapa problematik för 
individens identitet, exempelvis hur hen inte känner sig uppskattad på arbetet trots arbetet 
individen gör. Det sociologiska perspektivet menar också att individer med mycket stress kan 
glömma bort många sociala aspekter, som i senare tur kan ge individen mycket ångest (Shier 
& Graham, 2014). Det kan exempelvis vara familj, vänner eller andra saker som betyder 
mycket för individen. Det kan också leda till, som liknar det biomedicinska perspektivet som 
utvecklas till andra sjukdomar. Det finns med andra ord ingen direkt enighet kring vad stress 
är. Det finns däremot flera olika perspektiv för vad stress är och vad det innebär. Dessa 
perspektiv har också olika uppfattningar om vad reaktioner till stress är, som ännu mer visar 
på den oklarhet som finns runt begreppet stress. 

Stress är även något som kan skapas hos individer på grund av deras arbete och skapas på 
arbetsplatsen, det kallas för arbetsrelaterad stress. Arbetsrelaterad stress handlar om hur 
förbindelsen mellan yttre förhållanden och inre responsen blir i situationen arbetaren står 
inför, medvetet eller omedvetet (Kaufmann & Kaufmann, 2017). Med andra ord hur en 
anställd kan bli utsatt för stress inom arbetet och hur då den anställda reagerar och hanterar 
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det. Samma sak som utbrändhet kan arbetsrelaterad stress skapas hos varje individ och oavsett 
yrke (Graham & Shier, 2014). Arbetsrelaterad stress kan vara mycket tungt och krävande för 
den anställda, och det arbetsrelaterad stress kan leda till annan ohälsa som exempelvis ångest. 
Arbetsrelaterad stress kan också bero på fler saker än en, Kaufmann och Kaufmann (2017) 
beskriver hur stressen utgörs av förhållanden i den anställdas omgivning, själva arbetet den 
utför och arbetsmiljön som finns, men också även individens egna erfarenheter kring stress, 
attityd samt reaktioner. Som tidigare nämnt inom det sociologiska perspektivet, kan 
ovanstående kopplas till yttre och inre påfrestningar. Utifrån den arbetsmiljön som finns på 
arbetsplatsen kan maktskillnader och rollfördelning skapas och dessa olika aspekter kan 
skapas komplikationer för den anställda (Lloyd, 2002). Lloyd (2002) förklarar hur de yttre 
påfrestningarna, som exempelvis en chef som inte visar uppskattning, eller enbart fokuserar 
på det negativa kan skapa stor oro hos den anställda. Det kan vara att dem inte vet vad dem 
ska göra för att känna sig nöjda med sin insats, eller hur dem ska vara på arbetsplatsen, men 
även att dem kanske inte känner stöd från chefer eller mellanchefer. Ifall yttre och inre 
påfrestningar inte uppmärksammas både av den anställda själv, men också arbetsplatsen finns 
det möjligheter att arbetsrelaterad stress skapas (Shier & Graham, 2014). Det finns även något 
med stress och arbetsrelaterad stress som inte så ofta diskuteras eller tas upp. Kaufmann och 
Kaufmann (2017) förklarar att stress också kan vara något positivt. De förklarar att stress 
egentligen är en försvarsmekanism, att reaktionerna som uppkommer hos individer innebär att 
det är något som individen tycker är viktigt, men inte klarar av att hantera. Även att stressen 
ibland kan hjälpa individer att få bättre uppmärksamhet, motivation och prestation, så kallad 
positiv stress, som är motsatsen till det som förklarats ovan negativ stress.  

Tidigare forskningsöversikter 
I och med att denna litteraturstudie har avsikten att ge en översikt kring redan existerande 
forskning om arbetsrelaterad stress och utbrändhet bland socialarbetare, har dessa tre 
litteraturöversikter av tidigare forskning valts och kommer att presenteras i detta avsnitt för att 
ge en tydligare bild om det aktuella området. Resultat av dessa forskningsöversikter kommer 
att presenteras under denna studies resultatsavsnitt men kommer även användas som 
analysverktyg under analysdelen.  

Workload management in social work services: What, why and how? 
(Stevens, 2008) har i sin studie undersökt socialt arbete med fokus på arbetsbelastning för 
socialarbetare, vad det är för något; varför den skapas; och hur den skapas och senare försöker 
hitta lösningar för den. I litteraturöversikten har Stevens (2008) samlat ihop data utifrån 33 
kvantitativa studier, med fokus på socialarbetare som arbetar med barn inom olika yrken och 
deras arbetsbelastning. Studierna hittades genom en systematisk sökning på flera olika 
databaser med inriktning i socialt arbete, hans sökord var: workload management, workload 

measurement, caseload mangement samt caseload. Stevens (2008) lade sedan till flera sökord 
för att smala av antal träffar och bli mer inriktad på ämnet, dessa var: burnout, staff retention 

samt stress. Han valde sedan ut studier med relevans för hans problemområde utifrån hans 
inklusions- och exklusionskriterier. Utifrån de valda studierna skrevs resultat, Stevens (2008) 
har däremot inte analyserat hans resultat utifrån någon bestämd teori eller begrepp, utan 
snarare bara lagt fram alla fakta han fått fram. Det i sin tur kan ses som en svaghet, eftersom 
det kan skapa komplikationer för vad exakt studiens resultat ska bidra till. Däremot finns det 
också styrkor med studien, då den lyfter fram hur arbetsbelastning kan påverka, hur olika 
arbetsuppgifter har större påverkan och inte, som kan hjälpa framtida forskning att försöka 
hitta lösningar på den stora arbetsbelastningen och dess konsekvenser. Fortsättningsvis 
kommer vi nu lägga fram olika slutsatser som Stevens (2008) har upptäckt och kommit fram 
till. 

 6 

Stevens (2008) har med hjälp av de 33 studiernas resultat, tagit fram faktorer som har 
påverkan på arbetsbelastning, och på vilket sätt dem har det. I studien förklaras exakt vad 
arbetsbelastning innebär och sedan delas studien in i tre delar, som nämnt i titeln, vad som 
skapar det, varför det skapas och hur det skapas. Stevens (2008) menar att majoriteten av 
studierna menar för att hålla arbetsbelastning hanterbar är både organisationens och den egna 
individen ansvariga. Fortsättningsvis går studien in på hur de anställda kan ha oerhörda 
många timmars arbete utanför arbetet med klienter, såsom journalanteckningar, läran av nya 
behandlingsmetoder och etiska dilemman som ställningstaganden. Dessa ovannämnda 
uppgifter för socialarbetaren kan enligt Stevens (2008) glömmas bort från den organisatoriska 
nivån. Utöver dessa kan även socialarbetare ibland utsättas för många timmar övertid, när 
klienter hamnar i kris och är i behov a. Stevens (2008) menar att här måste organisatoriska 
nivåerna bli mer klara och flexibla, för att underlätta och hjälpa socialarbetaren med hens 
arbetsbelastning. Stevens (2008) menar i sin studie ha identifierat tre faktorer som är viktiga 
för att förändra arbetsbelastningen för socialarbetare. Då han påpekar att arbetsbelastningen är 
hög och att den enbart ökar för socialarbetare. Stevens (2008) menar att den höga 
arbetsbelastningen påverkar arbetet negativt och att arbetet utförs sämre på grund av 
belastningen, han menar också desto större belastningen desto större stressnivåer för de 
arbetande. Här menar Stevens (2008) även att socialt arbete redan är ett av dem mest utsatta 
yrkena för höga arbetsrelaterade stressnivåer, som i sin tur kan leda till utbrändhet och hög 
omsättning av personal. Det i sin tur påverkar också arbetet och att det finns hög efterfrågan 
av socialarbetare, skapar osäkerhet i arbetet, både för klienter och anställda. Stevens (2008) en 
av lösningar för dessa problem är att de anställda bli mer involverade i beslut gällande arbetet 
och arbetsbelastningen, men även samtidigt som socialt arbete måste hållas uppdaterat med 
nya behandlingsmetoder för att kunna skapa mindre arbetsbelastning. Den sista faktorn är att 
den organisatoriska nivån måste ta mer ansvar och dela upp arbetsbelastning bland 
arbetsgrupper, för att skapa en mer klar arbetsmiljö, där de anställda vet vad dem har ansvar 
över. Översikten påpekar också att socialt arbete ofta enbart kan ses negativt inom media, som 
också skapar större stress och belastning för socialarbetare. Stevens (2008) menar att 
skandaler inom socialt arbete för högt fokus inom media och politiken, medan det goda 
arbetet glöms bort, som kan resultera att socialarbetare blir påverkade i sitt arbete med 
klienter.  

Social work, stress and burnout: A review  
Chris Lloyd, Robert King och Lesley Chenoweth (2002) uppger att syfte med deras studie var 
att undersöka om socialarbetare är mer utsatta för stress än andra hälso- och 
sjukvårdspersonal samt vilka faktorer kan anses bidra till stress och utbrändhet bland 
socialarbetare. Studien fokuserar särskilt på att undersöka källor till stress samt resultaten av 
stress, särskilt utbrändhet som upplevs av socialarbetare. Översikten består av 50 studier av 
tidigare forskning om det valda ämnet. De studier som inkluderades gick igenom forskarnas 
inklusions- och exklusionskriterier. Översikten är mycket stor och en av dem tidigaste 
studierna gjorde på ämnet i denna storlek. Inom översikten läggs stor energi på att förklara 
vad stress och utbrändhet är utifrån olika studier och perspektiv, för att sedan inkludera det i 
socialt arbete. Översikten som tidigare nämnt använder sig av 50 studier, och dessa 50 studier 
kommer från olika forskare men samt många olika länder. Lloyd, m.fl. (2002) förklarar att de 
valt att ta mer studier världen över, för att få en större helhetssyn på stress och utbrändhet 
världen över. Det för att få in olika perspektiv, kulturer och fördomar kring begreppen. 

Lloyd, m.fl. (2002) hävdar att stress och utbrändhet för vårdpersonal har fått ökad 
uppmärksamhet i litteraturen vilket kan anses vara en konsekvens av ökade upplevelser av 
arbetsrelaterad stress bland socialarbetare. Lloyd, m.fl. (2002) skriver att betydande 
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administrativa, samhälleliga och politiska förändringar har påverkat arbetarnas roll och det 
ansvar som de förväntas ta samt uppger att de flesta författare är eniga om att socialt arbete är 
en mycket stressande sysselsättning. Där stress särskilt härrör från rollkonflikt som uppstår på 
grund av socialarbetares strävan att möta alla de kraven och förväntningarna som ställs, å ena 
sidan från klienter som socialarbetaren möter och å andra sidan från organisationen krav. 
Litteraturöversikt av Lloyd, m.fl. (2002) granskade litteraturen om socialt arbete med två 
frågor i åtanke: Är socialarbetare utsatta för större stress än andra hälso- och 
sjukvårdspersonal? Vilka faktorer bidrar till stress och utbrändhet bland socialarbetare? 
Lloyd, m.fl. (2002) skriver att studiens resultat visar på att de flesta av granskade litteraturen 
antingen var anekdotisk eller jämförde stress bland socialarbetare med allmänna 
befolkningsnormer snarare än med stressnivåer för arbetare i jämförbara yrken. Lloyd, m.fl. 
(2002) menar att sådana empiriska undersökningar som är tillgängliga kan ställas in för att 
socialarbetare kan, enligt denna studie uppleva högre nivåer av stress som kan resultera i 
utbrändhet än jämförbara yrkesgrupper. Vidare presenterar Lloyd, m.fl. (2002) att faktorer 
som identifierats bidra till stress och utbrändhet bland socialarbetare är inkluderade naturen av 
socialt arbete, särskilt spänningar mellan filosofi och arbetskrav och organisationen av 
arbetsmiljön. I studien presenteras även att övervakning och kollegialt stöd kan anses vara 
skyddande faktorer när det kommer till utveckling av arbetsrelaterad stress och utbrändhet. 

Burnout in Social Work 
Studien av Söderfeldt, Söderfeldt och Warg (1995) är en litteraturöversikt. Studien har fokus 
på, ifall socialarbetare är utbrända, vad förknippas med utbrändhet bland socialarbetare och 
vad behöver göras kring utbrändhet hos socialarbetare. Översikten har undersökt 18 studier 
kring ämnesområdet, och dem menar att dem enbart hittade 18 studier kring ämnet, här är det 
viktigt att ha i åtanke att denna sökning gjorde 1995 och att flertal studier har gjorts sedan 
dess. 

Studien påpekar att det är mycket svårt att göra generaliserbara resultat kring utbrändhet 
bland socialarbetare på grund av så få studier. Söderfeldt, m.fl. (1995, s. 638) menar däremot 
att socialt arbete inte är lika mycket drabbat av utbrändhet än andra jämförbara yrken, 
däremot så är fortfarande socialt arbete över medelgränsen för att drabbas av 
utbrändhet. Översikten menar att begreppet utbrändhet har många olika definitioner och 
betydelser, däremot att menar studien att utbrändhet bland socialarbetare skapas genom 
kopplingar till arbetet, arbetet med klienten. Studien förklarar det genom att. Söderfeldt, m.fl. 
(1995, s. 641) påpekar att det den anställdas egna erfarenheter samt svagheter/styrkor inte har 
någon påverkan på utbrändhet. Utan att det är arbetet med klienter i kris kan skapa stora 
arbetstimmar, som i början leder till arbetsrelaterad stress och sedan utbrändhet. Det finns 
många förslag och metoder till att reducera eller eliminera utbrändhet bland socialarbetare. 
Söderfeldt, m.fl. (1995) lyfter fram bland annat, personals kommunikation och stöd, tydliga 
praxis, tydliga arbetskrav samt känsla av självständighet under ansvar. Det finns många fler 
av dessa, utöver dem som är nämnda. Däremot så visar översiktens resultat på att utbrändhet 
inte är så stort i socialt arbete. Utifrån det resultatet skapas stora funderingar inom studien, 
Söderfeldt, m.fl. (1995, s. 644) menar att det är underligt att det finns så många metoder för 
att hjälpa socialarbetare mot utbrändhet, när inte utbrändhet verkar existera i så stor grad 
enligt de 17 studiernas som använts resultat.  

Teoretiska utgångspunkter 
Socialt arbete som yrke kan antas vanligtvis vara kopplade till någon form av institution eller 
organisation samtidigt som dess kärna utgörs av den kunskap om sociala relationer och 
mellanmänskligt möte som professionella socialarbetare besitter i sin profession. För att 
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kunna besvara denna studies syfte och frågeställningar utifrån en helhetssyn krävs det att 
resonemangen byggs på en djupare analys på minst två olika nivåer, organisatorisk- och 
individnivå. Eftersom arbetsrelaterad stress och utbrändhet anses enligt tidigare forskning 
som presenterades ovan vara i direkt korrelation med faktorer på både organisatorisk- och 
individnivå bör teorier som berör dessa två nivåer troligen vara en god teoretisk ram för 
forskning kring arbetsrelaterad stress och utbrändhet bland socialarbetare.  
  
Giddens struktureringsteori 
Anthony Giddens (1979) utarbetade sin struktureringsteori under en tid då två synsätt ofta 
polariserades mot varandra i dåtidens debatter. Dessa båda synsätt var aktör och struktur. 
Polariseringen kunde ibland bidra till att synliggöra spänningar och konflikt. Giddens drevs 
av en ambition att bidra till att övervinna den klyfta som kunde uppstå mellan de båda 
synsättens företrädare. Gottzén (2015) pekar på att klyftan bottnade i vetenskapliga 
motsättningar mellan faktaparadigmet och handlingsparadigmet. Denna vetenskapliga 
motsättning innebär enligt Gottzén (2015) olika ståndpunkter gällande relation mellan 
struktur och aktör. Samtidigt som de makroorienterade teoretiska traditionerna oftast förstår 
aktören och dess handlande som bestämt av sociala strukturer och förutsättningar i samhället. 
Inom de makroorienterade traditionerna anses samhällsfenomen enligt Gilje och Grimen 
(2007) vara ett resultat av meningsbärande mänskligt handlande och därmed ges individen 
förtur framför sociala strukturer. Giddens och Sutton (2013) påpekar att struktureringsteori är 
en alternativ utväg till att överbrygga klyftan mellan struktur och handling. Till skillnad från 
de två vetenskapliga paradigmen som betraktar struktur och aktör som åtskilda fenomen 
menar Giddens och Sutton (2013) att aktör och struktur bör snarare förstås som olika sidor av 
samma mynt. Därmed bör relation mellan struktur och aktör inom struktureringsteori förstås 
som en dualitet i vilken båda delar behövs för en fungerande helhet.  

Struktureringsteori har enligt Parkatti (2007) även konsekvenser för den mer filosofiska 
diskussionen om huruvida samhällsvetenskapliga forskningen bör bedrivas. 
Struktureringsteori syftar återigen att överbygga två motsatta synsätt, nämligen metodologisk 
individualism och holism. Metodologiska individualister hävdar att sociala företeelser bör 
förklaras utifrån individen och dennes handlingar (Giddens & Sutton, 2013). Medan holister 
anser att sociala strukturer måste undersökas, tolkas och analyserar med sina 
makroegenskaper som påverkar individerna och deras handlingar som emergenta sociala 
helheter (Giddens & Sutton, 2013). Inom struktureringsteori liksom inom metodologisk 
individualism anses individer vara de enda egentliga aktörer som upprätthåller den sociala 
verkligheten. Giddens och Sutton (2013) hävdar däremot, liksom holister att individer och 
deras handlingar inte kan förstås skilt från deras sociala existens. Inom struktureringsteori 
anses enligt Parkatti (2007) individer och den strukturerade sociala verkligheten vara invävda 
i varandra i ett kausalt förhållande. Utgångspunkten i struktureringsteori enligt Giddens och 
Sutton (2013) är att människor som aktörer aktivt skapar och omskapar den sociala strukturen 
genom sina dagliga aktiviteter vilket inom struktureringsteori kallas för aktörers 
strukturerande förmåga. Enligt Giddens och Sutton (2013) utgör aktörskap och struktur 
grundläggande byggstenar i Giddens struktureringsteori och kommer därmed även användas 
som ett teoretiskt ramverk för analys av data i denna studie. Trots att dessa två begrepp inte 
bör ses som åtskilda fenomen inom struktureringsteori, utan ska förstås som lika viktiga 
beståndsdelar av samma fenomen, kommer begreppen aktörskap och struktur i denna studie 
presenteras var för sig.  
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Aktörskap  
Inom den struktureringsteorin används begreppet aktörskap. Enligt Giddens och Sutton 
(2013) används aktörskap i syfte för att beskriva individens möjlighet att ”agera annorlunda” 
eller möjlighet att välja överhuvudtaget handla eller inte. Begreppet aktörskap används enligt 
Johansson (2015) för att beskriva människans förmåga att reflektera över och reglera sina 
handlingar. Inom struktureringsteorin enligt Danermark, m.fl. (2003) beskrivs aktörskap som 
något som används genom att se människor som kunskapsrika agenter med möjlighet att 
reflektera över egna liksom andras handlingar vilket sker kontinuerligt i interaktion mellan 
människor. Enligt Giddens och Sutton (2013) anses människor i struktureringsteori vara 
”kunniga” och reflexiva aktörer som besitter kunskap om förutsättningarna för eget handlande 
och möjliga konsekvenser av sina handlingar.  

Trots att Giddens struktureringsteori betraktar människor som reflexiva aktörer anses 
reflekterandet inte vara en ständigt pågående process som medvetet görs vid varje enskild 
handling. Många handlingar görs enligt Giddens och Sutton (2013) utan att det medvetet 
reflekteras över dem. Johansson (2015) hävdar att Giddens anser att människan, trots att hon 
inte ständigt funderar över varför hon handlar på ett visst sätt har förmåga att förklara sitt 
handlande om hon blir tillfrågad. Giddens och Sutton (2013) skriver att detta förklaras inom 
struktureringsteori genom en teori om medvetandets tre nivåer: diskursivt medvetande som 
refererar till aktörens möjlighet att verbalisera sin kunskap, praktiskt medvetande som 
refererar till kunskap som inte alltid går att verbalisera utan är snarare en underförstådd 
kunskap om interaktionsregler och det omedvetna som består av tankar och impulser som är 
helt eller delvis förträngda.  Aktörskap som begrepp förblir ett viktigt verktyg inom 

struktureringsteorin för teoretiserande angående relation mellan aktör och struktur. Detta 
eftersom teorins grundläggande påstående enligt Giddens och Sutton (2013) är att det i stort 

sett alltid finns en möjlighet att ”handla annorlunda” och att människan aldrig kan vara i en 
situation i vilken hon blir fullständigt determinerad av faktorer som hon själv inte kan påverka 

eller kontrollera.  

Struktur 

Giddens (1979) använder begreppet struktur i betydelse av regler och resurser som utgör de 

ramar inom vilka aktören utför sina handlingar. Giddens och Sutton (2013) skriver att 
strukturer som fenomen uppstår och förändras i en ständig process som inom 

struktureringsteori kallas strukturering. Denna process innebär aktivt skapande av nya och 
omskapande av befintliga sociala strukturer i samhället. Sociala strukturer kan därmed anses 

vara sådana strukturer som uppstår när människor interagerar med varandra. Giddens och 
Sutton (2013) skriver att samhällen, gemenskaper och grupper har ”struktur” så länge 

människor beter sig på ett konsekvent och någorlunda förutsägbart sätt. Struktureringsteori 
förutsätter existensen av en inriktad uppsättning konventioner, överenskommelser, regler och 

ramar i det sociala livet. Det är just dessa som utgör innehållet i en struktur, påpekar Giddens 
och Sutton (2013). En struktur är därmed stabil så länge människor beter sig i enighet med 

dessa regler och konventioner på ett förutsägbart sätt. 

Korrelation mellan begreppen 

Giddens och Sutton (2013) skriver att strukturering alltid innebär ”strukturens dualitet” vilket 

innebär att aktörskap förutsätter existensen av en struktur. Med andra ord kan inget socialt 
handlande existera utanför någon social struktur. Samtidigt förutsätter strukturen existensen 

av handlingar eftersom struktur är beroende av människors konsekventa handlande. Gottzén 
(2015) påpekar att sociologer ofta beskriver strukturer som något som begränsar aktörernas 

handlingskapacitet. Handlingskapacitet som begrepp innefattar enligt Gottzén (2015) både 
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aktörens handlingsfrihet vilket innebär att aktören själv avgör riktning och sätt att handla och 

dess handlingsförmåga som innebär aktörens möjlighet att agera i syfte att nå egna mål. 

Däremot uppger att Giddens i stället betraktar strukturer även som det som möjliggör 

aktörskap. Inom struktureringsteori anses strukturer och aktörer vara starkt beroende av 
varandra och existera i ett kausalt förhållande. Danermark m.fl. (2003) hävdar att Giddens 

förstår sociala systemets strukturella egenskaper som både mediet och resultat av praktiker 
som skapas genom aktörers sociala handlingar. I och med att strukturer, enligt Giddens och 

Sutton (2013) inte existerar fritt från aktörer utan skapas av aktörens rutinerade sociala 
handlingar anses strukturer vara en del av aktörskap. En av de centrala utgångspunkterna i 

struktureringsteori enligt Giddens och Sutton (2013) är att strukturer, förutom att de kan ses 
som hinder och begränsningar för handling, utgör även förutsättningar såväl som resultatet av 

aktörers handlingar. Giddens och Sutton (2013) påpekar vikten av aktörens strukturerande 
förmåga som därmed möjliggör förändringar i det sociala livet. De tillägger även att visa 

sociala strukturer trots att dem funnits länge och anses vara starka, är det fortfarande ett 

faktum att aktören har förmåga att förändra och omskapa dessa strukturer.  

Begreppens användning i denna litteraturstudie 

Begreppet aktörskap i den mening som Giddens förstår det kan vara användbart i denna studie 
med avsikt att ge en teoretisk förklaring till varför socialarbetaren handlar så som den gör. 

Resultat av tidigare forskning som presenterades i problemformulering visar på att de 
vanligaste källorna till att socialt arbete upplevs vara tungt och krävande är arbetets höga 

krav, brist på kontroll och avsaknad av gränser gällande arbetsbelastningens storlek och 
arbetets natur. Begreppet aktörskap kan i detta avseende vara användbart för att kritisk 

analysera socialarbetarnas möjligheter till att påverka och kontrollera arbetets utformning, 
dess krav och arbetsbelastningens storlek. Begreppet aktörskap kan även användas för 

diskussion kring socialarbetarens handlingskapacitet och deras strukturerande förmåga. 
Fortsättningsvis används begreppet struktur, som presenteras i struktureringsteorin, anses vara 

relevant för den tänkta studien eftersom att den ger en vetenskaplig förklaring till strukturens 
natur och innehåll. Begreppet struktur används i denna studie för att analysera dess uppkomst, 

stabilitet samt på vilket sätt dessa omstruktureras. Dessa två begrepp i korrelation till varandra 
kommer i denna studie användas i syfte att belysa förhållande mellan individ- och 

organisationsnivå. I och med att socialarbetare, enligt tidigare forskning som presenteras i 
problemformulering, upplever socialt arbete som tungt och krävande på grund av hinder och 

begränsningar på struktur- och organisationsnivå, anses det vara viktigt att polemisera 
individens egna bidrag till strukturers uppsättning och dess organisering. Vidare kan det bli 

intressant att diskutera socialarbetares upplevelser av förutsättningar och möjligheter som 
enligt struktureringsteori organisationer skapar per definition i relation till hinder och 

begränsningar som socialarbetare upplever på strukturnivå samt socialarbetarens 

strukturerande förmåga. 

Metod 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en integrativt systematisk 
litteraturstudie genomförts. Booth, Sutton och Papaioannou (2016, s. 17) definierar en 

systematisk integrativ litteraturöversikt som en systematisk, uttrycklig, reproducerbar metod 
för att identifiera, utvärdera och syntetisera befintlig kunskap. Med hjälp av en 

litteraturöversikt kan flera perspektiv tas med och analyseras, för att kunna få mer kunskap. 
Vidare handlar en litteraturstudie med integrativ karaktär beskrivet av Booth, m.fl. (2016) 

som ett arbetssätt som inkluderar både kvalitativa och kvantitativa studier samt tidigare 
översikter i litteraturstudien. Som gör att litteraturstudien tar hänsyn till olika 
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forskningsstrategier, men även olika forskningsresultat. Med andra ord att både resultat som 

är generella och ej generella tas med för att försöka skapa en slutsats. Den systematiska ansats 
delen i studien förklaras av Booth, m.fl. (2016, s. 27) som ett arbetssätt som resulterar i en 

bredare kunskap om ett specifikt ämne som studien avser att undersöka. I meningen att få en 
bredare kunskap kring arbetsrelaterad stress och utbrändhet bland socialarbetare genomförs en 

systematisk informationssökning, bedömning, syntes och analys av data. Forsberg och 
Wengström (2008) menar också att en systematisk litteraturstudie har olika krav på sig, det 

krävs en systematisk sökning av data som är baserat på̊ empiriska studier, en kritisk 
granskning och utvärdering av vetenskapligt innehåll samt sammanställande av aktuell 

forskning inom ett valt problemområde. Med andra ord hur befintlig forskning som rör 
ämnesområdet ska tas i hänsyn och inkluderas.  

 
Enligt Booth, m.fl. (2016) delar alla översikter kravet på original empirisk forskning för att 

kunna betraktas som systematiska. Informationssökningar som utfördes kring studiens 
forskningsfråga visade att det finns en rad vetenskapliga studier som berör arbetsrelaterad 

stress och utbrändhet, men inte i någon sammanfattad helhet. Informationssökningen visade 
dock behovet av en sammanställning av och en genomgående helhetsanalys av sammanställda 

forskningsresultat, för att se likheter och olikheter mellan studier. Metoden anses vara 
relevant för denna studies syfte eftersom den tidigare forskning som presenteras i denna 

studie presenterar olika resultat och ger olika svar på samma eller liknande forskningsfrågor. 
Denna studies syfte antas kunna uppnås genom en analys av den sammanställningen av 

aktuell forskning inom området. 

 
Litteratursökning 
Litteratursökningen har genomförts mellan 15 november – 3 december 2019. Sökningen har 

genomförts på olika databaser som återfunnits på Örebro Universitetsbibliotek. Dessa är: 
Social Services Abstracts, Sociological abstracts, Web of Science och PsycINFO. Under 

samma tidsperioden 15 november – 25 november söktes även litteratur med relevant kunskap. 

De sökord som använts vid litteratursökning är följande:  

(Social work) AND (stress) AND (burnout) 

(Social work) AND (stress) AND (burnout) AND (structure)  

(Social work) AND (stress) AND (burnout) AND (organization)  

(Social work) AND (stress) AND (burnout) AND (agents)  

(Work-related stress) AND (social work)  

(Work-related stress) AND (social work) AND (well-being) 

Utifrån att det blev många träffar på “(Social work) AND (stress) AND (burnout)” valdes det 
att lägga till sökorden “structure, organization och agents” (struktur, organisation och 

aktörer), för att kunna specificera oss enligt vår studies syfte och frågeställningar. Under 
litteratursökning upptäckte vi att det var svårt att hitta ett engelskt ord för aktör som passade 

in i databaserna. Det vi gjorde då var att hitta ordet Giddens och Sutton (2013) använder för 
aktör, som resulterade i agents. Den systematiska litteraturgenomgången av tidigare forskning 

som hittats och valts ut presenteras i en tabellform under resultat. I studiens resultat kommer 
litteraturgenomgången utgå från följande kategorier: författare, studiens namn, urval, design i 
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studien, syfte, studiens resultat samt slutsatser. Litteraturläsningens systematiska genomföring 

finns även i detalj i bilaga.   
 

Inklusion- och exklusionskriterier 
Litteratursökningen genomfördes utifrån på förhand bestämda avgränsningar efter en 
provsökning med grunder i studiens syfte och frågeställningar. Kriterier som används för en 

sådan avgränsning har en inkluderande karaktär. Inklusionskriterier innebär att författaren 
väljer ut de kriterier som stämmer överens med studiens syfte. Detta för att lättare hitta för 

studien relevanta artiklar. Det första inklusionskriteriet används i vår studie för att avgränsa så 
enbart vetenskapligt granskade studier och forskningsartiklar kommer med i urvalet, i avsikt 

att säkerställa studiens kvalité. Vidare innebär inklusionskriteriet i vår studie att studier som 
kommer inkluderas i denna studie, ska fokusera på arbetsrelaterad stress och utbrändhet bland 

socialarbetare, oavsett arbetets karaktär. Förutom arbetsrelaterad stress och utbrändhet ska 
denna studie även studera psykisk ohälsa med arbetsrelaterade karaktär bland socialarbetare 

samt skyddsfaktorer och välbefinnande, meningsfullhet och tillfredsställelse inom socialt 
arbete. Vår avsikt har varit att ta hänsyn till flera viktiga aspekter vid utarbetandet av 

inklusionskriterier, därför har även denna studie språk- och tidsaspekten i inklusionskriterier. 
Det innebär att i denna studie kommer enbart studier och forskningsartiklar skrivna på 

engelska eller svenska inkluderas, däremot spelar det ingen roll ifrån vilket land kommer 
studien, eller vilket land författarna kommer ifrån. Inom inklusionskriterier finns även 

avgränsningen att studierna och forskningsartiklar kommer vara begränsade av publicering, 
mellan åren 1990 till 2019. Avsikten med dessa inklusionskriterier är att finna relevant 

tidigare forskning på området vars resultat ska användas som primärdata för denna studie. 

De kriterierna som anses ha en exkluderande karaktär leder till att vissa studier exkluderas 

från den aktuella studien (Booth, m.fl. 2016). Sådana exklusionskriterier som används vid den 
aktuella litteratursökningen avser studier som inte har en vetenskaplig karaktär och som 

därmed inte är vetenskapligt granskade. Vidare ska från denna studie exkludera studier 
skrivna på annat språk än engelska och svenska och som är publicerade före år 1990. Andra 

exklusionskriterier som används i denna studie syftar till att exkludera studier vars innehåll 
inte berör de centrala begrepp som arbetsrelaterad stress, stress och utbrändhet. Ändamålet 

med dessa exklusionskriterier är att säkerställa att tidigare forskning som inte är relevant för 
studiens syfte och frågeställningar inte blir en del av urvalet samt att studier som är skrivna på 

främmande språk eller vars innehåll inte längre anses vara aktuellt för denna studie inte blir 

inkluderade.    
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Urvalsmetod och validitet  
Datasökningen resulterade i totalt 11 

898 studier. Datan bearbetades genom 
titel, abstract och textsållning. Genom 

denna bearbetningsmetod är det första 
som undersöks är studiens titel, för att 

se om titeln har någon slags relevans 
för ämnesområdet. Ifall titeln på 

studien anses relevant så undersöks och 
läses studiens abstract. Vidare om 

abstracten bedöms relevant för 
ämnesområdet fortsätter processen 

genom att först undersöka om studien 
finns tillgänglig i fulltext. Om studien 

finns i fulltext börjar undersökningen 
om studiens innehåll har relevans för 

ämnesområdet genom att läsa genom 
den. Ifall studien anses ha relevant 

innehåll för ämnesområdet blir den 
inkluderad i studien (Booth, m.fl. 

2016). För att genomföra denna studie 
valdes först relevanta titlar ut utifrån 

datasökningen, för att sedan undersöka 
studiens abstract. Redan här sållades 

irrelevanta studier bort utifrån deras 
abstracts, men även dubbletter. I många fall kom många artiklar upp genomgående trots olika 

sökningsord, som gjorde att många dubbletter togs bort. Det var också i två sökningar det blev 
mer än tusen träffar, där inte tiden fanns för att gå igenom alla, på grund av antalet och 

tidspressen. Slutligen resulterade datasökningen i 46 studier som lästes i fulltext. Utifrån våra 
inklusion och exklusionskriterier valdes sedan 17 studier ut för att ha med och inkludera i 

litteraturstudien. Majoriteten av de studier som har inkluderats är av kvantitativ karaktär, tio 
stycken. Sedan fyra studier, i form av mixed methods, där studierna har använts sig av både 

kvantitativ och kvalitativ metod, och sedan har tre forskningsöversikter inkluderats i studien. 

Litteraturstudien består utifrån det nämnda av totalt 17 studier. 

 
Validitet innebär att forskaren ska studera det som är fokus på att studera och inget annat. Att 

utgå från inklusionskriterier bidrar det till att forskaren mäter det som har avsetts att mätas. 
För att göra detta, ökar då studiens validitet (Booth, m.fl. 2016). Booth, m.fl. (2016) förklarar 

också hur forskarnas egna tankar och fördomar kan komma att påverka studiens validitet. Det 
blir också därför mycket viktigt som forskare inom litteraturstudier att vara extra observant på 

att inte bara ta med studier som påverkar resultatet på ett sätt som forskaren vill utifrån 
ämnesområdet, eller tvärtom. Det är därför viktigt att forskaren inkluderar studier som kanske 

kan visa motsatsen till ämnesområdet. Genom att vi har studerat socionomprogrammet och 
hört mycket kring arbetsrelaterad stress och utbrändhet i socialt arbete, hade vi i åtanke att 

inte vinkla eller ändra de inkluderades studiernas resultat. Det kan anses stärka 
litteraturstudiens validitet. Booth m.fl. (2016) menar också att studierna som inkluderas ska 

vara av kvalite, det är mycket viktigt eftersom litteraturstudien själv ska kunna uppfylla 
kvalitet. Genom att uppfylla detta har enbart studier inkluderats i denna litteraturstudie som 

varit vetenskapligt granskade (peer-review), det gäller de kvalitativa, kvantitativa samt 
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forskningsöversikter. Även så har det funnits i åtanke att socialt arbete som yrke förändras 

ständigt genom lagar, reformer och praxis därför gjordes en exklusionskriterium för 
årtalstudier publicerades, det för att litteraturstudien ska kunna vara relevant idag som i sin tur 

stärker studiens validitet.  
 

Sammanställning och analysförfarande 
När litteratursökningen genomförts översattes och sammanställdes alla studiers resultat och 
sedan fördes det in i en tabell. Studiernas resultat lästes sedan igenom ett antal gånger av oss 

båda, samtidigt som det söktes efter meningar som var innehållsrika. Dessa meningar eller 
stycken som valdes ut identifierades utifrån denna studies syfte och frågeställningar. Med 

hjälp av dessa meningar eller stycken som hittades delades studiernas resultat in i kategorier 
som ansågs relevant för vår litteraturstudie och dess syfte samt frågeställningar. Allt detta 

som nämnt ovan gjordes för att underlätta syntetiserings processen av resultatet. Booth, m.fl. 
(2016, s. 171) förklarar att syntetisering innebär att studiernas resultat arbetas igenom och 

sammanställs, för att sedan kunna jämföras med varandra för att kunna identifiera och hitta 
likheter, skillnader samt mönster. 

 
För att få fram teman använde vi oss av tematisk analys. Inom tematisk analys letas det 

teman. Teman förklaras av Braun och Clarke (2006, s. 10) att “fånga” viktiga saker inom 
data/empirin som har en relation till studiens frågeställningar och som upprepas genom data 

eller empirin.  Att hitta teman är studiens skaparens uppgift. Braun och Clarke (2010) menar 
att forskarens egna åsikter spelar stor roll i val av teman, men även att forskaren måste behålla 

en objektiv syn för att inte styra analysen. Källan (Braun & Clarke, 2010) beskriver hur en 
tematisk analys går till för en kvalitativ studie och dom förklarar att det finns sex steg/faser 

för att göra en tematisk analys av material. Denna mall har vi använt oss av, men har tagit bort 
de stegen som har med kvalitativ forskning att göra.  

 
Första steget enligt Braun och Clarke (2010, s. 16) är att bli bekväm med sina valda studier, 

genom att läsa dem grundligt, så det skapas en större och djupare kunskap kring studien. 
Andra steget blir att hitta intressanta delar av studierna, som skulle kunna vara intressanta för 

analys och delar upp dessa delar i grupper, med olika inriktningar. Tredje steget blir att hitta 
teman inom dessa grupper, för att antingen lägga ihop delar som blir teman, alternativt att 

skapa teman av grupper. Här kan även sub-teman skapas, för att underlätta analysen längre 
fram. I detta steg är det viktigt att ha syftet samt frågeställningar i åtanke, så analysen följer 

vad studien syftar till att analysera. Fjärde steget blir att bestämma sig för teman som togs 
fram i steg tre. Här är det viktigt att hitta teman som inte är alldeles för lika varandra, så 

analysen inte sitter ihop. Braun och Clarke (2010, s. 20) förklarar att fjärde steget är viktig, 
eftersom här krävs det att det finns tillräckliga data för att fullborda teman, men även se ifall 

vissa teman handlar om liknande saker och ifall de liknar varandra måste det också finnas 
tydliga skillnader. I femte steget fullbordas teman och teman väljs ut som kommer användas 

inom analysen. Inom steg fem är det viktigt att inte göra alldeles för komplicerade teman, 
eller att temat ska behöva förklara alldeles för mycket. Braun och Clarke (2010, s. 20) 

förklarar att det viktigaste inom fas fem är att hantera teman enskilt och att inte bara referera 
eller upprepa saker som dom tidigare studierna säger om teman, utan att identifiera exakt vad 

som gör dessa teman intressanta och varför. Den sista steget, steg sex handlar om att 
analysera data som framkommit genom valda teman. Inom steg sex gäller det enligt (Braun 

och Clarke, 2010) att gå bortom data som presenterats och argumentera varför just dessa 
teman är viktiga för din studies syfte och frågeställningar, med hjälp av data som framkommit 

som bevis och hjälpmedel (ibid.). Med det som är nämnt ovan kunde fyra teman finnas utifrån 
studiernas resultat. Nästa steg blev då att använda de relevanta studierna och att föra in dom 
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under de olika teman, där likheter och olikheter jämfördes. Dessa teman som valts ut kommer 

att presenteras senare i studien under det tematiska analysavsnittet och dom är valda utifrån 
vår studies syfte och frågeställning, då de anses ska kunna besvara dessa. Resultaten blev 

sedan analyserade utifrån Giddens struktureringsteori, som handlar relation mellan aktör och 
struktur. Vi valde teorin på grund av dess relevans för vår studies syfte och frågeställning. Det 

eftersom under vår litteratursökning fann likheter och olikheter mellan dessa begrepp och att 
det kunde saknas en helhetsbild där både aktör och struktur tas in i åtanke, utan att studier 

enbart fokuserade på en av dessa.  
 

Källkritik 
Inom vår litteraturstudie finns flera olika källor, med majoriteten vetenskapligt granskade 
studier. Datasökningen, som nämnt tidigare i avsnittet resulterade i 17 studier, där alla 17 

studier är vetenskapligt granskade. 17 av dem studierna är internationella, och en av dem är 
gjorda i Sverige från Karlstads Universitet, från två doktorander i Psykologi och en doktorand 

i Arbetslivsvetenskap. Litteraturen som använts för att förklara exempelvis begrepp och 
teorier, har vi letat främst efter grundkällor till avsnitten, för att få originella fakta om, 

alternativt upplagor på grundkällor. Utifrån att alla studier som inkluderats är vetenskapligt 
granskade och att litteraturen som använts är antingen grundkällor eller upplagor till 

grundkällor samt att flera av studierna refererar till varandra i deras studier om ämnesområdet 
anser vi att denna litteraturstudie innehåller en god vetenskaplig kvalitet.  

 

Etiska överväganden 
Utgångspunkten i genomförandet av etiska överväganden i denna studie är 

individsskyddskravet som enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär fyra huvudkrav på 
forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Däremot ska forskare enligt Kvale och Brinkmann (2014) alltid göra en bedömning av 
konsekvenser som studien kan leda till avseende den skada som deltagarna kan utsatts för och 

de vetenskapliga fördelar som deras deltagande i studien ger. I och med att i denna 
litteraturstudie används sekundärdata innebär en bedömning av konsekvenser avseende skada 

för deltagarna en bedömning av etiska överväganden som gjordes för de artiklarna som 
används i denna studie. Forsberg och Wengström (2015) skriver om att det är viktigt att i sin 

studie välja de forskningsartiklar som är etisk godkända eller de studier i viken tydligt 
presenteras överväganden som gjorts. I denna litteraturstudie används därför 

forskningsartiklar som är antingen godkända från en kommitté eller i vilka framkommer 
tydliga redogörelser angående etiska överväganden. Utöver det väljer vi även att i denna 

studie göra en värdering mellan riskerna och nyttan som denna studie kan leda till. 
Utgångspunkt i värdering av förhållandet mellan riskerna och nyttan av ett uppsatsarbete är 

enligt Kvale och Brinkmann (2014) den etiska principen beneficence som innebär en vilja att 
göra gott och att risker för att en undersökningsperson lider skada minimeras så mycket som 

möjligt. Vidare innebär det en skyldighet för forskaren att säkerställa att fördelar för deltagare 
och vikten av kunskap som produceras uppväger de potentiella risker. Kvale och Brinkmann 

(2014) nämner att förutom att deltagande i en studie medför personliga risker för den 
deltagande finns det även risker för andra individer i deltagarens närhet, för personer som 

tillhör samma yrke eller för deltagarens yrke i sig, exempelvis i förhållande till den allmänna 
bilden av yrket. Trots att en litteraturstudie inkluderar inga deltagare återstår risker avseende 

yrket som berörs av denna studie. I och med att denna studie berör den allmänna bilden av 
yrket avser vi att producera sådan kunskap som ska uppväga potentiella risker.   

Denna studie förväntas producera sådan kunskap som kan hjälpa till att identifiera mönster för 
hur arbetsrelaterad stress och utbrändhet uppstår, hur det påverkar socialarbetares dagliga 
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arbete samt vilka eventuella åtgärder som ska kunna bidra till att förebygga uppkomsten av att 

dess problematik finns. Med utgångspunkt i det kan det antas att den kunskap som förväntas 
produceras och eventuella fördelar för socialt arbete som denna studie ska möjligen resultera i 

uppväger de riskerna som kan kopplas till denna studie. Resultat av denna studie förväntas 
även producera sådan kunskap som kan bidra till ökad förståelse för problematiken både på 

individ- och organisationsnivå, samt identifiera brister som gör att socialarbetare utgör en 
riskgrupp för utveckling av arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Denna studie kommer 

genom den kunskap som ska produceras kunna hjälpa till att de ansvariga inser att det är 
frågan om ett allvarligt problem. Detta kan leda till åtgärder som ska hjälpa till i förebyggande 

arbete mot denna problematik. Att någon är intresserad och arbetar för att det läggs mer fokus 
på problematiken kan anses vara en direkt nytta för socialarbetare. Kvale och Brinkmann 

(2014) skriver att även publicering av en forskningsrapport väcker moraliska frågor gällande 
eventuella effekter som forskningsresultaten kan leda till. Författare av en rapport har det 

största ansvaret när det kommer till att värna om etiska frågor som kan uppstå i samband med 
publicering av en forskningsrapport. De etiska frågor som denna studie kan väcka rör sig 

mycket om författarens ansvar att förmedla studiens resultat på ett sätt som ska korrekt, 
opartiskt och tydligt spegla det som hittills har skrivits om arbetsrelaterad stress och 

utbrändhet bland socialarbetare men samtidigt ska vara tillräckligt bearbetade så att det inte 
leder till skada för någon. En annan etisk fråga som måste iakttas vid analys av 

forskningsresultat är författarnas egna förförståelse och tankar kring problematiken som 
undersöks. Författaren måste även ta ett steg till när det gäller etik och i förhand försöka att 

minimera risker för negativa effekter som forskningsresultat kan leda till efter att den 
publiceras eller vid vidare spridning av studien. Kvale och Brinkmann (2014) skriver om att 

författaren förutom att ta ansvar som förmedlare av symboliska effektivitet måste även ta 
ansvar för att minimera risker som kan uppstå som effekt av läsarens egna konstruktioner som 

spontant byggs vid läsning av rapporten. Med andra ord måste författaren vara så tydlig som 
möjligt för att begränsa möjlighet till felaktiga tolkningar. Vi ska därför ägna mycket tid åt att 

bearbeta denna studies resultat för att uppnå en hög tydlighet och därmed undvika oklarheter.  

Resultat 

I tabellen nedan presenteras studierna som inkluderades i litteraturstudien. 

 

Författare, 
studiens 
namn

Urval Metod Syfte Resultat Slutsats

Söderfeldt, 
Söderfedlt & 
Warg (1995) 
Burnout in 
Social Work

Urvalet bestod av 
tidigare forskning, som 
handlade om ifall 
utbrändhet existerar 
inom socialt arbete, och 
vad det finns för 
åtgärder.

Litteraturöversikt, 
studien innehåller 18 
studier. Studierna är 
gjorda av forskare 
världen över.

Studien syfte är om 
socialarbetare är 
utbrända, vad som 
förknippas med 
utbrändhet förknippas 
bland socialarbetare 
samt vad görs och vad 
som behöver göras 
kring utbrändhet hos 
socialarbetare

Resultatet i denna studie påpekar att det 
var svårt att få in mycket data för att 
kunna försöka göra korrekta antaganden, 
dem menar att det finns för lite forskning 
kring detta ämne. Resultatet visar att 
arbetande inom socialt arbete ligger över 
medelgränsen för utbrändhet, men inte att 
dem finns i någon större risk än andra 
liknande yrken. Studien påvisar också 
stora frågor kring utbrändhet i socialt 
arbete, då dem ser att det finns många 
metoder och behandlingar för att 
reducera eller eliminera utbrändhet, trots 
att det inte finns till någon stor grad.

Slutsatsen i denna studie blir att det fanns 
många oklarheter kring ämnet 1995. Det 
visar att utbrändhet inte alls var något 
speciellt utbrett inom socialt arbete. 
Däremot ser forskningen att det fanns 
många åtgärder mot det, som skapar 
frågetecken. Slutsatsen blir att mycket 
kan ha förändrats gällande stress och 
utbrändhet från 1995 tills nu, vilket gör 
ämnet ännu mer centralt i nutid.

Stevens, (2008) 

Workload 
management in 
social work 
services: What, 
why and how?

Urvalet bestod av 
studier inom tidigare 
forskning kring 
socialarbetare och deras 
arbetsbelastning

Litteraturöversikt, 
där datainsamlingen 
bestod av 33 studier, 
med majoriteten av 
studierna ifrån 
Storbritannien.

Syftet med studien var 
att undersöka 
socialarbetares 
arbetsbelastning, vad 
det är, hur den skapas 
och alternativa 
lösningar

Resultatet tyder på att socialt arbete är ett 
av yrkena som har högst arbetsbelastning. 
Studien visar hur stor arbetsbelastning 
kan skapa större stressnivåer än vanligt 
bland de som arbetar inom socialt arbete, 
som också kan leda till utbrändhet. 
Studien påpekar också stora skillnader 
och ansvar mellan organisatoriska nivå 
samt aktör nivå. Resultatet påvisar hur 
samarbeta mellan både dessa parter, och 
bestämda regelverk skulle underlätta 
arbetsbelastningen och då även 
välmående bland de anställda. Studien 
ger förslag kring att skapa tydliga 
riktlinjer om vilka som har ansvar över 
vad, så att ingen får större 
arbetsbelastning än vad som förväntas.

Slutsatsen av denna studie tyder på att 
det kommer behövas tid för att skapa 
kompletterande lösningar för 
arbetsbelastningen. Även hur olika 
arbetsplatser kan behöva mer eller 
mindre tid för att föra in dessa riktlinjer. 
Studien menar också att det skulle 
behövas undersökas mer med flera 
studier kring vad exakt arbetsbelastning 
är, och vad det är för något och hur det 
skapas. Slutligen menar studien att något 
måste göras åt arbetsbelastningen, 
eftersom det skapas stora stressnivåer, 
som i sin tur kan leda till utbrändhet på 
grund av arbetsbelastningen och 
oklarheten över tydliga riktlinjer.
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Pösö & Forsman
 (2012 ) 

Messages to 
Social Work 
Education: 
What Makes 
Social Workers 
Continue and 
Cope in Child 
Welfare

Urvalet bestod av 84 
aktivt arbetande 
socialarbetare från 
Finland. Dessa 
socialarbetare kom från 
två olika kontor, som 
arbetar inom lagstadga 
organisationer med 
inriktning barn.

Metoden i denna 
studie är en så kallad 
mixed-method, då 
studien använt sig 
både av kvantitativ- 
och kvalitativ metod. 
Inom den 
kvantitativa metoden 
skickades webb-
enkäter till 56 aktivt 
arbetande 
socialarbetare. Inom 
den kvalitativa 
metoden utfördes 
åtta grupp intervjuer 
med totalt 28 
socialarbetare

Syftet med studien är att 
undersöka varför 
socialarbetare fortsätter 
att arbeta inom 
lagstadga organisationer 
med barn, trots de stora 
stressnivåerna och 
riskerna för utbrändhet

Studiens resultat påvisar många olika 
resonemang till att vilja fortsätta arbeta 
inom yrket. Resultatet visar att 
socialarbetare menar att belöningen att se 
hur barn och deras familjer får positiva 
förändringar och bättre 
levnadsförhållanden ger stor glädje och 
gör "mödan värd" samt att kollegorna 
runt om sig gör stor skillnad. Resultatet 
påvisar däremot också att socialarbete 
upplever mycket stress och risker för 
utbrändhet på grund av arbetet dem gör 
och att det kräver mycket egen tid att lära 
sig nya kunskaper och kunna förhålla sig 
till nya lagar och praxis.

Slutsatsen som kan tänkas dras av denna 
studie är att socialarbetare väger det 
negativa och positiva utfallen av arbetet 
och att det positiva är starkare än det 
negativa. Det gör att många 
socialarbetare vill fortsätta att arbeta 
inom yrket, trots arbetsbelastningen, de 
höga stressnivåerna samt riskerna 
utbrändhet. Slutsatsen kan även dras i 
slutsatser att kollegialstöd är mycket 
viktigt inom detta yrke.

Shannon & 
Saleebey (1990) 

Training Child 
Welfare 
Workers to 
Cope with 
Burnout

Urvalet bestod av 41 
socialarbetare som 
arbetade i staten Texas, 
USA. Studiens forskare 
kontaktade två kontor i 
Texas och frågade om 
de socialarbetare som 
arbetade på kontoren 
(totalt 76) ville delta 
frivilligt i studien, 
vilket 41 svarade att 
dem vill.

Metoden bygger på 
ett träningsprogram, 
som ska hjälpa 
socialarbetarna med 
stress, 
arbetsbelastning samt 
utbrändhet. Först 
delades de 41 
socialarbetarna in i 
två grupper, dessa 
två grupper delades 
sedan in i två mindre 
grupper igen. Dessa 
grupper träffades sex 
gånger och under 
dessa träffar förekom 
olika typer av 
övningar, träningar 
och egna reflektioner 
kring 
problemområdet.

Syftet med denna studie 
var att genom övningar 
och träning hjälpa 
socialarbetare att 
hantera sin 
arbetsbelastning och 
motverka stressnivåer 
samt känslor av 
utbrändhet. För att 
sedan mäta hur 
övningarna och 
träningarna har hjälpt 
socialarbetarna.

Studiens resultat visade att majoriteten 
uppskattade övningarna och träningarna, 
men även också att ha möjligheten att 
prata om sina egna erfarenheter av stress 
och känslor av utbrändhet. Resultatet 
påvisade också att lära sig att slappna av 
med hjälp av övningar uppskattades stort. 
Vidare fortsatte resultatet att visa hur 
socialarbetarna som deltagit kände att 
deras hantering av stress hade blivit 
bättre, men även deras egen förståelse av 
deras egna hanteringsmetoder.

Slutsatser som kan dras av denna studie 
är att det är mycket viktigt att istället för 
att ge socialarbetare böcker eller artiklar 
att läsa om stress och utbrändhet är att 
istället ge praktiska övningar på det. 
Genom att ge praktiska övningar skapar 
det större möjligheter att socialarbetaren 
själv fortsätter med dem ifall övningarna 
upplevdes positivt.

Antonopoulou, 
Killian & 
Forester (2017) 

Levels of stress 
and anxiety in 
child and family 
social work: 
Workers' 
perceptions of 
organizational 
structure, 
professional 
support and 
workplace 
opportunities in 
Children's 
Services in the 
UK

Urvalet består av 193 
arbetande 
socialarbetare ifrån fem 
olika kontor i 
Storbritannien, som 
arbetar med barn.

Studien använde sig 
av kvantitativ metod. 
Det delades ut 
enkäter hos de fem 
olika kontoren, och 
dem fick tillbaka 
totalt 193 
färdigställda enkäter.

Syftet med studien är att 
försöka lyfta fram eller 
se lösningar för 
anställda gällande stress 
och ångest inom barn- 
och familjevård. Syftet 
med studien blir att 
undersöka stress och 
ångest för de anställda, 
men även vilket slags 
stöd de får utifrån 
kollegor samt 
organisationen.

Resultatet påvisar att de olika kontoren 
skiljer sig åt mycket gällande både stress 
och ångest. Vissa arbetsplatser led av 
höga stressnivåer, men mindre ångest och 
tvärtom. Majoriteten av kontoren 
uttryckte att stödet ifrån kollegor och 
chefer hjälper mycket mot stress och 
ångest. Resultatet visade också att stress 
och ångest kan skapas genom stor 
arbetsbelastning och många timmar 
övertid på grund av klienter. Inom den 
frågan uttryckte några kontor misstro till 
strukturen i organisationen och menade 
att det ibland kunde upplevas att det inte 
fanns klara riktlinjer gällande arbete och 
vad som förväntades av den anställda.

Aspekter som kan spela stor roll för 
socialarbetarens stress och ångest utifrån 
dessa kontor är riktlinjer och 
förväntningar på socialarbetaren. 
Slutsatsen blir att det kan saknas tydliga 
regler och restriktioner för hur mycket 
en ska arbeta, eller vad som förväntas på 
den arbetande. Som tidigare nämnt i 
resultatet visade det sig också slutsatsen 
att kollegialt stöd är mycket viktigt för 
alla kontor, att med hjälp av sina 
kollegor kunna prata av sig kring sin 
stress och ångest och få hjälp med det 
som upplevs tufft och jobbigt.

Hamama (2012) 

Differences 
between 
Children's Social 
Workers and 
Adults' Social 
Workers on 
Sense of 
Burnout, Work 
Conditions and 
Organisational 
Social Support

Denna studie består av 
232 socialarbetare, 
hälften arbetar inom 
vuxen-vård och andra 
hälften inom barnvård i 
Israel.

Kvantitativ metod 
användes i denna 
studie, med hjälp 
webb-enkäter och 
enkäter på 
arbetsplatser

Syftet med studien var 
att undersöka 
upplevelsen kring 
utbrändhet hos dem 
som arbetar med vuxna 
eller med barn för att 
sedan jämföra dessa 
resultat utifrån olika 
faktorer

Resultatet påvisar att det finns olika 
faktorer som hjälper den anställda att 
minska sin egen stress och utbrändhet 
inom både yrkena. Resultatet påvisar att 
oavsett yrke, desto mer erfaren och äldre 
du är, desto mindre chans finns det att 
utbrändhet utvecklas. Resultatet visar 
också att arbetsmiljön är mycket viktigt 
samt stödet från kollegor är en stor 
skyddsfaktor gentemot utbrändhet. 
Däremot är yngre socialarbetare mer i 
riskzonen, då de saknar erfarenheten i 
arbetet som kan leda till mer stress och 
ångest, som i sin tur kan leda till 
utbrändhet. Resultatet påvisar också desto 
mindre stöd och klara riktlinjer ifrån 
organisationen ger större risk för 
utbrändhet inom båda kontoren.

Slutsatsen som kan dras av denna studie 
känns självklar. Studien påvisar att äldre 
och mer erfarna socialarbetare har större 
hanteringskunskaper gällande arbetet, 
som minskar riskerna för stress och 
utbrändhet, det framkommer däremot 
inte i studien varför det är så, utan det får 
spekuleras själv. Återigen visar denna 
studie, som många innan att stödet ifrån 
kollegor har stor betydelse för att 
miniminera riskerna för stress och 
utbrändhet, men även att många 
anställda ser stödet från organisationen 
som viktigt.

Acker, G. (2010) 

The Challenges 
in Providing 
Services to 
Clients with 
Mental Illness: 
Managed Care, 
Burnout and 
Somatic 
Symptoms 
Among Social 
Workers

Urvalet består av 591 
socialarbetare, som är 
aktivt arbetande med 
människor med psykisk 
ohälsa i New York, 
både inom den privata 
faktorn och offentliga 
faktorn.

Studien använde sig 
av kvantitativ metod. 
Studien mailade ut 
1000 enkäter till 
socialarbetare och 
fick tillbaka 591 
färdigställda enkäter 
som användes till 
studien.

Studiens syfte var att 
undersöka relationen 
mellan socialarbetarna 
upplevelser gällande 
samverkan mellan 
organisationer och 
graden av utbrändhet i 
yrket

Resultatet påvisar att utbrändhet existerar 
i stor grad inom yrket, men även annan 
psykisk ohälsa som kronisk stress samt 
depression. Resultatet visar också att olika 
individer är bättre på att hantera dessa 
problem än andra, Däremot påvisar också 
resultatet att inom den offentliga faktorn 
finns mer åtgärder och stöd gentemot 
stress och utbrändhet i jämförelse mot 
den privata faktorn.

Slutsatsen som kan dras är skillnaden 
mellan den offentliga faktorn och den 
privata faktorn skiljer sig mycket åt 
gällande åtgärder och stöd mot 
problemen, det i sig skapar stora frågor 
om varför det kan vara en sådan stor 
skillnad i resultatet. Det visar sig också 
att den egna individens erfarenheter och 
identitet gör att olika individer löper 
större risk än andra för att drabbas av 
psykisk ohälsa eller utbrändhet.
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Collings, J., & 
Murray, P. 
(1996)

 Predictors of 
Stress Amongst 
Social Workers: 
An Empirical 
Study

Urvalet bestod av 243 
arbetande 
socialarbetare, utifrån 
olika kontor i Norra 
England. Urvalet består 
av olika yrken, men 
även olika stadsdelar

Empiriskstudie med 
kvantitativ metod. 
Studien använde sig 
av enkäter på 
bestämda 
arbetsplatser

Studiens syfte var att 
hitta svar på hur olika 
stressfaktorer kan 
påverka socialarbetaren

Resultatet påvisar stora stressnivåer för 
socialarbetare, oavsett yrke och 
bakgrund. Det visas också att det många 
olika faktorer som leder till stress. Till 
exempel: planering och få tag på klienter 
inför behandlings eller dylikt, inte kunna 
hjälpa klienten med dess problem, 
arbetsbelastning, stöd utifrån organisation 
samt uppskattning. Resultatet påvisar 
också två faktorer som kan miniminera 
eller öka risken för höga stressnivåer, 
ålder och familjesituation. Under 
resultatet påvisas det också att 
samhällssyn på socialt arbete kan komma 
att påverka socialarbetaren, med 
förväntningar och kritik som skapar 
stress.

Slutsatsen som kan dras av denna studie 
är att det finns många olika faktorer som 
kan bidra till stress och att dem inte är 
självklara. Det visar sig också att medias 
och samhällssyn på socialt arbete kan 
komma att påverka socialarbetaren i 
arbetet, som är en intressant faktor.

Lloyd, C., King, 
R., & 
Chenoweth, L. 
(2002) 

Social work, 
stress and 
burnout: A 
review

Urvalet bestod av 50 
tidigare forskning 
studier kring det valda 
ämnet, där alla studier 
som inkluderats gått 
genom deras inklusion 
och exklusionskrav

Valda studie är en 
litteraturöversikt, 
som använt sig av 
tidigare forskning

Syftet i studien är att se 
om socialarbetare är 
extra utsatta för stress 
och utbrändhet, på 
grund av olika faktorer 
från arbetet

Resultatet av denna litteraturöversikt 
påvisar stora stressnivåer bland 
socialarbetare och att det enbart ökar. Det 
påvisar även att de höga stressnivåerna 
ofta leder till större sjuklighet såsom 
depression eller utbrändhet ifall det inte 
åtgärdas eller uppmärksammas i tid. 
Studien påvisar att socialarbetare först 
och främst vänder sig till tillgängliga 
handledare för att kunna förklara hur de 
upplever sig själva, eller om dem behöver 
hjälp/stöd. Resultatet påvisar däremot 
tyvärr att flertal av handledare kan 
uppleva stora stress och ångest nivåer, på 
grund av att dem saknar stöd i sitt 
mående.

Slutsatsen i denna studie blir att det 
skapas en så kallad ond-cirkel. Med 
andra ord att socialarbetare vänder sig till 
varandra, för att sedan vända sig till 
tillgängliga handledare, som sedan inte 
har någonstans att vända sig. 
Arbetsrelaterad stress och utbrändhet är i 
stor grad ett allvarligt problem i socialt 
arbete och att det krävs mycket arbete 
för att kunna hitta lösningar.

Savaya, R. 
(2014) 

Social Worker 
Burnout in 
Israel: 
Contribution of 
Daily Stressors 
Identified by 
Social Workers

Urvalet var 363 aktiva 
socialarbetare, från två 
olika kontor i Israel. 93 
% av deltagande var 
kvinnor. Majoriteten av 
dess arbetade med barn 
i olika inriktningar.

Studien använde sig 
av kvantitativ metod. 
Det användes både 
webb-enkäter, men 
också enkäter på 
vardera arbetsplats.

Vad daglig stress kan 
göra för socialarbetare 
och vad det kan leda 
till, Hur daglig 
arbetsrelaterad stress 
kan påverka 
socialarbetare samt 
konsekvenser av det.

Resultatet utifrån data som är insamlad 
visar på relativt stora utbrändhetsnivåer 
inom alla kontor som deltagit i studien. 
Utbrändheten grundar sig i känslomässig 
utmattning på grund av den dagliga 
stressen som har pågått mellan veckor till 
månader. Resultaten påvisar att 
socialarbetarna upplever sig 
depersonaliserade, som skapar stora 
svårigheter i arbetet dem utför. Vidare 
visar resultatet en annan faktor, att 
socialarbetarna privata livssituation blir 
påverkad av arbetet, då utmattningar går 
över till deras sociala liv, med familj, 
vänner och hobbys.

Slutsatser i studien blir att daglig stress 
kan påverka socialarbetare mycket och 
kan flera olika konsekvenser. Den 
dagliga stressen påverkar socialarbetare 
både genom utmattning, men också att 
arbetet dem utför blir sämre. Den dagliga 
stressen kan bero på många faktorer, 
men majoriteten utgörs av 
arbetsbelastningen av att arbeta med 
klienter och deras problem. Vidare 
påverkar den dagliga stressen också det 
kollegiala stödet, då de anställda inte 
orkar att lyssna på grund av 
depersonaliseringen som pågår.

Welander, J.,, 
Astvik, W,. & 
Hellgren, J. 
(2017) 

Stressrelaterad 
ohälsa och 
arbetstrivsel hos 
medarbetare 
och chefer i 
socialtjänsten

Urvalet bestod av 4857 
individer från 
socialtjänsten som 
tillhörde antingen 
fackförbundet Vision 
eller 
Akademikerförbundet 
SSR och som uppfyllde 
kraven för att räknas 
som socialarbetare. 
Urvalet delades också 
in i fyra grupper, 
biståndsbedömare, 
socialsekreterare, 
chefer och övriga.

Studiens metod är 
kvantitativ. Studien 
använde sig av webb-
enkäter för att få 
fram empiri.

Syftet med studien är att 
se ifall det finns 
kopplingar mellan 
stressrelaterad ohälsa 
och arbetstrivsel inom 
socialtjänsten i Sverige 
inom olika 
yrkesgrupper

Resultatet påvisar olika saker. Bistånd och 
socialsekreterare påvisar stort kollegialt 
stöd och att det är någon som bidrar stort 
till arbetstrivseln samt minimerar risker 
för stress och utbrändhet. Däremot så 
visas det att inom gruppen chefer att 
kollegialt stöd inte existerar på samma 
sätt, däremot så känner dem att deras 
handlingsutrymme är stort, som 
underlättar arbetet, och ses som en 
skyddsfaktor mot stress, något som 
bistånd och socialsekreterare inte 
upplever. Vidare så påvisar resultatet att 
bistånd och socialsekreterare upplever 
stor arbetsbelastning, med väldigt lite tid 
för återhämtning, som leder till stora 
stressnivåer. Resultatet påvisar även att 
kvinnor har större stressnivåer än män, 
även att ålder spelar roll för hantering av 
stress.

Det kan dras olika slutsatser utifrån 
denna studie, det påvisas att olika 
arbetsgrupper inom socialt arbete 
upplever stress olika, men även kollegialt 
stöd. Denna studie tar även upp kön som 
en bidragande faktor till höga 
stressnivåer. Däremot så är socialt arbete 
kvinnodominerande, som kan ha en 
bidragande faktor till slutsatsen av 
resultatet. Det är däremot en spännande 
faktor, att kön och ålder skapar olika 
skyddsfaktorer gentemot stress och 
arbetstrivsel.

Stanley, N., 
Manthorpe, J. 
(2007) 

Depression in 
the Profession: 
Social Workers’ 
Experiences and 
Perceptions. 

Urvalet består av 50 
socialarbetare från 
olika yrkesområden, 
som frivilligt anmälde 
sig till studien, efter ha 
deltagit i förstudien. 
Studien gjordes i 
Storbritannien och där 
kommer även alla 
deltagare ifrån.

Studien använde sig 
både av kvantitativ- 
och kvalitativ metod. 
Kvantitativa metoden 
använde sig av webb-
enkäter och 
skickades ut till 500 
socialarbetare, som 
alla svarades på. 
Sedan deltog 50 
socialarbetare 
frivilligt på att bli 
intervjuade one-on-
one, för att fördjupa 
sig i syftet.

Syftet med studien är att 
undersöka hur 
socialarbetare hanterar 
psykisk ohälsa samtidigt 
som dem ska agera som 
professionella.

Resultatet visar att majoriteten av de 50 
socialarbetarna som blev intervjuade 
upplevde depression eller tecken på 
depression inom yrket. Flertalet av dem 
hade även medicin utskrivit för 
depression. Dessa socialarbetare menade 
att arbetet hade skapat stora stressnivåer 
som bidrog till dålig sömn, sämre kost 
samt fysiska problem som ledat till 
depression. De som lidit av depression 
hade blivit sjukskrivna, alltifrån några 
veckor till sex månader, flertalet av dem 
som sjukskrivit sig beskrev hur deras 
depression blev bättre eller helt 
eliminerad. Resultatet beskriver många 
faktorer som göra att socialarbetare kan 
utveckla depression. Till exempel: 
saknaden av kontroll i sitt arbete på 
grund av nya lagar eller regler uppifrån, 
arbetsbelastningen, känslomässigt 
utmattande och lite eller ingen 
handledning.

Slutsatser som kan ses i denna studie är 
att det flera faktorer som kan leda till 
depression, även att för att lösa 
depressionen valde många istället för att 
söka hjälp att sjukanmäla sig, för att få 
en lång paus från arbetet. Många beskrev 
att ta sjukledigt var lättare än att söka 
hjälp, eftersom att söka hjälp har en 
stigma runt sig i deras miljö. Flera av 
socialarbetarna vände sig till handledare 
eller chefer för hjälp, men att dem också 
var alldeles för stressade för att kunna 
stödja eller hjälpa till. Slutsatsen blir även 
här att det skapas en ond-cirkel, att alla 
involverade i yrket har för mycket för 
sig själva, som leder till att stödet till 
kollegor inte hinns med.
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Collins, S. 
(2008) 

Statutory Social 
Workers: Stress, 
Job Satisfaction, 
Coping, Social 
Support and 
Individual 
Differences

Urvalet bestod av 99 
studier inom tidigare 
forskning kring valda 
ämne, med fokus på 
negativa aspekter inom 
socialt arbete.

Studien är ett 
litteraturöversikt och 
har använt sig av 
tidigare forskning 
gällande 
ämnesområdet och 
som uppfyller 
studiens inklusion- 
och 
exklusionskriterier.

Syftet med studien var 
att fokusera på och 
undersöka negativa 
aspekter inom socialt 
arbete. Studien 
fokuserar på missnöje 
över arbetet, frånvaron 
som existerar inom 
socialt arbete samt stress 
och hur det påverkar 
arbetet och den egna 
individens psykiska- 
och fysiska mående.

Resultatet visar att det finns tre olika 
faktorer som är speciellt viktigt för att 
kunna hantera stress och att uppleva 
uppskattning av sitt arbete. En av dem är 
socialt stöd, resultatet visar att den är 
viktigt på grund av få hjälp med 
hantering av stress utanför arbetet. Den 
andra är stöd från handledare, 
organisation och kollegor, då det är 
huvudkällan för stöd och hjälp på arbetet, 
med andra ord dem som finns nära 
socialarbetaren. Däremot uttryckte flera 
att stödet från organisation och handlare, 
inte är lika viktigt som ifrån kollegor. 
Den tredje är hur den egna individen 
hanterar stress och dilemman utifrån sina 
egna erfarenheter och kunskap. Resultatet 
visar att det har främst med att göra hur 
socialarbetaren ser på saker, som 
exempelvis kontroll, vad som är bra nog 
och självförtroende i sig själv.

I denna studie dras slutsatsen att 
individens egna sätt att hantera stress 
eller dylikt har stor påverkan på måendet 
och trivsel på arbetsplatsen. Dem andra 
faktorerna är också viktigt menar dem, 
men just hur individen själv ser på saker 
och hanterar dem är mer centralt än 
resterande, just på grund av att arbetet 
som socialarbetare kräver mycket eget 
ansvar.

Stack, S. (2004) 

Suicide among 
social workers: 
A research note

Urvalet består av 21 
rapporter ifrån olika 
stater i USA, gällande 
självmord och socialt 
arbete.

Studien har 
kvantitativ metod. 
Studien har använt 
sig 21 rapporter från 
olika stater i USA. 
För att undersöka 
kopplingar mellan 
självmord och 
socialarbetare med 
hjälp av rapporternas 
data.

Studiens syfte är att 
undersöka 
socialarbetarnas stora 
stressnivåer utifrån att 
arbeta med klienter och 
ifall det i allvarliga fall 
kan leda till självmord

Resultatet påvisar sig inte signifikant rätt 
utifrån data. Däremot visar resultatet att 
av de 21 rapporter från olika stater, att 
6% av socialarbetarna som lidit av 
depression eller utbrändhet har tagit 
självmord. Jämfört mot resterande 
arbetsklass där självmord på grund av 
depression och utbrändhet låg på 4.4%.

Studien undersöker ett intressant 
fenomen, det visar sig även att 
socialarbetare har större risk för 
självmord på grund av depression eller 
utbrändhet jämfört mot resterande 
arbetsklass. Slutsatsen blir dock att 
studien inte är signifikant, vilket är att ha 
i åtanke.

Graham, J., & 
Shier, M. (2014)

Profession and 
Workplace 
Expectations of 
Social Workers: 
Implications for 
Social Worker 
Subjective Well-
Being

Urvalet består av 19 
socialarbetare, som är 
uttagna av en tidigare 
forskning kring 
studiens ämnesområde. 
Dessa 19 tackade ja till 
denna forskning, 
medans 121 tackade 
nej från den tidigare 
forskningen.

Studiens metod är 
kvalitativ. Studien 
använde sig av one-
on-one intervjuer.

Studiens syfte var att se 
hur olika faktorer som 
existerar på 
arbetsplatsen kan 
påverka den anställdas 
välmående, faktorer 
som stress, krav och 
arbetsmiljö

Det fanns många faktorer som påverkade 
socialarbetarna både positivt, men kunde 
också påverka negativt. Bland det 
positiva är att socialarbetare upplever att 
dem gör något gott och viktigt för 
samhället, genom att hjälpa människor i 
behov. Samtidigt så beskriver resultatet 
att det också krävs mycket tid och stor 
arbetsbelastning. Resultatet påvisar också 
stora stressnivåer med klienter där det inte 
finns några rätta svar, eller möjligheten 
till att hjälpa överhuvudtaget. Studiens 
resultat påpekar också att alla 
socialarbetare är vanliga människor, som 
upplever saker olika. Resultatet menar att 
alla socialarbetare bär med sig gamla 
beslut som kan ha gjort mer skada än 
nytta och att det är dem besluten som 
stannar kvar, inte de besluten som gjorde 
något bra.

Det finns flera olika slutsatser att ta ifrån 
denna studie, både positiva och negativa. 
Den mest intressanta aspekten som tas 
upp är hur socialarbetare inte får 
glömmas bort att ses som människor, 
som gör rätt men också ibland fel. Det i 
sin tur kan påverka socialarbetarens 
framtida beslut, som kan skapa olika 
dilemman, men också stress.

Blomberg, H., 
Kallio, J., Kroll, 
C,. & Saarinen, 
A. (2015). 

Job Stress 
among Social 
Workers: 
Determinants 
and Attitude 
Effects in the 
Nordic 
Countries

Urvalet består av 5554 
aktivt arbetande 
socialarbetare ifrån 
länderna Sverige, 
Finland, Danmark och 
Norge. Urvalet var 
slumpmässigt och 
kontaktade olika 
socialarbetare inom 
olika yrken. 
Socialarbetarna som 
deltog i studien tillhör 
olika förbund, i 
Sverige "Akademiker 
förbundet SSR", i 
Finland "Fackförening 
för professionella 
socialarbete", i 
Danmark "Danska 
socialföreningsorganisa
tionen" och i Norge 
"Norska förbundet av 
socialpedagoger och 
socialarbetare".

Studiens metod är 
kvantitativ. Studien 
använde sig av 
enkäter som 
skickades ut genom 
mail, så kallade webb-
enkäter som 
skickades ut till alla 
socialarbetare som 
tillhörde dem olika 
förbunden. Där 
ungefär 60 % av 
enkäterna från 
vardera förbund 
kom tillbaka 
fullständiga.

Syftet i studien är att 
med hjälp av data 
insamlad undersöka 
socialarbetarens 
arbetsrelaterade stress, 
men även att se 
kopplingar hur den 
arbetsrelaterade stressen 
kan påverka arbetet för 
socialarbetaren.

Resultatet visar hur arbetsbelastningen är 
stor, som kan leda till större stressnivåer. 
Vidare visar resultatet på att flera 
socialarbetare står inför olika 
rollkonflikter, att hur dem ska agera 
utifrån sitt arbete, men också med sina 
egna värdering och ståndpunkter. Vidare 
påvisar resultatet att kvinnor är mest 
utsatta för höga stressnivåer på grund av 
att dem tar på sig mer arbete än män, som 
resulterar i högre arbetsbelastning.

Det dras olika slutsatser inom denna 
studie, då de undersöker flera saker. 
Inom vissa aspekter spelar kön och ålder 
roll, som i exempel arbetsbelastning, 
men det blir ingen roll i rollkonflikter. 
Vidare slutsatser som dras är att 
socialarbetare med mycket erfarenhet 
kan ibland bortse från sin profession och 
agera utifrån sina egna värdering, som 
kan skapa problematik både för klient 
och socialarbetare.

Sánchez-
Moreno, E. 
(2015)

Burnout, 
Informal Social 
Support and 
Psychological 
Distress among 
Social Workers

Studiens forskare 
kontaktade 200 
socialarbetare för att 
undersöka ifall dem var 
villiga att delta i studien 
genom telefonsamtal. 
Det resulterade i att 
urvalet består av 189 
aktivt arbetande 
socialarbetare ifrån 
Madrid, Spanien. Dessa 
189 deltog frivilligt i 
studien.

Studiens metod är 
kvantitativ. De 189 
socialarbetare som 
tackade ja till studien 
fick enkäter via mail 
att svara på och alla 
189 deltagare 
skickade tillbaka 
enkäten fullständig.

Syftet med studien var 
att undersöka 
förhållandet mellan 
utbrändhet, informellt 
stöd och psykologiska 
besvär inom socialt 
arbete.

Resultatet tyder på att olika faktorer har 
påverkan på utbrändhet. Vidare visar 
resultatet att ett flertal av socialarbetare 
upplever känslomässig utmattning och 
depersonalisation, som är risker för att 
utvecklas till utbrändhet. Däremot visar 
även resultatet på att flera socialarbetare 
upplever stora nivåer av personlig 
bedrift, som upplevs som något positivt 
och som en skyddsfaktor. Det finns 
däremot flera mätningar som visar på hög 
psykisk ohälsa bland socialarbetarna på 
grund av fall de har med olika klienter.

Slutsatsen i denna studie visar på att 
känslomässig utmattning kan förstöra för 
både socialarbetaren och klienten, då 
varken socialarbetaren orkar arbeta på ett 
gott sätt med klienten, eller ta hand om 
sig själv och sin sociala situation. 
Forskningen menar att det inte finns 
tillräckligt med åtgärder eller 
återhämtning för socialarbetaren för att 
motverka detta på grund av stora 
arbetsbelastningar.
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Analys  
Med utgångspunkt i en kritisk granskning och utvärdering av vetenskapligt innehåll samt 

syntetisering av studiernas resultat genererades fyra olika teman som anses vara 
återkommande i tidigare forskning som studerats och som även är relevanta för denna studies 

syfte och frågeställningar. Tre av fyra centrala teman skrivs i form av frågeställningar och 
representerar denna studies syfte och frågeställningar. Dessa centrala teman (Individuella 

tillkortakommande eller brister på organisatorisk nivå?; Hur hanteras problemet och hur 

problemet bör hanteras?; Formellt eller informellt stöd?; Aktörers strukturerande förmåga att 

forma det sociala livet) presenteras som underrubriker i detta avsnitt. Under den första 
rubriken, Individuella tillkortakommande eller brister på organisatorisk nivå? kommer i denna 

studie föras en kort redogörelse om hur tidigare forskning skriver om bakomliggande 
processer och relationer som utgör viktiga faktorer för uppkomsten av arbetsrelaterad stress 

och utbrändhet. Under den andra rubriken redogörs för hur tidigare forskning beskriver 
åtgärder och strategier för att övervinna arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Under tredje 

rubriken presenteras tidigare forsknings synsätt angående vilken typ av stöd gällande 
arbetsrelaterad stress och utbrändhet anses vara viktigast. Under den sista rubriken redogörs 

för hur tidigare forskning beskriver aktörers handlingskapacitet. I varje analysdel förs en 
teoretisk analys med utgångspunkt i Giddens struktureringsteori och dess centrala begrepp.  
 

Individuella tillkortakommanden eller brister på organisationsnivå?  
Majoriteten av tidigare forskning som studerats i denna studie diskuterar mer eller mindre 

faktorer som leder till att arbetsrelaterad stress och utbrändhet uppstår i socialt arbete. När det 
kommer till hur och varför uppstår arbetsrelaterad stress och utbrändhet bland socialarbetare 

finner vi i tidigare forskning oftast två skilda sätt att förstå vilka faktorer som svarar för dess 
uppkomst. Dessa två sätt kan förstås som två skilda ståndpunkter gällande hur samhälleliga 

problem bör studeras. Som tidigare nämnt i teoriavsnitt beskriver Parkatti (2007) sådana 
skilda uppfattningar om hur samhället bör studeras som individualistisk och holistisk 

ståndpunkt. I tidigare forskning som studeras i denna uppsats finner vi oftast dessa två 
förhållningssätt gällande vilka processer och faktorer bidrar till uppkomsten av arbetsrelaterad 

stress och utbrändhet bland socialarbetare. Acker (2010) skriver i sin studie att individers 
egna erfarenheter och identitet utgör viktiga faktorer när det kommer till utveckling av 

psykisk ohälsa samt arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Studien syftar till att undersöka 
relationen mellan socialarbetares upplevelser gällande samverkan mellan organisationer och 

graden av utbrändhet i yrket. Studiens resultat grundar sig på en enkätundersökning på vilken 
591 aktiva socialarbetare svarade. I sin studie vars resultat består av enkäter på vilka svarade 
232 aktiva socialarbetare skriver Hamama (2012) att äldre och mer erfarna socialarbetare har 

större hanteringskunskaper gällande arbetet vilket minkar riskerna för stress och utbrändhet.  
 

Utöver erfarenhet, ålder och identitet anses enligt tidigare forskning även andra individuella 
faktorer spela viktig roll för utveckling av arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Welander, 

m.fl. (2017) påpekar i sin kvantitativa studie i vilken 4857 socialarbetare deltagit att även 
könstillhörighet spelar en viktig roll när det kommer till utveckling av arbetsrelaterad stress. 

De studier som kan tyckas förespråka metodologiskt individualistiskt synsätt (Acker, 2010; 
Hamama, 2012; Welander, m.fl., 2017) lägger större tonvikt på faktorer som kan kopplas till 

de enskilda socialarbetarna och deras egna ansvar för uppkomsten av arbetsrelaterad stress 
och utbrändhet. Den gemensamma slutsatsen för samtliga nämnda studier är att brist på 

kompetenser, enskilda socialarbetares erfarenhet, ålder och könstillhörighet utgör faktorer 
som bidrar till uppkomsten av stress, utbrändhet och psykisk ohälsa. Shannon & Saleebey 

(1990) lifter fram att även brister gällande hanteringsmetoder och den enskilde 
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socialarbetarens hanteringsförmågor kan anses vara faktorer som bidrar till att socialarbetare 

lättare drabbas av stress och utbrändhet relaterade till arbete.  
 

Det andra sättet att förstå processer och relationer som utgör bakomliggande faktorer för 
uppkomsten av arbetsrelaterad stress och utbrändhet bland socialarbetare kan snarare anses ha 

en holistisk karaktär. Med andra ord påpekar en del av tidigare forskning som studerats i 
denna studie (Collings och Murray, 1996; Stanley och Manthorpe, 2007; Antonopoulou, 

Killian och Forester, 2017; Graham och Shier, 2014) att faktorer som svarar för uppkomsten 
av arbetsrelaterad stress och utbrändhet ligger oftast på organisations- eller samhällsnivå. 

Collings och Murray (1996) skriver i sin empiriska studie som utfördes med hjälp av enkäter 
svarades av 243 arbetande socialarbetare att den mest kraftfulla prediktion för den totala 

stressen anses vara relaterade till organisationstryck kring frågor som berör planering samt 
trycket som uppstår i relation till arbetsmål. Enligt Stanley och Manthorpe (2007) utgör 

arbetets höga krav, brist på kontroll och avsaknad av gränser gällande arbetsbelastningens 
storlek och arbetets natur viktigaste källor till arbetsrelaterad stress bland socialarbetare. 

Resultat av deras forskning grundar sig på en kvalitativ intervjuundersökning i vilken 50 
arbetande socialarbetare deltog.  

 
Liknande faktorer finner även Antonopoulou, m.fl. (2017) i sin studie. Förutom dessa faktorer 

(arbetets höga krav, brist på kontroll och avsaknad av gränser gällande arbetsbelastningens 
storlek och arbetets natur) som är direkt kopplade till organisationen inom vilken 

socialarbetare arbetar finns det, enligt Antonopoulou, m.fl. (2017) även faktorer på en 
övergripande samhällsnivå som kan ha bidragande egenskaper när det kommer till stress och 

utbrändhet bland socialarbetare. En del av ovannämnda studier som belyser sådana 
övergripande aspekter påpekar att samhälleliga förväntningar på socialarbetare kan bidra till 

stress och utbrändhet. Till exempel, skriver Graham och Shier (2014) att deras empiriska 
studie som utgår från 19 one-on-one intervjuer bevisar att utöver roll- och 

resultatförväntningar som har en stor inverkan på utövarnas välbefinnande, har även 
förväntningar relaterade till socialarbetarnas funktionsförmåga, deras yrkesidentitet och arbete 

i ogynnsamma situationer också negativ påverkan på socialarbetarens upplevda 
välbefinnande. Enligt Collings och Murray (1996) kan även medias och samhällssyn på 

socialt arbete påverka socialarbetaren i arbetet och därmed ha en bidragande betydelse för 
uppkomsten av arbetsrelaterad stress och utbrändhet.  

 
Med utgångspunkt i Giddens struktureringsteori blir det problematiskt att tolka och förstå 

arbetsrelaterad stress och utbrändhet som antingen individ- eller strukturrelaterade fenomen. 
Inom struktureringsteori betraktas individer enligt Giddens och Sutton (2013) som egentliga 

aktörer som upprätthåller den sociala verkligheten men samtidigt kan deras handlingar och de 
själva aldrig förstås skilt från de sociala omständigheter som utgörs av strukturer. Därmed kan 

individer och den strukturerande sociala verkligheten enligt struktureringsteori enbart förstås 
om dessa studeras som två sidor av samma mynt. Inom struktureringsteori anses människor 

enligt Giddens och Sutton (2013) vara ”kunniga” och reflexiva aktörer som besitter kunskap 
om förutsättningarna för eget handlande och möjliga konsekvenser av sina handlingar. Med 

utgångspunkten i det sistnämnda kan det vara relevant att ifrågasätta möjligheten att ansvaret 
för uppkomsten av stress och utbrändhet bland socialarbetare delvist ligger just hos de 

enskilda socialarbetarna. Struktureringsteori ger ytterligare förklaring till det enligt vilken 
anses reflekterandet inte vara en ständigt pågående process som medvetet görs vid varje 

enskild handling. Gottzén (2015) förklarar att många handlingar enligt struktureringsteori 
görs utan att det medvetet reflekteras över dem. Samtidigt som socialarbetare kan, med 

utgångspunkt i struktureringsteori förstås bära en del av ansvar för uppkomsten av stress och 

 22 

utbrändhet kan även strukturers stabilitet svara till en viss del för det samma. 

Struktureringsteori förutsätter existensen av en inriktad uppsättning konventioner, 
överenskommelser, regler och ramverk i det sociala livet som utgör stabiliteten i en struktur. 

Som tidigare påvisats utgår en del av tidigare forskning som används i denna studie från ett 
mer individorienterat förhållningssätt när det kommer till förklaring om varför uppstår 

arbetsrelaterad stress och utbrändhet i socialarbete. Vissa andra studier, såsom presenteras 
ovan visar däremot resultat som tydligt pekar på faktorer på en mer övergripande plan som 

avgörande när det kommer till uppkomsten av arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Med 
utgångspunkten i detta kan det antas att faktorer som svarar för uppkomsten av arbetsrelaterad 

stress och utbrändhet kan finnas på både individ- och organisationsnivå. Med ett sådant 
resonemang instämmer även Lloyd, m.fl. (2002) som i sin forskningsöversikt identifierar 

faktorer såsom inkluderade arten av socialt arbete, särskilt spänning mellan filosofi och 
arbetskrav och organisationen av arbetsmiljön som bidragande för uppkomsten av 

arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Struktureringsteori föreslår just en sådan förklaring 
enligt vilken fördelas ansvaret för det sociala livet mellan aktören och strukturen. 

 

Hur hanteras problemet och hur problemet bör hanteras?  
Samtliga tidigare forskning som studerats i denna studie poängterar, utan tvekan att 

arbetsrelaterad stress och utbrändhet utgör ett av de största problemen i socialt arbete. I 
samband med att arbetsrelaterad stress och utbrändhet presenteras på ett sådant sätt diskuteras 

i en del av den studerade tidigare forskning olika strategier för hantering av det stora 
problemet bland socialarbetare. En del av dessa strategier kan förstås vara individorienterade 

medan andra kan anses vara aktuella på en mer övergripande plan. Shannon & Saleebey 
(1990) skriver om ett träningsprogram som utvecklades i syfte att hjälpa socialarbetare i en 

delstat i USA att hantera sin arbetsbelastning och motverka stressnivåer samt känslor av 
utbrändhet för att sedan mäta effekterna av programmets övningar. Studiens resultat visade att 

majoriteten av socialarbetare som deltagit i studien uppskattade övningarna och träningarna. 
Enligt studiens resultat är möjligheten att prata om sina egna erfarenheter av stress och 

känslor av utbrändhet särskilt uppskattade. Resultatet påvisade också att socialarbetare som 
deltagit i studien uppskattar stort möjligheten att lära sig att slappna av med hjälp av övningar 

samt att de kände att deras hantering av stress och deras egen förståelse av hanteringsmetoder 
hade förbättrats. I tidigare forskning som studerats i denna studie framkommer förutom 

strategierna som beskrivs ovan en del andra individorienterade strategier. Hamama (2012) 
skriver i sin studie att resultaten av web-enkäter som besvarades av 232 socialarbetare 

verksamma inom två olika verksamheter visar att det finns flera olika faktorer som hjälper 
den anställda att minska stress och utbrändhet varav erfarenhet, ålder och kompetens ger 

signifikanta resultat. Med utgångspunkten i det sistnämnda kan det antas att åtgärder som 
innebär kompetensökning skulle kunna ge positiva effekter på hantering av stress och 

utbrändhet.  
 

Lloyd, m.fl. (2002) skriver i sin litteraturöversikt att forskningen hänvisar till kollegialt stöd 
och handledning från handledare och chefer som befintliga åtgärder för hantering av stress 

och utbrändhet inom socialarbete. Vidare skriver Lloyd, m.fl. (2002) att flera undersökta 
studier finner sambandet mellan olika former av socialt stöd såsom känslomässigt stöd eller 

övervakning och minskade risker för utveckling av arbetsrelaterad stress och utbrändhet. 
Övervakning anses enligt Lloyd, m.fl. (2002) vara en viktig form av stöd inom socialarbete 

som innebär en möjlighet för socialarbetare att vända sig till sina handledare för hjälp med 
ärenden och hjälp med vidareutveckling av professionella färdigheter. I studier som Lloyd 

m.fl. (2002) hänvisar till anses emotionellt stöd från både handledare och medarbetare vara 
förknippad med lägre nivåer av utbrändhet, arbetsstress och psykiska hälsoproblem. Utöver 
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de befintliga åtgärderna som beskrivs finner vi i den studerade tidigare forskning även en del 

förslag på möjliga åtgärder inom socialarbete. Söderfeldt, m.fl. (1995) skriver i sin 
studieöversikt att de granskade artiklarna gav bland andra följande förslag för att förhindra 

utbrändhet: förbättra personalkommunikation, strukturpolicyer och ersättningsnivåer, ge 
socialarbetare ledarskap och samhällsstöd, tydligt definiera arbetsmål, rotera arbetsuppgifter, 

öka frihet gällande klientarbete, skapa en stödjande arbetsmiljö, öka förståelse och stöd från 
överordnade kollegor, definiera arbetskrav, erkänna behovet av självständighet, självkänsla 

och acceptansstöd. Gemensamt för samtliga presenterade studier är att arbetsplatser brister 
gällande att erbjuda strategier för att förebygga och åtgärda arbetsrelaterad stress och 

utbrändhet samtidigt som att befintliga åtgärder inte fullföljs eller ger förväntade resultat. 
Lloyd, m.fl. (2002) påpekar att kollegialt stöd och stöd från tillgängliga handledare inte ger 

förväntade resultat vilket kan bero på otillräckliga kompetenser. Vidare förklarar Lloyd, m.fl. 
(2002) att socialarbetare oftast vänder sig till varandra i första hand när det uppstår 

stressframkallande situationer, för att sedan vända sig till tillgängliga handledare, som i 
slutändan inte har någonstans att vända sig men inte heller kan erbjuda den hjälpen som 

önskas. Det gemensamma resultat av tidigare forskning som studerats angående 
arbetsrelaterad stress och utbrändhet tyder på att detta är något vanligt förkommande i 

socialarbete. Med utgångspunkten i det ovannämnda kan det antas att arbetsrelaterad stress 
och utbrändhet kan förstås som organisationens strukturerad återkommande egenskap eller en 

struktur.  
 

Giddens och Sutton (2013) skriver att strukturer som fenomen uppstår och förändras i en 
ständig process som inom struktureringsteori kallas strukturering. Denna process innebär 

aktivt skapande av nya och omskapande av befintliga sociala strukturer i samhället. Inom 
struktureringsteori anses strukturering enligt Giddens och Sutton (2013) vara determinerad av 

strukturens dualitet vilket innebär att aktörskap förutsätter existensen av en struktur och att 
struktur alltid förutsätter existensen av handlingar. Med andra ord kan inget socialt handlande 

ske utanför strukturens ramar och inte heller kan en struktur finnas utan aktörers konsekventa 
handlingar. Med utgångspunkten i en sådan förklaring kan det antas att arbetsrelaterad stress 

och utbrändhet som struktur kan omstruktureras eller förändras (i detta fall åtgärdas) enbart 
genom aktörers aktiva handlande inom ramen av strukturens dualitet. Det aktiva handlandet 

kan därmed inte ske utanför organisationens rammar och regler. Parkatti (2007) skriver att 
struktureringsteori ser på aktören som beroende av givna, socialt konstituerade 

meningselement och normer samt materiellt och socialt grundad makt för att kunna handla. 
Med utgångspunkt i det ovannämnda kan det antas att åtgärder för att övervinna hindren 

såsom arbetsrelaterad stress och utbrändhet i socialarbete måste synkroniserad ske både på 
aktör- och strukturnivå för att kunna leda till ett lyckat resultat. Med ett sådant resonemang 

instämmer Stevens (2008) som skriver att resultat av hans forskning pekar på stora skillnader 
gällande ansvar mellan organisatorisk- och aktörnivå. Resultatet påvisar hur samarbete mellan 

både dessa parter, och bestämda regelverk skulle underlätta arbetsbelastningen och då även 
välmående bland de anställda. Stevens (2008) ger även förslag som går ut på att skapa tydliga 

riktlinjer om vilka som har ansvar över vad, så att ingen får större arbetsbelastning än vad 
som förväntas.  

 

Formellt eller informellt stöd?  
Ännu ett återkommande tema i tidigare forskning som används i denna studie rör karaktären 

av det stödet som socialarbetare får i sitt arbete samt dess kvalité och utformning. Frekvensen 
av återkommande diskussioner i tidigare forskning kring behovet av stöd och dess kvalité och 

utformning i samband med arbetsrelaterad stress och utbrändhet bland socialarbetare tyder på 
att detta är något centralt när det kommer till forskning på området. Analysen av tidigare 
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forskning som används i denna studie pekar på att det stödet som socialarbetare får eller 

önskar få kan, förenklat delas upp i formellt och informellt stöd. Med utgångspunkt i tidigare 
forskning kan det formella stödet förstås som någon form av socialt stöd som ingår i en viss 

yrkesutövarens roll och som innebär stöd från exempelvis arbetsledare, fackliga företrädare 
eller andra professionella yrkesutövare. Det informella stödet kan däremot förstås som stöd 

från personer som befinner sig i socialarbetarens närmsta kräts såsom familj, vänner och 
arbetskamrater. Pösö och Forsman (2012) hävdar i sin forskning som syftar att undersöka 

varför socialarbetare fortsätter att arbeta inom lagstadgade organisationer trots de stora 
stressnivåerna och riskerna för utbrändhet att deltagare i studie upplever kollegialstöd som 

mycket viktigt inom yrket. Liknande skriver Antonopoulolou m.fl. (2017) i forskning som 
utgår från en enkätundersökning som svarades av 193 aktiva socialarbetare. 

Forskningsresultat visade enligt Antonopoulolou m.fl. (2017) att kollegialstöd är mycket 
viktigt för alla undersökta kontor samt att socialarbetarna upplever vara viktigt att med hjälp 

av sina kollegor kunna prata av sig kring sin stress och ångest och få hjälp med det som 
upplevs tufft och jobbigt. Att det informella stödet från arbetskollegor anses vara en av de 

viktigaste skyddsfaktorerna när det kommer till stress och utbrändhet bland socialarbetare 
visar även resultat från andra forskningsartiklar som undersöktes i denna studie.  

 
Welander, m.fl. (2017) påstår exempelvis att resultat från forskningen vars urval bestod av 

4857 individer från socialtjänsten visar att kollegialt stöd anses vara något som bidrar stort till 
arbetstrivseln samt minimerar risker för stress och utbrändhet. Å andra sida finns det bland 

tidigare forskning som vi undersökte sådana forskningsresultat som tyder på att det formella 
stödet, oftast från organisationen inom vilken arbetar socialarbetare, anses vara viktigare form 

av socialt stöd. Acker (2010) skriver att forskningresultat påvisar signifikant samband mellan 
det formella stödet och minskade stress och utbrändhet. Acker (2010) påpekar att 

forskningsresultat visar även lägre nivåer av stress och utbrändhet inom den offentliga sektorn 
i jämförelse mot den privata tack vare det formella stödet från organisationens ledning och 

strukturella åtgärder gentemot stress och utbrändhet på arbetsplatsen. Collings och Murray 
(1996) skriver att resultaten av deras empiriska forskning som grundar sig på en kvantitativ 

undersökning gjord på 243 arbetande socialarbetare visar att en av de viktigaste källorna till 
arbetsrelaterad stress och utbrändhet utgör avsaknad av det formella stödet från 

organisationens ledning. Detta kan tolkas som att det formella stödet utgör en av de viktigaste 
skyddsfaktorer för uppkomsten av arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Att det informella 

stödet inte kan tyckas vara viktigare än det formella hävdar även Savaya (2014) i sin 
forskning. Detta eftersom det kollegiala stödet, menar Savaya (2014) är mycket påverkat av 

den dagliga stressen vilket leder till att kollegorna inte orkar lyssna på varandra på grund av 
depersonaliserande som pågår.  

 
Med utgångspunkt i den tidigare forskning som presenterats ovan är det möjligt att anta att 

både formellt och informellt stöd utgör viktiga skyddsfaktorer för uppkomsten av 
arbetsrelaterad stress och utbrändhet men samtidigt skiljer sig studiernas resultat avsevärt 

angående vilket stöd kan anses vara viktigare. Giddens struktureringsteori enligt Gottzén 
(2015) innebär ett sådant synsätt som betraktar strukturer och aktörer som starkt beroende av 

varandra och som därmed existerar i ett kausalt förhållande. Struktureringsteori förklarar 
sociala systemets strukturella egenskaper, enligt Danermark m.fl. (2003) som mediet men 

samtidigt som resultat av praktiker som skapas genom aktörers sociala handlingar. Med 
utgångspunkt i en sådan uppfattning om förhållandet mellan aktör och struktur är det möjligt 

att dra en slutsats att arbetsrelaterad stress och utbrändhet kan ses som en egenskap av 
systemets struktur som både är mediet och resultat av socialarbetarens sociala handlingar. 

Enligt Giddens och Sutton (2015) förutsätts inom struktureringsteori existensen av en inriktad 
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uppsättning konventioner, överenskommelser, regler och ramar i det sociala livet som därmed 

uppstår som produkter av enskilda aktörers handlingar, tänkandet eller relationer, vare sig de 
är formella eller informella. När dessa handlingar och relationer förblir konsekventa och 

någorlunda förutsägbara formas en struktur. Med utgångspunkt i en sådan förklaring går det 
att anta att sociala strukturer bär och är därmed även beroende av aktörers handlingar och 

deras relationer oavsett om dessa handlingar är medvetna och genomreflekterade eller om 
relationerna är formella eller informella. Därmed kan det antas att alla typer av handlingar och 

därmed även alla former av aktörers relationer som förblir konsekventa är generellt lika 
viktiga för strukturens stabilitet. Detta kan även appliceras vid analys av det sociala stödet 

som socialarbetare får eller önskar att få på sin arbetsplats. I och med att aktörers alla typer av 
sociala handlingar och relationer enligt struktureringsteori utgör potentiella beståndsdelar i en 

struktur om dessa förblir konsekventa och förutsägbara är det svårt att reda ut för vilka 
handlingar är viktiga och vilka är mindre viktiga. Utifrån det kan även det formella och 

informella stödet betraktas som lika viktiga och med utgångspunkt i struktureringsteori kan 
även socialt stöd förstås som en dualitet i vilken båda typer av stöd behövs för en fungerande 

helhet. Att en sådan förklaring skulle kunna vara åtminstone lika sann som andra förklaringar 
bekräftar även resultaten från en av de tidigare forskningsartiklarna som används i denna 

studie. Hamama (2012) skriver att forskningsresultaten visar att stödet från kollegor har stor 
betydelse för att miniminera riskerna för stress och utbrändhet, men även att många 

forskningsdeltagare ser stödet från organisationen som viktigt. Forskningsresultatet visar även 
att arbetsmiljön upplevs vara mycket viktigt samt att stödet från kollegor utgör en stor 

skyddsfaktor gentemot stress och utbrändhet.  
 

Aktörers strukturerande förmåga att forma det sociala livet  
Tidigare i analysen presenterades två, inom tidigare forskning skilda sätt att svara på frågan 
varför uppstår arbetsrelaterad stress och utbrändhet i socialarbete. En del av tidigare 

forskningsresultat (Acker, 2010; Hamama, 2012; Welander, m.fl., 2017, mm.) lägger, som 
tidigare nämnt större tonvikt på faktorer som kan kopplas till de enskilda socialarbetarna och 

deras eget ansvar för uppkomsten av arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Däremot påpekar 
en del andra forskare (Collings och Murray, 1996; Stanley och Manthorpe, 2007; 

Antonopoulou, Killian och Forester, 2017; Graham och Shier, 2014) att avgörande faktorer 
för uppkomsten av arbetsrelaterad stress och utbrändhet ligger snarare på organisations- eller 

samhällsnivå. I tidigare forskning finner vi däremot inte på så sätt skilda ståndpunkter när det 
kommer till vem som har kapacitet att åtgärda eller förebygga detta stora problem i socialt 

arbete. Vem som har förmåga och kapacitet att agera emot arbetsrelaterad stress och 
utbrändhet är ännu ett centralt tema i tidigare forskning.  

 
En del tidigare forskning (Blomberg, m.fl. 2015; Stanley och Manthorpe, 2007) presenterar 

vissa faktorer som kan tyckas vara kopplade till den organisatoriska nivån men samtidigt 
finner de såsom i andra forskningar (Collins, 2008; Graham och Shier, 2014) att även aktörer 

besitter makt och förmåga att själva ta itu med arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Collins 
(2008) skriver i sin litteraturöversikt att studien finner individens egna sätt att hantera stress 

eller dylikt som en viktig faktor angående måendet och trivsel på arbetsplatsen. Andra 
faktorer är också viktiga, påpekar Collins (2008) men uppger att just hur individen själv ser 

på saker och hanterar dem är mer centralt än resterande. Vidare påvisar Collins (2008) att det 
viktigaste när det kommer till hur socialarbetare hanterar stress och dilemman uppges vara 

erfarenhet och kunskap samt den enskildes upplevelse angående kontroll, vad som är bra nog 
och socialarbetares självförtroende. Oavsett hur tidigare forskning som används i denna studie 

ser på relationen mellan arbetsrelaterad stress och utbrändhet och aktör och strukturer, finner 
vi som gemensamt för samtliga undersökta tidigare forskning att den enskilde socialarbetaren 
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har förmåga och kapacitet att påverka verkligheten på både individ- och organisationsnivå. 

Trots att vissa studier, som tidigare nämnts lägger större vikt på organisatorisknivå när det 
kommer till faktorer som svarar för uppkomsten men även till ansvaret för hantering av 

arbetsrelaterad stress och utbrändhet påstås i dessa studier individen ändå kunnat påverka det 
hela till en viss del.  

 
Blomberg, m.fl. (2015) påpekar i sin forskning vars urval bestått av 5554 aktivt arbetande 

socialarbetare i nordiska länder att arbetsbelastningen inom socialarbete bidrar enormt till 
ökade stressnivåer. Trots det visar forskningsresultat att erfarna socialarbetare ibland kunde 

bortse från sin profession och organisationens regler och agera utifrån sina egna värderingar i 
syfte att undvika möjliga stressframkallande situationer som skulle kunna uppstå på grund av 

arbetsbelastningen. Liknande visar även Stanley och Manthorpe (2007) i sin empiriska 
forskning vars resultat påvisat stora stressnivåer för socialarbetare som bidrog till dålig sömn, 

sämre kost, fysiska problem och till slut depression. När socialarbetare inte kunde förändra 
sin situation valde många av de att sjukanmäla sig eller att ta en längre paus från arbetet. 

Detta tyder på den mikromakten som möjliggör motstånd i situationerna då individer upplever 
stort tryck från omgivningen. Ännu en strategi som socialarbetare använder för att övervinna 

stress och utbrändhet utifrån sin egen handlingskapacitet var enligt Graham och Shier (2014) 
att luta sig mot sina egna positiva upplevelser som fungerade som skyddsfaktorer mot stress 

och utbrändhet. Graham och Shier (2014) hävdar att resultaten av 19 intervjuer som 
genomfördes i samband med deras forskning visat att socialarbetare upplever att deras egna 

upplevelser av att dem gör något gott och viktigt för samhället genom att hjälpa människor i 
behov fungerar i vissa fall som skyddsfaktor gentemot arbetsrelaterad stress och utbrändhet. 

Med utgångspunkt i struktureringsteori kan socialarbetarens handlingskapacitet och förmåga 
att påverka eller kontrollera faktorer i sin sociala omgivning förstås som aktörers 

strukturerande förmåga.  
 

Giddens och Sutton (2013) skriver att uttryck aktörers strukturerande förmåga syftar att 
beskriva människor som aktörer som aktivt skapar och omskapar den sociala strukturen 

genom sina dagliga aktiviteter. Förutom att aktörer har förmåga att aktivt skapa och omskapa 
sociala strukturer, besitter de även förmåga att ”agera annorlunda” eller förmåga att välja att 

handla eller inte handla. Med utgångspunkt i tidigare forskning som presenteras ovan är det 
möjligt att anta att socialarbetarens möjlighet att förändra sin situation genom aktiva 

handlingar eller genom mer passiva motståndet kan betraktas som aktörers strukturerande 
förmåga. Socialarbetare, enligt tidigare forskning (Collins, 2008; Blomberg, m.fl. 2015; 

Stanley och Manthorpe, (2007); Graham och Shier, 2014) har olika strategier att förändra sin 
situation, till exempel, genom att sjukskrivning, genom att bortse från organisationens regler 

och riktlinjer eller genom att luta sig mot sina egna positiva upplevelser som uppstår i 
samband med det sociala arbetet. Som tidigare nämnt, påstår Giddens och Sutton (2013) att 

det i stort sett alltid finns en möjlighet att ”handla annorlunda” och att människan aldrig kan 
vara i en situation i vilken hon blir fullständigt determinerad av faktorer som hon själv inte 

kan påverka eller kontrollera. Dessa olika strategier som tidigare forskning lyfter fram 
bekräftar det nämnda påstående inom struktureringsteori. Med grund i det beskrivna kan det 

antas att oavsett vilka faktorer svarar för uppkomsten, vilka bidrar, eller vem som bör reda ut 
strategier och åtgärder för att övervinna arbetsrelaterad stress och utbrändhet, har aktören 

alltid förmåga att agera och förändra sin situation. Den mikromakten som aktören har kan 
enligt struktureringsteori, om den används konsekvent, oavsett hur stark strukturen är leda till 

större förändringar i det sociala livet. Giddens och Sutton (2013) skriver att aktörens 
strukturerande förmåga möjliggör förändringar i det sociala livet samt att trots att visa sociala 

strukturer funnits länge och anses vara starka är det fortfarande ett faktum att aktören har 
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förmågan att förändra och omskapa dessa strukturer. Slutligen kan det antas att oavsett vems 

ansvar är att förändra socialarbetares situation gällande arbetsrelaterad stress och utbrändhet 
kan var och en socialarbetare bidra till förändringen genom sin strukturerande förmåga och 

sin handlingskapacitet. 

Slutsatser och diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka arbetsrelaterad stress och utbrändhet hos 

socialarbetare utifrån forskning, vilka bakomliggande faktorer som finns till det, hur 
socialarbetaren och arbetet blir påverkat samt brister i arbetet mot stress och utbrändhet. 

Utifrån dessa frågor har en litteraturstudie sammanställts med hjälp av forskningsläget. Till att 
börja med visar litteraturstudien på vad arbetsrelaterad stress och utbrändhet är för något. 

(Lloyd, m. fl, 2002; Söderfeldt m.fl, 1995) påpekar att det finns flera olika definitioner av 
utbrändhet och stress, som gjorde att litteraturöversikten försökte skapa en helhetsbild kring 

begreppet, utifrån olika perspektiv och inriktningar. Enligt resultatet som gjorts är stress och 
utbrändhet något som finns inom socialt arbete, oavsett vilket yrke och att det kan ha stora 

påverkan både på den egna personen både psykiskt och fysiskt, men även på arbetsrollen som 
personen befinner sig i. Resultatet visar också på att det inte är enskilda yrken (Lloyd,m.fl, 

2002), eller enskilda roller som är utsatta (Sanchéz-Moreno, De La Fuente Roldán,Gallardo-
Peralta & Barrón López de Roda, 2015), utan allt från anställda till chefer kan lida av 

arbetsrelaterad stress eller utbrändhet (Shier & Graham, 2014).  
Utifrån syfte och frågeställningar kan slutsatser dras av resultatet som sammanställts av alla 

forskningar som inkluderats i studien. Med hjälp av de inkluderade studierna, som innehöll 
både forskningsöversikter, kvalitativa- och kvantitativa forskningar kunde denna 

litteraturstudie få en större generell bild om arbetsrelaterad stress och utbrändhet i socialt 
arbete. Det finns olika synsätt på hur tidigare forskning ser på uppkomsten av arbetsrelaterad 

stress och utbrändhet, utifrån analysen kallas dessa perspektiv; metodologiskt individualistisk- 

och holistiskt synsätt. Där den ena ser att ansvaret ligger mer på individen och tvärtom. Inom 

individualistisk syn påvisar forskning att de stora skyddsfaktorerna mot stress och utbrändhet 
är kompetens, erfarenhet, ålder (Hamama, 2012) och könstillhörighet (Welander, m.fl. 2017). 

Även flera resultat menar att äldre mer erfarna socialarbetare har bättre hanteringsmetoder, 
eller är mer stresståliga än dem yngre. Könstillhörigheten har många tidigare forskningar 

intresserat sig av, men aldrig gjort något direkt koppling, förutom Welander, m.fl. (2017) 
forskning. Det dras en intressant diskussion kring om könstillhörighet är en risk- eller 

skyddsfaktor. Däremot i Welander, m.fl. (2017) är mer än 80% av deltagande kvinnor, som 
gör det svårt att dra slutsatser om könstillhörighet är en risk- eller skyddsfaktor. Den andra är 

holistiskt synsätt. Holistiskt synsätt med andra ord innebär att forskningen tror att uppkomsten 
av arbetsrelaterad stress och utbrändhet utgörs oftast av organisations- eller samhällsnivå. 

Dessa två synsätt kommer få exempel nedan, för att tydliggöra vad uppkomster kan bero på.  

Resultatet visar att det finns fler bakomliggande faktorer till att socialarbetare börjar känna 

stress och utbrändhet, däremot visar flera studier att arbete med klienter kan vara extra 
krävande. Med det innebär oftast behandling, omhändertagning samt när klienter hamnar i 

kriser i livet. Hamama (2012) förklarar hur arbete med klienter kan kräva olika saker 
på socialarbetaren, såsom extra tid, press på ens arbete, empati och medkänsla. Detta 

samtidigt som socialarbetaren måste följa organisationens policys, praxis och lagar som 
existerar inom yrket. Arbetsrelaterad stress och utbrändhet drabbar inte enbart socialarbetare 

som arbetar med klienter av, som är viktigt att komma ihåg. Även socialarbetare som arbetar 
med till exempel utredningar, biståndsbedömningar, med andra ord socialarbetare som arbetar 

med mycket dokumentation eller liknande samt även här chefer. Welander (2017) menar att 
arbeta med dokumentation kräver mycket arbete, eftersom socialarbetaren med stor 
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sannolikhet har flera ärenden, som gör att dokumentationen kan bli krävande. Det finns även 

en underliggande stress och press hos socialarbetare som arbetar med utredningar. Welander 
(2017) förklarar den underliggande stressen samt pressen som socialarbetare får genom att vet 

att utredningen som färdigställs har stor påverkan för klienten, att den kommer vara det som 
utgås ifrån i framtiden. Samtidigt som den underliggande stressen finns för en utredning, har 

socialarbetaren kanske exempelvis 10 utredningar till med samma underliggande stress och 
press. Det resulterar i att socialarbetaren upplever olika känslor och känslor av ansvar oavsett 

vilken typ av yrke (Savaya, 2014) som kan leda till daglig stress, som i sin tur kan leda till 
utbrändhet. Resultat och analys påvisar däremot att arbetsrelaterad stress samt utbrändhet 

skapas av socialarbetaren själva, utan den organisatoriska nivån kan ha en påverkan också. 
Som tidigare nämnt i analys av Collings och Murray (1996) så kan stressen vara relaterad till 

organisationens planering, men även att uppnå bestämda arbetsmål. Med andra ord hur arbetet 
har höga krav på mål, men även brist på kontroll för socialarbetaren, som kan skapa stor 

arbetsbelastning som i sin tur kan leda till stress och utbrändhet. Vidare förklaras det i 
resultatet och analysen om hur arbetsplatser kan bli påverkade av andra samhällsnivåer, som 

exempelvis media. Median kan i sig skapa större press för socialarbetaren att inte göra 
misstag, för då kan det dyka upp i media, eller andra samhällsinsatser som exempelvis 

Inspektion för vård och omsorg (IVO). Slutligen slutsatser som kan dras är att socialarbetare 
har flera saker att förhålla sig till för att kunna utföra arbetet och göra det enligt lagar och 

organisatoriska regler. Samtidigt som ett gott arbete ska utföras för att klienten ska ha 
möjlighet att komma tillbaka på rätt väg, oavsett om det är inom behandling eller andra 

arbetsuppgifter. Däremot utifrån analys kan även en slutsats som kan antas dras om att 
faktorer som svarar för uppkomsten av arbetsrelaterad stress och utbrändhet kan finnas på 

både individ- och organisationsnivå. Med ett sådant resonemang instämmer även Lloyd, m.fl. 
(2002) som identifierar faktorer som inkluderade arten av socialt arbete, särskilt spänning 

mellan filosofi och arbetskrav och organisationen av arbetsmiljön som bidragande för 
uppkomsten av arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Det som nämnt ovan är några av dem 

bakomliggande faktorerna och kan resultera i arbetsrelaterad stress och utbrändhet, det 

kommer även tas upp flera faktorer längre fram i slutsats- och diskussionsavsnittet.   

Studien belyser även hur socialarbetarens arbete samt arbetsuppgifter kan bli påverkade av 
arbetsrelaterad stress eller utbrändhet utifrån den forskning som finns om det. Inom resultatet 

lyftes det fram olika sätt hur arbetet kan bli påverkat. Det första sättet är positivt, men kan 
också vara negativt, det handlar om socialarbetarens egna handlingskapacitet, som beskrivs i 

analys och resultat. Analysen lyfter fram hur socialarbetare som lider av arbetsrelaterad stress 
och utbrändhet kan övervinna, eliminera eller reducera det med hjälp av sin egna 

handlingskapacitet. Graham och Shier (2014) beskriver hur handlingskapaciteten kan 
användas som en skyddsfaktor mot stress och utbrändhet. De fortsätter med att förklara hur 

socialarbetare försöker se det positiva i arbetet, som exempelvis hjälpa barn och unga. Det i 
sin tur leder till socialarbetaren får möjlighet att agera annorlunda mot problemen som 

uppstår, istället för att försvinna i dem. Det förs diskussioner kring vad exakt det innebär, å 
ena sidan handlar det om hur acceptera sin situation och försöka se det positiva. Medans 

annan forskning så som (Collings & Murray, 1996; Blomberg, m.fl. 2015; Stanley & 
Manthorpe, 2007) visar på att socialarbetaren har flera olika val för att stå emot 

arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Det kan exempelvis vara att sjukskriva sig, ta semester, 
utöka sitt handlingsutrymme och kanske ibland gå emot vissa regler och policys inom 

organisationen. Det sistnämnda kan även relateras till Giddens teorier som lyfts fram i analys 
om att människor alltid kan göra egna val, alternativt handla annorlunda, som ger den egna 

individen makt, men det finns alltid konsekvenser av val som gör det komplicerat.  
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En annan påverkan som framkom flertal gånger utifrån olika studier, var att socialarbetare 

inte “mäktar” att arbeta ordentligt, som gör att arbetet med exempelvis klienten självfallet blir 
sämre. Stanley & Manthorpe, 2007; Sanchéz-Moreno, m. fl, 2015; Pösö & Forsman, (2012) 

menar att stress och utbrändhet kan leda till diverse saker, men i flera fall kan socialarbetaren 
utveckla känslomässig utmattning och depersonalisation. Det blir i sin tur både negativt för 

arbetet, arbetsuppgifterna samt den egna individen. Det gör att socialarbetaren inte orkar ta åt 
sig, bry sig eller engagera sig i klienten eller andra arbetsuppgifter som utredningar. Det kan 

även leda till större konsekvenser utanför arbetsuppgifter. Depersonalisation kan göra att 
socialarbetaren inte pratar med sin omgivning, med andra ord sina kollegor eller chefer, som 

kan skapa sämre arbetsförhållanden. Det i sin tur kan också försvåra socialarbetarens stöd, 
både formellt och informellt. Ifall inte socialarbetaren inte kan ge stöd eller få stöd på grund 

av det ovan nämnda finns det stora risker. Det eftersom stöd är något av det viktigaste som 
finns för socialarbetare (Lloyd, m.fl. 2002; Welander m.fl, 2017; Acker, 2010; Savaya, 

2014).  Resultatet visar på att kollegialt stöd är mycket viktigt, då det bidrar till bättre trivsel 
på arbetsplatsen, men även att socialarbetaren känner sig mindre ensam och ansvarig i stora 

beslut. Det i sin tur kan ses som en skyddsfaktor mot stress och utbrändhet för 
socialarbetaren, eftersom flera studiers resultat visar att individer fortsätter arbeta inom socialt 

arbete på grund av stödet av sina kollegor. Däremot är det inte enbart det kollegiala stödet 
som är viktigt, utan också formellt stöd. Med andra ord stödet för organisationen, såsom 

ledning, åtgärder mot stress och utbrändhet, Flera studiers resultat visar att avsaknat stöd från 
organisation skapar oro och ångest bland socialarbetare, vilket tyder på att formellt stöd också 

är mycket viktigt. Savaya (2014) menar att socialarbetare som upplever daglig stress på grund 
av beslut som ska tas behöver mer stöd från erfarna, kompetenta chefer eller handledare för 

att få hjälp med sin stress och oro. Det informella stödet räcker inte till vid stora beslut, 
eftersom det är för svårt menar (Shier & Graham, 2014). Däremot måste både stöden finns på 

en arbetsplats, vilket också gör det till arbetsplatsen samt den egna individens ansvar. Det 
fungerar inte att stödet bara kommer från vissa sidor ur organisationen, utan måste finnas på 

hela helheten. Taget ur analysen: “Enligt Giddens och Sutton (2015) förutsätts inom 

struktureringsteori existensen av en inriktad uppsättning konventioner, överenskommelser, 

regler och ramar i det sociala livet som därmed uppstår som produkter av enskilda aktörers 

handlingar, tänkandet eller relationer, vare sig de är formella eller informella.” Med andra 

ord att stödet, vare sig det är informellt eller formellt utgörs av den egna individen. Det gör att 
ansvar finns på alla plan, däremot finns det tydliga förhoppningar att organisationens ledning 

skapar förutsättningar att det ska vara möjligt. Med exempelvis handledningsmöten och tid 
för självreflektion som exempel. Så vad är egentligen viktigast, formellt eller informellt stöd? 

Slutsatser som kan dras gällande detta är att båda är mycket viktiga, men på olika sätt. Det 
informella stödet skapar trygghet och trivsel på arbetsplatsen, genom att finnas där för 

varandra och hjälpa varandra genom svåra perioder i arbetet, utan att blanda in exempelvis 
chefer. Samtidigt som socialarbetarens egna handlingskapacitet spelar stor roll, som även det 

informella stödet kan stärka, med hjälp av sina kollegor, vänner och familj. Däremot så 
skapas diskussion om att en socialarbetare måste sjukskriva sig, på grund av stress och 

utbrändhet som arbetsplatsen och arbetsplatsen uppgifter har skapat? Ifall socialarbetaren 
antingen skulle sjukskriva sig, eller ta semester helt plötsligt vad kan det skicka för signaler 

till andra kollegor eller chefer. Det formella stödet ger en annan slags trygghet, att de 
anställda känner sig sedda, förstådda men även respekterade av ledningen. Lloyd, m.fl, (2002) 

menar att de anställda har behovet av att känna sig uppskattade för arbetet de gör av 
ledningen, för att kunna orka fortsätta arbetet i tuffa perioder. Både informellt och formellt 

stöd kan ses som en stor skyddsfaktor, däremot ifall någon av dem saknas på arbetsplatsen 
saknar socialarbetaren kanske det stöd som behövs för att motverka arbetsrelaterad stress och 

utbrändhet.  
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Socialt arbete är enligt (Lloyd, m.fl., 2002; Shier & Graham, 2014; Blomberg, m.fl. 2015; 

Welander, m.fl. 2017) och många flera ett yrke där arbetsrelaterad stress och utbrändhet är 
något som ökar och har ökat de senaste åren, till och med så mycket att socialt arbete som 

yrke är över normaliteten. Forskningen förklarar hur stress och utbrändhet uppkommer på 
olika sätt, oavsett om det är individualistiskt eller holistiskt, däremot nämner båda synsätten 

liknande skyddsfaktorer och arbeten mot stress och utbrändhet. Generellt handlar arbetet mot 
stress och utbrändhet om stöd, både från kollegor och ledning (Hamama, 2012; Welander, 

m.fl. 2017). Vidare att det finns många saker som en socialarbetare måste förhålla sig till som 
måste tydliggöras av ledning och organisation (Sanchéz-Moreno, m. fl, 2015; Stacks, 2004; 

Savaya, 2014). Utifrån att denna litteraturstudie hade exklusionskriterie på att studierna var 
tvungna att vara från 1990–2019, svarar i princip varje tidigare forskning samma sak om 

arbetet mot stress och utbrändhet, oavsett om den är från 1990 eller 2017, vilket kan skapa 
slutsatsen att anta att arbetet mot problematiken i socialt arbete inte duger eller räcker till. Det 

eftersom problematiken ökar mer och mer för varje år som går. Slutligen antas slutsatsen att 
börja se problematiken från olika synsätt skulle kunna skapa tydligare riktlinjer för att arbeta 

mot stress och utbrändhet. Att blanda ihop den individualistiska- och holistiska synen, att 
både anställda, ledning och organisationen/er och samhället samarbetar för att hitta bättre 

riktlinjer för att underlätta, stötta och hjälpa varandra för att kunna motarbeta arbetsrelaterad 

stress samt utbrändhet, som i nuläget tydligt är ett problem inom yrket socialt arbete.   

Förslag till vidare forskning  
Som tidigare nämnt genom hela studien är arbetsrelaterad stress och utbrändhet något som 
ökar inom socialt arbete, ej beroende på vilken typ av yrke, enbart att vissa yrken är mer 

utsatta. Inom dessa begrepp finns olika konsekvenser, risker och faktorer (Kaufmann & 
Kaufmann, 2017. Tidigare forskning har under lång tid försökt komma underfund med vad 

exakt som skapar arbetsrelaterad stress och utbrändhet, antingen utifrån ett individualistisk- 
eller holistiskt synsätt som nämns i analysen. Där resultaten ofta pekar mot samma saker, fast 

med olika perspektiv, exempelvis hög arbetsbelastning. Den inkluderade forskningarna har 
däremot inte påvisat tydliga metoder för att kunna arbeta mot arbetsrelaterad stress eller 

utbrändhet, dem har dock påvisat metoder eller arbetssätt som skulle enligt deras forskning 
kunna arbeta mot problemet. Sen om detta har gjorts eller inte på arbetsplatser, eller att dem 

har gjorts men inte hjälpt framkommer inte i någon större grad. En av de inkluderade 
studierna som gjorts av Shannon och Saleeby (1990) visar på hur olika övningar som 

förklaras i resultatet, uppskattades och upplevdes positivt av dem som deltog, för deras 
stresshantering och arbetsbelastning. Den studien gjordes däremot som ovan nämnt 1990, som 

nu är 30 år gammal. Vi efterfrågar som förslag till vidare forskning att göra en framtida 
longitudinell studie, med både kvantitativ och kvalitativ inriktning, gällande att testa övningar 

för stress och utbrändhet, men även att hjälpa socialarbetare oavsett yrke och roll, med andra 
ord träna dem och ge dem färdigheter för att hantera stress. Förslag för framtida studie är 

attmed hjälp av kvalitativ och kvantitativ, skulle då kunna få mer information, effekter av 
övningar genom kvantitativ men även med hjälp av kvalitativa metoder kunna ge deltagande 

möjlighet att beskriva sina egna upplevelser utifrån övningarna, träningarna och metoderna 
som testas.  

 
Ytterligare forskning på området anses utifrån vår studie nödvändigt, är att se hur personliga 

egenskaper påverkar socialarbetaren. Några av de inkluderade studierna har snuddat vid detta 
ämne, som exempelvis Welander, m.fl. (2017) som tar upp den egna personens tidigare 

upplevelser, erfarenheter, ålder, bakgrund samt kön. Frågan blir däremot om det är 
nödvändigt i socialt arbete, eller om det är mer en forskningsfråga för ett annat fält.  
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Bilaga 1 - Detaljerad litteratursökning 
Tabellen visar antal träffar vid de olika sökningarna, med antal valda studier bredvid 

söknings resultatet. Exempelvis så fick en sökning 406 träffar och 2 studier (406 // 2) valdes 

ur sökningen. 

Sökord Social   Services   A
bstracts 

PsycInfo Sociological 
Abstracts 

Web of 
science 

(Social Work) AND 
(stress) AND 
(burnout) 

406 // 2 3046 // 2 186 //  0 1992 - 

(Social Work) AND 
(stress) AND 
(burnout) AND 
(structure) 

16 // 1 140 // 1 15 // 0 164 //  1 

(Social Work) AND 
(stress) AND 
(burnout) AND 
(organization) 

66 // 2 556 // 1 66 // 0 349// 0 

(Social Work) AND 
(stress) AND 
(burnout) AND 
(agents) 

1 // 0 21 // 1 1 // 0 7// 0 

(Work-related stress) 
AND (social work) 140 // 1 3094 - 208 // 1 1172 - 

(Work-related stress) 
AND (social work) 
AND (Well-being) 

22 // 0 518 // 2 32 // 2 188 // 0 

-: För många träffar eller irrelevanta träffar 

 


