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Abstract 

The purpose of our study was to examine the experience of work-related stress of conscience 

within social workers. We aimed to identify what stress of conscience is for the professional 

group social workers, whose work include exercise of public authority, and what specifically 

causes stress of conscience in their work. We conducted six qualitative interviews with social 

workers whose profession includes exercise of public authority. The result shows that all the 

respondents experience stress of conscience as they describe themselves having difficulties to 

cope with their bad conscience, thus leading to negative stress symptoms, both mentally and 

physically. The interviewees described, however, the experience of stress of conscience in various 

degrees which were categorized: constant presence of stress of conscience, presence of stress of 

conscience in specific situations, and conscious suppression of stress of conscious. The result 

further shows that stress of conscious can be created by the demands and expectations that the 

organisation, clients and their relatives, as well as the social workers have, if they are experienced 

as overwhelming and conflicting. Our study indicates that there is a need for further research 

regarding stress of conscience within social workers.   
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att utforska socialarbetares upplevelse av arbetsrelaterad samvetsstress. Vi 

ville identifiera vad samvetsstress kan vara för yrkesgruppen socialarbetare vars arbetsuppgift 

innefattar myndighetsutövning och vad i arbetet som orsakar samvetsstress. Sex stycken 

kvalitativa intervjuer genomfördes med socialarbetare vars yrke innefattar myndighetsutövning. 

Resultatet visar att samtliga intervjupersoner upplever samvetsstress när de beskriver sig ha svårt 

att hantera sitt dåliga samvete och att detta leder till negativa psykiska och fysiska stressymptom. 

Intervjupersonerna beskriver dock upplevelsen av samvetsstress i olika grad vilka kategoriserades: 

ständig närvaro av samvetsstress, närvaro av samvetsstress i vissa situationer samt medveten 

bortträngning av samvetsstress. Resultatet visar vidare att samvetsstress kan skapas av de krav 

och förväntningar som organisationen, brukare och anhöriga samt socialarbetaren själv har om de 

upplevs som övermäktiga och motstridiga. Vår studie indikerar på ett behov av vidare forskning 

om samvetsstress hos socialarbetare.  

 

 

 

Nyckelord: socialarbetare, biståndshandläggare, socialt arbete, samvetsstress, dåligt samvete.  
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1. Inledning  

Den 26 september 2015 skriver Anna Dahlberg i Expressen ”Det råder egentligen ingen brist på 

socionomer; problemet är att de flyr socialtjänsten i stora skaror.” I artikeln som handlar om 

krisen i välfärden skrivs det om överarbetande socialarbetare som antingen drabbas av utbrändhet 

eller flyr yrket på grund av ”samvetsnöd”. De flesta människor idag tvingas att möta och hantera 

stress i sin vardag. Stress behöver inte alltid vara något negativt men är idag, enligt 

Försäkringskassan, den största orsaken till sjukskrivning och den trenden håller i sig 

(Försäkringskassan, 2015). Stress är med andra ord ett stort folkhälsoproblem. Den här uppsatsen 

handlar om socialarbetare eller mer specifikt biståndshandläggare och stress. Stress är inget 

ovanligt bland socialarbetare och kan leda till utbrändhet eller att de lämnar yrket 

(Arbetsmiljöverket 2014). Forskare har börjat uppmärksamma att dåligt samvete kan leda till 

negativ stress och ohälsa inom människobehandlande yrken (Norberg, Eriksson Glasberg, 2008). 

Samvetet kan beskrivas som en inre kompass som vägleder oss i hur vi ska möta andra människor 

och berättar för oss hur vi ska hantera moraliska situationer (Dahlqvist, 2008).  

 

Den allt mer pressade välfärdssektorn kan tvinga personal inom socialt arbete att fatta beslut som 

går emot det egna samvetet och därmed skapa en samvetsstress (Cribb, 2011; Arbetsmiljöverket, 

2014). Wanja Astvik och Marika Melin (2013) skriver att denna form av stress kan ge negativa 

konsekvenser inte bara för den som drabbas av samvetsstress utan också för brukaren och 

professionen. När den professionella tvingas gå ifrån sitt yrkeskunnande och på grund av alltför 

snäva riktlinjer måste sänka sina ambitionskrav menar Astvik och Melin att detta riskerar att få 

negativa konsekvenser för brukarna. Detta genom att bedömningar tenderar att hålla en sämre 

kvalité men även att brukaren riskerar att möta en likgiltig socialarbetare. När socialarbetare 

tvingas att göra ett sämre arbete kan det leda till ohälsa och en professionell meningsförlust som 

hämmar professionens utveckling och kvalitetssäkring. Ju längre tid man tvingas leva under 

samvetsstress ju större är risken att man inte gör ett bra arbete för de människor man ska finnas 

till för (ibid).  

 

Socialt arbete strävar efter en evidensbaserad praktik, som enligt Anders Bergmark, Åke 

Bergmark och Tommy Lundström (2011) innebär att man vill utveckla det sociala arbetet genom 

kunskap från forskning, brukare och professionens expertis. Som socialarbetare är man sitt eget 

verktyg. Fungerar då inte verktyget som det ska riskerar även de evidensbaserade metoder och 

modeller som tagits fram, för att användas i kombination med det professionella kunnandet, att 

inte längre fungera. Även om den evidensbaserade praktiken handlar om att ta fram nya 

verksamma metoder i arbetet för brukare är det även viktigt att ta fram kunskap om 
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socialarbetare. Detta på grund av att socialarbetaren är just sitt eget verktyg och en nödvändig 

komponent för att det evidensbaserade arbetet ska fungera i praktiken (ibid).  

Forskningen kring samvetsstress i relation till socialarbetare är nästintill obefintlig, men forskning 

gjord på vårdpersonal har kommit fram till att viktiga faktorer kan motverka samvetsstress så 

som stöd av kollegor och tydliga arbetsuppgifter (Dahlqvist, 2008). Den här studien kommer 

dessutom att avgränsas till att undersöka biståndshandläggare där tidigare forskning saknas helt.  

Vi tror, trots ringa forskning att samvetsstress bland socialarbetare är ett utbrett problem och 

något som behöver utforskas vidare.  
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2. Syfte och problemformulering 

I detta kapitel tar vi upp studiens relevans för socialt arbete, syfte och frågeställningar, centrala 

begrepp samt uppsatsens disposition. 

2.1 Studiens relevans för socialt arbete 

Som vi nämnt tidigare är socialarbetaren sitt eget verktyg och om det inte fungerar riskerar det att 

gå ut över klienten. Då många socialarbetare drabbas av utbrändhet, blir sjukskrivna eller kanske 

helt flyr yrket är det ett faktum att professionen dräneras på värdefull kunskap 

(Arbetsmiljöverket, 2014). Att skapa en djupare förståelse samt synliggöra det problematiska med 

samvetsstress och dess konsekvenser menar vi gynnar både professionen och brukare. Vår 

förhoppning är att studiens informanter kan få större kunskap och förståelse för sig själv. Vidare 

önskar vi att vår uppsats kan bidra till kunskap som kan användas för vidare forskning samt 

eventuellt vara bidragande till att bryta det mönster som gör att socialarbetare flyr yrket.  

2.2 Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte med denna studie är att undersöka socialarbetares upplevelse av arbetsrelaterad 

samvetsstress. Vi vill identifiera vad samvetsstress kan vara för yrkesgruppen socialarbetare vars 

arbetsuppgift innefattar myndighetsutövning och vad i arbetet som orsakar samvetsstress. 

 

Frågeställningar  

 Upplever socialarbetarna i studien samvetsstress och om ja hur beskriver de upplevelsen 

av samvetsstress?  

 I vilken utsträckning upplever socialarbetarna i studien samvetsstress? 

 Vilka omständigheter beskrivs som orsaker till samvetsstress av socialarbetarna i studien? 

 

2.3 Centrala begrepp 

Här presenteras studiens centrala begrepp för att du som läsare ska förstå vilken innebörd dessa 

har när de används i den här uppsatsen. Detta är nödvändigt då begreppen inte har någon klar 

definition. Utvalda begrepp diskuteras mer ingående där olika synsätt gås igenom för att 

förtydliga hur vi har kommit fram till våra definitioner och hur vi förhåller oss till andra forskares 

syn på begreppen. I dessa fall redogörs vår definition av begreppet först i slutet.   
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2.3.1 Genomgång och vår definition av studiens centrala begrepp 

Biståndshandläggare 

Biståndshandläggare innebär i denna studie en socialarbetare som arbetar med 

myndighetsutövning genom att bedöma någons behov av exempelvis hemtjänstinsatser. När vi 

skriver socialarbetare som arbetar med myndighetsutövning är det synonymt med 

biståndshandläggare. Med socialarbetare syftar vi i uppsatsen till socialarbetargruppen i stort där 

biståndshandläggaryrket ingår.  

 

Samvete 

De flesta människor skulle antagligen inte höja på ögonbrynen om de hörde en vän referera till 

sitt samvete eller ifrågasätta själva samvetets existens när en handling föranlett en känsla av ånger.  

Men trots att många är bekanta med ”samvetet” så är frågan om vad samvetet är inte lika 

lättbesvarad. Vi vill därför ge läsaren en redogörelse av detta svårfångade fenomen som har en 

sådan central betydelse i vår uppsats. Forskning har visat att hur man ser på sitt samvete har ett 

samband med upplevelsen av samvetsstress. Det finns olika synsätt på vad ett samvete är. En 

studie gjord på vårdpersonal visar att samvetet kan ses som en varningssignal, en tillgång, en 

börda samt något som kräver känslighet (Glasberg, Eriksson, Dahlqvist, Lindahl, Strandberg, 

Soderberg, Lutzen, Sørlie & Norberg, 2007). 

 

Enligt Nationalencyklopedin (2015) kan samvetet förstås som en del av personligheten som har 

förmågan att uppfatta moraliskt gott och ont. Samvetet reagerar genom att skapa en känsla av 

skuld vid orätt handlande vilket ger ”dåligt samvete” och en känsla av ”gott samvete” vid rätt 

handlande. Den som negligerar sitt samvete skulle kunna beskrivas som ”samvetslös”. Samvetet 

har historiskt givits en religiös innebörd och många moralfilosofer har genom tiderna försökt 

beskriva samvetets funktion och betydelse. Idag är det vanligt att samvetet ses som ett resultat av 

uppfostran och rådande samhällsnormer (ibid).  

 

Mårten Ringbom (2012) har översätt Aristoteles verk Den nikomachiska etiken. Aristoteles ser 

samvetet som en del av själen. Han menade att medvetenheten och samvetet utgör grunden för 

människans moral. Aristoteles skiljer dessa moraliska dimensioner ifrån vetande och åsikter då 

han inte anser att alla människor är moraliskt medvetna. Samvetets uppgift är att ställa oss 

tveksamma inför företeelser som bör övervägas och innehar därför en kritisk funktion. 

Aristoteles menar att människan av naturen är mottagliga för etik och moral men att förtjänster 

förädlas först genom skolning, praktik och vana (ibid). Den franska filosofen Paul Ricoeur (1992) 

menade att det är när en människa reflekterar över sitt samvetskval som hon uppnår en moralisk 

mognad. Ricoeur ansåg att samvetets röst kommer till oss både inifrån och utifrån och att 

samvetet talar om för oss att något är fel utan att ge oss svar på vad som är fel vilket därför 

kräver reflektion (ibid).  
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Liksom Aristoteles så menar teologen Joseph Ratzinger (2007) att man inte ska lita blint på sitt 

samvete då samvetet behöver granskas. Ratzinger framhåller att det är just denna granskning av 

de egna handlingarna som är av vikt för att handla rätt. Många etiska dilemman är så pass 

komplexa att det snarare vore skadligt att inte kritiskt reflektera över vad samvetets röst säger 

(ibid).  Howard Caygill (1995) har sammanställt ett uppslagsverk över Immanuel Kants filsofiska 

teorier. Kant menar att samvetet är format av gemensamma normer om rätt och fel. Samvetet 

fungerar som en människas inre domstol där domaren bestämmer om människan förtjänar att 

känna dåligt samvete. En annan inriktning tar psykoanalysens grundare Sigmund Freud (1989) 

som menade att samvetets funktion är ett sätt för människan att kväva sina drifter. Vidare 

menade han att samvetet utvecklas genom att föräldrarnas och samhällets normer internaliseras i 

barnet. Barnet kommer sedan att drabbas av skuld och skam om det bryter mot samvetets ideal. 

 

Studiens definition av samvete: 

Samvetet är en inre moralisk kompass som vägleder oss när vi ställs inför etiska dilemman. Det är 

en kritisk röst om vad som är rätt och fel och som gör oss medvetna om att en företeelse bör 

överläggas. Känslan som samvetet ger oss kan förändras med ny information om situationen.  

 

Stress 

För att förstå vad samvetsstress kan innebära är det viktigt att här förtydliga vad stress och dess 

negativa konsekvenser kan vara. Stress är ett fenomen som kan och bör ses ur olika perspektiv 

för att förstå dess komplexa innebörd (Nationalencyklopedin, 2015). Ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv förknippas stress med arbetslivet och begrepp som alienation, maktlöshet och känsla 

av kontroll (Karlsson, 2007). Inom psykoanalysen ser man på stress som ångest vilken skapas av 

impulser som av individen upplevs som hot mot personens samvete eller omgivningens krav. 

Enligt vårdguiden (2015) kan stress även ses ur ett biologiskt perspektiv där stressreaktionen 

förbereder kroppen för ansträngning och behöver därför inte bara vara något negativt då den 

även ger oss extra krafter och energi. Kroppen gör inte heller någon skillnad på verkliga eller 

inbillade hot. Stressorer kan vara sådant som hög arbetsbelastning eller sociala krav och kan 

komma både utifrån eller inifrån personen själv (ibid). Känslor som är associerade med upplevd 

negativ stress är rädsla, fientlighet, otillräcklighet, irritation, olust, låg motivation, nedstämdhet 

och trötthet och kan resultera i bland annat magproblem, yrsel, sömnproblem, huvudvärk, social 

isolering, svårigheter att varva ner och försämrade intellektuella förmågor. Stress kan därför bli 

skadlig när vi utsätts för den under en längre tid (Vårdguiden 2015; Stressmottagningen 2015). 

Arbetsgivarverket menar att dessa symptom indikerar att en medarbetare befinner sig i riskzonen 

för att drabbas av psykisk ohälsa (Arbetsgivarverket, 2013). Även om dessa känslor och symptom 

är starkt förknippade med stress går det inte att fastställa att det faktiskt är stress som är orsaken. 

Levandsvanor och andra sjukdomar kan ju ge liknande symptom. Det finns dock flera 

sjukdomsdiagnoser som är knutna till stress, så som utmattningssyndrom och akut stressyndrom, 
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vilka oftast består av att ha upplevt flera stressymptom under längre tid (Nationalencyklopedin 

2015). 

 

Studiens definition av stress: 

Stress innebär i detta sammanhang att man utsätts för både yttre och inre påfrestningar som av 

individen upplevs som negativa och kan leda till ohälsa. 

 

Samvetsstress  

Samvetsstress är ett relativt nytt begrepp men det finns några närbesläktade begrepp. Det mest 

synonyma begreppet är den moraliska stressen. Vera Dahlqvist (2008) som skriver om 

samvetsstress redogör för likheter och skillnader mellan samvetsstress och moralisk stress i sin 

avhandling om samvetsstress i vården. Sammanfattningsvis så förknippas begreppen med etiska 

dilemman och svåra känslor som uppstår när en person är medveten om vad som är rätt i en viss 

situation men som hindras att handla i linje med denna medvetenhet. Skillnaden mellan 

begreppen är att moralisk stress fokuserar på känslor och stress som uppstår vid organisatoriska 

hinder så som tidsbrist, maktstrukturer, lagar, riktlinjer, medan samvetsstress är ett bredare 

begrepp som fokuserar på dåligt samvete och den stress som samvetet skapar utan att göra 

skillnad på om dess ursprung är organisatoriska hinder, egen oförmåga eller motstridiga budskap 

(ibid).  

 

Studiens definition av samvetsstress: 

I den här studien kommer begreppet samvetsstress innebära att personen i fråga upplever stress 

på grund av dåligt samvete och då drabbas av negativa psykiska och fysiska stressrelaterade 

symptom. Exempel på dessa kan vara rädsla, fientlighet, otillräcklighet, irritation, olust, låg 

motivation, nedstämdhet, trötthet, magproblem, yrsel, sömnproblem, huvudvärk, social isolering, 

svårigheter att varva ner och försämrade intellektuella förmågor. 

2.4 Disposition   

Uppsatsen innehåller sju kapitel och inleds med kapitel ett som innehåller en presentation av 

studiens ämne. Därefter följer kapitel två där relevans för socialt arbete, syfte och frågeställningar, 

centrala begrepp samt uppsatsens disposition tas upp. I kapitiel tre presenteras det aktuella 

forskningsläget och en beskrivning av en biståndshandläggares kontext. Kapitel fyra behandlar 

våra teoretiska utgångspunkter och analysmodeller. Därefter följer kapitel fem som behandlar vår 

förförståelse, metodval, tillvägagångssätt, avgränsningar och etik. Sedan presenteras resultat och 

analys i kapitel sex följt av en avslutande diskussionsdel i kapitel sju.  
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3. Bakgrund  

I det här kapitlet presenteras det aktuella forskningsläget och hur vår uppsats blir relevant i 

förhållande till tidigare forskning. Därefter följer en genomgång av en biståndshandläggares 

kontext för att du som läsare ska få en förståelse för deras arbetssituation. 

3.1 Forskningsbakgrund 

Kunskapen om samvetsstress är tämligen begränsad och bygger ofta på forskning om moralisk 

stress. Av denna anledning lyfts två studier fram som rör den moraliska stressen i 

forskningsbakgrunden. 

 

Arbetsrelaterad stress och dess uppkomst har länge intresserat forskarna.  Den stress som har sin 

uppkomst i dåligt samvete är utforskad främst bland vård och omsorgspersonal och betydligt 

mindre utforskad bland socialarbetare. Vi fann dock en artikel där man utforskat socialarbetares 

etiska arbetsmiljö på sjukhus (O´Donnell, Farrar, Brintzenhofezoc, Condrad, Danis, Grady, 

Taylor & Ulrich, 2008). Studien visar att socialarbetare som arbetar på sjukhus i många fall 

upplever det etiska arbetsklimatet som mer tillfredställande än sjuksköterskor. Med etiskt 

arbetsklimat menas i vilken grad arbetsgivarna tar hänsyn till och lägger resurser på att hjälpa sin 

personal att hantera etisk problematik i arbetssituationer. Socialarbetaren uppvisade arbetsglädje 

och tillfredställelse i sin etiska miljö främst kopplat till att ha ett utmanande arbete med möjlighet 

till stöd av sin organisation och kollegor, självständighet och känsla av kontroll över sin 

arbetssituation med stor möjlighet till att fatta beslut enligt sin professionella kunskap. Dessa 

faktorer skattades dessutom högre än hög inkomst. Artikeln tar även upp skillnader mellan 

vinstdrivande och icke vinstdrivande sjukhus där man såg att anställda på icke vinstdrivande 

sjukhus i större utsträckning fokuserade på personlig utveckling och socialt ansvar medan 

anställda på vinstdrivande sjukhus oftare identifierade sig med organisationen (ibid).  

  

En annan forskare som intresserat sig för yrkesverksamma som måste hantera etiska frågor är 

Alan Cribb som liknar yrkesidentiteten vid en roll som den yrkesverksamme måste gå in i (2011). 

När en persons personliga värderingar inte stämmer överens med yrkets förväntningar på 

personen skapas en ambivalens som riskerar att leda till samvetskval. Cribb menar att inom vissa 

yrken finns en inbyggd plikt att behöva acceptera en viss nivå av moralisk stress och att det 

därför är viktigt att undersöka fenomenet närmare. Hur väl samvetskvalen hanteras beror på den 

professionellas individuella resurser och makt, med avseende på befattning, erfarenhet och 

handlingsutrymme. Vidare ser forskaren risker med sektorer som starkt präglas av sådant som 

politisk styrning, ekonomiska besparingar, riktlinjer och journalföring då ”systemet” tvingar folk 

att acceptera värderingar utanför sin personliga etik vilket i sin tur systematiskt skapar den 

moraliska stressen (ibid).   



 

  8 

 

 

I en studie där man jämfört poliser och socialarbetare som arbetar med utvisningsärenden 

gällande barn kunde man se att socialarbetare visade en högre grad av samvetsstress (Sundqvist,  

Hansson, Ghazinour, Ögren & Mojgan Padyab, 2015). Resultatet kopplades samman med de 

olika roller som poliser och socialarbetare har i denna process. Poliserna tros bli hjälpta av att ha 

en tydlig och avgränsad roll medan socialarbetarens roll är dubbel i den bemärkelse att samtidigt 

som socialarbetaren ska vara brukarens stöd så måste de vara lojala mot utvisningsbeslutet (ibid). 

 

Vid Institutionen för omvårdnad på Umeå universitet har ett antal större studier undersökt 

samvetsstress inom vården (Dahlqvist, 2008). Grunden till projekten är att utforska hur dåligt 

samvete och samvetsstress kan leda till utbrändhet. Det första delprojektet, Development and initial 

validation of the Stress of Conscience Questionnaire, handlar om att utarbeta ett instrument för att mäta 

samvetsstress hos vård och omsorgspersonal. Genom att testa mätinstrumentet kunde man se två 

faktorer som påverkade graden av samvetsstress; den yrkesverksamma personens inre och yttre 

krav på sig själv (Glasberg, m.fl., 2006). Ett annat resultat som kom fram i projekten var att 

samvetsstress är en bidragande faktor till utbrändhet (Glasberg, 2007). I samma studie gjord av 

Ann-Louicé Glasbergs konstateras att det är olika faktorer som påverkar samvetsstress, där en 

stor andel utgörs av personens eget sätt att se på samvete. Ett annat av delprojekten, som Ann-

Louicé Glasberg, Sture Eriksson och Astrid Norberg (2008) står bakom, fann att faktorer som 

påverkar samvetsstress är individens egna moraliska sårbarhet och karaktär men även yttre 

faktorer som  ideologi, auktoritet och samhällsbild.  

 

Vera Dahlqvists (2008) skriver i sin avhandling Samvete i vården som ingår i ovannämnda studier 

att vårdpersonal ofta drabbas av samvetsstress. Studien visade att dessa samvetskval oftare var 

kopplade till känslor av otillräcklighet och maktlöshet än till situationer där de handlat fel.  

Vårdpersonal hade dessutom svårt att urskilja sitt eget ansvar eftersom deras arbete medförde 

komplexa situationer där de känner ett ansvar att vara god. När deras självbild av att vara just 

goda hotas på grund av dåligt samvete riskerar de att drabbas av utbrändhet. Att leva med dåligt 

samvete i sitt yrke kan leda till att man tvingas döva sitt samvete, för att orka stanna kvar i yrket. 

Denna strategi kan dock leda till emotionell utmattning och depersonalisering eftersom att man 

inte kan stänga av sitt samvete utan att stänga av en del av sig själv. Det är därför av stor vikt att 

man blir medveten om både sin sårbarhet och felbarhet och får stöd att hantera detta. Studien 

visar därför på ett behov av bekräftelse både i form av uppmuntran och beröm, och genom 

handledning. Personalen behöver även tid för reflektion över de känslor som väckts och vad de 

betyder (ibid). 

 

Det man kan se i ovannämnda forskning är att samvetsstress är förekommande bland 

människobehandlande yrken och främst undersökt bland vårdpersonal varpå vi är intresserade av 
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att utforska eventuell samvetsstress hos socialarbetare. Vidare syftar den här studien på 

biståndshandläggares upplevelse av samvetsstress vilket aldrig tidigare gjorts. Här ser vi en 

kunskapslucka som motiverar till forskning om samvetsstress och vår förhoppning är att denna 

uppsats kan vara ett bidrag till mer kunskap. 

3.2 Biståndshandläggarens kontext  

Vi tror att samvetsstress är vanligt inom alla socialarbetaryrken men har begränsat oss till gruppen 

biståndshandläggare. I det här avsnittet vill vi ge dig som läsare en förståelse för 

biståndhandläggaryrket. 

 

Våra informanter i studien arbetar enligt socialtjänstlagen och arbetar främst med gruppen äldre. 

Förenklat tar de emot ansökningar om kommunala insatser, exempelvis hemtjänst och särskilt 

boende. Därefter utreder de behovet av den aktuella insatsen, det sker ofta genom hembesök hos 

personen i fråga. Utifrån sin utredning, lagar och kommunens riktlinjer fattas sedan ett beslut. 

 

Informanterna i vår uppsats har främst två lagar att förhålla sig till; Kommunallagen och 

Socialtjänstlagen. Kommunerna är enligt kommunallagen skyldiga att ge stöd åt äldre. Detta stöd 

kräver dock alltid en behovsprövning (2 kap. 1 §. KL). Socialtjänstlagen är en ramlag vilket ger 

kommunerna stor frihet att utforma sin verksamhet. Socialtjänstlagens portalparagraf innehåller 

dock vissa grundläggande delar som måste följas så som jämlikhet i levnadvillkor, respekt för 

integritet och självbestämmande. Stor vikt läggs också på den enskildes eget ansvar över sitt liv. 

Alla insatser enligt socialtjänstlagen förutsätter frivillighet (1 kap. 1§. SoL). En 

biståndshandläggare fattar sitt beslut utifrån socialtjänstlagens fjärde kapitel och har till uppgift att 

bedöma om personen är i behov av insatsen för att uppnå en skälig levnadsnivå (4 kap. 1§. SoL). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de tre teoretiska utgångspunkterna som använts som analysverktyg i 

studien. 

4.1 Krav- kontroll- och stödmodellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Karasek och Töres Theorells (1990) teori om krav- kontroll- och stödmodellen handlar 

om vad som påverkar känslan av stress. Modellen förklarar upplevelsen av arbetsrelaterad stress 

utifrån yttre krav i relation till upplevd kontroll och stöd i situationen. Krav kan vara både yttre 

och inre så som uppsatta deadlines och att kunna leva upp till sina egna förväntningar. Att ha 

kontroll över situationen handlar om handlingsutrymme, kompetens och möjlighet till 

beslutsfattande. Den tredje faktorn är stöd och handlar om personens tillgång till socialt stöd 

exempelvis från kollegor och chef (ibid). 

 

För att förklara krav och stödmodellen delar Karasek och Theorell (1990) in psykosociala 

arbetsförhållanden i fyra kategorier. Dessa beskriver olika arbetssituationer som en människa kan 

behöva hantera och är arbeten med hög påfrestningsgrad, aktiva arbeten, passiva arbeten samt 

arbeten med låg påfrestning. Vi valde denna teori för att kunna analysera biståndshandläggares 

upplevelse av arbetsrelaterad stress. Men för att förstå varför just biståndshandläggare upplever 
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stress måste man förstå under vilka specifika förutsättningar som de arbetar. Vidare kommer 

därför delar av Michael Lipskys teori om Gräsrotsbyråkrati presenteras nedan. 

4.2 Gräsrotsbyråkrati 

Vi har valt ut Lipskys (1980) teori för att den handlar om individerna som arbetar inom 

myndighetsorganisationer och hur de påverkas av sin yrkesroll. Dessa individer som exempelvis 

kan vara lärare, socialarbetare och poliser kallar han för gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkraterna 

har det gemensamt att de utför ett klientnära arbete där de har betydande handlingsfrihet i 

utförandet av sitt uppdrag samt makt att påverka sina klienters liv. Lipsky menar även att 

gräsrotbyråkraten ofta arbetar självständigt och isolerat med sina arbetsuppgifter men att de 

tenderar att söka och behöva stöd och uppskattning från exempelvis kollegor (ibid). 

 

Lipsky (1980) beskriver att gräsrotsbyråkraten har en dubbel roll och riskerar att hamna i 

korselden mellan två ofta motstridiga krav, att möta brukarens behov och följa organisationens 

regler. Han menar att organisationen förväntar sig att gräsrotsbyråkraten ska ha ett opersonligt 

förhållningssätt till klienten, där gräsrotbyråkraten är underordnad organisationens krav. Detta 

kan medföra en konflikt då gräsrotsbyråkraten även har som uppdrag att hjälpa individerna. När 

gräsrotsbyråkraten tvingas hantera en hög arbetsbelastning tenderar enskilda individer att ses som 

en större mängd klienter, elever eller brukare. Detta kan få konsekvenser både för de enskilda 

individerna samt gräsrotsbyråkraten själv som ofta har valt sitt yrke i hopp om att kunna hjälpa 

människor. När gräsrotsbyråkraten inte tillåts att arbeta med empati och medmänsklighet riskerar 

denne att drabbas av alienation. Detta kan leda till oengagemang inför klienter och en förlorad 

yrkesidentitet. Gräsrotsbyråkraten kan välja att hantera denna situation på olika sätt, de kan 

exempelvis ignorera situationen, arbeta med en lägre moral eller acceptera en lägre 

arbetsprestation. De kan också välja att försöka förändra sin situation på ett sätt så att det upplevs 

som mindre alienerande. Deras möjlighet att påverka styrs bland annat av deras egen position 

inom organisationen och det gehör som de får av de högre cheferna (ibid). För att förstå 

individen bakom gräsrotsbyråkraten så har vi valt att använda oss av Aaron Antonovskys teori 

Känsla av sammanhang som presenteras nedan. 

4.3 KASAM 

Istället för att fråga varför människor blir sjuka ville professor Aaron Antonovsky (1991) veta vad 

som gör att människor håller sig friska. Således hade Antonovsky ett salutogent perspektiv och 

han är mest känd för begreppet KASAM. Han menade att friska människor upplever sin tillvaro 

som sammanhängande. KASAM står för känsla av sammanhang och innehåller komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
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Med hög känsla av begriplighet menar Antonovsky (1991) att en person upplever sin tillvaro som 

förutsägbar, logisk, förståelig och strukturerad.  Det handlar om att ha en förståelse för varför 

saker sker. När en person istället har en låg känsla av begriplighet upplevs situationen snarare 

som slumpmässig, kaotisk och oförståelig. Hanterbarhet innebär att en person upplever sig ha 

resurser att klara av de utmaningar den ställs inför. Den som inte känner att den i en svår 

situation har tillgång till exempelvis stöd från kollegor eller en inre känsla av styrka kommer 

istället att uppleva sig själv som offer för omständigheterna. Slutligen har vi meningsfullhet som 

handlar om att känna engagemang och delaktighet på vissa livsområden. Utan känslan av 

meningsfullhet upplevs livet som betungande och kravfyllt (ibid). 
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5. Metod och material 

I det här kapitlet behandlas vår förförståelse, undersökningsdesign och metodval, intervjugudie  

urval, tematisk analys, bedömning av kvalité, tillvägagångssätt och etik. 

5.1 Förförståelse 

Vår förförståelse bygger i grunden på egna erfarenheter av att ha besvärats av stress och dåligt 

samvete i samband med att vi båda två jobbat som biståndshandläggare under en kortare period. 

Då visste vi inte att det vi upplevde faktiskt skulle kunna beskrivas som samvetsstress. Det var 

också dessa erfarenheter som väckte intresse för denna studie. Utifrån vår erfarenhet samt den 

aktuella forskningen som finns om vårdpersonal och samvetsstress är vår hypotes att 

samvetsstress även är ett utbrett fenomen bland biståndshandläggare.  

5.2 Urval 

Vi har i denna studie valt att undersöka socialarbetare men avgränsade oss till att undersöka 

gruppen biståndshandläggare. Med hänsyn till studiens tidsram valde vi att enbart undersöka sex 

stycken biståndshandläggare som arbetar på samma arbetsplats. Vi anser att det är viktigare med 

färre informanter då vår studie premierar kvalitet framför kvantitet. Att intervjua, transkribera 

och analysera material tar tid vilket tvingar oss till ett mindre urval. Det vore oetiskt av oss att ta 

av biståndshandläggarnas redan begränsade tidsresurser om vi riskerar att inte hinna bearbeta 

deras lämnade empiri. Studien är begränsad till att undersöka socialarbetare som arbetar på 

samma arbetsplats i en medelstor kommun vars arbetsuppgifter består av myndighetsutövning. 

Med medelstor kommun menar vi en kommun där antalet invånare ligger runt 50 000. Studiens 

avsikt har varit att lyfta fram och jämföra berättelser hos socialarbetare som arbetar i en liknande 

kontext. Ett målinriktat urval har använts för att i så stor utsträckning som möjligt välja ut 

personer, som särskiljer sig i kön, ålder och tidigare erfarenhet som socialarbetare. Alan Bryman 

beskriver ett målinriktat urval som ett strategiskt försök till att få tag i informanter som är 

relevanta för forskningsfrågan (2011) Vårt urval blir därför inte representativt för alla 

socialarbetare men vi är inte heller ute efter att generalisera. Vi är istället intresserade av 

meningsfullheter i informanternas egna beskrivningar. 

5.3 Undersökningsdesign och metodval 

Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie där vi sökt förståelse i informanternas beskrivningar. 

Genom att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer med biståndshandläggare kunde 

informanternas egna beskrivningar av sina upplevelser av arbetsrelaterad samvetsstress komma 

fram. Vi valde att använda en intervjuguide som grund, vilken gav möjlighet att vidareutveckla 
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intervjufrågor under intervjun. Detta möjliggjorde även att vi kunde spinna vidare på intressanta 

spår utan risk att missa nödvändig information utifrån vårt syfte.  

 

Vi övervägde även att göra gruppintervjuer men valde bort det dels för att vårt forskningsämne 

riskerar att uppfattas som personligt och dels för att våra informanter arbetar på samma 

arbetsplats. Enligt Bryman (2011) är individuella intervjuer alltid att föredra om det finns en risk 

att gruppsituationen skapar obehag för delatagarna. Ett scenario skulle kunna vara att vi i en 

gruppintervju rör upp känslor som vi sedan lämnar gruppen att hantera vilket vore oetiskt av oss 

som forskare. En forskningsetisk utgångspunkt är att skydda individer mot onödig skada, det 

vore därför oetiskt att genomföra gruppintervjuer.  

5.4 Intervjuguide 

Iintervjufrågorna utformades för att besvara studiens frågeställningar. Inspiration hämtades även 

av det kvantitaiva mätinstrument som presenterades i den tidigare nämnda studien Development and 

initial validation of the Stress of Conscience Questionnaire, som konstruerats för att mäta samvetsstress 

(Glasberg m.fl, 2006). Mätinstrumentet består av flera viktiga teman som är relevanta för att 

undersöka samvetsstress. Dessa teman har legat till grund för intervjuguiden för att säkerställa att 

det är just samvetsstress som undersöks i denna studie.  

 

Intervjuguiden utformades med en medvetenhet om att vi tar upp ett ämne som kan vara känsligt 

att prata om för informanterna. Därför avslutades intervjuerna med lätta och neutrala frågor för 

att försöka undvika att lämna informanten i ett tungt känsloläge.      

 

Enligt den forskning som vi tagit del av kan samvetsstress motverkas av stöd från kollegor. Vi 

valde dock medvetet bort att fråga om våra informanter upplevde stöd från kollegor då samtliga 

informanter arbetar tillsammans. Detta då det vore oetiskt att eventuellt skapa osämja på 

arbetsplatsen där de arbetar om det visat sig att informanterna inte kände stöd från sina kollegor. 

Kollegors stöd är dock en intressant aspekt av samvetsstress som delvis saknas i vår studie och 

kan därmed ses som en brist. Det bör dock påpekas att denna aspekt ändå togs upp på eget 

initiativ av intervjupersonerna. 

 

Innan vi genomförde vår första intervju gjorde vi flera mindre tester dels genom att testa 

intervjuguiden på varandra då vi arbetat som biståndshandläggare själva men också genom att 

testa den på en tidigare kollega. Testerna ledde till mindre förändringar i intervjuguiden. Slutligen 

läste och godkände vår handledare intervjuguiden. Efter första intervjun upptäcktes att en fråga vi 

ställde under intervjun missuppfattades, vilket ledde till att vi vid resterande intervjuer valde att 

förtydliga frågan. Vår intervjuguide finns bifogad som bilaga 2. 
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5.5 Tematisk analys  

Den vanligaste formen för att analysera kvalitativa data är någon form av tematisk analys. Enligt 

Bryman handlar den tematiska analysen om att hitta återkommande mönster men också det unika 

som visar sig i skillnader i den insamlade datan (2011). För att så långt som möjligt låta materialet 

tala för sig självt har vår bearbetning av empirin utgått ifrån en tematisk analysmodell. Vi började 

med att sammanställa alla transkriberade intervjuer i ett worddokument och valde sedan ut en 

färg för varje frågeställning. Till den första frågeställningen valde vi rött, vi letade sedan i texten 

efter svar på frågeställningen och markerade då texten med röd färg. I anslutning till den 

markerade texten skrev vi kommentarer för att komma ihåg tankar och idéer. Samma process 

gjordes på samtliga frågeställningar. Sedan skrevs nyckelord och citat som kom fram under 

bearbetningen av texten på ett stort papper för att försöka få en mer visuell bild att det som 

framkommit. Av denna bearbetning framkom två teman Biståndshandläggaren och samvetsstressen och 

Biståndshandläggaren och den dubbla rollen som ansågs kunna svara mot studiens frågeställningar.  

5.6 Bedömning av kvalité 

Vi kommer att sträva efter kvalitetssäkringsbegreppen tillförlitlighet och äkthet i vår studie. 

Tillförlitlighet är, enligt Bryman (2011), ett bedömningsinstrument av kvalitativa studier som 

bedömer pålitlighet, överförbarhet, en möjlighet att styrka och konfirmera en studie samt 

trovärdighet. För att uppnå pålitlighet måste forskaren genomgående vara transparant i sin 

forskningsprocess. Studiens överförbarhet är beroende av hur bred och detaljerad bild som 

forskaren lyckas förmedla om den unika kontexten av det som undersöks. För att styrka och 

konfirmera en studie behöver forskaren påvisa att denne handlat i god tro, detta på grund av att 

den samhälleliga forskningen aldrig kan nå fullständig objektivitet.  Trovärdighet uppnås genom 

att försöka ge en så sann bild som möjligt av empirin. Bryman beskriver att äkthet handlar om 

mer allmänna forskningspolitiska konsekvenser. Äkthet innefattar bland annat delkriterierna 

rättvis bild och ontologisk autenticitet, dessa innebär att forskaren ger en rättvis bild av det 

empiriska materialet samt att de personer som deltagit i undersökningen har fått en större 

förståelse för sin situation (ibid). Vi kommer vidare diskutera hur vi gått till väga för att försöka 

uppfylla dessa kriterier i diskussionsdelens avsnitt om studiens styrkor och svagheter. 

5.7 Tillvägagångssätt 

Vi använde oss av ett målinriktat urval och genomförde kvalitativa intervjuer med sex 

biståndshandläggare. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns det ingen självklar metod för att 

omvandla det muntliga till skrift, forskaren måste däremot vara på det klara med att alla 

transkriberingar utgör konstruktioner. Samtliga intervjuer gjordes tillsammans för att verifiera att 

empirin inhämtats på ett likartat sätt i alla intervjuer, vilket enligt Kvale och Brinkmann ger ett 
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mer trovärdigt resultat (2014). Detta arbetssätt underlättade då vi båda två faktiskt hört allt 

material och på så vis bidrog detta till att analysarbetet blev till en levande process. Den första 

intervjun transkriberades gemensamt av oss båda för att säkerställa att vi transkriberade på 

liknande sätt, för att sedan kunna dela upp transkriberingsarbetet. Allt som oftast satt vi dock 

tillsammans vilket möjliggjorde att vi kunde rådfråga varandra vid behov. Tillvägagångssättet 

bidrog också till att vi ofta stannade upp under transkriberandet för att samtala om det som 

framkom i materialet. Eftersom vi var nya i rollen som intervjuare såg vi även transkriberingen 

som en möjlighet att granska oss själva och försökte därför alltid transkribera färdiga intervjuer så 

snabbt som möjligt för att förbättra den nästkommande intervjun.  

 

Efter att samtliga intervjuer var genomförda började vi bearbeta empirin genom en tematisk 

analys. Kvale och Brinkmann (2014) menar att korrigering av citat ibland är nödvändigt men att 

hänsyn måste tas till uppsatsens syfte om man gör korrigeringar. Exempelvis måste forskaren 

fråga sig om dialektala ord och utfyllnadsord har ett värde för uppsatsen (ibid). För att undvika 

talspråk och utfyllnadsord i de citat som valdes ut till resultat och analysdel har vi i viss mån 

korrigerat dessa. Detta har gjorts utan att ändra innehållet i citaten. Empirin bearbetades sedan 

genom våra teoretiska utgångspunkter.  

 

Resultatet av analysen diskuteras tillsammans med tidigare forskning i diskussionskapitlet. Där vi 

även ger svar på studiens syfte och frågeställningar samt diskuterar svagheter och styrkor med 

uppsatsen. 

5.8 Etik 

Vi anser att etik är viktigt när det kommer till forskning och något som inte bara hör hemma 

under etikdelen utan bör finnas med oss som forskare under hela forskningsprocessen. För att du 

som läsare ska förstå vårt etiska resonemang och hur det praktiskt har genomsyrat vår forskning 

kommer vi alltså försöka väva in etik där det blir relevant i uppsatsen. 

 

Det finns en rad etiska principer som man som forskare bör ta ställning till. Vi kommer att gå 

igenom några av dessa och klargöra hur vi förhåller oss till dessa i forskningsprocessen.  

I boken Samhällsvetenskapliga metoder skriver Alan Bryman om de olika etiska principerna (2011). 

Informationskravet handlar om att ge intervjupersonerna tillräckligt mycket information för att 

de själva ska kunna ta ställning till om de vill deltaga i studien. Bland annat ska deltagarna vara 

medvetna om studiens syfte och hur informationen kommer att användas (ibid). För att uppfylla 

detta krav lämnade vi ut information om studien till de önskade informanterna i form av ett 

informationsbrev som finns bifogat i denna uppsats. En annan etisk princip som Bryman tar upp 

är konfidentialitetskravet som handlar om att uppgiftslämnarens identitet ska skyddas. Det 

handlar om sådant som att vi som forskare har tystnadsplikt, ett ansvar för bearbetning av 
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materialet och att materialet inte hamnar i orätta händer (ibid). För att uppfylla en del av detta 

kommer vi i vår bearbetning av materialet att avidentifiera intervjupersonerna så långt som 

möjligt. Vi anser dock att det finns en poäng i att ha kvar vissa beskrivningar så som ålder, 

erfarenhet och yrkestitel för att göra det möjligt att låta andra forskare bygga vidare på studiens 

resultat. Alla intervjuer spelades in på två enheter, en mobiltelefon och en diktafon. Detta gjordes 

för att säkerställa att ingen intervju skulle gå förlorad på grund av exempelvis tekniskt krångel. 

Samtliga deltagare tog sig tid med oss trots tidspressade scheman och det hade inte känts rätt att 

behöva be om ytterligare en intervju. Inspelningarna fördes sedan över till ett USB-minne för att 

minimera risken att någon obehörig fick tillgång till det inspelade materialet. När uppsatsen är 

inlämnad och godkänd kommer alla inspelningar att raderas. 

 

Bryman tar även upp två andra etiska principer som vi kommer följa, vilka är nyttjandekravet och 

samtyckeskravet. Det första innefattar krav på att forskaren inte får använda det insamlande 

materialet utöver det syfte som har angetts på förhand. Samtyckeskravet handlar om att 

deltagandet i studien alltid är frivilligt och kan avslutas. Detta hör starkt ihop med 

informationskravet då det är vår skyldighet som forskare att informera om detta (ibid). Samtliga 

intervjupersoner har därför fått denna information både skriftligt och muntligt.  

 

Solidaritetsproblem innebär att forskaren har valt ett ämne som väcker känslor i forskaren själv. 

Detta kan få konsekvenser för hur man tolkar materialet och hur man väljer att presentera 

resultatet (Dalen, 2015). Vi har, vilket nämnts tidigare i uppsatsen, själva arbetat som just 

biståndshandläggare. Att vara intresserad av och ha kunskap i det ämne som studeras kan ha sina 

fördelar men att som forskare vara helt objektiv inför det som undersöks är alltid är en utmaning.  

 

Att som forskare påverkas för känslomässigt av det undersökta ämnet kan leda både till att man 

blir för mycket vän med den man intervjuar och att man har svårt att förhålla sig kritisk till 

empirin (Kvale och Brinkmann, 2014). Detta var en extra stor utmaning i vårt fall då vi under en 

sommar arbetat på samma arbetsplats som de biståndshandläggarna vi intervjuat. Innan valet av 

informanter vägdes för- och nackdelar emot varandra. Fördelarna var att dessa personer passade 

den målgrupp vi ämnade undersöka samt att vi visste att det skulle vara lättare att komma i 

kontakt med dessa personer då kontakten redan fanns. Nackdelarna med att intervjua personer 

som man har haft en arbetsrelation med kan vara att det finns en risk att det blir otydligt för 

informanten i vilken roll man är där, som forskare eller gammal arbetskollega. Konsekvenserna 

kan bli att informanten luras in en falsk trygghet där forskaren ses som en vän och därför avslöjar 

mer än vad som kanske känns bra i efterhand (Kvale och Brinkmann, 2014). För att försöka 

undvika detta har vi därför valt att vara extra noga med att informera om informanternas rätt att 

ångra sin medverkan eller delar av den. Detta dels genom informationsbrevet och under samtliga 

intervjutillfällen men även att vi gör återbesök på arbetsplatsen för att ge informanterna möjlighet 
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att läsa uppsatsen. Vi har försökt att kritiskt förhålla oss till vår empiri för att undvika att feltolka 

materialet på grund av egna erfarenheter.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är den kvalitativa intervjun oundvikligen förenad med en 

asymmetrisk maktrelation. Det på grund av att forskaren sätter agendan för samtalet samt  har 

stor makt att tolka och rapportera materialet.  För att uppnå äkthet och minska denna ojämnlika 

maktrelation, så ansåg vi att det var av stor vikt att låta våra informanter läsa igenom, 

kommentera och godkänna uppsatsens resultat och analysdel. Detta för att säkerställa att vi har 

tolkat materialet rättvist.  

 

I bearbetningen av vår uppsats har vi tagit stor hänsyn till att informanterna ska få vara anonyma 

som möjligt. Därför övervägdes om vi skulle utelämna informationen om att vi varit 

arbetskollegor med några av intervjupersonerna på grund av risken att informanternas identitet 

avslöjas. Vi vägde denna relativt låga risk mot den otransparens som undanhållandet av denna 

information skulle resultera i. Därför konstaterades att det skulle vara oetiskt att inte ta med 

denna information då detta skulle skada uppsatsens trovärdighet. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) måste information som forskaren väljer att använda om sina informanter vara både 

vetenskapligt och etiskt försvarbara. I resultat och analysdel kommer vi inte att skriva ut 

könstillhörighet på intervjupersonerna. Detta för att kön dels inte tillför studien något då det inte 

analyseras och dels för att låta intervjupersonerna vara anonyma i största möjliga mån. Av samma 

anledning kommer inte heller kommunens namn att nämnas i uppsatsen. 
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6. Resultat & Analys 

I detta kapitel kommer studiens resultat och analys presenteras genom två teman 

Biståndshandläggaren och samvetsstressen och Biståndshandläggaren och den dubbla rollen där båda består av 

varsin resultat- och analysdel. Dessa teman kommer båda besvara studiens första frågeställning. 

Den andra frågeställningen, rörande utsträckning, kommer att besvaras i temat Biståndshandläggaren 

och samvetsstressen. Den tredje frågeställningen om vilka omständigheter som är beskrivna som 

orsak till samvetsstress kommer att behandlas i temat Biståndshandläggaren och den dubbla rollen. 

Först följer dock en kort presentation av intervjupersonerna.  

6.1 Presentation av intervjupersonerna 

Vi vill nu presentera de personer som möjliggjort denna studie och bidragit med sin kunskap om 

ämnet. Intervjupersonerna kommer här beskrivas med sin ålder och erfarenhet inom yrket. Vi har 

valt ut dessa bakgrundsfakta då dessa är av betydelse för vår analys. Av samma anledning har vi 

valt bort att här skriva ut könstillhörighet. Detta görs även i respekt för den anonymitet vi utlovat 

intervjupersonerna samt önskemål från intervjupersonerna själva. När vi använder ordet majoritet 

i resultatdelen så menar vi att fyra eller fler av informanterna svarat samstämmigt.  

 

Intervjuperson 1. Biståndshandläggare, 53 år. Har arbetat som biståndshandläggare i 6 månader, 

har även tidigare erfarenhet inom socialt arbete. 

Intervjuperson 2. Biståndshandläggare, 26 år. Har arbetat som biståndshandläggare i 1 år, har 

även tidigare erfarenhet inom socialt arbete. 

Intervjuperson 3. Biståndshandläggare, 31 år. Har arbetat som biståndshandläggare i 4 år. 

Intervjuperson 4. Biståndshandläggare, 26 år. Har arbetat som biståndshandläggare i 4 år, har 

även tidigare erfarenhet inom socialt arbete. 

Intervjuperson 5. Biståndshandläggare, 64 år. Har arbetat som biståndshandläggare i 15 år. 

Intervjuperson 6. Biståndshandläggare, 28 år. Har arbetat som biståndshandläggare i 4 år. 
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6.2 Biståndshandläggaren och samvetsstress - resultat 

Samtliga intervjupersoner i studien berättar om ett yrke som ofta upplevs som övermäktigt då 

arbetsbelastningen är hög och resurserna otillräckliga. 

 

”Som det ser ut idag så har jag mer än dubbelt så många ärenden mot vad jag känner 

att jag kan hantera och hinna med. Så det är ju jättemånga som ringer till mig och 

presenterar sig och jag har ingen aning om vilka dom är.” (intervjuperson 2) 

 

När vi utgår från vår definition av samvetsstress visar vår empiri att alla intervjupersoner vittnar 

om upplevelser av samvetsstress och att det är oundvikligt att inte komma i kontakt med sitt 

samvete när man arbetar med människor. En intervjuperson som berättar om vikten av att 

använda sitt samvete berättar också att det krävs att man har förutsättningar för att göra det. 

  

”Jag kan inte se att det skulle vara en nackdel även om jag känner mycket av det här 

dåliga samvetet och att det leder till stress. Man kan aldrig ha för mycket samvete 

man måste ha de här etiska och moraliska riktlinjerna för att kunna utföra det här 

jobbet överhuvudtaget. Sen måste man ges förutsättningar att faktiskt utföra sitt jobb 

efter det samvete man har. Slutar du känna samvete och att du inte bryr dig längre så 

ska du inte ha det här jobbet längre för då gör du inget bra jobb.” (Intervjuperson 6) 

 

En person beskriver det som att hen upplever att det kan bli för känslomässigt påfrestande att 

använda sig av sitt samvete. 

 

”Jag tror att man måste lyssna lite på sitt samvete annars tror jag inte att du är en bra 

handläggare. Samtidigt finns det nog en risk att lyssna för mycket. Man måste klara 

av att någonstans hantera de känslor som kommer.” (Intervjuperson 4) 

 

Intervjupersonerna beskriver att de alla lider av negativa symptom på grund av samvetsstress. De 

vittnar om kollegor som drabbats av utbrändhet och en rädsla för att själva drabbas. De 

beskrivningar som återkommer är behov av att stänga av känslor, sömnsvårigheter, trötthet, 

ständigt uppe i varv, disträ, magproblem, bristande tålamod, huvudvärk, känsla av att gå på 

sparlåga, kontrollförlust, frustration, gnagande känsla, förlorad arbetsglädje, brist på motivation, 

oengagerad, nedstämdhet, yrsel, orkeslös, irritation, begår slarvfel samt att de på fritiden har svårt 

att släppa tankar som rör arbetet.  Dessa symptom överensstämmer med de symptom som enligt 

vår definition är tecken på samvetsstress. 
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Samtliga intervjupersoner beskriver att känslor av samvetsstress kan mildras genom stöd av 

kollegor. Huruvida intervjupersonerna ger och tar stöd av varandra skiljer sig åt. Vilket illustreras 

i nedanstående citat. 

 

”Vi handläggare har ju väldigt bra samarbete och stöttar varandra. Det är väl det man 

känner att man behöver, att någon ställer upp.”(Intervjuperson 5) 

 

”Ja jag känner dåligt samvete gentemot kollegor. Kollegor som man vet också 

trampar vatten som man inte har möjlighet att hjälpa. Man går in på sitt kontor och 

stänger dörren och så hoppas man att ingen annan stör.” (Intervjuperson 4) 

 

Känslan av samvetsstress beskrivs av intervjupersonerna som närvarande i olika grad där tre 

kategorier träder fram där varje kategori representeras av två intervjupersoner. Kategorierna kan 

beskrivas som att uppleva samvetsstress som ständigt närvarande, närvarande i vissa situationer 

eller närvarande genom en medveten bortträngning.   

 

Med ständig närvaro av samvetsstress menar vi att biståndshandläggaren upplever 

samvetsstress kontinuerligt under en längre tid.  

 

”Ja, det är många dagar man känner så att man har svårt att somna på kvällen 

och att man är uppe i varv så kan ibland känna att man får ont i magen. Man 

blir lite snurrig och man känner att nu skulle jag egentligen behöva sätta mig 

ner och andas i 20 minuter. Jag tror att man tar sämre beslut när man är i det 

tillståndet.” (Intervjuperson 3) 

 

Med närvaro av samvetsstress i vissa situationer menar vi att biståndshandläggaren upplever 

samvetsstress under en kortare tid, exempelvis under ett svårhanterligt ärende. 

 

”Det kan ju komma in känsliga ärenden som sätter sina spår. Då är du ganska 

trött när du kommer hem på kvällen och det tror jag är vanligt att man blir. Ska 

man göra något eller man ska någonstans så måste man göra det på en gång, 

man kan inte sätta sig ner för då slappnar man av.” (Intervjuperson 5) 

 

Med medveten bortträngning av samvetsstress menar vi att biståndshandläggaren aktivt 

jobbar för att undvika känslor av samvetsstress. 

 

”Ja de är inte så enkelt, helst när man jobbar med människor. Det är då man far lite 

illa själv när man inte har det här skalet. Man lär sig tillslut att allting inte behöver 
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komma ända in i en. Man måste jobba för att få ett skal när någon är arg. Det 

kommer bara hit men inte längre. För det är inte mig den här personen skäller på 

utan det är situationen, Men det tar ju många år att få det, det är inte så enkelt när 

man är ung.” (Intervjuperson 1) 

6.3 Biståndshandläggaren och samvetsstressen - analys 

Michael Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkraten, dit biståndshandläggaryrket hör, har valt sitt 

yrke för att hjälpa människor. Han menar att gräsrotbyråkraten därför har ett behov av att 

använda sig av empati och medmänsklighet i sitt arbete då de annars riskerar att drabbas av 

alienation. Vilket i sin tur kan innebära att gräsrotsbyråkraten blir oengagerad i klienter, accepterar 

en lägre arbetsprestation, arbetar med en lägre moral och en känsla av förlorad yrkesidentitet 

(ibid). Att empati och medmänsklighet är viktigt har även vår empiri visat när intervjupersonerna 

beskriver att samvetet är ett viktigt verktyg i deras arbete. Citaten från intervjuperson 5 och 6 

vittnar om att man behöver få förutsättningar att använda sitt samvete för att samvetet annars 

kan upplevas som svårt att hantera. Samtliga intervjupersoner beskriver att de har symtom på 

samvetsstress som exempelvis oengagemang, behov av att stänga av känslor och förlorad 

arbetsglädje och skulle kunna tolkas som tecken på det som Lipsky kallar alienation. Då dessa 

beskrivningar även svarar mot den definition som vi givit samvetsstress är vår tolkning att detta 

är tecken på att samvetsstress förekommer hos intervjupersonerna vilket svarar mot studiens 

första frågeställning. 

 

För att ta reda på i vilken utsträckning intervjupersonerna upplever samvetsstress har vi valt att 

anlysera deras svar genom Karaseks och Theorells krav och stödmodell. Enligt denna modell är 

det arbeten med hög påfrestning som är mest riskfyllt när det kommer till att drabbas av psykisk 

ohälsa (Karasek & Theorell, 1980). Detta innebär att man har ett arbete med höga krav och låg 

kontroll. Karasek och Theorell menar att höga krav inte nödvändigtvis måste vara något negativt 

och att man med hjälp av stöd från exempelvis kollegor och chef kan uppleva sitt arbete som mer 

hanterbart(ibid). Att det är viktigt med stöd från kollegor tar även Lipsky (1980) upp. Han menar 

på att gräsrotsbyråkraten ofta arbetar självständigt med tunga arbetsuppgifter (ibid).  

 

Att alla intervjupersonerna beskriver ett arbete med höga krav och låg kontroll stämmer överens 

med den typen av arbete som Karasek och Theorell beskriver som ett arbete med hög 

påfrestning. Intervjupersonernas berättelser visar dock att de upplever denna påfrestning i olika 

utsträckning och att deras behov av stöd också skiljer sig åt. I vår empiri ser vi ett samband 

mellan intervjupersonernas känsla av påfrestning och deras upplevelse av samvetsstress. De som 

upplever en ständig närvaro av samvetsstress är också de som känner att de har minst kontroll i 

arbetet. Vilket bland annat uttrycks genom oförmåga att kunna stötta eller ta stöd i 

arbetskamraterna, något som tydligt visas i citatet från intervjuperson 4 där hen beskiver sin 
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arbetssituation som att ständigt trampa vatten. De intervjupersoner som upplever samvetsstress i 

vissa situationer vittnar istället om en större känsla av kontroll i sitt arbete. Just på grund av att de 

enbart upplever samvetsstress begränsat till svåra ärenden. Dessa känner även att de kan ta stöd i 

sina kollegor. Det här illustreras av intervjuperson 5 när hen beskriver att de på arbetsplatsen är 

bra på att stötta varandra. I de fall där samvetsstressen är närvarande genom en aktiv bortträning 

så tolkar vi det som att intervjupersonerna skyddar sig mot samvetsstress. Detta i ett försök att 

öka kontrollen genom att hålla bort känslomässiga inre och yttre krav. Vi kan dock inte uttala oss 

om deras behov av stöd från kollegor då detta inte framkom under deras intervjuer, även om 

detta vore av intresse för jämförelse med övriga kategorier. Dessa tre kategorier ämnar även svara 

på studiens andra frågeställning gällande i vilken utsträckning intervjupersonerna upplever 

samvetsstress. 

6.4 Biståndshandläggaren och den dubbla rollen - resultat 

I intervjuerna framkommer att det är flera omständigheter som orsakar intervjupersonernas 

samvetsstress, vilka kan kategoriseras som organisationen, brukare och anhöriga samt 

biståndshandläggaren själv. När de talar om organisationå handlar det om den ansträngda 

ekonomin, krav på effektivitet, otillräcklig handledning, tidbrist, hög arbetsbelastning, 

personalbrist, otydlig ledning och fyrkantiga riktlinjer.  

 

”Ja jag känner dåligt samvete och det är på flera olika plan, gentemot brukarna, 

anhöriga, kommunen i stort men också kollegor. Det är inte konstigt att man känner 

sig stressad” (Intervjuperson 4) 

 

Organisationen beskrivs som en bidragande orsak till samvetsstress. En intervjuperson berättar 

att hen upplever att det ekonomiska tänket har tagit över verksamheten och att det bidrar till en 

otydlighet gällande biståndshandläggarens faktiska arbetsuppgift.   

 

”Vi får till oss av cheferna att hemtjänsttimmarna drar iväg och att det ligger på oss. 

Och säger att vi inte får fatta så frikostiga beslut. Men är det verkligen det som ska 

utgöra grunden för våra beslut? Så ibland känns det som att man istället för att titta 

på vilken hjälp personerna faktiskt behöver så handlar det om pengar. Det märks 

tydligt när det väldigt många personer som går bort och då har vi fått höra att vi har 

gjort ett bra jobb för att vi har sänkt hemtjänsttimmarna. Men det är väl inte därför vi 

jobbar med det här? Vi ska ju ta beslut efter folks faktiska behov. Ja, det har blivit 

väldigt skevt. Det skulle ju vara roligt om man någon gång fick beröm för att man 

hjälp en person på riktigt.” (Intervjuperson 4) 
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En av intervjupersonerna berättar om upplevelser av samvetsstress på grund av bristande stöd 

vid beslutsfattande. 

 

”Känner du stöd då blir du trygg själv. Men har du inget stöd från din chef och får 

fatta beslut själv som du inte vet är rätt eller fel, då blir du ju otrygg. Då går man och 

funderar och så kanske någon säger att det där var kanske inte ett så bra beslut. Då 

tappar man ju tillslut socialarbetare. ” (Intervjuperson 1) 

 

Att behöva arbeta i en organisation där ekonomin är ständigt närvarande gör att 

biståndshandläggare med tiden tenderar att tänka mer ur ett ekonomiskt perspektiv vilket 

en av intervjupersonerna beskriver. 

 

”Men i mångt och mycket så känner nog en biståndshandläggare mest samvetsstress 

gentemot arbetsgivaren. Just det att alla insatser kostar pengar och man frågar sig 

själv gör jag rätt nu? Beviljar du för många dyra beslut så betyder det att det blir färre 

som kan erbjudas de insatserna. Så det är nog så att ju längre du jobbar desto mer 

tänker du på ekonomin. I början så har du väl mycket samvete sen vet jag inte om 

man blir bitter med åldern eller om man blir hårdare, men man tänker mer på 

ekonomin som handläggare och man är mer medveten om vad insatserna kostar och 

hur många som kan erbjudas dem.”(Intervjuperson 3) 

 

Brukare och anhöriga beskrivs som en utsatt grupp vars känslor och förväntningar kan vara 

svåra för intervjupersonerna att orka med att hantera.   

 

”Men när situationen ser ut som den gör idag och när det är så att man knappt 

hinner med sitt utredningsarbete, hembesök och ta kontakt med alla som sökt 

hjälp. Då blir det jättestressande för man känner att man tillslut knappt lyssnar 

längre för man skyddar sig från att ta emot alltför mycket och man känner att 

man varken hinner eller orkar egentligen så.” (Intervjuperson 6) 

 

Fyra av intervjupersonerna vittnar om att det ibland kan vara så svårt att känslomässigt hantera 

kontakten med brukare och anhöriga att det leder till ett undvikande beteende. Samtidigt kan 

också endast tankar om att vilja undvika brukare och anhöriga orsaka samvetsstress. 

 

”Ja det är klart jag har känt känslan men jag har aldrig gjort det. Det är ju hemskt att 

säga det, det är ju fruktansvärt. Men det är när man ser ett nummer som man känner 

igen och det är någon som man har haft mycket kontakt med och man kan känna 
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”Åh, gud inte igen, jag vill verkligen inte, jag orkar inte”. Men jag har inte samvete att 

låta bli att svara, utan jag svarar.” (intervjuperson 6) 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver svårigheterna kring arbetet med dementa. Ofta möter 

intervjupersonerna i dessa ärenden en brukare som har nedsatt insikt om sin situation. 

Dessa ärenden beskrivs som svåra att hantera i de fall som brukaren motsätter sig hjälp, 

vilket leder till känslor av rädsla och maktlöshet som i sin tur tär på samvetet. Detta 

illustreras med följande citat. 

 

”Det är ju en jättesvår situation och ibland sätter ju lagen stopp för oss också, 

där vi skulle vilja gå in och göra mer men personen säger nej. Det är också 

jättejobbigt och vi hade ju ett ärende här där vi försökte ha uppsökande 

verksamhet där det inte gick och där personen hittades avliden. Och det tar ju 

också jättehårt på vårt samvete. Man känner sig ju maktlös. Vart går gränsen, 

hur långt sträcker sig mitt ansvar och min uppsökande skyldighet? Jag tror vi 

alla är rädda för det, att det ska gå snett. Och att vi har en känsla av att det 

kommer gå snett.” (Intervjuperson 4) 

 

Biståndshandläggaren måste också möta sina egna känslor samt de krav och förväntningar 

som de har på sig själva i sin yrkesroll. Intervjupersonerna vittnar alla om att samvetsstress 

kan skapas genom att egna värderingar och personliga förväntningar på sig själv som 

yrkesperson inte kan efterlevas.  

 

”Man vill ju göra ett så bra jobb som möjligt. Jag har ju valt det här arbetet för att jag 

vill göra skillnad. Når man inte upp till de kraven eller den nivån man själv skulle 

önska så är det ju väldigt stressande.” (Intervjuperson 3) 

 

Samtliga intervjupersoner berättar att de valt det här yrket för att hjälpa människor. 

Egenskaper som intervjupersonerna tar upp som viktiga för att arbeta som 

biståndshandläggare är bland annat att vara lyhörd, engagerad, empatisk och rättvis. Den 

egenskap som alla intervjupersoner lyfter som den allra viktigaste är att vara en god 

lyssnare. En intervjuperson beskriver det så här. 

 

”Jag tycker nästan att det är det viktigaste, att man lyssnar och att man ser och hör 

dem.” (Intervjuperson 2)  
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En av intervjupersonerna beskriver hur samvetsstress kan skapas genom att ständigt tvingas 

förhålla sig till motstridiga förväntningar, både gentemot brukare, organisationen men också från 

biståndhandläggaren själv. 

 

”Jag tror att det är ett problem som kommer mer och mer. Det kommer nog bara att 

öka, jag tänker att kraven och pressen ökas från alla håll. Bara ökar, hela tiden. Och 

någonstans i mitten står vi med dubbla roller där vi ska försöka navigera mellan både 

och. ” (Intervjuperson 4) 

 

”Just att vi förväntas tänka behov men vi får inte bevilja efter behoven eftersom 

ekonomin inte tillåter det.”(Intervjuperson 6) 

 

När intervjupersonerna ombeds att beskriva sitt samvete så skiljer samtliga på sitt samvete privat 

och i arbetet. 

 

”Det är ju individuella beslut men samtidigt så har vi våra riktlinjer. Man får tänka på 

ett sätt när man går ut härifrån men jag måste tänka på ett annat sätt när jag är på 

mitt jobb och har mina riktlinjer att följa.”( Intervjuperson 5) 

6.5 Biståndshandläggaren och den dubbla rollen - analys 

Aaron Antonovsky (1991) menar att en människa behöver uppleva sin tillvaro som 

sammanhängande vilket innehåller komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Att inte uppleva sin tillvaro som sammanhängande kan leda till ohälsa (ibid). I 

samtliga intervjuer framgick det att deras val av yrke styrts av en vilja att hjälpa människor. När 

intervjuperson 4 beskriver att de som biståndshandläggare får beröm för sina besparingar när 

brukare avlidit berättar hen att det skapar en känsla av att inte veta vad man håller på med. Det 

blir svårt för intervjupersonen att logiskt förstå sin arbetsroll och att känna engagemang i arbetet, 

då hen tvingas ta emot beröm för att en brukare hen arbetat för avlidit. Vi tolkar 

intervjupersonens citat som ett tecken på en lägre känsla av, det som Antonovsky menar med, 

begriplighet och meningsfullhet. Detta bidrar till den dubbla roll som en biståndshandläggare 

behöver hantera.  

 

Ett annat intervjucitat som kan visa på ett försök att göra sin tillvaro mer begriplig är när 

intervjuperson 3 beskriver hur man ofta med tiden övertar organisationens tänk gällande 

ekonomi och effektivitet. Detta tolkar vi som ett försök till att göra tillvaron mer begriplig och 

därmed uppnå större känsla av sammanhang. Enligt Lipsky (1980) så kan gräsrotsbyråkraten i ett 

sätt att skydda sig börja se enskilda individer som enbart tillhörande en grupp. Vilket på ett sätt 

kan underlätta arbetet men samtidigt leda till en förlorad yrkesidentitet (ibid). Att överta 
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organisationens tänk kan därmed även ses som ett sätt att skydda sig från den samvetsstress som 

skapas av organisationen. Vi ser även tecken på att intervjupersonerna försöker skydda sig från 

samvetsstress då samtliga intervjupersoner beskriver att de skapat ett yrkessamvete som de skiljer 

från sitt privata samvete för att kunna möta organisationens krav.  

 

Enligt Lipsky (1980) är gräsrotsbyråkraten underordnad organisationens krav vilket tvingar 

gräsrotsbyråkraten till ett opersonligt förhållningssätt till klienterna samtidigt som arbetet även 

handlar om att möta människor. Lipsky menar därför att gräsrotsbyråkraten därför hamnar i 

korselden mellan motstridiga intressen (ibid). Denna korseld beskrivs av intervjuperson 4 när hen 

beskriver en dubbel roll med motstridiga krav mellan organisationen och brukarna. 

Intervjuperson 6 illustrerar även de motstridiga krav som återfinns inom organisationen när de 

som biståndshandläggare förväntas bedöma efter behov men inte får ta beslut efter dessa. Dessa 

ständiga motstridiga budskap bidrar till en problematisk situation för biståndshandläggare som 

både vill vara en duktig arbetare i organisationens ögon, och samtidigt vara hjälpande och 

empatisk gentemot brukaren. Intervjupersonerna menar att denna dubbla roll är en bidragande 

orsak till samvetsstress. 

 

Lipsky (1980) menar att alienation drabbar den gräsrotsbyråkrat som inte tillåts vara engagerad 

och empatisk i sitt arbete. För att hantera denna situation kan gräsrotsbyråkraten tvingas till en 

lägre arbetsmoral och lägre arbetsprestation. Detta kan i sin tur leda till en förlorad yrkesidentitet 

(ibid). Fyra av intervjupersonerna beskriver att de ibland har ett undvikande beteende gentemot 

hjälpsökande brukare och deras anhöriga då de inte upplever att de har känslomässig ork och tid 

för att möta dessa. Det undvikande beteende kan ses som orsak till samvetsstress, vilket visas i 

intervjuperson 6 citat där hen beskriver att enbart tankar på att vilja undvika brukare får 

intervjupersonen att skämmas över sig själv. Detta undvikande kan tolkas som att 

intervjupersonerna drabbats av alienation och därmed tvingats till ett undvikande beteende som 

de har svårt att identifiera sig med.  

 

Karasek och Theorell (1990) talar om arbeten med hög påfrestningsgrad. Det innebär som 

nämnts tidigare att man i sitt arbete har höga krav och låg kontroll och är den mest riskfyllda 

arbetssituationen när det kommer till att drabbas av psykisk ohälsa (ibid). I samtliga intervjuer 

återkommer gruppen dementa som den mest påfrestande gruppen att arbeta med. 

Intervjupersonerna menar att de saknar förutsättningar att hjälpa dessa men att de fortfarande 

förväntas kunna lösa situationen när en dement person inte vill ta emot hjälp men är i behov av 

det. Vår tolkning är att intervjupersonerna här ställs inför höga krav samtidigt som deras 

möjlighet att kontrollera situationen är mycket liten. Detta visas genom att de beskriver en 

maktlöshet och rädsla inför det ansvar de tvingas bära. I dessa situationer uppger samtliga att de 

upplever känslor av samvetsstress.  
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Ovanstående visar att det intervjupersonerna beskriver flera olika omständigheter som orsak 

samvetsstress. Vilket ger oss svar på studiens första och tredje frågeställning. Vi har i denna 

analys kunnat se att samvetsstressen skapas från tre olika håll, organisationen, brukare och 

anhöriga samt biståndshandläggaren själv. Samvetsstressen som har i sin grund i organisationen 

är främst  orsakat av dålig ekonomi och motstridiga krav på personalen. Intervjupersonerna kan 

drabbas av samvetsstress när de möter brukare och anhöriga vars förväntningar de inte kan leva 

upp till och också när de känner sig oförmögna att härbergera brukare och anhörigas känslor. 

Samvetsstressen kan även skapas inom personen, när hen inte kan leva upp till de krav och 

förväntningar vederbörande har på sig själv eller inte tillåts arbeta efter sitt eget samvete. Vi tolkar 

våra resultat som att samvetsstressen ökar hos intervjupersonerna i de fall de upplever 

samvetsstress från olika håll. Ju fler krav från olika håll ju mer kännbar blir den dubbla rollen. 
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7. Diskussion 

I det här kapitlet kommer vi presentera en sammanställning av studiens resultat, diskutera 

resultatet i förhållande till teori och tidigare forskning, föra en diskussion om studiens styrkor och 

svagheter samt föra en slutdiskussion där vi ämnar knyta ihop uppsatsen.  

7.1 Sammanställning av resultat 

Vårt syfte med den här studien har varit att utforska socialarbetares upplevelse av arbetsrelaterad 

samvetsstress. Vi ville identifiera vad samvetsstress kan vara för yrkesgruppen socialarbetare vars 

arbetsuppgift innefattar myndighetsutövning och vad i arbetet som orsakar samvetsstress. 

Studiens frågeställningar har varit: 

 

 Upplever socialarbetarna i studien samvetsstress och om ja hur beskriver de upplevelsen 

av samvetsstress?  

 I vilken utsträckning upplever socialarbetarna i studien samvetsstress? 

 Vilka omständigheter beskrivs som orsaker till samvetsstress av socialarbetarna i studien? 

 

Vårt resultat visar att socialarbetarna i studien upplever samvetsstress i sitt arbete vilket ger svar 

på första frågeställningen. Detta visar sig när intervjupersonerna beskriver sig ha svårt att hantera 

sitt dåliga samvete och att detta leder till psykiska och fysiska stressymptom. De psykiska 

symptomen uttrycks bland annat som ett behov av att stänga av känslor, oro, rädsla, bristande 

tålamod, irritation kontrollförlust, maktlöshet, förlorad arbetsglädje och svårt att på fritiden 

släppa tankar på arbetet. De fysiska symptomen är upplevelser av trötthet, sömnsvårigheter, att 

ständigt vara uppe i varv, magproblem, yrsel och huvudvärk. Dessa symptom är exempel på de 

beskrivningar av samvetsstress som vi sökte i vår första frågeställning. 

 

Socialarbetarna beskriver dock att de upplever samvetsstress i olika utsträckning. Vi kunde 

identifiera tre kategorier som står för olika grad av utsträckning, vilka är ständig närvaro av 

samvetsstress, närvaro av samvetsstress i vissa situationer och medveten bortträngning av 

samvetsstress. Genom att identifiera olika kategorier besvaras frågeställningen gällande i vilken 

utsträckning de upplever samvetsstress.  

 

Vår studie visar att samvetsstress kan skapas av de krav och förväntningar som organisationen, 

brukare och anhöriga samt socialarbetaren själv har när de upplevs som övermäktiga och 

motstridiga.  
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7.2 Resultat och analys i förhållande till tidigare forskning 

I tidigare forskning har man riktat in sig på att undersöka samvetsstress i människobehandlande 

yrken och då främst bland vårdpersonal (Dahlqvist, 2008).  Forskningen vittnar om att 

fenomenet är vanligt förekommande bland vårdpersonal men man tror också att detta är utspritt 

bland andra människobehandlande yrken (Glasberg, 2007). Vi blev därför intresserade av att 

undersöka om det förekommer samvetsstress bland socialarbetare, vilket vår studie också visat 

på.  

 

När vi analyserade vårt resultat genom Karasek och Theorells modell för att mäta arbetsrelaterad 

stress kunde vi se att intervjupersonerna upplevde samvetsstress i situationer där de på grund av 

höga krav och låg kontroll kände sig maktlösa och oförmögna att hjälpa sina brukare. Detta har 

även visats i forskning bland vårdpersonal där resultatet tyder på att dåligt samvete skapas på 

grund av otillräcklighet och maktlöshet snarare än felaktigt handlande (Dahlqvist 2008). Cribb 

(2011) menar att människobehandlande yrken som präglas av politisk styrning och 

besparingskrav tvingar personalen att spela en yrkesroll som inte stämmer överens med deras 

egna värderingar. Detta skådespel kan leda till moralisk stress(ibid). Vår studie visar att 

organisationen är en faktor som orsakar intervjupersonernas upplevelse av samvetsstress och att 

detta medför att intervjupersonerna valde att skilja på sitt privata samvete och sitt yrkessamvete.  

 

Vårt resultat visar att intervjupersonerna upplevde motsägelsefulla krav från organisationen, 

anhöriga och brukare samt från socialarbetaren själv, vilket stämde överens med hur Lipsky 

beskriver gräsrotbyråkratens dubbla roll. Vår tolkning är att den dubbla rollen är en bidragande 

orsak till samvetsstress. Tidigare studier på samvetsstress pekar också på att det som skapar 

samvetsstress är att personal i människobehandlande yrken tvingas arbeta under motstridiga krav 

och förväntningar som de möter från organisationen och de hjälpsökande. Detta samtidigt som 

de måste hantera de inre krav och förväntningar som de har på sig själva (Cribb, 2011; Dahlqvist 

2008; Sundqvist m.fl 2015).  

  

Vi har genom vår analys kunnat se tecken hos våra intervjupersoner på det Lipsky menar med 

alienation när de inte får möjlighet använda sig av medmänsklighet i sitt yrke. Ett tecken på 

alienation hos några av våra intervjupersoner var att de stängde av sitt samvete som annars blev 

för känslomässigt påfrestande. I vår studie kallar vi detta fenomen för en medveten bortträngning 

av samvetsstress. Vår tolkning av resultaten styrks av den forskning på vårdpersonal som finns 

och som visar att de har en vilja att vara goda och när detta inte tillåts  hotas självbilden och kan 

leda till samvetsstress. För att skydda sig kan de tvingas döva sitt samvete för att orka stanna kvar 

inom yrket, vilket även leder till att de tvingas att stänga av en del av sig själv (Dahlqvist 2008).  
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7.3 Styrkor och svagheter med studien 

Här kommer vi att diskutera styrkor och svagheter som vi kunnat se i vår studie.  

 

Vårt personliga intresse och egna erfarenheter har styrt vårt val av forskningsämne. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver att man som forskare besitter en makt genom möjligheten att belysa 

ett visst ämne i förmån för andra. Detta medför att forskningsämnen tenderar att väljas utifrån 

personliga eller ekonomiska intressen. Följderna av detta kan vara att vissa grupper eller ämnen 

hamnar i skuggan. På grund av att vårt ämne rör vår egen profession som socialarbetare  kan vi 

anklagas för att vara partiska i vårt val av ämne. Vår intention och förhoppning är dock att inte 

bara gynna gruppen socialarbetare utan även gruppen brukare. För det ligger även i brukarnas 

intresse då socialarbetare använder sig själva som ett verktyg i sitt yrke. På grund av detta anser vi 

att studien kan motiveras då ringa forskning finns i ämnet. 

 

Vi anser att vi lyckats anpassa våra metodval utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta på 

grund av att vi kunnat besvara våra frågeställningar med hjälp av metoden på ett tillfredställande 

sätt. Den nackdel vi ser med att genomföra intervjuer är att det finns en risk att våra 

intervjupersoner öppnar upp sig för mycket för oss som forskare på grund av vår tidigare relation 

och att de sen känner sig vilseledda eller ångrar vissa uttalanden. För att i så stor utsträckning som 

möjligt undvika att skada deltagarna har vi valt bort vissa delar av empirin som vi misstänkt 

kunnat bidra till detta. Vidare har vi låtit intervjupersonerna ta del av och godkänna uppsatsen 

innan den offentliggjorts. Detta medför samtidigt att intressant material har valts bort som 

eventuellt hade kunnat bidra till rikare svar på våra frågeställningar. Frågan är om vi på grund av 

ovanstående borde ha gjort ett annat urval av intervjupersoner. Men detta hade medfört att vi 

istället hade behövt ägna större tid åt att leta informanter istället för att ägna den tiden åt 

exempelvis bearbetning av material och analys.  

 

Studiens begränsade tidsram har oundvikligen påverkat uppsatsen utifrån flera olika aspekter. 

Empirin har inte ägnats den tid den förtjänar, det är möjligt att vi kunnat finna mer optimala 

teorier för att analysera empirin samt att den kreativa processen som vi anser krävs i kvalitativ 

forskning har till viss del fått stå tillbaka.   

 

Att vi inte frågar våra intervjupersoner under intervjun huruvida stöd från kollegor kan påverka 

upplevelsen av samvetsstress kan ses som en svaghet i vår studie. Vi valde bort detta av etiska 

skäl men då detta ändå självmant togs upp som något av betydelse för samvetsstress är detta ändå 

med i resultat och analysdel men har inte kunnat diskuteras i den omfattning som hade varit 

önskvärt.    
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Här kommer vi att gå igenom hur vi arbetat för att uppnå de bedömningskriterier som används 

för att kvalitétssäkra vår studie. Det första bedömningskriterier vi utgår ifrån är tillförlitlighet, 

vilket består av delkriterierna, pålitlighet, överförbarhet, styrka och konfirmera och trovärdighet 

(Bryman 2011). För att uppnå pålitlighet försöker vi ge läsaren en ärlig bild av vår 

forskningsprocess. Vi har bland annat valt att föra dagboksanteckningar för att sedan kunna 

presentera en transparant bild av olika tankar och ställningstaganden av vikt för studien. Vi har 

även tagit hjälp av studiekamrater och vår handledare som kritiskt har granskat vårt arbete. För 

att försöka åstadkomma delkriteriet överförbarhet har vi ägnat ett avsnitt i vår uppsats till att 

beskriva undersökningspersonernas kontext. Extra stor vikt har lagts på delkriteriet styrka och 

konfirmera då vi som forskare tidigare varit arbetskamrater med några av informanterna. För att 

ändå sträva mot objektivitet har vi valt att göra en presentation av vår förförståelse där vi 

resonerar kring hur våra erfarenheter och värderingar kan ha påverkat studien. Vi har även valt 

att ta upp denna problematiska situation i etikdelen. Äkthet består av delkriterierna rättvis bild 

och ontologisk autenticitet. För att försöka uppnå både delkriteriet trovärdighet och rättvis bild 

genomfördes samtliga intervjuer tillsammans för att verifiera att intervjuerna gjordes på ett 

likartat sätt. Vidare har vi låtit intervjupersonerna läsa igenom, kommentera och godkänna 

uppsatsens resultat och analysdel. Detta var även viktigt för att uppnå trovärdighet då vi valt att 

ändra i vissa citat för att undvika talspråk och upprepningar men samtidigt varit noga med att inte 

förändra innebörden i intervjupersonernas uttalanden. För att uppnå en ontologisk autenticitet 

har vår förhoppning hela tiden varit att informanterna ska ha upplevt sitt deltagande som givande 

och eventuellt fått en större kunskap om sig själva som de kan ha nytta av. Det är svårt för oss att 

avgöra om ontologisk autenticitet har uppnåtts. Flera intervjupersoner uttryckte dock att de 

tyckte att det var givande att få prata om sin arbetssituation, vilket vi tolkar som att de upplevt sin 

medverkan som positiv. 

7.4 Slutdiskussion 

Vårt resultat visar att samvetsstress förekommer bland våra intervjupersoner, vilket är en 

indikation på att det även förekommer bland andra socialarbetare och därför behöver utforskas 

vidare. När vi uttalar oss om förekomsten av samvetsstress hos våra intervjupersoner vill vi 

tydliggöra att detta är vår tolkning av resultaten. Vi kan inte med all säkerhet påstå att det faktiskt 

är samvetsstress de beskriver i intervjuerna. Det är möjligt att symptomen som de beskriver har 

en annan orsak än både dåligt samvete och samvetsstress. Vår tolkning och vår tidigare nämnda 

hypotes om att samvetsstress förekommer bland socialarbetare bekräftas både genom 

intervjupersonernas egna tolkningar samt med vad som framkommit i tidigare forskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

 
Projekttitel:  

Student/studenter: 

Handledare:      

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

   

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

   

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

   

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

   

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

   

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

 

   

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 

en struktur (till exempel ett register)? 
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           Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 

Bilaga 2 

INFORMATIONSBREV 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna. 

Det är nu dags för oss att skriva vår c-uppsats och vi har valt att undersöka samvetsstress bland 

socialarbetare. Det är därför vi vänder oss till dig. Vårt syfte med studien är att undersöka 

socialarbetares upplevelse av arbetsrelaterad samvetsstress. Vi vill identifiera vad samvetsstress 

kan vara för yrkesgruppen socialarbetare vars arbetsuppgift innefattar myndighetsutövning och 

vad i arbetet som orsakar eventuell samvetsstress. Vi kommer att genomföra sex stycken 

intervjuer med socialarbetare för att fråga om eventuella upplevelser av samvetsstress och i vilka 

situationer den uppstår.  

 

Med samvetsstress menas stress som skapas på grund av dåligt samvete. Samvetsstress kan 

uppkomma när man handlar i strid med sitt samvete.  

 

Samvetsstress är väl utforskat bland vårdpersonal men vi tror att fenomenet även är utbrett bland 

socialarbetare som har till uppgift att besluta och prioritera i frågor som rör människor i en utsatt 

situation. Många socialarbetare upplever negativa konsekvenser på grund av stress i sitt yrke och 

vi tycker att detta är ett problem som behöver lyftas.  

 

Vi tror även att du som medverkande i studien kan ha nytta av att stanna upp och fundera kring 

samvetsstress och hur den påverkar dig. Men vi vill dock poängtera att om du anser att vi ställer 

frågor som exempelvis är för känslomässiga för dig så är det helt okej att hoppa över dessa 

frågor. Du kommer självklart få ta del av materialet gällande dig samt den klara uppsatsen. Har du 

lämnat information som du sedan inte vill att vi använder oss av så gör vi självklart inte det. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering. För att du ska känna dig trygg så kommer vi vara noggranna med att anonymisera materialet samt 

förvara materialet på ett säkert sätt. Inspelning och intervjumaterial kommer förstöras efter att uppsatsen är klar 

och godkänd 
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Vi har för avsikt att genomföra intervjuerna mellan vecka 48-49. Intervjuerna beräknas ta cirka 

40-50 minuter och kommer att spelas in. Intervjun kommer förslagsvis ske på din arbetsplats. Vi 

är dock flexibla med upplägget, är du intresserad så hör gärna av dig. Undersökningen kommer 

att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna samt presenteras vid en mässa på 

Högskolan Dalarna den 14 januari. 

 

Har du några ytterligare frågor hör gärna av dig till Elvira Efendic eller Lovisa Fahlin, det är vi 

som är ansvariga för den här uppsatsen. 

 

Elvira Efendic   Lovisa Fahlin 

  

 

-----------------------   ------------------------ 

Handledare Peter Nilsson 

 

----------------------- 
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Bilaga 3. 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Vad har du för utbildning? 

När blev du klar med den? 

 

Vilken är din arbetstitel? 

 

Hur länge har du jobbat med det du gör nu? 

 

Inledande frågor 

Vad fick dig att välja det här yrket? Kan du berätta om det? 

 

Kan du beskriva vilka egenskaper som du anser är viktiga för att arbeta med det du gör? 

 

Vilka förutsättningar behöver du från din arbetsplats för att göra ett bra jobb? 

 

 

Stress 

Man ser lite då och då i media att socialarbetare är stressade, hur tänker du kring det?  

 

Om du upplevt stress i ditt arbete kan du ge några exempel på det? 

 

 

Samvetsstress 

Kan du beskriva hur du ser på vad ett samvete är?  

 

Vad tänker du på när du hör ordet samvetsstress? 

 

Tror du att det förekommer samvetsstress bland socialarbetare? 

Om ja i vilka arbetssituationer tror du att socialarbetaren riskerar av drabbas av samvetsstress?  

 

Om du någon känt dig tvingad att handla mot ditt samvete i din yrkesroll kan du berätta om det? 

Om ja hur kände du då? 

 

Har du någon gång upplevt motsägelsefulla krav i ditt arbete?  

Om ja kan du beskriva detta? 

 

Har du någon gång träffat brukare som du känt dig oförmögen att hjälpa och stötta? 

Om ja hur känner du inför det? 
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Har du någon gång undvikit en brukare som behöver hjälp eller stöd?  

Om ja hur känner du inför det? 

 

Har du någon gång känt att du inte kan leva upp till vad andra har för förväntningar på dig i ditt 

arbete? Exempelvis förväntningar ifrån chef, kollegor, anhöriga och brukaren. 

Om ja hur känner du inför detta? 

 

Känner du att du har möjlighet att vara den socialarbetare som du vill vara? 

 

Upplever du ofta dåligt samvete i ditt arbete?  

Om ja upplever du att det är i en så stor omfattning att det påverkar dig?  

Om ja kan du berätta hur det påverkar dig?  

 

Upplever du någon form av stressrelaterade symptom, fysiska och psykiska som du tror kan 

härledas till dåligt samvete?  

Om ja kan du beskriva dessa? 

 

Tror du att det är en fördel eller en nackdel att lyssna till sitt samvete som socialarbetare? 

  

Avslutande 

Har den är intervjun väckt känslor hos dig? Hur känner du inför det vi har pratat om ? 

  

Anser du att det finns utmaningar i ditt arbete?  

Om ja kan du beskriva dessa? 

 

Finns det något som du vill förändra i din arbetssituation?  

Vad skulle krävas för denna förändring? 

 

Anser du att samvetsstress är ett viktigt ämne att forska om? 

 

Finns det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 


