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Sammanfattning 

Den här studien syftar till att ge ökad förståelse för prestationsångest hos 

socialarbetare. Studien bygger på empiriskt material i form av kvalitativa intervjuer 

med socialarbetare som har prestationsångest. Den utgår från en teoretisk ram som 

handlar om prestation, socialarbetarens identitet och gräsrotsbyråkrati, krav, kontroll 

och stöd samt New Public Management och styrning. I resultatet av studien framgick 

att socialarbetarna drivs av att göra gott för sina klienter samtidigt som det råder 

ständig brist på tid och resurser. Denna krock skapar en känsla av otillräcklighet och i 

denna uppsats är detta definitionen av prestationsångest. Resultatet visar att denna 

krock upplevdes tydligast när de kom som nyexaminerade och när de var nya på en 

arbetsplats. Hur de upplever sin prestationsångest påverkas mycket av stöd från chefer 

och kollegor. Socialarbetarna hade högre krav på sig själva än vad cheferna hade på 

dem. Prestationsångesten kunde vara en källa till kreativitet men den kunde också 

leda till en känsla av förlamning. 

Titel: “För mig räcker det inte med bra nog” - En kvalitativ studie om 

prestationsångestens orsaker och konsekvenser i det sociala arbetet 

Författare: Cecilia Siljebrand och Ylva Göransson 

Nyckelord: Arbetsbelastning, arbetsmiljö, prestationsångest, socialt arbete, stress  



 

 

Abstract 

This study aims to give a fuller understanding of performance anxiety among social 

workers. The study’s empirical material consists of qualitative interviews with social 

workers who have performance anxiety. Its theoretical framework is about 

performance, the social workers’ identity and street-level bureaucracy, the demand, 

control and support theory, and New Public Management. The results show that the 

social workers feel inadequate, and that it is hard to find a balance between support 

for the clients and the resources available. Social workers are driven by the will to do 

good for their clients when there is a constant lack of time and resources. The 

collision this causes creates the feeling of inadequacy which we use to define 

performance anxiety in this study. The results show that this collision was most 

difficult when the social workers had just graduated or when they came to a new place 

of work. Support from their bosses and colleagues has great impact on the way they 

perceive their performance anxiety. They have higher demands on themselves than 

their bosses do. Performance anxiety can either be a source of creativity or lead to a 

feeling of not being able to do anything. 

Title: “Good Enough is not Enough for me” - A Qualitative Study about the Causes 

and Effects of Performance Anxiety in Social Work 

Authors: Cecilia Siljebrand and Ylva Göransson 

Key Words: Work environment, workload, performance anxiety, social work, stress 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Det sociala arbetet utgör samhällets yttersta skyddsnät och socialarbetare möter 

dagligen människor i utanförskap och i svåra livssituationer för att bistå dem med stöd 

och hjälp (Börjeson & Börjeson, 2015). I forskningen (se exempelvis: Astvik & Melin 

2013; Sandberg 2014; Tham 2009) har det rapporterats om att det inte alltid finns 

möjlighet för socialarbetare att ge den hjälp som det sociala arbetet finns till för. Inom 

socialt arbete råder hög arbetsbelastning och stress, vilket har lett till att många 

socialarbetare byter jobb. Det är många som slutar och många som är nyanställda. 

Detta har tvingat landets kommuner att ta in konsulter för att klara av mängden 

ärenden. Dessa förändringar går att spåra till 90-talet, då det skedde stora förändringar 

i styrningen av offentlig sektor. De nya styrningsformerna har bland annat lett till 

decentralisering, mer uppföljning och större ansvar för den enskilda socialarbetaren. 

Fackförbundet Vision (2014) har gett ut en kunskapsöversikt av socialsekreterarnas 

arbetsvillkor med fokus på upplevd arbetsbelastning. I denna beskrivs bland annat att 

arbetsmiljöverket rapporterar om att socialsekreterarna är en av de yrkesgrupper som 

är mest utsatta för psykosociala påfrestningar. Socialarbetarna vittnar om hög 

arbetsbelastning på grund av ökat ansvar och fler klienter som behöver stöd. 

Dessutom hinner inte chefer ge stöd eller vägledning och introduktionen av 

nyutexaminerade socionomer brister. Vision skriver också att undersökningar visar att 

socionomerna kompenserar arbetsbelastningen med att arbeta hårdare och ta med 

arbetet hem. Konsekvenserna är hög personalomsättning då de anställda får för 

mycket att göra och slutar innan de hinner bli erfarna. 

Vidare beskrivs i rapporten från Visions (2014) att det finns ett samband mellan 

socialsekreterarnas arbetsvillkor, rättssäkerhet och det sociala arbetets stödjande 

funktion i samhället. Det sociala arbetet skulle nå bättre resultat om personalen fick 

bättre arbetsvillkor. Bättre arbetsvillkor skulle leda till högre kvalitet men också lägre 

personalomsättning. Erfaren personal skulle stanna i verksamheterna. Fortsättningsvis 

beskrivs det i Visions rapport att detta är politiska problem som inte ska förskjutas till 

individen. Personalens känsla av otillräcklighet kan leda till att de kompenserar 



2 

genom att riskera sin hälsa. Detta riskerar i sin tur leda till att medborgarna inte får det 

stöd de behöver.  

Att använda begreppet prestationsångest i relation till arbetssituationen ger oss 

möjlighet att se både orsaker till och konsekvenser av de brister som kan ses i det 

sociala arbetet idag. Vi hoppas att vi genom att använda oss av detta begrepp kan nå 

slutsatser om det sociala arbetet som i sin tur kan leda vidare till en bättre 

arbetssituation för socialarbetare och i längden deras klienter.  

I den här uppsatsen diskuteras begreppen arbetsbelastning och prestationsångest i 

relation till varandra. Vi tror inte att det är ett kausalt samband där hög 

arbetsbelastning leder till prestationsångest utan att det är en växelverkan mellan 

arbetsbelastning och prestationsångest.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom att utforska socialarbetares upplevelser av 

prestationsångest ge ökad förståelse för de problem som socialarbetarna upplever 

inom yrket. Genom att få större förståelse om vad dessa problem kan ha för orsaker 

och konsekvenser hoppas vi kunna bidra till en positiv utveckling av det sociala 

arbetets praktik. För att uppnå syftet kommer vi att utgå från följande frågeställningar: 

 Vad är prestationsångest för socionomer och vilka faktorer påverkas den av? 

 Hur upplever socionomer prestationsångest? 

 Hur kan prestationsångest förstås i relation till socionomers arbetssituation? 

1.3 Koppling till socialt arbete  

Att undersöka socionomers arbetssituation är en del av det sociala arbetets 

forskningsfält. I denna uppsats undersöks prestationsångest i samband med 

arbetssituationen för socionomer. Definitionen som vi söker efter i den första 

frågeställningen innebär att prestationsångesten är unik för socionomer och inte hade 

sett likadan ut om undersökningen hade gjorts på en annan yrkesgrupp. 

Denna uppsats är relevant för socionomer på flera nivåer. Socionomstudenter som vill 

förbereda sig inför sitt kommande yrke, nyutexaminerade som behöver information 

om sin utsatthet för utbrändhet och chefer inom socialt arbete som kan behöva 



3 

information om vikten av stöd och handledning av sina anställda. Vi tror att större 

kunskap om socialarbetares prestationsångest kan bidra till en bättre arbetssituation 

för dessa genom att skapa förståelse från chefer och arbetskollegor. Vi vill med denna 

studie uppmana till att inte individualisera problematiken inom fältet till 

socialarbetarna. Problemen är strukturella och kommer inte lösas av att socionomerna 

anstränger sig ännu mer. 

1.4 Vår förförståelse 

I denna studie vill vi undersöka begreppet prestationsångest och hur det yttrar sig i 

socialt arbete. Den forskning vi funnit om prestationsångest framstår som 

populärvetenskaplig, därför har vi valt att i studien ha med en frågeställning om vad 

prestationsångest innebär. Under intervjuerna fick informanterna ge sin definition av 

begreppet och resonera utifrån hur det samspelade med deras arbetssituation. Vi hade 

med oss en förförståelse av begreppet, från böcker om så kallade duktiga flickor 

(Rose & Perski 2008; Ernsjöö Rappe & Sjögren 2002) som liknar hur informanterna 

definierade prestationsångest. Det vi inte kände till var hur nära anknutet begreppet är 

med strukturer i organisationen. Vi uppfattade, utifrån den populärvetenskapliga 

litteratur vi tagit del av, att prestationsångest handlar om att vilja vara duktig och att ta 

på sig stort eget ansvar för att allting ska bli bra. Detta gäller kanske även för sådant 

som är utanför ens kontroll. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i tio kapitel inklusive introduktionen. I nästkommande kapitel 

kommer tidigare forskning inom ämnet och närliggande ämnen att presenteras i 

korthet. Därpå följer en presentation av studiens teoretiska ram. För att göra 

presentationen av teorierna så tydlig som möjligt är detta kapitel indelat i 

underrubriker som behandlar olika delar av den teoretiska ramen. Dessa delar är 

prestation, socialarbetarens identitet, teorin om krav, kontroll och stöd samt New 

Public Management och styrning. Därpå följer kapitlet om metod. Där presenteras den 

fenomenologiska forskningsansatsen, urval, tillvägagångssätt, studiens 

generaliserbarhet, etiska hänsynstaganden, studiens tillförlitlighet samt metodkritik. 

Efter metodkapitlet ger vi en introduktion till studiens resultat och analys. Sedan 

följer fyra temakapitel där vi presenterar och analyserar de teman vi funnit i vår 
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empiri. Därpå följer ett avslutande kapitel där vi presenterar våra slutsatser och 

diskuterar resultat och analys. Därefter presenteras våra förslag på vidare forskning på 

ämnet. Slutligen redovisas våra källor i en referenslista samt vår korrespondens med 

intervjupersonerna och vår intervjuguide i varsin bilaga.  
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2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen består av studier om socialt arbete i relation till 

arbetssituation, stress och utbrändhet. Ingen av studierna nämner begreppet 

prestationsångest, men handlar ändå om det som vi vill få fram genom att utforska 

fenomenet. Genom att presentera den tidigare forskningen sätter vi prestationsångest i 

ett större perspektiv där arbetsbelastning samverkar med organisatoriska förändringar, 

men också självkänsla och stöd. Flera av studierna som tar upp dessa faktorer handlar 

också om utbrändhet. I denna uppsats används den tidigare forskningen för att ge en 

sammanställning om kunskapen som finns inom fältet. De studier som presenteras här 

kommer inte användas i analysen utan försöker sätta in vår studie i forskningsfältet. 

Studierna som redovisas är både svenska och internationella för att visa på hur 

problemen med arbetsbelastning och viljan att göra gott för sina klienter finns 

överallt.  

I forskning inom socialt arbete har det bland annat rapporterats om otillräckliga 

resurser och hög arbetsbelastning för de som arbetar (Astvik & Melin 2013; Yürür & 

Sarikaya 2012). Det sociala arbetet skapar stress när det finns en obalans mellan 

resurser och krav. 

En studie visar vilka strategier socialarbetarna använder sig av för att hantera sin 

arbetsbelastning utifrån Albert Hirschmans teori om exit och voice (Astvik & Melin 

2013). Författarna skriver att för höga krav i början av karriären utlöser en kedja av 

reaktioner. Först leder kraven till kompensatoriska strategier, som att jobba över eller 

ta med sig arbetet hem. Detta leder i längden till stress och övergår i andra strategier. 

Dessa strategier kan vara att sänka ambitionsnivån (disengagemang), att sluta på sitt 

arbete (exit) eller försöka lyfta frågorna om stress med sina chefer (voice). Dessa 

strategier riskerar inte bara leda till ohälsa för den enskilde socialarbetaren utan också 

till sämre kvalitet och minskad professionalitet för det sociala arbetet. 

Att hög arbetsbelastning i längden leder till olika typer av psykisk och fysisk ohälsa, 

såsom till exempel utmattning och utbrändhet, visas i flera studier (Yürür & Sarikaya 

2012; Blom 2011). Bidragande faktorer till detta är bland annat oklara 

arbetsuppgifter, otydlighet i yrkesrollen, brist på stöd på arbetet och otillräckliga 

resurser för att göra ett bra jobb. 
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Utbrändhet och utmattning kan också vara kopplat till självkänsla (Blom 2011). 

Framgång och yttre bekräftelse är då ett försök att kompensera bristande självkänsla. 

Det uppstår ett beroende av att vara duktig för att visa att man duger. Denna 

villkorliga självkänsla kan leda till utbrändhet. De personer som har villkorlig 

självkänsla och är beroende av yttre bekräftelse ignorerar också sannolikt kroppens 

varningssignaler på utmattning. 

En palestinsk studie använder tre indikatorer på utbrändhet bland de tillfrågade 

socialarbetarna: Känslomässig utmattning, personlighetsförändring samt brist på 

personlig prestation (Abdallah 2009). En femtedel av de som upplever någon av 

indikatorerna på utbrändhet rapporterar också att de inte längre klarar av att engagera 

sig i arbetet på de sätt som de vill och nästan hälften upplever att de utvecklat 

negativa känslor mot sina klienter på grund av detta. 

Forskning visar också att stöd på arbetet är en viktig del i att hantera den höga 

arbetsbelastningen (Collins 2008; Huxley et al. 2005; Hamama 2012). Många 

forskare framhåller vikten av bra stöd från kollegor och gemenskap på arbetsplatsen, 

särskilt när arbetsbelastningen är hög och det är stressigt. Bra stöd på arbetet kan 

förebygga utbrändhet medan det motsatta kan anses vara en riskfaktor för utbrändhet 

(Collins 2008). 

Att ha en chef som värdesätter det arbete man utför är också en viktig positiv aspekt i 

sammanhanget (Huxley et al. 2005). Brist på uppmuntran från chef och ledning har 

också visat sig vara en viktig anledning till att många socialarbetare byter jobb; nästan 

hälften av de tillfrågade socialarbetarna i en studie om social barnavård planerade att 

lämna sina jobb (Tham 2007). I och med den höga arbetsbelastningen och 

arbetsuppgifternas komplexitet kräver det sociala arbetet att arbetsgivare utvecklar 

arbetsplatserna så att stöd och uppskattning ges till socialarbetarna (Tham & 

Meagher, 2009). Socialarbetare som upplever bra stöd i sitt arbete löper mindre risk 

att bli utbrända (Hamama 2012). 

Forskning visar också att personer som arbetat längre inom det sociala arbetet 

generellt löper mindre risk att bli utbrända (Hamama 2012; Abdallah 2009). 

Detsamma gäller för socialarbetare som är äldre. Nya socionomer är i riskzonen när 

det gäller utbrändhet. En studie beskriver att nyutexaminerade upplevde att de velat 
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ha mer kontakt med det praktiska sociala arbetet under utbildningen samt att de 

upplevde att det sociala arbetets faktiska innebörd inte förmedlats under utbildningen 

på ett klart sätt (Tham & Lynch 2014). Personerna i studien kände sig inte förberedda 

för jobbet när de tagit examen, vilket innebär att de behövde mycket stöd och en 

omfattande introduktion till arbetet när de börjat jobba. 

Forskningsfältet vi utgår ifrån är brett, men gör inget anspråk på att vara heltäckande. 

Vi har valt ut ett antal studier och forskningsområden utifrån var vi tror vår studie 

passar in. Vi vill med vår studie utforska prestationsångest i förhållande till 

socionomers arbetssituation, varför vi har valt studier som framförallt handlar om 

detta.  
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3. Teori 

3.1. Teoretisk ram: Introduktion 

Det teoretiska avsnittet utgår från fyra teman som på olika sätt försöker lyfta 

prestationsångest från ett individperspektiv till en samhällelig, social och 

organisatorisk kontext. Ingen av teorierna använder prestationsångest som begrepp. 

Den litteratur som behandlar prestationsångest framstår som populärvetenskaplig (t.ex 

Rose & Perski 2008; Ernsjöö Rappe & Sjögren 2002) och därför valde vi att i teorin 

istället fokusera på orsakerna till prestationsångesten. Två av teorierna vi valt handlar 

om begrepp nära besläktade med prestationsångest såsom socialt erkännande, 

självkänsla och krav. De andra två teorierna ger en djupare förståelse för 

socialarbetarens yrkesidentitet och förändringar inom det sociala arbetet. Nedan 

presenteras de teoretiska utgångspunkter som sedan, i uppsatsens följande kapitel, 

kommer knytas samman med empirin. 

3.2. Prestation, socialt erkännande och självkänsla 

Den tyska kulturteoretikern Byung-Chul Han diskuterar individens prestationskrav i 

sin bok “Trötthetssamhället” från 2016. Han beskriver hur medlemmarna i dagens 

samhälle ser på sig själva som prestationssubjekt (s. 18). Den inställning som 

individer har idag är “du kan” snarare än det tidigare mer disciplinära “du måste”. 

Samtidigt som de är fria från yttre makt och tvång, uppstår det en paradox då den som 

ska prestera är underkastad sig själv. Prestationskraven får tvång och frihet att bli ett. 

När vi tvingar oss själva att prestera känner vi oss fortfarande fria, till skillnad från 

när någon annan tvingar oss. Men detta är en paradoxal frihet och på grund av det 

inneboende tvånget riskerar detta att resultera i psykisk ohälsa för den presterande 

(ibid, ss. 20-21). 

Att individen på grund av rådande samhällsnormer ser sig själv som ett 

prestationssubjekt tas också upp av Viktoria Blom, i hennes doktorsavhandling från 

2011: “Striving for self-esteem: Conceptualizations and role in burnout”. Blom 

skriver i sin studie att det enskilda självförverkligandet och prestationen är en stark 

drivkraft för många människor i dagens moderna samhälle. Detta leder till större krav 

på människor att få socialt erkännande genom prestationer. En människas värde som 
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individ måste bevisas och detta leder till att vi strävar efter självkänsla. Denna 

avhandling fokuserar på villkorlig självkänsla, när självkänslan är beroende av extern 

bekräftelse. Denna typ av självkänsla har visat sig påverka människors välbefinnande 

då dessa personer med villkorlig självkänsla måste investera och anstränga sig hårt i 

sitt arbete för att känna sig dugliga. Detta engagemang kan leda till stress- och 

hälsoproblem, som till exempel utbrändhet. Studien visar på att framgång och yttre 

bekräftelse är ett försök att kompensera bristande självkänsla. Det uppstår ett 

beroende av att vara duktig för att visa att man duger. 

3.3. Socialarbetarens identitet och gräsrotsbyråkrati 

Börjeson och Börjeson (2015) skriver: ”Att vara socialarbetare innebär att man 

ständigt konfronteras med den oerhörda gåvan och den oerhörda bördan – att vara 

människa”. Socialarbetare lär sig mycket om livet och om hur det är att vara 

människa. De får drivkraft från sin vilja att se människan (s. 369). 

Börjeson och Börjeson (2015) skriver också att detta intresse för människan är en av 

förklaringarna till att det är högt söktryck till socionomutbildningarna i Sverige. 

Ytterligare en anledning till att det är en populär utbildning tror författarna är att visa 

solidaritet för människor i utanförskap som ett politiskt ställningstagande. Att utbilda 

sig till socionom är en möjlighet att visa medkänsla för människor i svåra 

livssituationer. Det är ett sätt för människor att skapa samhälleligt engagemang (ss. 

369-370.). Michael Lipsky (2010) har också skrivit om detta, i boken “Street-level 

bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services”. Lipsky skriver om det 

som på svenska brukar kallas gräsrotsbyråkrati, det vill säga den myndighetsutövning 

som sker närmast medborgarna (s. 3). Lipsky beskriver att människor som söker sig 

till den här typen av arbeten för att de vill tjäna samhället och dess medborgare (s. 

xiv). 

Lipsky (2010) skriver också att gräsrotsbyråkratiska yrken i sig hindrar den enskilde 

utövaren från att hjälpa på det sättet den ofta vill, då de medför hög arbetsbelastning 

och resursbrist (s. xiv). Framförallt myndighetsutövare som är nya inom yrket bränner 

ofta ut sig på grund av att de inte klarar av att hjälpa människor på det sätt de vill (s. 

xv). Personer som lyckas “hålla sig kvar” lär sig dock efter ett tag hantera detta och 

hittar balans. Om människor som bryr sig söker sig bort från yrket lämnas människor i 
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utsatta situationer åt myndighetsutövare som inte är lika intresserade av att hjälpa. 

Därför kan det sägas vara mycket viktigt att hjälpa personer inom yrket hitta denna 

balans innan de blir utbrända, framförallt eftersom att myndighetsutövare på 

gräsrotsnivå ofta har större direkt makt över andra människor än vad personer som 

jobbar längst ner inom andra yrken har (s. 13). Denna makt skulle också kunna sägas 

vara en anledning till att personer som är nya på jobbet känner sig överväldigade av 

de krav som sätts på dem och därmed löper större risk att bli utmattade. 

3.4 Teorin om krav, kontroll och stöd 

För att förstå informanternas arbetssituation kommer vi använda Robert Karasek och 

Töres Theorells (1990) teori om krav och kontroll samt en utveckling av teorin som 

även innefattar stöd. Enligt teorin handlar stress på arbetsplatsen inte enbart om höga 

eller låga krav i arbetet, utan kraven upplevs olika beroende på den anställdes 

handlingsutrymme, eller kontroll. Med krav menar Karasek och Theorell mängden 

krav, produktivitetskrav och deadlines. Dessutom handlar det om komplexiteten i 

kraven och hur mycket mental kraft som krävs för arbetsuppgiften (s. 63). 

Kontroll består enligt teorin av två huvudkomponenter (Karasek & Theorell 1990). 

Den första går att beskriva som vardagsdemokrati, möjligheterna att påverka hur 

arbetet ska utföras, vad som ska utföras och i vilken ordning; kontroll i sitt arbete. 

Men denna komponent innebär också deltagande i beslutsfattande, med olika nivåer 

av deltagande och inflytande som information från ledning till de anställda. Den andra 

huvudkomponenten handlar om kompetens för den anställde att utöva kontroll. 

Kompetens att utöva kontroll utvecklas både innan man börjar på arbetet och på 

arbetsplatsen. En anställd med kompetens att utöva kontroll kan ta kontroll även över 

oväntade situationer i arbetet. Bristande kontroll kan utifrån dessa komponenter till 

exempel yttra sig genom otydlighet i arbetsuppgifterna eller otillräcklig information 

för att fatta beslut. En anställd med stort handlingsutrymme klarar av högre krav och 

har större möjligheter att planera, påverka och delegera sitt arbete. Det omvända 

gäller också; när arbetstagaren saknar utrymme att hantera höga krav blir den stressad 

av kraven (ss. 58-59). 

Teorin om krav och kontroll har utvidgats av Jeffrey Johnson med en tredje 

komponent nämligen socialt stöd (Karasek & Theorell 1990). Detta innebär att teorin 
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inte enbart handlar om den enskildes relation till arbetet och arbetsuppgifterna utan 

även om interaktioner och relationer på arbetsplatsen. Anställda med stöd från chefer 

och andra anställda har visat sig utveckla färre stressymptom än andra. Exempel på 

stöd är vägledning i arbetet eller att känna gemenskap i arbetsgruppen. Den värsta 

tänkbara situationen för arbetarens hälsa, den så kallade iso-spända situationen, 

innebär ett spänt arbete (låg kontroll och höga krav) med avsaknad av stöd. Arbetare 

som befinner sig i den iso-spända situationen har visat sig riskera följder som 

hjärtsjukdomar, mental utmattning, matsmältningsproblem och ryggvärk (ss. 68-70, 

135; Allvin et al. 2006 ss. 140-141). 

Grönlund (2007) framför kritik mot teorin om krav och kontroll. Hon menar att risken 

är att i dagens arbete kan även stort självbestämmande också vara ett problem. En hög 

nivå av kontroll gör att människor själva tvingas prioritera och dra gränser. Detta 

gäller dels hur arbetsuppgifter ska prioriteras och dels dra gränser mellan arbetsliv 

och privatliv samt mellan egna och andras krav. Att prioritera och dra gränser kan 

också vara en stressfaktor. Allvin et al. (2006) skriver att om ett arbete är friare blir 

det svårare att vara fri från arbetet.   

3.5 New Public Management och styrning 

Kontrollen och handlingsutrymmet i socialt arbete går att förstå genom de 

förändringar som skett inom välfärdssektorn i Sverige. Förändringarna i styrningen 

brukar kallas New Public Management (NPM) och började på 90-talet. Åke Sandberg 

(2014) skriver att NPM är en politisk reformideologi baserad på företagsekonomiska 

styrningsideal, en företagisering av offentlig sektor. Det uppstod som en reaktion mot 

att förändringar i offentlig sektor ansetts vara tröga, dyra och med brist på 

medborgarinflytande. En del av NPM är marknads- och konkurrensorientering, till 

exempel att tillåta privata aktörer i välfärden. Den andra delen är management och 

styrmetoder som är inspirerade av företag. Välfärdens verksamheter är av en annan 

karaktär än företagens produktion av varor, så när styrmetoderna är hämtade från 

näringslivet riskerar vissa uppgifter i välfärden som är avgränsade i tid och 

omfattning ses som produkter som kan mätas. Detta riskerar att leda till en felstyrning 

mot det som är mätbart. Verksamheternas övergripande mål riskerar att få ta ett kliv 

tillbaka till förmån för de mätbara uppgifterna. Dessa styrmodeller förutsätter 

granskning och kontroll. Den företagisering och marknadisering som styrmodellen 



12 

innebär leder till decentralisering. Riskerna är att verksamheterna kommer präglas av 

detaljstyrning, kontroll och motsättande av yrkeskunnande och professionell etik 

(Sandberg 2014). 

Astvik och Melin (2013) skriver om hur detta hänt inom socialt arbete. Inställningen 

hos ledning och politiker har varit att högre mål kan nås utan ökade resurser och att 

samma prestationer kan utföras med minskade resurser. Rationaliseringar och 

decentralisering har lett till att ansvaret och hanteringen av krav och resurser idag ofta 

hamnar på den enskilde socialsekreteraren. Resurserna matchar inte kvalitetskraven 

och därför måste socialsekreterarna tillämpa strategier som riskerar deras egen hälsa 

eller arbetets kvalitet. Detta har lett till stress för socialsekreterarna. Genom NPM har 

den enskilde socialarbetarens handlingsutrymme och kontroll minskat, till fördel för 

kontroll utanför organisationen, utvärderingar och evidensbaserat arbete. 

3.6 Analysram 

Den teoretiska ramen är uppbyggd kring fyra olika delar för att ringa in begreppet 

prestationsångest utifrån vad vi anser vara de viktigaste komponenterna.  I 

analyskapitlen kommer vi sammanlänka resultaten med den teoretiska ramen. 

Teorierna svarar mot olika delar av prestationsångest; detta samspel kommer göras 

tydligare i analysdelarna och framförallt i våra slutsatser. De teoretiska 

utgångspunkterna ska hjälpa oss att sätta socialarbetarens prestationsångest i ett 

samhälleligt perspektiv. Detta för att inte förskjuta prestationsångesten till ett 

individuellt problem med individuella lösningar. Socialarbetarnas prestationsångest är 

en del av strukturella problem, på arbetsplatsen, i organisationen och i samhället. 
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4. Metod 

4.1 Fenomenologi 

Denna studie har i flera aspekter utgått ifrån en fenomenologisk forskningsansats. 

Ansatsen innebär ett sökande efter ett upplevt fenomens egentliga natur och strävar 

efter att skapa förståelse för fenomenet (Creswell 2013, s. 76). Ökad förståelse för ett 

fenomen kan sedan användas för att till exempel skapa nya riktlinjer när det gäller 

gruppen som upplever det (ibid. s. 82). I denna studie använder vi fenomenologin 

framförallt för att svara på vår första frågeställning, om vad prestationsångest är för 

socionomer. Den fenomenologiska metoden är enbart en inspiration.  

Vi vill sätta vårt fenomen, prestationsångest, i ett större perspektiv än det individuella. 

Därför har vi valt att inte enbart fokusera på de enskildas berättelser och det 

sammanhang de utgör. Genom att använda oss av den fenomenologiska ansatsen har 

vi funnit förståelse för fenomenet prestationsångest och sedan kunnat sätta in den ett 

samhälleligt och organisatoriskt sammanhang. Den har också hjälpt oss utforma vår 

studie och vårt tillvägagångssätt samt att precisera det ämne vi velat undersöka. 

4.2 Urval och avgränsning 

För att genomföra denna studie har vi gjort åtta intervjuer. Den här studiens 

informanter eftersöktes genom ett målstyrt urval vilket innebär att vi aktivt har sökt 

efter informanter som haft relevans för vår forskningsfråga (Bryman 2011). 

Personerna som vi intervjuat hittades dels genom att de eftersöktes över Facebook via 

en grupp för socionomer och dels genom en av studiens författares kontakt som 

arbetar som socialsekreterare. Hen kunde i sin tur fråga på sin arbetsplats efter 

personer som var villiga att ställa upp. Fyra informanter fick vi tillgång via 

Facebookgruppen, två informanter fick vi tillgång till via kontakten och en av de två 

informanterna kunde ge oss två till informanter. Utifrån detta använder vi oss enligt 

Esaiasson et al. (2012) av frivillighetsurval och snöbollsurval. Alla informanterna 

arbetar i Stockholms län. 

Fyra av informanterna arbetar alltså på samma enhet och samma kommun. Alla 

arbetar med olika frågor och det finns viss skillnad i positioner. Två av informanterna 
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vi fick tillgång till via Facebook har arbetat inom samma kommun men på olika 

enheter. Dessa sex är de som arbetat med myndighetsutövning, fem av dessa på 

samma typ av enhet och fem med yrkestiteln socialsekreterare. De andra två arbetar 

på utförarsidan. Att personer med olika positioner och olika yrken ställt upp visar på 

att situationen gäller för socialarbetare i stort och inte bara socialsekreterare. 

Intervjupersonernas olika positioner kan ha betydelse för resultaten, men vi har ändå 

valt att inte beskriva vad personerna arbetar med i närmre detalj. Vi har även valt att 

inte beskriva personernas kön, detta är framförallt för konfidentialiteten men det 

framstod inte i resultaten spela roll för upplevelsen av prestationsångest. Det som 

framförallt framstod att ha betydelse var att de som trivdes bäst var de som arbetat 

längst på sina arbetsplatser. 

Alla som ställt upp på intervju har erfarenheter av prestationsångest och en vilja att 

berätta om detta. För att kunna förstå prestationsångest var det viktigt att alla ansåg 

sig ha det; intervjuer med personer som inte vill berätta om sin prestationsångest eller 

inte säger sig ha eller haft prestationsångest hade inte varit relevanta för studien. Det 

finns möjlighet att detta påverkar resultaten men för att nå förståelse om upplevelsen 

av prestationsångest hade det inte gått att göra på annat sätt. Forskning med intervjuer 

baseras på ett eller annat sätt alltid på frivillighetsurval då intervjupersonerna måste 

vara villiga att ställa upp. 

Studiens avgränsningar är därför socialarbetare med socionomexamen som anser sig 

ha prestationsångest. Vi tror inte att prestationsångesten som fenomen skiljer sig 

beroende på arbetsplats eller position utan vi sökte fenomenet prestationsångest, som 

en del av det sociala arbetet. Under intervjuerna har informanterna beskrivit sin 

prestationsångest och kopplingen till deras arbetsplats på liknande sätt trots att de 

arbetar inom olika områden, både med myndighetsutövning och behandlande socialt 

arbete. 

4.3 Tillvägagångssätt 

Litteratursökning 

För att hitta litteratur till vår studie har vi främst sökt i olika databaser på internet som 

vi haft tillgång till via Södertörns Högskolas system Söder Scholar. Vi har också i 



15 

vissa fall använt sökmotorn Googles databas Google Scholar och DiVA portal. 

Genom denna sökprocess har vi både tagit fram tidigare forskning samt relevant 

metod- och teorilitteratur. Sökorden nedan har använts i olika kombinationer för att få 

fram studier till uppsatsen. 

Sökord: Prestationsångest, prestationsbaserad självkänsla, utbrändhet, 

arbetsbelastning, socialtjänsten, socialt arbete, New Public Management 

Sökord på engelska: Stress, burnout, social work 

Datainsamling 

I enlighet med Creswells (2013) beskrivning av den fenomenologiska ansatsen valde 

vi att samla in vårt analysmaterial genom att utföra intervjuer med personer som 

upplevt fenomenet prestationsångest (ss. 81, 105). Creswell föreslår att minst fem 

personer bör intervjuas. Vi intervjuade åtta personer med olika yrken inom det sociala 

fältet. Innan intervjuperioden genomförde vi pilotintervjuer med personer vi känner. 

Bryman (2011) förespråkar att genomföra pilotintervjuer för att vänja sig med 

metoden och se hur frågorna fungerar för att få fram relevant information (s. 422). 

Intervjuerna var semistrukturerade; vid varje tillfälle användes samma intervjuguide 

(se bilaga 1) och det fanns möjlighet att ställa följdfrågor för att få informanten att 

utveckla sina resonemang. Utifrån intervjuguiden fick intervjupersonerna berätta fritt. 

Genom att utföra intervjuerna på detta sätt såg vi till att hålla oss till ämnet men 

samtidigt få tag på informanternas egna tankar och associationer. Bryman (2011) 

menar att semistrukturerade intervjuer också är att föredra framför helt ostrukturerade 

när det är mer än en person som utför studien, vilket ju är fallet för oss (s. 416). Detta 

för att nå ett visst mått av jämförbarhet intervjuerna emellan. 

För att göra processen så bekväm som möjligt för de som ställde upp fick 

informanterna själva välja tid och plats för intervjun. Två av informanterna 

intervjuades i sina hem och resterande på sina respektive arbetsplatser. Intervjuerna 

varade mellan 20 och 50 minuter och ägde rum under ett tvåveckorsspann. 

Fem av våra åtta intervjuer genomförde vi tillsammans. Under dessa intervjuer 

turades vi om att ha huvudansvar för att ställa frågor. Den som inte ställde frågor 

antecknade och ställde följdfrågor om så behövdes. Resterande tre intervjuer fick vi 
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på grund av tid och plats dela upp emellan oss. För att vi båda skulle få en 

övergripande bild av empirin delade vi upp transkriberingarna så att den som inte haft 

huvudansvar alternativt inte närvarat vid en intervju transkriberade denna. 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av våra mobiltelefoner efter att samtycke från 

intervjupersonen säkrats. Att spela in kvalitativa intervjuer istället för att enbart föra 

anteckningar vid intervjutillfället är ett sätt att kunna fokusera helt på det informanten 

säger och ställa följdfrågor om det skulle behövas (Bryman 2011, s. 428). Med tanke 

på risken för att eventuellt förlora någon inspelning på grund av tekniska problem 

användes båda våra telefoner vid de tillfällen där båda närvarade. För att säkerställa 

att informationen vi samlat in inte sprids har inspelningarna raderats efter att de 

transkriberats. 

Intervjuerna har alla utgått från de två huvudsakliga frågeställningar som den 

fenomenologiska forskningsansatsen bygger på (Creswell 2013). Våra huvudfrågor 

har varit “Vad är din erfarenhet av prestationsångest?” samt “Hur skulle du beskriva 

känslan av prestationsångest?” och utifrån dessa hade vi i vår intervjuguide också en 

del utvecklande frågor. Följdfrågorna om erfarenheten av prestationsångest handlade 

om situationer i arbetet som skapade prestationsångest och hur detta samspelade med 

stöd från chefer och kollegor. Dessutom fanns det frågor om vilka krav som ställdes 

och vilket ansvar de kände på arbetet. Med dessa frågor försökte vi förstå orsakerna 

till prestationsångest. Den andra huvudfrågan om beskrivningar av prestationsångest 

fokuserar på konsekvenser av prestationsångesten, hur den påverkar arbetsliv och 

privatliv. Frågorna som ställdes finns bifogade i en intervjuguide sist i uppsatsen (se 

bilaga 1). 

Analysmetod 

Efter att alla intervjuer genomförts och transkriberats påbörjades en kodningsprocess. 

I enlighet med Creswells (2013) beskrivning av fenomenologi valdes relevanta fraser 

ut från intervjupersonernas svar (s. 148). Sammanlagt 105 fraser valdes från 

transkriberingarna. Dessa fraser sorterades sedan in under tolv koder, vilka i sin tur 

lades in under fyra teman. 

Vissa mönster visade sig redan innan alla intervjuer var avklarade och processen att 

koda materialet påbörjades tidigt och utvecklades efter hand. De koder vi hade i 
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början har bytts ut och ändrats i takt med arbetet, något som Bryman (2011) 

uppmuntrar i sin beskrivning av den kvalitativa dataanalysen (s. 525). De fraser som 

sedan blev till koder och teman valdes för att dessa var de gemensamma 

beskrivningarna av prestationsångest och olika aspekter av den.  

För att sätta in begreppet prestationsångest i ett större sammanhang har resultaten med 

teman och koder analyserats i förhållande till vår teoretiska ram. Resultatkoderna har i 

sina teman satts i relation till våra teoretiska utgångspunkter och därmed gett en 

klarare bild av vad fenomenet prestationsångest är och hur det går att förstås i relation 

till arbetsmiljö och organisation. 

4.4 Generaliserbarhet 

Vår studie baseras på kvalitativa intervjuer med åtta socialarbetare. De resultat vi har 

fått fram går därmed inte att generalisera till en hel population. Däremot har vi med 

hjälp av våra data kunnat dra slutsatser i förhållande till den teoretiska ram vi utgått 

ifrån, vilket enligt Bryman (2011) är det viktiga i bedömningen av 

generaliserbarheten hos en kvalitativ studie (s. 369). I och med att vår data 

överensstämmer med vår teori och den tidigare forskning vi presenterat har vi kunnat 

dra mer generella slutsatser om verkligheten som speglar ett större sammanhang än de 

personer vi själva intervjuat. Detta gör att vår studie är relevant för 

samhällsforskningen. Vi har också sett de flesta av våra koder hos alla 

intervjupersoner och därmed uppnått viss mättnad. 

4.5 Etiska hänsynstaganden 

I inledningen till publikationen “God forskningssed” av Vetenskapsrådet (2011) 

beskrivs de forskningsetiska principerna i korthet (s. 12). Utifrån dessa principer har 

vi gjort följande: vi har varit noga med att redovisa hela processen, inklusive 

utgångspunkter, metod, resultat och våra intressen. Vi har refererat till de böcker och 

artiklar som vi använt oss av på ett korrekt sätt. I och med att vi inte nämner 

intervjupersonernas namn, kön, arbetsplats eller ort har vi säkrat att ingen av dem 

kommit till skada på grund av de uppgifter de har lämnat. Ingen värdering har lagts i 

presentationen av varken tidigare forskning, teori eller resultat. 
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Vetenskapsrådet (1990) beskriver i en annan publikation fyra forskningsetiska 

principer specifika för den samhällsvetenskapliga forskningen. Den första principen 

är informationskravet (s. 7). För att uppfylla detta krav har vi redan när vi sökt 

informanter informerat om vad studien ska handla om och vad dess syfte är. Vi har 

också berättat det igen i början av varje intervju. Den andra principen är samtycke 

(ibid, s. 9). Informanterna har ställt upp frivilligt på intervjuerna och samtycke 

inhämtades redan i kontakten över e-post. Vi inledde också varje intervju med att 

fråga om detta. Vi upplyste även informanterna om deras rätt att när som helst avbryta 

sin medverkan eller avböja att svara på vissa frågor i början av varje intervjutillfälle. 

Den tredje forskningsetiska principen är konfidentialitetskravet (ibid. s. 12). För att 

säkra att uppgifterna hålls konfidentiella och inte går att få tag i av utomstående har 

inga namn, platser eller yrkestitlar skrivits ut i uppsatsen, och den informationen har 

vi heller inte delat med någon annan än varandra. För att ytterligare hindra att 

intervjupersonerna kan identifieras har vi också valt att genomgående använda 

könsneutrala pronomen i uppsatsen. Den fjärde principen är nyttjandekravet (ibid, s 

14). För att uppfylla detta har den information vi samlat in inte använts för något 

annat än just vår studie. 

4.6 Tillförlitlighet 

Alan Bryman (2011) skriver att tillförlitlighet i en studie går att dela in i fyra 

delkriterier, nämligen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka 

och konfirmera (s. 355). Meningen med en kvalitativ samhällsstudie är att beskriva en 

verklighet som ofta kan ha flera olika beskrivningar. Därför är det viktigt att den 

beskrivning man gör som forskare är trovärdig (ibid, s. 354). Ett sätt att säkerställa 

detta är det som Creswell (2013) kallar member validation och som på svenska kallas 

respondent- eller deltagarvalidering, där man låter personer som deltagit i studien gå 

igenom ens sammanfattade resultat för att se så att ens tolkning överensstämmer med 

deras uppfattningar. Resultaten i denna studie har validerats av sex av de åtta 

intervjupersonerna. 

Att studien är överförbar innebär att den har tydliga beskrivningar av hur studien gått 

till och att det med hänsyn till detta går att överföra studien till ett annat sammanhang 

(Bryman 2011, s. 355; Creswell 2013, s. 252). Därför har vi varit noga med att 

beskriva vårt tillvägagångssätt för att studien ska bli trovärdig. 
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Kopplat till överförbarhet är studiens pålitlighet. För att uppfylla detta kriterium ska 

alla delar av studien beskrivas för att ge läsaren en chans att bedöma om studien är 

trovärdig eller inte (Bryman 2011, s. 355). För att ytterligare stärka pålitligheten kan 

personer som inte varit delaktiga i forskningsprocessen delges studien och komma 

med synpunkter och kommentarer på detta. Creswell (2013) kallar detta peer review 

eller debriefing; förhandsvisning av materialet (s. 252). Detta har fallit sig naturligt 

för oss då vi haft kontakt med våra handledare genom hela processen. 

Möjligheten att styrka och konfirmera har getts genom att vi genomgående i studien 

varit tydliga med vad som varit våra egna diskussioner och vad som framkommit i 

teori och empiri. Även detta har hjälpts av att vi haft handledning under arbetets gång. 

Creswell (2013) skriver att det är viktigt med det han kallar för validering för att 

säkerställa tillförlitligheten. Han menar att minst två av hans åtta valideringsstrategier 

bör användas för att säkerställa tillförlitligheten (s. 253). Vi har använt oss av tre 

valideringsstrategier: deltagarvalidering, förhandsvisningar och rika beskrivningar av 

processen. 

4.7 Metodkritik 

Med hjälp av den teoretiska ramen går socialarbetares prestationsångest att förstå ur 

ett organisations- och samhällsperspektiv. Därför har vi också frångått den 

fenomenologiska idén när det gäller vissa punkter, för att kunna sätta 

prestationsångest i ett större sammanhang. 

Vi har valt att inte i detalj redogöra för informanternas position eller yrkestitel. 

Anledningen till detta är att vi värnar om informanternas konfidentialitet. Som vi 

tidigare nämnt under urval och avgränsningar framstod inte deras yrkestitel relevant 

för hur de upplever prestationsångest. Vi har vägt transparens mot konfidentialitet. 

En problematik som uppstod under vissa intervjuer var att de personer som upplevde 

prestationsångest på sin arbetsplats kunde vara svåra att komma nära under 

intervjuerna. De som hade haft problem med prestationsångest och upplevde att den 

blivit mindre kunde prata om den på ett reflexivt sätt, men de som var mitt i processen 

hade svårare att reflektera kring prestationsångesten. När någon är mitt uppe i en 

period där den känner sig otillräcklig i sitt arbete kan det nog upplevas väldigt intimt 
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att prata om det. Detta kan vara generellt för intervjustudier som berör känsliga 

ämnen. Det bidrog kanske också att de informanter vi upplevde var mitt uppe i sin 

prestationsångest blev intervjuade på sina arbetsplatser, den plats där 

prestationsångesten är som tydligast.  
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5. Introduktion till resultat och analys 

I materialet fann vi fyra övergripande teman: Inre krav, empatiska faktorer, 

stödfaktorer och organisatoriska faktorer. På temat inre faktorer finns koder som 

handlar om ens egna krav, självkänsla och beskrivningar av fenomenet. Empatiska 

faktorer handlar om att känna ansvar för klienten. Temat stödfaktorer innehåller koder 

om stöd på arbetet från chefer och kollegor. Organisatoriska faktorer handlar om 

arbetsbelastning, resurser och styrning. I tabellen nedan redovisas kodningen av 

materialet för att tydliggöra hur stor del de olika koderna haft. 

Tabell 1: En översikt över teman, koder och antal fraser under varje kod 

Teman och koder Antal fraser 

Inre krav Summa: 26 

Inte räcka till 9 

Högre krav än chefer 7 

Aktivitet eller förlamning 5 

Att bli säkrare med åren 5 

Empatiska faktorer Summa: 12 

Empatiska faktorer 12 

Stödfaktorer Summa: 16 

Stöd från kollegor 6 

Stöd från chefer 10 

Organisatoriska faktorer Summa: 51 

Introduktion till arbetet 4 

Viljan att visa upp sig när man är ny 6 

Chefens vägledning och krav 10 

Arbetssituationen mot ens egna krav 12 

Arbetsbelastning 13 

Jobba över 6 

Totalt antal: 105 
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6. Att ställa krav på sig själv 

Det första temat har vi under kodningsprocessen kallat Inre krav. Temat handlar om 

de höga krav som socialarbetarna har på sig själva. De känner inte att de räcker till 

och lyckas inte nå upp till de krav som de har på sig själva. Känslan av otillräcklighet 

är för många av intervjupersonerna centralt i upplevelsen av prestationsångest. Dessa 

krav upplevs komma inifrån. Intervjupersonerna säger exempelvis att de många 

gånger har högre krav på sig själva än vad deras chefer ställer på dem. 

Prestationsångesten och känslan av otillräcklighet får ofta direkta konsekvenser för 

deras arbete då känslorna kan leda till att de inte klarar av att göra sitt jobb. 

De resultat vi funnit som berör inre krav hos socialarbetarna har i första hand att göra 

med vår andra frågeställning om upplevelserna av prestationsångest. Dessa delar tror 

vi inte är något som är utmärkande för socialt arbete. Att förstå dessa resultat i 

förhållande till vår teori är dock viktigt för att sedan kunna fortsätta resonemanget och 

reda ut vad prestationsångesten består i och vad den får för konsekvenser. 

6.1 Att inte räcka till 

Många av informanterna beskriver prestationsångest som en känsla av att inte räcka 

till. Intervjupersonerna berättar om att man på arbetet sällan känner att man gjort 

tillräckligt, vilket kan framkalla ångest i relation till de prestationskrav man har på sig 

själv. Två av intervjupersonerna beskriver känslan på följande sätt: 

“Det kortaste svaret är att inte räcka till, att inte känna att man räcker till. Det skulle jag säga 

är kärnan i vad som driver eller är prestationsångest. Det är att jag inte är tillräckligt bra. 

Något är inte tillräckligt.” (IP3) 

“Det är aldrig nog. Man kan alltid göra lite till. Man kan känna sig otillräcklig. Jag har inte 

tillräckligt många luckor i kalendern för att fixa det, eller dagarna är för korta för att träffa 

dem alla. Känslan av otillräcklighet. Trötthet” (IP4). 

Känslan av otillräcklighet kommer också upp i samband med begreppet självkänsla. 

Alla intervjupersonerna verkar överens om att prestationsångest och självkänsla går 

hand i hand, och att om man har en god självkänsla så är det lättare att tänka att man 

gjort tillräckligt trots att kraven är höga. Ett exempel på detta är följande citat: 
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“(...) Har man en god självkänsla så är man kanske lite bättre på att lägga tillbaks andras krav 

där de egentligen hör hemma” (IP6). 

Att ha god självkänsla innebär för intervjupersonerna att ha mindre prestationsångest 

och att inte vara lika mottaglig för den stress som höga krav för med sig. Detta går att 

koppla till den villkorliga självkänsla som Blom (2011) skriver om. En god 

självkänsla innebär att inte vara lika mottaglig för andras krav, vilket är motsatsen till 

den villkorliga självkänslan där individen är beroende av andras erkännande. Alla 

intervjupersoner beskriver också en vilja att uppfattas som kompetenta anställda och 

bra kollegor. Att de vill uppfattas som duktiga på sina jobb kan vara ett uttryck för att 

de söker socialt erkännande, som Blom menar att individer strävar efter när deras 

prestationer är det som ger dem deras värde. 

Flera av intervjupersonerna säger också att denna otillräcklighet leder till att de 

känner sig fejk, som att de ska bli påkomna med att vara sämre än vad deras chefer 

och kollegor tror: 

“Räcker jag? Funkar det här? Kan jag göra såhär? Kommer någon komma på mig nu att jag är 

helt inkompetent? Rädsla för att någon ska se hur oduglig man faktiskt är. Vilket man inte är. 

Och den känslan är nog den mest centrala. Det känns som att jag är fem år och har stulit 

lördagsgodiset på en torsdag, och att någon ska fatta det” (IP3). 

Att intervjupersonerna beskriver att de känner sig fejk på arbetet skulle kunna vara ett 

tecken på att man upplever kraven inifrån så pass höga att det känns som att man gör 

fel inför sig själv, trots att andra kanske upplever en som kompetent. Detta går att 

förstå utifrån Byung-Chul Hans (2016) teori, där det moderna samhällets medborgare 

är prestationssubjekt som hela tiden måste prestera för att vara nöjda med sig själva 

och nå upp till sina egna krav. Om socialarbetarna har högre krav på sig själva än vad 

andra har på dem, vilket blir tydligt i nästa stycke att de har, kan detta vara 

anledningen till att de känner att de inte är så bra som de uppfattas vara av andra. 

6.2 Högre krav än chefer 

Ett återkommande ämne bland de socialarbetare vi har intervjuat har varit att 

intervjupersonerna ställer mycket höga krav på sig själva. De menar att trots att 

kraven från chefer är höga är kraven de ställer på sig själva ofta ännu högre: 
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“Det blir höga krav från chefen och ännu högre krav på mig själv ‘Nu ska jag klara av det här, 

säga rätt saker och göra på rätt sätt för att min chef kräver det och för att den här klienten 

kräver det. För om jag gör fel så kanske den här personen blir misshandlad till döds imorgon’” 

(IP1). 

“(...) så att jag har krav från väldigt många olika håll, men jag tror att alltså tittar man på de 

övergripande kraven min närmaste chef ställer är de nog lägre än vad jag själv ställer, skulle 

jag tro” (IP3). 

Sätter man dessa citat i relation till Hans (2016) teori om prestationssamhället vi lever 

i blir det tydligt att de vi har intervjuat gör mer än de måste göra på arbetet – det 

handlar alltså om att de kan och inte att de måste. Det bekräftar att det yttre 

disciplinära tvånget har minskat för att människor blivit prestationssubjekt vars värde 

ligger i hur högt de kan prestera. Den som ska prestera är framförallt underkastad sig 

själv. Trots att cheferna ibland uttryckligen säger att en viss nivå är nog vill 

intervjupersonerna ofta göra ännu mer. De beskriver att den nivå deras chefer vill att 

de ska ligga på inte räcker för dem själva: 

“Och det fick vi höra från chefen jätteofta ‘Ni behöver inte göra ett perfekt jobb, det räcker 

med bra nog’. Men för mig räcker det inte med bra nog” (IP1). 

Att informanterna är underkastade sig själva för att de vill vara duktiga skulle kunna 

vara en del av förklaringen. En annan del av förklaringen skulle kunna vara misstro 

mot det chefen säger. De säger att det räcker med bra nog, men bra nog är också ett 

otydligt direktiv. Bra nog räcker kanske inte som vägledning för att förstå vilken nivå 

arbetet ska utföras på. Att cheferna säger att en viss nivå räcker men att informanterna 

inte tror att det stämmer är ett tema vi kommer återkomma till under rubriken chefens 

vägledning och krav i kapitlet om organisatoriska faktorer. 

6.3 Aktivitet eller förlamning 

Prestationsångest beskrivs av flera intervjupersoner antingen sporra dem att jobba 

väldigt intensivt eller att inte kunna jobba över huvud taget. Intervjupersonerna säger 

att de antingen blir väldigt effektiva och aktiva eller helt tappar förmågan att göra sitt 

jobb: 
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“I sin positiva form [är prestationsångest] väldigt kreativt, om man känner att man har tid för 

det man önskar prestera. I sin negativa form ren ångest – för då sätter den käppar i hjulet, 

vilket gör att man inte kan tänka” (IP2). 

“(...) ganska mycket aktivitet i kroppen så man blir väldigt effektiv ibland. Och ibland kan det 

ju också bli den här förlamande känslan att man bara ‘Jag kan inte skriva någonting’. Man står 

och stirrar på utredningen och bara ‘Jag vet inte vad jag tycker här’. Så det kan vara de 

ytterligheterna (...) Som sagt, antingen effektiv och får saker gjort, ringer 100 samtal känns det 

som, skriver massa utredningar, skriver beslut, typ på en förmiddag. Eller bara stå vid datorn 

och inte veta vilken uppgift jag ska börja med” (IP7). 

Den förlamande känsla som intervjupersonerna beskriver skulle kunna vara ett tecken 

på den iso-spända situation som Karasek och Theorell (1990) beskriver i sin teori. I 

teorin beskrivs att en del av iso-spänningen är mental utmattning, vilket förlamningen 

som många intervjupersoner beskriver är ett tecken på. Kopplingen mellan 

intervjupersonernas svar och den iso-spända situationen kommer att utvecklas 

ytterligare under organisatoriska faktorer. 

6.4 Att bli säkrare med åren 

Att under arbetslivets gång bli säkrare på sig själv är något som ofta kommer upp 

under intervjuerna. De intervjupersoner som jobbat länge inom fältet beskriver hur 

deras prestationsångest blivit bättre med åren. 

“Kraven jag ställer både yrkesmässigt och privat har blivit lägre ju äldre jag har blivit. Jag 

tycker själv att det är ganska fascinerande. Jag har lite lärt mig att tagga ner” (IP3). 

“(...) Det har ju blivit lättare med åren givetvis, man blir säkrare och känner sig lugnare” 

(IP5). 

Att bli säkrare med åren beskrivs också i Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati. 

Enligt Lipsky löper nyutexaminerade socionomer högre risk att bli utbrända, de som 

jobbat länge och är säkra på sina jobb har lättare att finna en balans på jobbet. 

Anledningen till detta är bland annat att man som ny inte är beredd på vad arbetet 

innebär med höga krav och stort direkt inflytande över klienternas liv. 

  



26 

7. Viljan att göra rätt för sina klienter  

Det andra temat har vi under kodningsprocessen kallat Empatiska faktorer. Temat 

handlar om krav som socialarbetare ställer på sig själva på grund av de etiska aspekter 

som yrkesrollen för med sig och den makt man har över andra människors liv. I 

samband med detta säger intervjupersonerna att anledningen till att de över huvud 

taget sökt sig till yrket och vill jobba som socionomer är just att de bryr sig om och 

vill hjälpa andra: 

“Mitt krav på mig själv är att jag är här för klienten. Det är själva basen i varför jag ens sökte 

yrket eller jobbar med det här. Det känner jag. Om jag skulle tappa det fokuset, då skulle jag 

nog söka mig någon annanstans” (IP6). 

Intervjupersonerna tycker att man inte bör jobba inom det sociala arbetet om man inte 

har dessa känslor. En person tror att om man bryr sig om andra på det sättet så är man 

också mer uppmärksam på andras krav, vilket kan öka de egna kraven. Hen säger så 

här: 

“Ja, det är ju lite knepigt i det här yrket givetvis. Det är ju meningen att man ska bry sig. Man 

ska vara inkännande och lyhörd. Så det brukar ju gå hand i hand med att man har stor 

lyhördhet för krav från andra också. Jag vet inte om man kan vara sådan som bara, hur man nu 

ska uttrycka det, om man ska använda ordet psykopat eller inte… Men om man kan vara en 

sådan som bara gör lite som man vill. Jag vet inte om det funkar i socialt arbete” (IP5). 

Intervjupersonerna menar att deras höga prestationskrav delvis består av att de bryr 

sig om de människor de arbetar med. Både Lipsky (2010) och Börjeson och Börjeson 

(2015) beskriver denna vilja att göra gott som en del i socialarbetarens yrkesidentitet. 

Att många intervjupersoner får prestationsångest i och med att deras prestation 

påverkar andra människor direkt är kopplat till det som Börjeson och Börjeson skriver 

om att konfronteras med gåvan och bördan att vara människa. Det ligger i yrkets natur 

att vilja se människan och att bry sig om henne. En person beskriver på följande sätt 

hur hens vilja att hjälpa påverkade utförandet av arbetet: 

“Jag jobbade 24/7 för att jag ville prestera bra för mina klienter för att de skulle ha det så bra 

som möjligt. För det är ändå det yttersta skyddsnätet i samhället jag jobbade med. Det är 

klienter som inte mår bra. (...) Chefen bara: ‘Ni får välja ut några personer, kanske fem 

stycken, som ni vill börja med.’ Och jag vill inte välja ut fem personer av mina klienter, jag 

vill hjälpa alla nu” (IP1). 
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Under intervjuerna säger de att man måste ställa höga krav på sig själv eftersom att 

det är människors direkta liv man har att göra med. En person uttrycker vikten av att 

ta det sociala arbetet på allvar så här: 

“Man måste inse ansvaret i att man jobbar med människor och människors liv. Det är ingen 

lekstuga. Du kan inte sitta och skriva halvtaskiga utredningar, eller ha oengagerade samtal 

med dina klienter. Det måste vara top notch tycker jag. Vi måste ju ändå fånga upp dem” 

(IP8). 

Detta är något som Lipsky (2010) också beskriver – att socialarbetare har stor direkt 

makt över andra människor och därmed höga krav på sig att prestera. Att ha denna 

direkta makt över människors liv som intervjupersonerna beskriver är också ett 

exempel på det som i Karasek och Theorells (1990) teori benämns som komplexa och 

mentalt krävande krav. I samtliga intervjuer har ansvaret gentemot klienten på ett eller 

annat sätt beskrivits som en bidragande faktor när det gäller vilka krav man har på sig 

själv. Framförallt när man gärna vill hjälpa men resurserna inte räcker till beskriver 

informanterna att det uppstår prestationsångest och en vilja att göra mer än man 

kanske egentligen har tid för. Detta gör att man ställer höga krav på sig själv: 

“(...) och jag känner att är det så att man har mycket att göra, då kan man inte bara komma in 

åtta och klocka ut klockan fem, för det är faktiskt människor man jobbar med. Så kraven som 

jag ställer på mig själv är väldigt höga” (IP8). 

Detta visar också på det Lipsky (2010) skriver om att många söker sig till det sociala 

arbetet just för att de vill tjäna samhällets medborgare. Det bekräftar också Börjesons 

och Börjesons (2015) resonemang om att vilja se människan och bry sig om henne. I 

en utveckling av det resonemanget är det inte konstigt att det kan upplevas 

förlamande att inte kunna se människan som en helhet, inte kunna hjälpa eller bry sig, 

när det var kärnan till ens yrkesval och ens främsta drivkraft i arbetet. 

När det råder resursbrist inom det sociala arbetet (Astvik & Melin 2014) kolliderar 

resursbristen med viljan att hjälpa. I den krocken uppstår en ångest i att vilja men inte 

kunna prestera (se även koden arbetsbelastning). Prestationsångesten kommer inte 

bara från empatin i socionomens yrkesidentitet utan det som upplevs som 

prestationsångest är när det inte går att hjälpa som de vill. Det uppstår en krock 

mellan kraven som makt över andra människors liv medför, viljan att hjälpa och 

resursbristen.   
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8. Vikten av stöd från chefer och kollegor 

Det tredje temat har vi under kodningsprocessen kallat Stödfaktorer. Temat handlar 

om hur informanterna berättar om prestationsångest i relation till arbetsbelastning och 

trivsel på arbetet utifrån hur de upplever stöd och gemenskap med chefer och 

kollegor. Flera av socialarbetarna poängterar att det var viktigt att hitta en lagom 

ambitionsnivå i sitt arbete och att chefernas krav och vägledning kan hjälpa eller 

motverka att man vågar lägga sig på den nivån. 

8.1 Stöd från kollegor 

Flera av informanterna uttrycker att de har gott stöd i arbetsgruppen och känner 

gemenskap med sina kollegor. Några uttrycker att det var enklare att söka stöd hos 

kollegorna än cheferna. Alla informanterna berättar om att de tyckte det var viktigt 

med stöd från kollegor och chefer. Att stöd är viktigt går att förstå enligt Karaseks och 

Theorells (1990) teori om krav och kontroll där stöd är en tredje komponent. Ett 

exempel på stöd som yttrar sig i våra citat är att informanterna på olika sätt uttrycker 

att de känner gemenskap i arbetsgruppen. En av våra informanter säger såhär: 

”Jag tror ibland är det lättare att prata med kollegorna just eftersom vi är i samma sits. Pratar 

man med chefen då blir det nästan som en förväntan att något ska fixas. Med kollegor kan 

man bara sätta sig ner och prata om hur det är utan att komma fram till en lösning. Men ja, 

stödet finns där, man måste bara välja vad man vill få ut av det” (IP4). 

Ytterligare en av informanterna uttrycker att hen upplever mer stöd från kollegor än 

cheferna i följande citat: 

”Det känns som att kollegialt är det väldigt bra. I princip idealt. Det är det man önskar av en 

arbetsplats. På chefsnivå känner jag precis tvärtom” (IP8). 

En av informanterna säger att hen inte lärt känna sina kollegor än eftersom hen är ny 

och dessutom är det många som slutar. En annan av informanterna berättar om när 

hen anställdes i sin arbetsgrupp och hur det upplevde stöd men inte praktisk hjälp av 

sina kollegor, eftersom många var nyanställda: 

”Vi hittade väldigt mycket stöd i varandra. Men rent praktiskt så hjälpte inte det stödet själva 

arbetet för vi kunde ju inte hjälpa varandra med hur man skulle göra saker. Det var ingen av 

oss som visste men rent mentalt var ju det skönt” (IP1). 
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Svårigheterna som uttrycks med stöd bland kollegor är att stödet är i form av socialt 

stöd. Några av informanterna berättar att på deras arbetsplats är många nyanställda 

därför går det inte att få praktiskt stöd och handledning från kollegorna. För denna typ 

av stöd är då socialarbetaren tvungen att gå till sin chef, samtidigt som flera uttrycker 

att det kan vara svårt att prata med chefen. Cheferna har mycket att göra och att gå till 

dem kan kännas som att det finns en förväntan på att något ska göras. Det verkar 

finnas visst motstånd för att söka vägledning hos sin chef, samtidigt som de – i vissa 

fall – är de enda med kompetens att hjälpa socialarbetarna i sitt praktiska arbete. Stöd 

är enligt Karasek och Theorell (1990) en faktor för minskad stress. Resonemanget om 

vikten av stöd från chefer utvecklas under nästa rubrik. 

8.2 Stöd från chefer 

Informanterna ger olika uttryck för hur de upplever stöd från chefer. De som upplever 

det enklare att prata med kollegor tycker att stödet från cheferna var lite sämre, andra 

ger uttryck för att cheferna lyssnar på dem och känner att de får ett gott stöd från dem. 

Det är framförallt två av informanterna, Intervjuperson 2 och 6, som uttrycker att de 

har mycket stöd från chef och ledning. Dessa uttrycker att detta är första gången de 

känner så på ett arbete och de säger att de känner sig lyckligt lottade, till exempel i 

följande citat: 

”Jag har inte någon gång känt att jag inte kan komma till en chef och säga att: ‘Jag behöver 

bolla’ eller att ‘Det här har hänt och jag har gjort så här, stöttar du mig i det? Var det ett okej 

beslut?’ Och svaret har aldrig varit ‘Hur har du kunnat göra såhär?’ Det har alltid varit att man 

fått backning. (...) Men jag är medveten om att jag har det oförskämt bra” (IP6). 

Att Intervjuperson 2 och 6 är de som säger sig ha gott stöd från chefer verkar 

korrelera med att dessa två också är de enda som inte jobbat över på senaste tiden och 

de beskriver inte att arbetet går ut över deras privatliv. Nivån av prestationsångest 

verkar alltså påverkas av relationen till chefen och vilket stöd det finns att hämta där. 

Ett par av de andra informanterna uttrycker att det kan vara svårt att söka stöd hos 

cheferna eftersom cheferna själva har mycket att göra. Detta manifesteras i citatet 

nedan: 

”Sen har vi våra närmaste chefer. Det är dem vi ska gå till om det blir för mycket, men även 

de har mycket. De har mig och mina klienter plus fyra-fem andra handläggare med deras 

klienter” (IP4). 
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Det är dessutom ett par informanter som känner att deras chefer känner till problemen 

men väljer att inte göra något åt dem. Detta kan också vara ett tecken på bristande 

stöd. Detta visas i citatet nedan, där en av informanterna uttrycker att hen inte känner 

att chefen tar problemen som finns på arbetsplatsen på allvar. 

”Min enhetschef är ju väldigt trevlig, men ger inget reellt stöd kan man kanske säga. Man kan 

bolla ärenden med henne eller biträdande men det blir inte så mycket… Det kan ju vara ett 

stöd ibland, att man kan bolla, men… Ja, det är inte så mycket de kan göra för att hjälpa 

riktigt. Inte så mycket de vill göra för att hjälpa. Så kan man säga. Det finns saker som de kan 

påverka som de väljer att inte göra så mycket åt” (IP5). 

Slutligen går det utifrån teorin att förstå att stöd och gemenskap inom yrket kan vara 

en viktig del i att hitta en bra balans på arbetet. Det är Lipsky (2010) som skriver att 

det är viktigt att hitta balans för att inte bränna ut sig. Att hitta balansen är att känna 

att man kan hjälpa sina klienter utan att ge för mycket av sig själv. Stöd är därför en 

viktig del i att förebygga utbrändhet för socialarbetare. Utifrån teorin går det att förstå 

att stressen på arbetsplatserna skulle minska om cheferna fick mer tid åt att vägleda 

sina anställda. Resonemanget kring temat om stödfaktorer och den teoretiska 

kopplingen utvecklas ytterligare i nästa kapitel.  
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9. Hur strukturen i arbetet påverkar inflytande och krav 

Det sista temat har vi under kodningsprocessen kallat Organisatoriska faktorer. De 

koder som vi sorterat in under organisatoriska faktorer handlar om den höga 

arbetsbelastningen som finns inom socialt arbete och hur det kan krocka mot ens egna 

krav och yrkesidentitet. Dessutom handlar temat om att ha prestationsångest som ny 

på jobbet och att inte få ordentlig inskolning i arbetet. Informanterna beskriver att de 

upplevt ett glapp mellan utbildningen och arbetslivet. Ytterligare en central del av 

detta tema att nästan alla informanter beskrev att de jobbade över. 

9.1 Introduktion till arbetet 

Flera av informanterna beskriver att de upplever prestationsångest när de kommer nya 

till ett arbete, framförallt första gången de började arbeta efter examen. 

Intervjupersonerna beskriver att de inte känt kontroll över situationen på grund av 

bristande information. Två av informanterna säger så här: 

”Man får en jättegenerell utbildning och sen kan man jobba som hundra olika saker. Och varje 

roll har sina specifika saker som man måste sätta sig in i. Så det är väldigt mycket man måste 

lära sig på plats” (IP5). 

”Min erfarenhet av prestationsångest består nog främst i organisationens uppbyggnad i att ta 

emot ny personal. En stor brist inom socialtjänsten är introduktion. När jag kommer som ny 

och inte blir introducerad på rätt sätt så innebär det att mina tankar om vad jag förväntas klara 

av och kunna prestera krockar med den kunskapsbas som jag har. Så då innebär ju det att 

eftersom jag inte har kunskapen och inte får kunskapen så har jag prestationsångest eller 

prestationskrav som jag inte kan uppfylla så därför blir det en malande känsla av vanmakt 

inför arbetet” (IP6). 

Lipsky (2010) skriver om att socialarbetare löper större risk att bli utbrända i början 

av sin karriär. Detta på grund av att de ännu inte hittat den balans som krävs i ett yrke 

där målet är att hjälpa människor men resurserna och arbetsbelastningen inte alltid 

tillåter dem att göra det. Det tar tid att hitta denna balans och att vänja sig vid den 

makt som gräsrotsbyråkraten faktiskt har över människors direkta liv. Att hitta denna 

balans och lära sig hantera den makten skulle kunna vara två exempel som 

kompetenskontroll inom socialt arbete innebär i praktiken. Ytterligare en anledning 

till att det är svårt att hitta balans som nyutexaminerad eller nyanställd skulle också 
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kunna vara att det finns ett glapp mellan utbildningen och arbetet. Detta diskuterar 

inte Lipsky men är en annan aspekt av vad som kan göra det svårare att hitta denna 

balans. En av informanterna som arbetat länge inom fältet säger också att det finns 

skillnader mellan utbildningen och arbetslivet och beskriver känslan av att komma 

som nyutexaminerad: 

”’Nu har jag pluggat, nu ska jag kunna det här’. Nej, det kan man inte kunna för det man lär 

på socialhögskolan och i verkligheten är två helt skilda saker” (IP2). 

9.2 Viljan att visa upp sig när man är ny 

Samtidigt som socialarbetarna känner att det är svårt att prestera på arbetsplatsen som 

nyanställd ger de uttryck för att de gärna vill framstå som duktiga då. Detta skapar 

prestationsångest enligt informanterna. Två av informanterna beskriver att de vill visa 

upp sig när de är nyanställda, för att göra chefen nöjd och för att visa vad man kan: 

”När man är ny på en arbetsplats kan jag känna att man har lite prestationsångest för att man 

vill jättegärna visa att man är proffsig och att man är duktig och att man kan saker och ting 

även fast man kanske är ny” (IP8). 

”Jag vill vara duktig. Jag vill ju att de ska tycka att jag är bra på mitt jobb och inte tänka ‘vad 

är det här för liten person de har anställt?’” (IP1). 

Informanterna upplever prestationsångest när de är nya på arbetsplatsen och när de är 

nyutexaminerade. Detta förklarar informanterna med att socionomutbildningen inte 

lär en yrket och därför krävs en god introduktion på arbetsplatsen, men detta finns inte 

alltid. Dessutom vill informanterna visa upp sig när de är nya på arbetet för att visa 

arbetsgivaren att den anställt någon bra. Detta går att förstå genom Karaseks och 

Theorells (1990) teori om krav och kontroll där en huvudkomponent inom kontroll 

handlar om kompetens. Kompetenskontroll utvecklas enligt teorin både genom 

utbildningen men också på arbetet; en anställd med kompetenskontroll klarar till 

exempel av att hantera oväntade situationer. Det informanterna uttrycker är att 

prestationsångesten uppstår för att de vill visa sig duktiga samtidigt som de inte har 

kompetenskontroll. Intervjuperson 2, som arbetat länge inom fältet beskriver hur hen 

ser på detta nu när hen har arbetat ett tag: 
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”Jag tror risken är stor när man är nyexad att man verkligen vill visa upp sig känna ‘ja nu ska 

de få se vilken stjärna de har anställt’. Och det är ju det – en stjärna kan man bli men man ska 

inte slita ut sig” (IP2). 

Det tar tid att bli en duktig socionom. Av våra intervjuer framgår att informanterna 

beskriver att prestationsångesten blir lättare att hantera med åren. Detta bekräftar att 

det tar tid att hitta balans och utveckla kompetenskontroll. Tidigare i uppsatsen, i 

kapitel 7, beskriver flera socialarbetare hur de blivit säkrare med åren och fått 

minskad prestationsångest. Det går att förstå att prestationsångest minskar när 

kompetenskontrollen ökar. 

9.3 Chefens vägledning och krav 

Ytterligare en kod under detta tema handlar om chefens roll att vägleda och avgränsa 

arbetet. Många uttrycker att en chef borde hjälpa till att vägleda och inte hetsa på. 

Socialarbetarna uttrycker en önskan om att chefer borde finnas för att hjälpa dem att 

prioritera sitt arbete, eller att själva våga sätta ner foten och skjuta över ansvar på 

ledning istället för dem själva, när de till exempel inte hinner med. Detta har vi också 

tidigare kopplat till villkorlig självkänsla. Informanterna är eniga om att det är viktigt 

att chefer tar ansvar för att vägleda sina anställda. En av informanterna som arbetar 

som chef uttrycker att hen känner ansvar att våga vägleda: 

”Och jag tror att man som chef inom socialtjänsten har ett jättestort ansvar att faktiskt våga gå 

in och styra upp bland sina medarbetare att ‘När du går hem då ska du gå hem och ta det 

lugnt. Du ska inte vakna på natten och må dåligt’ – för det tror jag väldigt många gör, som har 

ett stressigt jobb” (IP2). 

Ytterligare en informant berättar om hur chefen på hens nya jobb har uttryckt att det 

är viktigt att gå hem på kvällarna och vara ledig, och även under semestern: 

”Hon [chefen] verkar också vara väldigt noga med att när man är ledig är man inte i tjänst. 

Har du semester, ja då stänger du av mobilen och så tittar du inte på den i fyra veckor. Det är 

jätteviktigt” (IP3) 

Andra informanter beskriver att de inte känner att de får stöd i att avgränsa sitt arbete. 

En av informanterna säger att hen önskade att hen inte tog på sig personligt ansvar för 

att hinna med allt, utan att det hade varit lättare om det gick att lägga större ansvar på 

ledningen: 
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”Jag tror också det går väldigt bra för de inom socialtjänsten som känner att ‘Jag gör mitt 

bästa och mer kan jag inte göra’. Jag tror att det är den inställningen man behöver ha och 

känna det och inte bara säga det. För jag hade kollegor som sa det att ‘Jag gör så mycket jag 

kan och hinner jag inte med det jag ska göra så är det en ledningsfråga’, och det låter ju 

supersmart, men var ingenting som jag kunde anamma” (IP1). 

Två av informanterna uttrycker att cheferna på deras tidigare arbetsplatser kunde säga 

att det var viktigt att inte ta på sig för mycket, men det fanns ingen möjlighet att sänka 

arbetsbelastningen för dem. Båda informanterna upplevde det som tomma ord från 

chefernas sida. Detta uttrycks i dessa två citat: 

”Min chef var väldig frånvarande. Kunde alltid säga att vi ska må bra och göra vårt bästa. Det 

är vad de sa men sen vad man visar var en annan sak. ‘Här har du tre till saker som behöver 

göras idag’ eller att vi fick alla våra ärenden från en dag till en annan. Ord och handling går 

inte ihop” (IP1). 

”På min förra arbetsplats så var det så att jag var ganska stressad, hade mycket att göra. Jag 

var väldigt trött och hade lite energi just för att man hade jobbat mycket under lång tid. Och 

då fick jag lite slängt på mig [av chefen] att ‘Jamen Intervjuperson 7 du får inte vara så 

överambitiös’. Och jag bara ‘Okej. Nej, men jag vill inte vara överambitiös, det är väl onödigt. 

Vad ska jag ta bort då, vad är prioriterat?’ Och svaret var att allt är prioriterat” (IP7). 

Informanterna säger att när deras chefer sagt att de inte ska göra mer än nödvändigt, 

inte ta på sig för mycket och lära sig prioritera har detta bara framstått som tomma 

ord. Det finns i praktiken inte möjlighet att sänka sin ambitionsnivå eller omprioritera. 

När cheferna inte kan vägleda i arbetet och egentligen menar att allt är prioriterat, allt 

ska göras idag – vilket framgår av citaten under denna kod – så visar det på vilket 

stort ansvar som läggs på den enskilda socialarbetaren. Detta skulle också kunna vara 

ett symptom på bristande stöd enligt Karasek och Theorells (1990) teori. I den är 

vägledning från chefer en komponent av stöd. 

När det inte finns vägledning eller hjälp att avgränsa arbetet kan det också vara ett 

tecken på det som Sandberg (2014), Astvik och Melin (2013) skriver om att 

reformerna inom offentlig sektor har inneburit att ansvaret förskjuts till den enskilde 

socialarbetaren. Enligt dessa teorier har krav och ansvar för socialarbetarna ökat i och 

med de nya styrningsformerna, medan handlingsutrymmet minskat. 
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9.4 Arbetssituationen mot ens egna krav 

En del av informanterna uttrycker att de upplever prestationsångest på grund av att det 

inte finns utrymme att hinna med att uppfylla de krav som ställs. Det går varken att nå 

upp till de yttre kraven som cheferna ställer eller den egna känslan av att vilja vara 

duktig. Intervjuperson 1 beskriver att de strategier hen tidigare använt sig av för att 

minska sin prestationsångest slutade att fungera: 

”Hemma så satt jag och skrev listor på saker jag skulle göra dagen efter. Jag har alltid tyckt 

om att skriva listor, det har alltid fungerat för mig. Tills jag insåg att jag inte kommer hinna 

göra någonting på min lista. Det finns inte utrymme för mig att bocka av den här listan. Så när 

jag kommer dagen efter så blir listan bara ännu längre. Och jag som går igång lite på den här 

kicken att stryka någonting från listan fick inte den kicken längre utan jag skrev bara till mer 

saker på den här listan vilket gjorde att jag tänkte på det hela tiden. Jag kunde inte sitta 

hemma och titta på en film utan att tänka att imorgon ska jag göra det här, det här och det här 

och jag måste prestera det här bra, undrar hur jag ska göra detta? Det här är en ny situation, ett 

nytt möte med ny klient, jag får googla lite hemma hur jag ska göra. Och typ jobbade 24/7 för 

att jag ville prestera bra för mina klienter för att de skulle ha det så bra som möjligt” (IP1). 

Det handlar om att vilja leva upp till sina egna krav när situationen inom det sociala 

arbetet inte tillåter detta. De egna kraven handlar om det som Intervjuperson 1 säger i 

citatet ovan, att vilja prestera för sina klienter. En annan informant (IP3) säger att hen 

vill se klienten i ett större perspektiv och ha möjlighet att hjälpa den utifrån hela sin 

socionomkompetens men att vissa praktiker inom socialt arbete är för fyrkantiga och 

pressade för att den möjligheten ska finnas. När denna krock mellan arbetet och 

yrkesidentiteten uppstår beskriver informanterna att de känner personligt ansvar för 

att prioritera sitt arbete och att de får lägga ner mycket av sig själva i arbetet. Utsagor 

under detta tema visas att det läggs stort ansvar på den enskilda socialsekreteraren. En 

säger så här: 

”Det hamnar mycket på en själv, jag ska ha koll på mina ärenden, vad jag behöver göra i dem, 

har vi deadlines, det är jag som ska ha strukturen där. Så det är väl det man får höra, jag ska ha 

koll på min egen prioritering, jag ska lyckas bedöma vad som är det rätta” (IP4). 

Citatet visar hur stort ansvar socialarbetarna upplever läggs på dem själva. Detta är en 

del av de förändringar som skett i socialt arbete enligt Astvik och Melin (2013). Men 

detta handlar också återigen om Lipskys (2010) idé om att det är viktigt att hitta 

balans i arbetet. I citaten visas att informanterna har svårt att släppa arbetet, att de 
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känner sig otillräckliga och får prestationsångest när de inte hinner med allt det vill. 

Detta manifesterar hur ansvaret är lagt på dem själva. Det är bara en informant som 

ger uttryck för att ansvaret ska inte ligga på den enskilde socialarbetaren utan på 

ledning och chefer, om man inte känner att man klarar av arbetsbelastningen: 

”Nej, tror ens chef att man kan saker man inte kan då är det dem som är för stressade. Då är 

det dem som har prestationsångest och som inte kan ta hand om sina medarbetare på ett bra 

sätt” (IP2). 

Citatet är hämtat från den socialarbetare som arbetat längst av våra informanter. Hen 

verkar ha hittat den balans som Lipsky (2010) nämner och den självsäkerhet som det 

framstår att vara att kunna säga: Jag har gjort så gott jag kan, duger inte det är detta en 

ledningsfråga. Lipskys (2010) och Karaseks och Theorells (1990) teorier går här att 

förstå i relation till varandra, det blir lättare att hitta balans när det finns vägledning 

och stöd från kollegor. 

9.5 Arbetsbelastning 

Denna kod handlar om hög arbetsbelastning och prestationsångest. Flera av 

informanterna beskriver sin arbetsbelastning som hög. Att arbetsbelastningen är hög 

går att förstå genom förändringarna som skett inom socialt arbete sedan 1990-talet 

enligt Sandberg (2014), Astvik och Melin (2013). Förändringarna har inneburit en 

företagisering av offentlig sektor. Inställningen från politiskt håll är att samma 

prestationer kan utföras med samma eller minskade resurser. Denna inställning leder 

till större arbetsbelastning för socialarbetarna. Inom koden om arbetsbelastning finns 

citat som visar på både höga krav och låg kontroll enligt Karasek och Theorell (1990). 

Informanterna berättar att de har en stor mängd krav och deadlines att följa. Samtidigt 

har förändringarna i styrning lett till minskad kontroll för socialarbetarna. Arbetet 

kontrolleras utifrån, genom granskning och uppföljning enligt Astvik och Melin 

(2013). Den professionalitet som finns inom yrkeskåren får ta ett steg tillbaka till 

förmån för kontroll utifrån (Sandberg 2014). Detta visar på minskad 

vardagsdemokrati enligt teorin om krav och kontroll (Karasek & Theorell 1990). 

Utifrån förändringarna som skett i styrning har kontrollen minskat och kraven ökat. 

Enligt Astvik och Melin (2013) leder detta till stress. Resurserna och kvalitetskraven 

krockar vilket leder till att socialarbetarna får riskera sin hälsa eller arbetets kvalitet. 
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Detta leder till känslan av otillräcklighet som intervjupersonerna beskriver att 

prestationsångest är. Våra informanter har under tidigare koder berättat att de inte vill 

sänka kvaliteten på sitt arbete. Detta går att förstå genom de inre faktorerna om 

exempelvis villkorlig självkänsla. De som har prestationsångest riskerar hellre sin 

hälsa än sänker nivån på sitt arbete. Intervjuperson 5 beskriver hur arbetsuppgifternas 

utformning och mängd skapar ångest. När det är mycket att göra, bristande stöd och 

otydliga arbetsuppgifter väcker det ångest. En annan informant säger att hen känner 

sig jagad på grund av allt hen måste få gjort: 

“När man har många utredningar att göra och man sitter och skriver många samtidigt och man 

har deadlines, de ska in till utskottet det här och det här datumet innan det går ut och sådär. 

Det känns som att man blir jagad” (IP8). 

Informanterna är i sina beskrivningar av prestationsångest eniga om att den påverkas 

av hög arbetsbelastning. Informanterna tror att prestationsångest kan öka vid mycket 

arbetsbelastning men att arbetsbelastningen också kan framstå som större när man har 

prestationsångest. En av intervjupersonerna (IP6) säger att prestationsångest skapas i 

en växelverkan mellan krav inifrån och utifrån. En annan informant beskriver kraven 

så här: 

”Det var väldigt många som sa upp sig, nästan en person i veckan. Jag tror att det mycket 

berodde på stress och arbetsvillkor men också prestationsångest. Men det är ingenting jag vet 

men jag tänker att det är kanske också tätt, det håller varandra i handen, arbetsmiljö och 

prestationsångest” (IP1). 

De ger också uttryck för höga krav på sina arbetsuppgifter, att det är avancerat arbete 

det handlar om. Komplexa krav är en del av Karasek och Theorells (1990) teori om 

krav. Att kraven är komplexa framstår i citatet nedan där en av informanterna 

uttrycker rädsla för att bli granskad. Granskning är också en del av Sandbergs (2014) 

resonemang om New Public Management, där tillit till yrkesutövaren får ta ett steg 

tillbaka till förmån för kontroll utifrån. 

“Man skriver ju rätt mycket grejer. Man skriver beslut, man skriver PM, man skriver 

utredningar, man skriver journalanteckningar, man vill att allt ska vara rätt. Och allting 

samtidigt: Det ska gå snabbt, det ska vara tydligt, det ska vara rätt, det ska vara neutralt. Det är 

så många faktorer som värdesätts. Det är så många som ska läsa ifall man skulle bli granskad. 

Mycket som kan skapa prestationsångest i själva jobbet” (IP7). 
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I det förra temat framkom det att ansvaret läggs på den enskilde socialarbetaren. Detta 

blir också problematiskt genom detta tema, att arbetsbelastningen är hög. Att detta är 

ett problem går att förstå genom Karasek och Theorell (1990). Detta knyter an till 

inledningen till denna underrubrik. Socialarbetaren ansvarar för en stor mängd 

komplexa krav och det framstår som en låg nivå av kontroll, när socialarbetaren får en 

stor mängd ärenden att sköta, men inte möjligheten att påverka detta. Att ha kontroll 

över sitt arbete innebär nämligen enligt teorin att ha inflytande över arbetet, hur och 

när det ska utföras. Att socialarbetaren inte har kontroll över sitt arbete hävdar även 

Sandberg (2014). Resonemanget om stort självbestämmande och att arbetare själva 

måste prioritera och göra gränsdragningar återfinns också hos Grönlund (2007). I den 

utvecklingen av krav och kontroll teorin menar hon att detta visar på hög kontroll i ett 

arbete. Det är en del av New Public Management med dess decentralisering (Astvik & 

Melin 2013, Sandberg 2014) men fortfarande är kontrollen låg när arbetet granskas 

utifrån. När arbetet styrs av uppföljning blir det inte ett fritt arbete. 

9.6 Att jobba över 

Alla informanterna berättar att de jobbar över mycket i perioder. Det är bara 

Intervjuperson 6 som berättar att hen inte gör det ofta och inte har gjort det sedan i 

somras. En del av informanterna ger uttryck för att deras arbete går ut över deras 

privatliv; när de arbetar mycket har de inte tid till annat. Detta visas i detta citat: 

”Jag har ju fått en del komptid och flextid för att man jobbat över mycket. Det som är mest är 

ju att det påverkar ens trivsel tycker jag, att man känner sig rätt less på jobbet och att man mer 

eller mindre i perioder rätt urlakad på fritiden. Det går ut över livet i övrigt” (IP5). 

En beskriver att det på hens arbetsplats blivit en norm att arbeta över. 

”Ja, jobbar över gör ju alla. Vi har ganska mycket diskussioner om det i vår arbetsgrupp just 

nu. Just att man jobbar väldigt mycket, för vi har sån här flextid så man kan ju jobba 

jättemycket. Vilket alla gör, det är ingen som jobbar noll timmar mer än man ska. Många som 

stannar kvar sent på kvällen och… Så det där ingår i nästan osynliga regler  att man stannar 

kvar, man jobbar klart” (IP7). 

Ytterligare en informant uttrycker hur hen inte kunde släppa jobbet när hen kom hem 

och gick nästan aldrig hem i tid. Det som informanterna beskriver om hur 

prestationsångesten går ut över deras privatliv genom att de till exempel jobbar över 
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mycket skulle kunna vara ett tecken på det som Han beskriver om att 

prestationssubjektet till slut blir utmattad av sina egna krav, vilket kan leda till 

psykisk ohälsa. Intervjuperson 1 beskriver just detta och menar att tillvaron till slut 

kraschade: 

”Bara en middag så satt jag ju och tänkte på vad jag skulle göra på jobbet. Men det var säkert 

inte bara prestationsångesten. Det var säkert stress och så också. Men det är klart det har 

påverkat privatlivet jättemycket, ingenting har gått. Min sambo har fått göra allting här 

hemma. Jag har inte ens kunnat gå och handla mjölk i affären. Det kraschade” (IP1). 

Våra teoretiska perspektiv knyts samman i denna sista kod. Att alla utom en av våra 

informanter jobbar över är ett konkret exempel på vilka konsekvenser 

prestationsångesten får för socialarbetarna. Intervjupersonerna berättar om att 

prestationsångest är kopplat till självkänsla men det är många yttre faktorer som också 

inverkar på prestationsångesten. Alla intervjupersoner talar till exempel om vikten av 

stöd på arbetsplatsen samt att arbetsbelastningen är hög och kraven är komplexa. 

Dessa saker verkar minst lika viktiga som de inre kraven när det gäller 

prestationsångest, stress och risken att bränna ut sig. Problemet med Bloms teori 

(2011) om villkorlig självkänsla och socialt erkännande är att denna teori måste sättas 

i relation till andra teorier, annars riskerar problemet att förskjutas till individen. En 

person med villkorlig självkänsla bör också kunna ha ett jobb inom det sociala arbetet 

utan att bli utbränd. Hela idén om att det handlar om villkorlig självkänsla går 

egentligen att kritisera. Det är arbetssituationen som är orimlig, inte reaktionerna på 

den. Att utbrändhet vore ett resultat av eftersökande av socialt erkännande är att 

förskjuta problemen som finns i arbetssituationen till individen. 

Förändringarna som skett inom socialt arbete med den ökade arbetsbelastningen är 

inte ett resultat av villkorlig självkänsla utan en konsekvens av förändringar i arbetets 

organisation. Detta förstås utifrån teorierna om New Public Management och styrning 

av Astvik, Melin (2013) och Sandberg (2014). Det är till stor del de organisatoriska 

förändringarna som är orsaken till prestationsångest hos socialarbetarna. Bloms teori 

(2011) förklarar hur det kan vara svårare för socialarbetare med prestationsångest att 

göra avkall på sin yrkesetik, när det är viktigt med socialt erkännande. 

Socialarbetarna vill inte sänka kraven på grund av ansvaret för andra människor 

samtidigt som de vill visa sig duktiga och har hög arbetsbelastning. Det har enligt 
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intervjupersonerna på vissa arbetsplatser till och blivit en norm att jobba över. 

Dessutom ger några av informanterna uttryck för att det är svårt att släppa jobbet när 

de kommer hem. Socialarbetaren riskerar att hamna i en situation där den arbetar över 

men också ägnar all sin tankekraft åt att arbeta även utanför jobbet. Den arbetar hela 

tiden. I situationen inom socialt arbete som råder är det utifrån den teoretiska ramen 

inte konstigt att framförallt nyutexaminerade socialarbetare ligger i Karaseks och 

Theorells (1990) iso-spända situation. 
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10. Avslutning 

10.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att genom att utforska socialarbetares upplevelser av 

prestationsångest få ökad förståelse för de problem som socialarbetare upplever i 

yrket. För att nå denna förståelse har vi utgått från följande frågeställningar: 

 Vad är prestationsångest för socionomer och vilka faktorer påverkas den av? 

 Hur upplever socionomer prestationsångest? 

 Hur kan prestationsångest förstås i relation till socionomers arbetssituation? 

För att svara på våra frågeställningar har vi ritat upp en modell (se figur 1) som visar 

hur de teman som framkom i resultaten samverkar. 

 

Figur 1: Modell över hur faktorerna av prestationsångest samspelar. 

Modellen visar hur olika faktorer av prestationsångest samspelar. Kapitel 6: Att ställa 

krav på sig själv handlar om det som i modellen kallas socionomen med inre krav. 

Kapitel 7: Viljan att göra rätt för sina klienter handlar om empatiska faktorer. Kapitel 

8: Vikten av stöd från chefer och kollegor är det som i modellen heter stöd från chefer 

Socionome
n med inre 

krav

Stöd från chefer

Empatiska faktorer

Organisatoriska faktorer

Stöd från kollegor
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och kollegor. Kapitel 9: Hur strukturen i arbetet påverkar inflytande och krav är det 

som kallas organisatoriska faktorer. 

Vad prestationsångest är för socionomer och vad den påverkas av  

Vår modell förklarar vad prestationsångest är för socionomer och hur faktorerna 

påverkar den. De inre kraven är inte specifika för socionomer utan gäller mer 

generellt för alla människor. Detta är en ständig komponent av prestationsångest. 

Likaså är empatiska faktorer en oföränderlig komponent, den är knuten till kärnan i 

det sociala arbetet. Det är de andra två faktorerna, den organisatoriska förändringen 

och stödet i arbetsgruppen, som leder till att prestationsångest är ett aktuellt ämne att 

studera och det som går att förändra för att skapa en bättre arbetssituation. 

Hur socionomer upplever prestationsångest 

I studien har det alltså framkommit att socialarbetarna upplever prestationsångest som 

en växelverkan mellan deras krav på sig själva och den arbetssituation de befinner sig 

i. Känslan av prestationsångest är en känsla av otillräcklighet och att inte kunna nå 

upp till de krav som den höga arbetsbelastningen ställer på dem. Detta samspelar med 

gemenskap och stöd på arbetsplatsen, vilka egna krav på sig själv socionomen ställer 

och vad den vill uppnå i förhållande till sin identitet som socionom. Socialarbetarens 

yrkesidentitet är baserad på en vilja att hjälpa andra människor, men organisatoriska 

och arbetsplatsmässiga faktorer hindrar ofta den enskilda socionomen från att göra 

detta på det sätt som den vill. Den höga arbetsbelastningen leder till att 

socialarbetaren inte kan ge det stöd till alla klienter som den vill och detta skapar 

prestationsångest – känslan av att inte räcka till. 

Prestationsångest i relation till socionomers arbetssituation 

Prestationsångest går att förstå i relation till socionomernas arbetssituation, utifrån hur 

faktorerna i modellen samverkar. Socialarbetaren arbetar med en stor mängd ärenden. 

Arbetet ska gärna gå fort samtidigt som utredningar ska vara noggrant skrivna och det 

finns risk att utredningarna senare kommer bli granskade i domstol eller i media. 

Otillräckligt stöd och brist på introduktion på arbetsplatsen gör också att framförallt 

nyutexaminerade socialarbetare upplever att det är svårt att nå upp till de höga kraven 

som arbetet medför. I det kan även chefer och kollegor hjälpa till att avgränsa arbetet 
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och även det är en viktig aspekt i prestationsångesten. Detta samverkar också med 

vilka krav socialarbetaren har på sig själv att räcka till. 

Samverkan mellan dessa faktorer – att ha höga krav på sitt eget arbete, kunna nå upp 

till identiteten i professionen där man vill hjälpa och samtidigt inte kunna göra detta 

för att arbetsbelastningen är för hög – skapar prestationsångest och i förlängningen 

kanske också utbrändhet. 

Allt detta samverkar för att skapa prestationsångest för socialarbetare. 

Prestationsångest är uttrycket för denna krock, att socialarbetarna inte känner att de 

räcker till. Det som sker är en negativ spiral, ett mönster som reproducerar sig självt. 

Den höga arbetsbelastningen, viljan att vara duktig och att detta tvingar socionomerna 

att göra avkall på sin yrkesetik leder till att folk slutar och hög personalomsättning. 

Detta leder i sin tur till högre arbetsbelastning, nyanställda som inte kan alla rutiner 

och nyexaminerade som inte har utvecklat alla verktyg för att arbeta som socionom 

än. Detta leder till brister som i sin tur ökar prestationskraven. 

10.2 Diskussion 

I intervjuerna, den teoretiska ramen och den tidigare forskning vi presenterat 

framkommer det att många socialarbetare känner sig osäkra i början av sin karriär 

eller när de är nya på jobbet, och att detta är någonting som leder till en ångest inför 

att behöva prestera. Detta skulle kunna ses som någonting som gäller alla 

yrkesgrupper; att vara osäker i nya situationer är mänskligt. Vi tror dock att detta får 

större konsekvenser inom socialt arbete och att detta yttrar sig på två sätt. 

Det första sättet det yttrar sig är att socionomutbildningen ger en generell 

kunskapsbas medan sociala yrken ofta innebär specifika arbetsuppgifter, vilket 

intervjupersonerna nämner. Under utbildningen lär sig socionomen om perspektiv på 

samhället och att se individen i sin helhet. Detta ger socionomen en viktig förståelse 

för människor i utsatthet. men hur den förståelsen ska omvandlas till kunskap i 

praktiken skiljer sig beroende på var man väljer att arbeta. Därför blir introduktion på 

arbetet av stor vikt, och när det är resursbrist är det inte säkert att denna introduktion 

prioriteras nog. Till detta hör också att socialarbetare har makt över sina klienter 

vilket nog är svårt att vara förberedd på. När kraven är höga även på helt nya 

socionomer skapas en obalans mellan kompetenskontroll och krav för nya 
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socialarbetare. Denna obalans kan antas vara mindre i yrken där arbetsbelastningen 

inte är lika stor och där utbildningen är mer specifikt inriktad på de arbetsuppgifter 

och det ansvar yrkesrollen medför. 

Det andra sättet det yttrar sig på är att när det saknas introduktion och när många är 

nyutexaminerade och nyanställda leder det till att det inte heller finns kollegor att 

fråga om råd. I och med att många på arbetsplatsen är nya saknas kompetenskontroll, 

som arbetslivserfarenhet ger. Bristen på kompetenskontroll orsakar att de nya 

socialarbetarna upplever att det inte finns något praktiskt stöd att få, då ingen i samma 

position har jobbat tillräckligt länge för att kunna vägleda de som tillkommer på 

arbetsplatsen. Om ingen är helt och hållet säker på vad som ska göras blir 

arbetsuppgifterna otydliga men de höga kraven kvarstår. Detta är både ett resultat av 

och en orsak till vår definition av prestationsångest. 

För att öka kompetenskontrollen och få nyanställda socionomer att känna sig trygga 

krävs stöd och vägledning från chefer och arbetsgrupper som består av både 

nyutexaminerade och erfarna socionomer. Det är samtidigt inte enkelt för cheferna att 

öka stödet och vägledningen då de själva har mycket att göra, och det är svårt att 

rekrytera erfarna socionomer när det råder personalbrist och hög personalomsättning. 

Utifrån analysen går det att förstå att vissa av socialarbetarna vi intervjuat befinner sig 

i Karaseks och Theorells iso-spända situation. Stöd från kollegor och chefer blir 

därför viktigt eftersom yrket innebär höga krav och låg kontroll. Ett tecken på iso-

spänning är den känsla av förlamning inför arbetet som många av intervjupersonerna 

beskriver. När prestationsångesten blir för stor och denna förlamning sätter in kan det 

antas vara ett förstadium till utbrändhet, vilket också understöds av tidigare forskning. 

Att socialarbetarna känner sig förlamade på arbetet är oroande. När socialarbetare inte 

kan utföra sitt arbete på ett korrekt sätt får det konsekvenser för både det sociala 

arbetet i sig och de människor som är beroende av samhällets stöd. När arbetet 

innebär höga krav och brist på kontroll men socialarbetaren inte får tillräckligt med 

stöd och vägledning och därmed inte kan göra sitt jobb sänks kvaliteten på det sociala 

arbetet. Detta drabbar de människor som är beroende av samhälleligt stöd.  

Utifrån Bloms (2011) teori om villkorlig självkänsla och våra intervjupersoners 

upplevelser har vi kommit fram till att självkänslan i kombination med de yttre 
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faktorerna spelar roll i prestationsångest. Vi tänker att detta kan påverka 

socionomerna och leda till två scenarion. Det första innebär att man med god 

självkänsla har lättare att sålla bland kraven utifrån men kanske också att man gör 

avkall på de yrkesetiska kraven som socialt arbete innebär. Socialarbetaren sänker 

sina krav och sin ambitionsnivå för att skydda sig själv. Det andra scenariot innebär 

att man däremot har problem att bortse från dessa krav och när kraven blir för höga 

ökar risken för att må dåligt och till slut söka sig bort från yrket. Båda dessa scenarion 

leder till en negativ utveckling för det sociala arbetet. Engagerade socialarbetare 

måste få fortsätta vara engagerade och arbetssituationen måste tillåta detta. Yrket 

behöver människor som håller fast vid yrkesrollens etik och inte slutar engagera sig 

för att arbetet är för tungt. Därför är det också viktigt att inte se prestationsångest som 

något som bör kontrolleras av individen. Fokus måste ligga på att göra 

arbetssituationen bättre för socionomer, vare sig deras självkänsla är villkorlig eller 

inte. 

10.3 Förslag till vidare forskning 

Det finns stora möjligheter till vidare forskning på detta ämnesområde. Utifrån idén 

att det är förändringar i styrning som är en stor del av problematiken inom 

arbetssituationen i socialt arbete vore det intressant att göra jämförelser på hur dessa 

påverkar olika människor och yrkesgrupper på olika sätt. Styrningsförändringarna 

inom offentlig sektor gäller inte bara socialt arbete utan flera ämnesfält, till exempel 

polisen, sjukvården och skolorna. Det hade varit intressant att utforska vilka 

konsekvenser som uppstår inom olika fält och på så vis göra en jämförande studie, för 

att kanske få fram olika problem men kanske också lösningar. 

Mycket av den populärvetenskapliga forskning (Rose & Perski 2008; Ernsjöö Rappe 

& Sjögren 2002) vi tog del av i början av forskningsprocessen, som berörde begreppet 

prestationsångest, fokuserade på att detta framförallt är ett kvinnligt problem. Det 

hade varit intressant att utforska detta i relation till socialt arbete, som är ett 

kvinnodominerat yrke. Hur samspelar hög arbetsbelastning och kvinnodominerade 

yrken i jämförelse med mansdominerade yrken? Hanterar kvinnor och män hög 

arbetsbelastning olika? 
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Det finns också flera intressanta ämnen att forska vidare på som inte är lika nära 

besläktade med vår uppsats, men ämnen som denna uppsats ändå tangerar. Ett 

exempel vore att forska vidare om utbrända socialarbetare för att se vilka faktorer i 

arbetet som påverkat i utbränningsprocessen. Ytterligare ett sådant ämne som enbart 

tangerar vårt ämne vore att forska kring socionomutbildningens förberedelse inför 

arbetslivet och vilka förändringar som behöver göras för att de snabbare ska hitta 

balans. 

Det är viktigt att det på olika sätt fortsätter forskas om socionomernas arbetssituation. 

Om det sociala arbetet ska kunna fungera måste kunskap fås om de mekanismer som 

gör att situationen ser ut som den gör idag. 
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Bilaga 1: Kontakt med informanter 

Fråga på Facebook och via mail 

C-uppsatsstudenter söker informanter med prestationsångest 

Hej!  

Vi är två socionomstudenter på Södertörns högskola som skriver C-uppsats denna 

termin. Vår idé är att genom en fenomenologisk ansats studera prestationsångest hos 

socialsekreterare. Därför undrar vi om det finns några här som skulle vara intresserade 

av att prata om sin prestationsångest med oss? Din arbetsplats eller titel är inte 

relevant för studien utan det viktiga är att du vill prata om prestationsångest. 

Dessutom skulle vi gärna se att det finns möjlighet att mötas och prata med oss, därför 

får ni gärna arbeta i eller i närheten av Stockholm. Det vore roligt om vi fick tag i 

både män och kvinnor för intervju. Det hade passat oss bra att försöka hålla intervjun 

under de två sista veckorna i november men vi är öppna för förslag. Vi räknar med att 

intervjuerna borde ta ungefär en halvtimme. Forskningen kommer följa 

forskningsrådets etiska regler och ert namn och arbetsplats kommer inte finnas med i 

studien. 

Kommentera, skicka ett Facebook-PM eller maila ceciliasiljebrand@hotmail.com om 

du skulle kunna tänka dig att hjälpa oss med detta. 

Hoppas några av er skulle tycka att det vore roligt att ställa upp! 

Hälsningar, 

Cecilia Siljebrand och Ylva Göransson 

Mail till de som vill ställa upp 

Hej! 

Tack för att du vill hjälpa oss med vår C-uppsats! 

Vi vill gärna intervjua dig i cirka 30 minuter angående dina upplevelser av 

prestationsångest på jobbet. Vi vill förtydliga att det är din beskrivning av 
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prestationsångest som vi är intresserade av. Därför får du gärna fundera lite kring 

detta innan intervjun.  

Vi träffas helst någon gång under vecka 46 eller 47, alltså mellan den 14/11 och 

25/11, men kan vara flexibla om dessa veckor inte alls funkar. Vi har tänkt oss att 

intervjun ska äga rum på din arbetsplats om det finns möjlighet att prata ostört där, 

men är flexibla även med detta om du hellre träffas någon annanstans. 

Skicka gärna ett svar så snart som möjligt med en tid och plats som passar dig. 

Väl mött! 

 

Cecilia och Ylva 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Presentera oss själva: Ylva och Cecilia, termin 5, Socialt arbete med storstadsprofil. 

Södertörns Högskola 

C-uppsats om prestationsångest bland socialarbetare 

Forskningsetik. Anonymitet. Möjlighet att avböja att svara på en fråga eller när som 

helst avbryta intervjun. 

Fenomenologisk studie: Vi vill beskriva fenomenet prestationsångest utifrån 

individers egna erfarenheter. Vi har ingen definition av prestationsångest, utan är 

intresserade av din upplevelse. Du får tänka fritt utefter din egen definition. Det finns 

inget rätt eller fel. Svara såsom du uppfattar frågan. 

Bakgrundsinformation 

- Vad heter du? 

- Hur gammal är du? 

- Vad är din yrkestitel? 

- Hur länge har du arbetat – dels på ditt jobb och dels på inom fältet?  

 Vilka jobb har du haft? 

- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

- Berätta kort om vad du tänker på när du hör ordet prestationsångest? 

Presentera huvudfrågorna och förklara skillnader 

Orsaker 

Vad är din erfarenhet av prestationsångest? 

- I vilka situationer på arbetet får du prestationsångest? 

- Kan du minnas hur länge du haft prestationsångest? Sedan när?  

- Vilka krav upplever du ställs på dig på jobbet? 

- Vilka krav ställer du på dig själv på jobbet? 

- Hur vill du uppfattas av dina kollegor? 

- Vilka krav övriga krav ställer du på dig själv? T.ex. på fritiden? 
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- Var tror du att din prestationsångest kommer ifrån? T.ex. 

Omgivningen, inifrån? 

- Hur påverkas prestationsångesten av ansvaret du har i din yrkesroll? 

- Hur upplever du stöd från chefer och kollegor? 

- Har du pratat med chefer och kollegor? Hur gick det? 

Konsekvenser 

Hur skulle du beskriva prestationsångest? 

- Hur påverkar prestationsångest ditt arbetsliv? T.ex. Jobbar du ofta 

över? 

- Tror du att det är flera på din arbetsplats som har prestationsångest? 

- Vad får dig att tro det? 

- På vilket sätt tror du att prestationsångest kan vara kopplat till 

självkänsla? 

- Hur påverkar prestationsångesten ditt mående? Humör? 

- Hur påverkar  prestationsångest  ditt privatliv? T.ex. Svårt att sova? 

Vad gör du för att lindra din prestationsångest? Långsiktiga/kortsiktiga strategier? 

Avslutning 

- Har du någonting du vill tillägga? 

- Har du några frågor till oss? 

- Avsluta och tacka 

- Kan vi kontakta dig igen om vi kommer på några följdfrågor? 

- Känner du till någon mer person vi kan kontakta för intervju? 

- Skulle du kunna ställa upp på att titta på de relevanta fraser och teman 

vi valt ut? 

- Vill du ha en länk till uppsatsen när den är klar? 

- Tacka igen 


