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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka alla socialsekreterare som har deltagit i studien och våra 

kontaktpersoner som hjälpte oss att förmedla enkäten. Utan er medverkan hade det inte varit 

möjligt att genomföra denna undersökning. Sedan vill vi givetvis rikta ett stort tack till vår 

handledare, Lars Ivarsson, som hjälpt oss genom hela processen och kommit med goda råd 

och vägledning. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och för en rolig och 

lärorik period i arbetet med uppsatsen. 

 

Uppsatsen har författats av oss båda då vi samarbetat och gemensamt skrivit i studiens olika 

delar. Vi tar tillsammans ansvar för uppsatsens innehåll. 

 

Karlstad, juni 2017 

 

Johanna Magdalena Nilsson & Johanna Sofie Nilsson 

 

 



Sammanfattning 

 

Studiens syfte var att undersöka socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö samt graden av 

utbränning. Vidare ville vi studera hur relationen mellan dessa två fenomen ser ut för att få en 

förståelse för den psykosociala arbetsmiljöns betydelse. Genom en kvantitativ studie har vi 

genomfört en enkätundersökning där urvalet bestod av 120 socialsekreterare som arbetar i 

kommuner i Värmland. För att mäta den psykosociala arbetsmiljön utgick vi från Karaseks 

krav- och kontrollmodell och kunde genom den skapa oss en bild av hur socialsekreterarna 

upplever sin arbetsmiljö. För dimensionen utbränning användes Maslach Burnout Inventory- 

General Survey (MBI-GS) som är ett beprövat mätinstrument för att fastställa 

yrkesverksammas självskattade bedömning av utbränning. Resultatet i studien visade att 

deltagarna hade generellt en relativt god psykosocial arbetsmiljö, utifrån krav, kontroll och 

socialt stöd. Resultatet visade att socialsekreterarna bedömde att de i låg grad hade tecken på 

utbränning. Det fanns samband mellan socialt stöd och samtliga dimensioner av utbränning, 

och mellan emotionell utmattning och samtliga dimensioner av den psykosociala 

arbetsmiljön. Slutsatsen utifrån studiens resultat, samt stöd från tidigare studier, var att även 

om socialsekreterarna i studien uppges ha en god arbetsmiljö så finns det indikationer som 

tyder på att det finns andra faktorer som påverkar deras arbetstrivsel.   

 

 

Nyckelord: Krav, kontroll, socialt stöd, utbränning, socialsekreterare. 
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1 Inledning 

Denna studie undersöker socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö och utbränning utifrån 

tre dimensioner, samt om det finns ett samband mellan de två fenomenen. Vi valde detta 

område dels på grund av att den psykosociala arbetsmiljön fått mer uppmärksamhet, i och 

med den uppdaterade föreskriften som ställer högre krav på arbetsgivarens ansvar för den 

(AFS 2015:4). Detta till följd av att det skett en ökning i de arbetsrelaterade sjukdomarna på 

grund av den psykosociala arbetsmiljön. Antalet anmälda arbetssjukdomar som orsakats av 

den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har ökat med drygt 70 procent mellan år 2010 

och år 2015 (Arbetsmiljöverket, 2015). Efter belastningsskador så är sjukdomar orsakade av 

den psykosociala arbetsmiljön den mest förekommande anledningen till sjukfrånvaro som 

varar längre än 14 dagar (Arbetsmiljöverket, 2016a). 

 

Arbetsmiljöverket (2016b) har i sina undersökningar funnit att en av fyra socialsekreterare 

lider av psykiska påfrestningar, och ungefär var femte är drabbad av sömnbesvär, oro och 

ångest. Vidare menar Arbetsmiljöverket att framförallt socialsekreterare är en utsatt 

yrkesgrupp som generellt har hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro. En av de främsta 

anledningarna till detta är att det råder obalans mellan arbetskraven och de resurser som ska 

finnas för att hantera kraven. De nya reglerna om social och organisatorisk arbetsmiljö 

understryker vikten av balans mellan krav och resurser (AFS 2015:4). Arbetsmiljöverket 

(2016b) utför i skrivande stund en omfattande, nationell inspektion av socialsekreterarnas 

arbetsmiljö i Sverige som avslutas under 2017. Med detta i åtanke ansåg vi att yrkesgruppen 

socialsekreterare var en relevant urvalsgrupp för att undersöka den psykosociala arbetsmiljön. 

Vidare var vi intresserade av fenomenet utbränning och relationen mellan dessa två.  

 

Enligt Arbetsmiljöverket (2017) sjukskrivs 32 000 personer i Sverige varje år på grund 

diagnoser som tyder på utbrändhet. Detta beskrivs som att personerna har “gått in i väggen” 

eller att personen har drabbats av utmattningssyndrom, som är den medicinska diagnosen 

(Eklöf, 2017:44). Psykologen Christina Maslach intervjuade socialarbetare under 1970-talet 

och respondenterna talade då själva om utbränning vilket ledde till att Maslach identifierade 

utbränningens komponenter. Vi kommer i denna studie att använda begreppet utbränning för 

att liksom Hallsten, Bellaagh och Gustafsson (2002:6) belysa att utbränning ger ett mer 

föränderligt intryck. Vidare används utbränning istället för utbrändhet för att det snarare 

handlar om en process än ett definitivt tillstånd. Maslach och Leiter (2001:23ff) menar att 

utbränning delvis orsakas av hög arbetsbelastning, brist på kontroll samt brist på erkänsla och 

gemenskap. Dessa orsaker är en del av faktorerna i den psykosociala arbetsmiljön på en 

arbetsplats och en teoretisk modell som används för att undersöka den psykosociala 

arbetsmiljön är krav-, kontroll- och stödmodellen (Karasek, 1979:287). Karasek (1979:287) 

förklarar att arbetskrav, kontroll i arbetet samt socialt stöd är viktiga komponenter för den 

psykiska och sociala arbetsmiljön.  
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Eftersom utbränning visat sig till viss del orsakas av den psykosociala arbetsmiljön så vill vi 

undersöka detta vidare. Då socialsekreterare är en utsatt yrkesgrupp med deras generellt höga 

arbetsbelastning så är den aktuell att vidare undersöka. Regnér och Hjelmer (2016:2) menar 

att en av orsakerna till det ökade trycket på socialtjänsten delvis beror på att många människor 

har flytt från krigsdrabbade länder de senaste åren. Det innebär att fler ensamkommande barn 

och flyktingar behöver stöd och hjälp från socialtjänsten. I och med den ökade 

arbetsbelastningen så är det relevant att hitta betydande faktorer till den höga sjukfrånvaron 

och den höga personalomsättningen inom yrket. Det är inte bara individen i sig som drabbas 

av sjukfrånvaro på grund av en bristfällig arbetsmiljö, utan hela yrkesgruppen drabbas av 

exempelvis underbemanning och ökad arbetsbelastning. Även samhället i stort påverkas om 

socialtjänsten inte fungerar (Arbetsmiljöverket, 2016b). Med detta som grund anser vi att 

förhållandet mellan utbränning och den psykosociala arbetsmiljön är ett område som vidare 

bör utforskas. Detta för att vidare belysa vad som är viktiga aspekter i det förebyggande 

arbetet av en ohälsosam arbetsmiljö. Om det finns, eller inte finns, samband mellan krav, 

kontroll samt socialt stöd och utbränning så skulle detta ytterligare kunna bidra till kunskap 

om den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för en hållbar och trivsam arbetsplats.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att bidra med kunskap och undersöka socialsekreterarnas psykosociala 

arbetsmiljö i förhållande till utbränning. Vi vill studera hur relationen mellan begreppen ser ut 

och hur socialsekreterarna själva bedömer sin psykosociala arbetsmiljö och graden av 

utbränning. Detta genom att göra en kvantitativ studie och undersöka om det finns samband 

mellan krav, kontroll samt socialt stöd i arbetet och utbränning. Utifrån syftet har vi 

formulerat följande frågeställningar. 

 

- Hur bedömer socialsekreterare i Värmlands kommuner sin psykosociala arbetsmiljö 

utifrån krav, kontroll och socialt stöd? 

- Hur bedömer socialsekreterare i Värmlands kommuner graden av utbränning utifrån 

utmattning, depersonalisering och nedsatt personlig prestation? 

- Hur ser sambandet ut mellan socialsekreterarnas psykosociala arbetsmiljö och 

utbränning? 

1.2 Disposition 

Uppsatsen består av fem delar; inledning, teoretisk referensram, metod, resultat och analys 

samt slutsats och diskussion. I den teoretiska referensramen redogör vi för de teorier som 

ligger till grund för studien. I metodavsnittet beskriver vi vårt tillvägagångssätt och resonerar 

kring studiens styrkor och svagheter. I det fjärde kapitlet presenteras resultat utifrån 

frågeställningarna och vi analyserar det genom tidigare forskning. Sedan följer en 

sammanfattande diskussion där vi berättar om de slutsatser vi har dragit samt ger förslag på 

vidare forskning inom ämnet.  
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2 Teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt presenteras de två huvudsakliga områdena som ska undersökas, och 

definitioner av relevanta begrepp samt beskrivning av vår urvalsgrupp. Avsnittet inleds med 

den psykosociala arbetsmiljön och därefter de förändringar som har skett för att slutligen 

leda till en möjlig konsekvens av en ofördelaktig arbetsmiljö, det vill säga utbränning.   

 

2.1 Psykosocial arbetsmiljö  

För att de anställda ska kunna prestera så bra som möjligt, krävs det att de får goda 

förutsättningar. Aronsson et al (2012:167) förklarar att det huvudsakligen handlar om hur 

arbetet organiseras, och på så vis hur de anställdas arbetsmiljö är. Kaufmann och Kaufmann 

(2010:295) beskriver arbetsmiljö som en sammanfattande definition av den fysiska och 

sociala omgivningen i vårt arbete. Den fysiska arbetsmiljön är den miljö som är runt om oss, 

och kan vara allt ifrån luftkvalitet och buller till fysisk belastning. Traditionellt sett förknippas 

begreppet arbetsmiljö med den fysiska arbetsmiljön, men under de senaste två decennierna 

har den psykiska och sociala arbetsmiljön fått mer uppmärksamhet (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013:18).   

 

Psykosocial arbetsmiljö är ett väl använt begrepp inom området och beskrivs kortfattat av 

Kaufmann och Kaufmann (2010:295) som ”kvaliteten av de personliga och mellanmänskliga 

relationerna”. Den psykosociala arbetsmiljön handlar med andra ord om hur den anställde 

upplever arbetsmiljön, och den formas utifrån psykologiska och sociala faktorer (Aronsson et 

al, 2012:168). Aronsson et al (2012:168) förklarar att den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön samspelar med varandra och har en inverkan på individen. Om den fysiska 

arbetsmiljön till exempel är högljudd, och medarbetaren inte har möjlighet att göra något åt 

det, har det större negativ inverkan än om medarbetaren har möjlighet att kontrollera ljudet. 

Att vara medveten om att det finns en möjlighet till att kontrollera något i sin omgivning är en 

del av den psykosociala arbetsmiljön, och har i studier visat sig minska effekten av yttre 

påfrestningar till exempel krav (Aronsson et al, 2012:168).  

 

Idag vet vi att de psykosociala arbetsförhållandena har betydelse för hur människor fungerar, 

presterar och för deras hälsa. Eklöf (2017:12) menar att det inte är någon idé att ifrågasätta 

detta och till exempel hävda att välmående enbart beror på individens egenskaper eller privata 

förhållanden. Det handlar om något mer och vi påverkas av vår omgivning, kollegor och den 

organisation vi befinner oss i. I denna studie kommer vi att fokusera på den psykosociala 

arbetsmiljön och ohälsa. En god psykosocial arbetsmiljö främjar välmående och prestation, 

vilket betyder att en undermålig psykosocial arbetsmiljö bör försämra ens välmående. För att 

undersöka den psykosociala arbetsmiljön och dess inverkan på individen har olika teoretiska 

modeller utvecklats (Aronsson et al, 2012:185f). En av dessa är krav- kontroll- och 

stödmodellen som presenteras vidare i nästa del.  
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2.2 Krav, kontroll och socialt stöd 

Karaseks teoretiska modell utvecklades utifrån tanken att de psykiska påfrestningarna i arbetet 

inte uppkommer av en ensam beståndsdel. Han förklarar den psykosociala arbetsmiljön 

genom flera faktorer och hur krav, kontroll och senare även socialt stöd påverkar varandra 

(Karasek, 1979:287). Det är en aktuell teori för oss att använda då den beskriver hur de 

psykiska och sociala faktorerna har betydelse för individens upplevelse av arbetsmiljön. 

Karasek menar att begreppen krav och kontroll till stor del kan förklara graden av psykisk 

påfrestning hos anställda. Modellen handlar om relationen mellan yttre psykiska krav i 

förhållande till möjligheten att själv fatta beslut i sitt arbete och få stöd av människorna som 

finns i ens miljö (Theorell, 2012:22). Inom forskning kring den psykosociala arbetsmiljön och 

dess krav samt i förhållande till stress är det vanligt att använda modellen och definitionerna 

som framtagits av Karasek och Theorell (Eklöf, 2017:47). För att förklara modellen kommer 

vi först att ta upp varje dimension för sig för att senare beskriva hur de samspelar med 

varandra i modellen. 

2.2.1 Krav 

Karasek och Theorell (1990:63) beskriver krav som den prestation du förväntas utföra på ditt 

arbete till exempel genom att en viss mängd uppgifter skall vara utförda per timme eller före 

en deadline. Det blir fokus på kvantitet och produktivitet där medarbetarna pressas att leverera 

i en viss hastighet och kanske får svårt att hinna med. Detta är den “kvantitativa” sidan av de 

psykologiska kraven, författarna har dock utvecklat definitionen och menar att den innefattar 

både kvantitativa och kvalitativa krav (Theorell 2003:34f). De kvalitativa kraven innebär det 

som kan kopplas till svårighetsgrad och kompetens. Om en anställd får arbetsuppgifter som är 

för svåra och ligger utanför dennes kunskapsområde kan det vara lika stressande som om 

personen har för mycket att göra (Theorell 2003:34f). Utifrån dessa två begrepp är det viktigt 

att en medarbetare är kvalificerad och har rätt utbildning för de arbetsuppgifter han eller hon 

ska utföra. Om så inte är fallet och kraven blir för höga kan det ha en negativ inverkan på den 

anställdes upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön och framkalla stress. 

2.2.2 Kontroll 

Parametern kontroll beskrivs av Karasek (1979:289) som den möjliga kontroll och inflytande 

en anställd har över sina uppgifter och sin arbetssituation. Den generella benämningen som 

man oftast använder är beslutsutrymme och det begreppet kan i sin tur delas in i två 

komponenter. Theorell (2003:29) kallar dessa grundbegrepp för uppgiftskontroll och 

deltagande i beslutsfattande. Den möjlighet som arbetstagaren har att bestämma hur och när 

arbetet skall utföras, samt i vilken ordning hör hemma under uppgiftskontroll. Medan graden 

av deltagande i beslut, enligt Theorell, bestäms av inflytandet som den anställde har i 

förändringar på arbetsplatsen. Det handlar också om personens möjlighet att påverka 

strukturer och få en insyn och delaktighet genom till exempel avdelningsträffar.  
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Den andra indelningen av kontroll beskriver hur anställdas kunskap tas tillvara på och 

utvecklas, så att säga kunskapskontroll eller stimulans (Theorell 2012:28). Han beskriver 

kunskapskontroll som när den anställde besitter tillräcklig kompetens för att kunna hantera 

och ta kontroll över en situation. Detta kan jämföras i likhet med begreppet “kvalitativa krav” 

om hur viktigt det är att ha kunskap och kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras för 

att reducera risken för stress och psykisk ohälsa. Då kan också känslan av stimulans upplevas 

när det uppstår en god balans mellan krav och kontroll som bidrar till medarbetarnas 

utveckling. I rollen som socialsekreterare påverkas möjligheten till kontroll också av lagar 

som styr hur beslut ska fattas. Detta innefattar bland annat socialtjänstlagen (SoL) som är 

vägledande i ärenden som socialsekreterarna hanterar (Elmér, u.å.). SoL innehåller dels 

allmänna bestämmelser om mål för socialtjänsten, kommunernas ansvar med mera samt 

särskilda bestämmelser för olika grupper, till exempel för människor med funktionshinder 

(Socialstyrelsen, 2003a:121). Vi menar att möjligheten till beslutsutrymme för 

socialsekreterarna inte endast kontrolleras på ett individuellt plan utan styrs även på ett 

allmänt plan. Det gäller framför allt den delen av begreppet som handlar om deltagande i 

beslut. 

2.2.3 Socialt stöd 

Från början var det enbart krav- och kontrollmodellen tills modellen utvecklades med en 

tredje dimension; socialt stöd. Karasek och Theorell (1990:68f) förklarar att de sociala 

interaktionerna, oavsett om de är positiva eller negativa har stor betydelse för medarbetarnas 

hälsa och beteende. Det vill säga hur de agerar mot människor i sin omgivning. Socialt stöd 

definieras av Karasek och Theorell (1990:69) som de vänligt menade sociala interaktioner 

som sker på arbetsplatsen, både medarbetare emellan samt mellan medarbetare och chefer.  

Det innefattar alla positiva interaktioner där individen upplever en ömsesidig förståelse och 

uppskattning vilket leder till en bra stämning. Maslach et al (2001:407) beskriver att socialt 

stöd från chefer är viktigare än socialt stöd från kollegor, samt att socialt stöd anses ha en 

skyddande effekt gentemot stress. Det kan kopplas till det som Karasek och Theorell säger om 

värdet av socialt stöd i pressade situationer. Socialt stöd har visat sig ha en bufferteffekt i 

arbeten med höga stressnivåer, det vill säga att ett ökad socialt stöd kan hjälpa en att hantera 

periodvis höga krav (Karasek & Theorell, 1990:68f). Det blir på det sättet ett slags försvar 

mot stress, där vikten av det sociala stödet inte bör underskattas.  

 

House refererad i Eklöf (2017:83) har utvecklat fyra olika former av socialt stöd för att 

förklara och konkretisera begreppet. Det blir en indelning som beskriver olika typer av socialt 

stöd som vi kan koppla till de olika frågorna om socialt stöd som finns i vår enkätstudie. Den 

första kallas för instrumentellt stöd och handlar om tillgången till praktisk hjälp (Eklöf, 

2017:83). Till exempel om det finns någon kollega som kan ställa upp och hjälpa dig med en 

arbetsuppgift när du själv inte hinner med. Vidare beskrivs emotionellt stöd som möjligheten 

att kunna bearbeta emotionella påfrestningar tillsammans med andra (Eklöf, 2017:83). 

Emotionellt stöd kan ses som extra viktig för vår urvalsgrupp då socialsekreterare ofta möter 

människor i svåra situationer. Då kan det finnas ett utökat behov att få dela med sig och 
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ventilera känslor med kollegor. Den tredje aspekten kallas för informationsstöd och beskrivs 

som möjligheten att få information samt hjälp i beslutsprocesser. Slutligen beskriver Eklöf 

(2017:84) feedback från andra som en viktig dimension av socialt stöd som handlar om värdet 

i att få uppskattning. Det kan till exempel vara uppmuntran från chef eller kollegor när man 

gjort någonting bra som ger bekräftelse på att man gör ett gott arbete. Positiv feedback är en 

också en viktig faktor som anses bidra till att medarbetaren upplever arbetet meningsfullt och 

motiverande (Eklöf, 2017:76f).    

 

2.2.4 Krav- kontroll- och stödmodellen 

Karasek och Theorell (1990:31) beskriver fyra olika typer av arbetslägen som uppkommer till 

följd av samspelet mellan krav och kontroll i arbetet. Dessa kallas för spända arbeten, aktiva 

arbeten, avspända arbeten och passiva arbeten. De fyra begreppen brukar benämnas som 

extremsituationer i modellen (Theorell, 2012:22). Det innebär att de förklarar ytterligheterna 

av varje enskild rutas betydelse i fyrfältaren (se figur 1) och beskriver karaktären av den 

typiska arbetssituationen. Teorin bakom handlar om att vissa kombinationer av psykiska krav, 

kontroll och socialt stöd har positiv respektive negativ inverkan på hälsan (Eklöf, 2017:137). 

 

Ett av fälten kallas för arbeten med hög anspänning, så kallade spända arbeten. Det är även de 

mest riskfyllda som innebär höga krav och låg kontroll, det vill säga en liten möjlighet till 

beslutsutrymme. De risker som individen utsätts för i högre utsträckning inom dessa jobb är 

bland annat utmattning, trötthet, ångest, depression samt fysiska sjukdomar som till exempel 

hjärt- och kärlsjukdomar (Karasek & Theorell, 1990:31f). De aktiva arbetena innebär höga 

krav men också hög kontroll vilket betyder att det finns en stor möjlighet att påverka och 

bestämma själv över sitt arbete. Höga krav behöver automatiskt inte vara något negativt så 

länge som personen själv också har hög grad av beslutsutrymme. Studier har visat att dessa 

jobb har positiva effekter på lärande och utveckling och personer som befinner sig i detta fält 

har också en högre grad av arbetstillfredsställelse (Karasek & Theorell, 1990:35). Vidare 
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beskrivs de avspända arbetena av författarna med att det fortfarande finns en hög kontroll och 

möjlighet att påverka sitt arbete men att kraven inte är lika stora. Det är en mer rimlig 

arbetstakt och följden blir att dessa människor löper mindre risk att drabbas av psykiska 

besvär som utmattning, depression och övriga som benämndes ovan. Det fjärde och sista fältet 

kallas för passiva arbeten och dessa jobb kännetecknas av låga krav samt låg kontroll. Passiva 

arbeten speglas av det låga tempot vilket påverkar att de som har ett sådant arbete även på sin 

fritid förväntas vara relativt passiva till skillnad från de som har ett aktivt arbete (Karasek & 

Theorell, 1990:37). De negativa konsekvenserna som kan uppstå inom de passiva arbetena är 

bland annat att medarbetaren förlorar sin arbetsmotivation och kan komma att prestera sämre 

än vad den har kapacitet till. Candy och Stansfeld (2006:443) menar också att denna typ av 

arbeten kan innebära att den anställdes kunskaper och färdigheter förtvinar och att detta kan 

leda till ohälsa samt stagnation av personens utveckling.  

2.3 Arbetsmiljöns historiska förändringar  

Arbetsmarknaden och arbetsmiljön har genomgått förändringar i och med den tekniska 

utvecklingens framfart (Weman-Josefsson & Berggren, 2013:11). Detta har haft positiva 

effekter på individernas livslängd och livskvalitet då människor inte längre behöver arbeta 

med tunga, fysiskt krävande arbeten i samma utsträckning. Karasek och Theorell (1990:1) 

menar att denna modernisering bör leda till framförallt positiva effekter såsom högre 

livstillfredsställelse, men istället så har stressen ökat i arbetslivet. Orsaken till detta kan 

möjligen finnas i vilken typ av förändringar som har skett på arbetsmarknaden. Weman-

Josefsson och Berggren (2013:15) beskriver att det var under 1970-talet som begreppet 

“arbetsmiljö” etablerades och då genomgick de flesta industriländer en förändring vad gäller 

arbetsmiljön och arbetsmarknaden. Detta till följd av en ökad medvetenhet om de psykiska 

behov som den arbetande människan har, bortsett från de grundläggande fysiska behoven som 

finns. Olika typer av omorganiseringar skedde, för att ge medarbetarna möjlighet till 

delaktighet och förbättra möjligheterna för dem att utnyttja sina kunskaper och färdigheter på 

bästa sätt (Weman-Josefsson & Berggren, 2013:15).  

 

Att effektivisera organisationerna fick även större fokus efter den ekonomiska krisen i början 

av 1990-talet (Weman-Josefsson & Berggren, 2013:7). Under den tiden ökade även 

globaliseringen och fler företag i landet började etablera sig på den internationella marknaden, 

vilket medförde en ökad konkurrens (Theorell, 2012:16). Detta ledde till att en ökad 

tillgänglighet och effektivitet hamnade i fokus. Att verksamheten skulle vara tillgänglig och 

effektiv gentemot kunderna var viktigare eftersom det kunde leda till ett mer 

konkurrenskraftigt företag. Effektiviseringen skedde även i offentlig sektor med målet att öka 

produktiviteten och minska kostnaderna (Unemo, 2012:33). Det innebar ett fokus på att 

använda de gemensamma resurserna i kommuner och landsting mer effektivt (Unemo, 

2012:34). En resurs kan vara till exempel personalen i organisationen. Till följd av detta 

skedde bland annat stora förändringar i hur organisationerna var uppbyggda (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013:17). Tidigare hierarkiska organisationer blev platta 
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organisationer för att effektivisera och minska kostnaderna för verksamheten. Istället för att 

arbetet organiserades av ledningen, fick grupper av medarbetare större ansvar och autonomi i 

sitt arbete. Detta ställer i sin tur högre krav på medarbetarnas kompetens. Ökade krav på 

medarbetarna, i samband med en snabb teknisk utveckling, ökade den psykiska ohälsan bland 

befolkningen. Effektiviseringen av den offentliga sektorn har också medfört att yrken inom 

sektorn blivit utsatta för högre arbetsbelastning i jämförelse med andra yrken (Theorell, 

2009:45). 

 

Hallsten et al (2001:1) beskriver att psykiska problem relaterade till arbetslivet tidigare var på 

grund av brist på utmaning och betydelse i sitt arbete. Efter förändringarna i arbetsmarknaden 

som beskrivits ovan så upplevdes arbetet som mer utvecklande och meningsfullt, men detta 

har även lett till en annan typ av psykiska problem som snarare grundar sig i ökade krav. Det 

har medfört nya utmaningar för att försöka förebygga ohälsa i arbetslivet. Ett led i detta är att 

experter har enats om fem former av arbetsrelaterade psykosociala risker för hälsan som finns 

idag (Theorell, 2012:292). Dessa är; nya former av anställningskontrakt som ger en otrygghet 

i anställningen, en åldrande arbetskraft och en intensifiering i arbetslivet, det vill säga ökade 

krav och högre tempo (Theorell, 2012:292). Vidare beskrivs de två sista riskerna av Theorell 

(2012:292) som höga känslomässiga krav på arbetstagarna och en svårighet att få ihop 

livspusslet. Detta är alltså faktorer som kan bidra till stress och ohälsa i arbetslivet. Vi kan 

identifiera flera av dessa risker hos socialsekreterare som bland annat utsätts för höga 

känslomässiga krav och en intensifiering i arbetslivet. Theorell (2012:284) menar att negativa 

arbetsförhållanden kan leda till ohälsa och utmattning för individen. Utvecklingen och 

ökningen av psykisk ohälsa i arbetslivet idag har resulterat i att stress också fått mer 

uppmärksamhet i samhället (Weman-Josefsson & Berggren, 2013:17).  

2.4 Stress 

Ekstam, Löfqvist, Olsson-Nordgren, Stenqvist och Sturesson (2001:28f) förklarar att stress 

inte nödvändigtvis behöver vara negativt, utan att om stress inte existerat hade människan 

troligtvis inte överlevt. Att bli stressad var framförallt för våra förfäder en viktig förmåga för 

att kunna hantera livshotande situationer. Det som sker vid en potentiell fara är att signaler 

skickas i hjärnan som förbereder kroppen på att antingen fly eller fäkta. Hjärtat slår snabbare, 

andningen ökar och blodkärlen utvidgas för att stärka kroppen för att antingen möta hotet eller 

fly ifrån det. Denna reaktion är användbar i fysiskt hotande situationer, men vid oro över dålig 

ekonomi eller att man inte hinner klart med sitt arbete så är den mekanismen inte lika 

hjälpsam eftersom dessa problem inte går att fly ifrån eller strida mot (Ekstam et al, 2001:29). 

Långvarig stress, som till exempel vid ett högt pressande arbete, leder till att kroppens 

återuppbyggande funktioner bortprioriteras vilket leder till att kroppen blir mer sårbar och 

mottaglig för sjukdomar. Långvarig stress till följd av intensiva upplevelser, som exempelvis 

en närståendes död, nedbrunnet hem eller krig, har visat sig ge mer eller mindre permanenta 

skador på hjärnans funktioner (Ekstam et al, 2001:30f). Att jämföra att vara utsatt för höga 

krav i arbetet med att leva under krig är givetvis inte rimligt, däremot så kan långvarig stress 
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på grund av arbetet leda till starka negativa konsekvenser för individen. Exempel på sådana 

konsekvenser är sömnproblem, värk, hjärt- och kärlsjukdomar och depression. 

 

Theorell (2012:292f) förklarar att det finns ett antal områden inom arbetslivet att ta hänsyn till 

som kan förebygga stress. Några av dessa är arbetskrav, arbetsbelastning, socialt stöd och 

kontroll i arbetet. Stress kan framförallt kopplas samman med känslan av att ha kontroll eller 

snarare att tappa kontrollen över en situation. Stressreaktionen som beskrivs ovan aktiveras 

när vi riskerar att förlora kontrollen. Theorell (2012:23) menar att det är något mycket centralt 

i våra liv, att ha möjlighet att utöva kontroll och känna att vi styr och behärskar en situation. 

Det blir något vi strävar efter och det är av stor vikt att vi inte låter omgivningen ta över våra 

liv. På det sättet kretsar vårt vardagsliv kring att kunna hantera stress, både på individnivå 

utifrån våra egna personliga egenskaper men även utifrån samspelet med den miljö vi lever i 

(Theorell, 2012:23). På grund av de förändringar som skett i arbetslivet har risken för 

utbränning bland medarbetarna ökat (Maslach & Leiter, 2001:11). Långvarig obalans och 

upplevelse av stress kan därmed i värsta fall leda till utbränning (Theorell 2012: 124).  

2.5 Utbränning 

Redan på 1960-talet började psykologer använda begreppet utbränning (burnout). 

Socialstyrelsen (2003b:20) beskriver att utbränning tidigare använts för att beskriva olika 

typer av obotliga, kroniska sjukdomar, samt som ett uttryck för att vara hårt arbetande. Det 

var under 1970-talet, när Maslach intervjuade en stor grupp socialsekreterare, som begreppet 

begränsades och till en början endast kunde relateras till sociala yrken men idag anses 

förekomma inom olika yrken (Socialstyrelsen, 2003b:20). Schaufeli, Leiter och Maslach 

(2009:205) menar att utbränning ofta beskrivs med en metafor av ett ljus som slocknat. Med 

andra ord så har det ljus, eller energin, som en gång funnits minskat eller helt försvunnit. Utan 

tillräckligt med resurser så är det inte möjligt att hålla ljuslågan brinnande. Hallsten et al 

(2002:6) använder begreppet utbränning istället för utbrändhet eftersom det snarare handlar 

om en process än något som är definitivt. Utbränning kommer att användas även i denna 

studie då det betonar att det handlar om en föränderlig process. Enligt Schaufeli och 

Greenglass (2001:501) kan utbränning definieras som ett tillstånd av fysisk, emotionell och 

mental utmattning som orsakas av emotionellt krävande arbetssituationer under en lång tid. 

Det innebär att utbränning kan ses som något som individen befinner sig i eller något som 

personen stegvis drabbas av. Vi menar att utbränning kan ses på olika sätt men att det inte är 

något som sker plötsligt eller drabbar individen över en natt. 

 

Aronsson et al (2012:195) förklarar att utbränning inte är en sjukdom utan en vetenskaplig 

beteckning på ett kroniskt stresstillstånd. I dagsläget är det utmattning som människor blir 

sjukskrivna för, snarare än utbränning. Utbränning definieras som ett psykologiskt fenomen 

medan utmattningssyndrom, som förknippas med utbränning, är en medicinsk diagnos. Eklöf 

(2017:44) menar att dessa två därför bör hållas isär, även om kännetecknen liknar varandra. 

Hallsten et al (2002:6) förklarar utbränning som en process som kan, men inte nödvändigtvis 
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behöver leda till en kris. Med kris menas att individen upplever sig som otillräcklig för att 

lösa den situation den befinner sig i. En sådan kris eller negativ känsla kan leda till negativa 

konsekvenser för individen och i sin tur organisationen. Utbränning beskrivs också som när 

individens beteende och attityder förändras på ett negativt sätt (Socialstyrelsen, 2003b:25). 

Lee och Ashforth (1996:123) fann i sin studie att utbränning har betydelse för medarbetarnas 

avsikter att säga upp sig, arbetsengagemanget samt hur de hanterar problem. Dessa 

konsekvenser för verksamheten, och givetvis för individen, kan i sin tur ha mer eller mindre 

effekter för samhället i stort. Det är därför viktigt att jobba förebyggande för att minska 

sjukskrivningstalen. 

 

Christina Maslach är en av de främsta inom området utbränning (Hallsten et al, 2002:2). En 

av orsakerna till detta var att hon, tillsammans med kollegor, skapade mätinstrumentet 

Maslach Burnout Inventories (MBI) vilket har blivit väl använt inom forskningen kring 

utbränning. Hur utbränning skulle definieras fanns det olika åsikter om, dock fanns det en 

enighet om tre grundläggande aspekter av fenomenet som Maslach utgick ifrån (Maslach, 

Schaufeli & Leiter, 2001:402). utbränning definieras enligt Maslach (1985:12) som ett 

flerdimensionellt syndrom bestående av tre dimensioner; emotionell utmattning, 

depersonalisering samt nedsatt personlig prestation. Individens energi har förändrats till 

utmattning, engagemanget har förändrats till en depersonalisering och effektiviteten har 

minskat. Vidare beskrivs utbränning som en reaktion på långvarig emotionell påfrestning. En 

vanligt förekommande uppfattning är att utbränning är något som den enskilde individen har 

orsakat. Maslach och Leiter (2001:51) menar att detta är felaktigt, och påpekar även att 

ansvaret för utbränning vanligtvis hamnar på den enskilde individen att försöka lösa. Dock 

finns studier som visar att vissa människor har större risk att bli utbrända. Det är individer 

som är osjälviska, och även individer som har tendens att ta på sig ansvaret för saker snarare 

än att se möjliga orsaker i omgivningen som kan ha påverkat. Hallsten et al (2002:7) beskriver 

även att personer med prestationsbaserad självkänsla, det vill säga personer som ser dess 

prestation som viktig för att anse sig vara tillräcklig, antas i högre grad vara i riskzonen för 

utbränning. Personer som har neurotiska tendenser löper större risk för emotionell utmattning, 

vilket är en av dimensionerna i utbränning (Hochwälder, 2006:1051).  

2.5.1 Emotionell utmattning 

Den första aspekten i utbränning är emotionell utmattning. Personer som har upplevt 

utbränning brukar ofta beskriva sig som utmattade, och utmattning har ansetts vara kärnan i 

fenomenet utbränning (Maslach et al, 2001:402f). Maslach (1985:12) beskriver det som när 

individen känner sig slutkörd och att det inte finns någon källa kvar att hämta nya krafter. 

Emotionell utmattning är inte bara en känsla som upplevs, utan det leder till att individen 

försöker distansera sig emotionellt från sitt arbete för att klara av arbetsbelastningen (Maslach 

et al, 2001:403). Människor som arbetar inom sociala yrken, och drabbas av emotionell 

utmattning, brukar få en försämrad förmåga att vara engagerad och mottaglig i klientens1 

                                                 
1
 Socialsekreterarens benämning på människorna som de möter i sitt arbete och som får del av deras tjänster. 
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ärende. Maslach (1985:12) förklarar att den drabbade inte längre orkar engagera sig i andras 

liv och problem, och försöker därför reducera sin kontakt med andra människor. Endast det 

som är nödvändigt för att få arbetet gjort är det som de orkar med. För att undvika emotionellt 

engagemang beter de sig formellt och enligt de rutiner och regler som finns (Maslach, 

1985:12).  

2.5.2 Depersonalisering 

Trots att den emotionella utmattningen är en viktig beståndsdel avseende utbränning, så finns 

det två andra aspekter som är relevant gällande individens relation mot arbetet (Maslach, 

1985:13). Den första av de två aspekterna är depersonalisering, som är en reaktion på 

emotionell utmattning. Maslach (1985:13f) beskriver det som att individen blir okänslig till 

följd av den emotionella utmattningen. Personen får en cynisk och negativ inställning till 

andra människor. Detta leder till att personen bemöter andra människor nedlåtande och bryr 

sig således i mindre utsträckning om att hjälpa dessa människor. Detta till följd av att kraven i 

arbetet blir mer hanterbara när, till exempel, individen undviker att se det mänskliga i klienten 

och istället ser dem som ett objekt i arbetet (Maslach et al, 2001:403). Maslach (1985:14) 

förklarar även att en del som drabbas av depersonalisering går så pass långt att de helt och 

hållet stänger ute människor i deras liv, som ett sätt att hantera de krav de har på sig. 

2.5.3 Nedsatt personlig prestation 

Maslach (1985:15) beskriver att ens negativa känslor gentemot andra människor till slut kan 

leda till negativa känslor om sig själv. Detta leder till den sista aspekten av fenomenet 

utbränning; nedsatt personlig prestation. Det beskrivs som en ineffektivitet som uppstår till 

följd av en, eller båda, av de två andra aspekterna av utbränning (Maslach et al, 2001:403). Ett 

arbete med en ständig hög arbetsbelastning kan leda till utmattning eller cynism, vilket i sin 

tur kan leda till en känsla av ineffektivitet. Att prestera som vanligt och opåverkat av sin 

utmattning är troligen få förunnat. Dock påpekar Maslach et al (2001:403) att en nedsatt 

effektivitet i arbetet vanligtvis uppstår vid avsaknad av resurser, exempelvis socialt stöd. 

Vidare uppstår emotionell utmattning och depersonalisering å andra sidan vid hög 

arbetsbelastning och konflikter. Att ens prestationsförmåga minskar ger en känsla av 

otillräcklighet vilket kan leda till en minskad självkänsla och slutligen depression (Maslach, 

1985:15). Denna dimension har dock blivit kritiserad för att tillhöra fenomenet utbränning då 

det anses utvecklas oberoende av de övriga dimensionerna och därför inte en del av 

utbränning som helhet (Lee & Ashforth, 1996:123) 

2.6 Socialtjänsten  

Under 1980-talet var det framförallt människor som arbetade inom vård och omsorgsyrken, 

samt i sociala arbeten såsom socialtjänst, utbildning samt sjukvård som drabbades av 

utbränning (Maslach & Leiter, 2001:35). Dessa yrken har en gemensam nämnare, det vill säga 

att de innehåller mycket personlig kontakt. Denna typ av yrken innebär än idag en ökad risk 

för utbränning. Orsaken till att dessa yrken är mer utsatta är att de kräver ett stort emotionellt 
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engagemang, samt ofta innebär en stor arbetsbelastning och med de personliga mötena så 

uppstår även konflikter. Utan goda resurser så kan de anställda börja tvivla på sin kompetens 

och fundera på att lämna yrket (Maslach & Leiter, 2001:35).  

 

Som socialsekreterare möter man ofta människor i svåra situationer och det kan därför anses 

som ett emotionellt utsatt yrke. Inom socialtjänsten drivs kommunens sociala verksamhet 

utifrån socialtjänstlagen (Elmér u.å.). Det sociala arbetet som utförs allmänt inom offentlig 

sektor omfattar bland annat vård och omsorg om äldre, stöd och service till personer med 

funktionshinder och omsorg om barn som far illa. På ett individuellt inriktat plan handlar det 

också om åtgärder och hjälp till missbrukare, barn och familjer samt stöd kring 

flyktingmottagandet. I detta ingår att fördela resurser, ekonomiskt bistånd (f.d. socialbidrag) 

och handlägga ärenden för att på bästa sätt kunna ge det stöd och den service som behövs 

(SOU 2008:18). Kommunen har det yttersta ansvaret för att detta fungerar men hur de väljer 

att organisera sig och dela upp verksamheten är upp till varje kommun. Faktorer som kan 

påverka hur uppdelningen yttrar sig är geografiskt läge samt kommunens ekonomi och storlek 

(Bergmark, Lundström, Minas & Wiklund, 2008:55f). Majoriteten av socialsekreterare idag är 

behöriga och utbildade socionomer och bilden som förmedlas är att det kommer vara lätt att få 

jobb i framtiden med socionomexamen (Persson, 2016).  

 

Pettersson, Hertting, Hagberg och Theorell (2005:119) fann i sin åttaåriga studie att 

strukturella förändringar har en inverkan på personalens välmående och på så vis även 

långtidssjukskrivningar. Studien utfördes på sjukhuspersonal under den perioden som vården 

gjorde stora strukturella förändringar för att effektivisera verksamheten. Pettersson et al 

(2005:110) förklarar att det tydligaste förklaringen till den ökade långtidssjukskrivningarna 

och det minskade arbetstillfredsställelsen var på grund av en minskad kontroll i form av brist 

av möjlighet att planera. Detta till följd av de strukturella förändringarna som bland annat 

resulterade i nedskärning av personal. Som nämnt har hela den offentliga sektorn genomgått 

förändringar för att öka effektiviteten och produktiviteten. Påfrestningen har ökat på 

socialtjänsten delvis på grund av nedskärningar och ett ökat fokus på effektivitet.  

Arbetsmiljöverket (2016b) bekräftar en ökad ohälsa bland socialsekreterarna i Sverige. 

Ungefär en femtedel av socialsekreterarna i Sverige lider av psykiska påfrestningar, 

sömnbesvär samt ångest, och det är en hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro bland 

socialsekreterarna (Arbetsmiljöverket, 2016b). Vidare är den största anledningen till detta den 

psykosociala arbetsmiljön genom kraven i arbetet och resurserna för att hantera kraven, 

exempelvis möjlighet till kontroll och socialt stöd.  

2.7 Psykosocial arbetsmiljö och utbränning 

Orsaker till utbränning på grund av arbetet menar Maslach och Leiter (2001:23ff) är bland 

annat arbetsbelastning, brist på kontroll samt brist på erkänsla och gemenskap. Maslach et al 

(2001:407) förklarar att forskningen om utbränning framförallt har funnit att höga kvantitativa 

arbetskrav kan leda till utbränning. Till exempel tidspress och en hög arbetsbelastning, både 
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självskattat och objektivt mätt, är relaterat med utmattning. Kvalitativa arbetskrav, såsom 

rollkonflikt, har visat sig även ha ett samband till utbränning. Bristen på socialt stöd har även 

visat sig ha en stark koppling till utbränning. Brist på självständighet, det vill säga till viss del 

kontroll i arbetet, har visat sig ha ett samband till utbränning, om än svagare än krav och 

socialt stöd (Maslach et al, 2001:407).  

 

Escribà-Agüir, Martín-Baena och Pérez-Hoyos (2006:127) utförde en studie om den 

psykosociala arbetsmiljön och dess effekter på symtom för utbränning hos vårdpersonal. 

Föreliggande studie fann att det fanns en högre risk för emotionell utmattning hos 

medarbetare som hade höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd från chefer. Låg kontroll i 

arbetet visade sig öka risken till nedsatt personlig prestation (Escribà-Agüir et al, 2006:127). 

Däremot fann studien inget samband mellan depersonalisering och den psykosociala 

arbetsmiljön. Lourel, Abdellaoui, Chevaleyre, Paltrier och Gana (2008:498) utförde en 

liknande studie om sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och utbränning på brandmän. 

Studien visade även att hög kontroll i arbetet minskade risken för emotionella utmattningen. 

och höga krav i arbetet ökade för depersonalisering samt emotionell utmattning (Lourel et al, 

2008:498). Magnusson Hanson, Theorell, Oxenstierna, Hyde och Westerlund (2008:737) fann 

i sin studie på svenska män och kvinnor att höga arbetskrav, låg kontroll samt brist på socialt 

stöd förutsåg att drabbas av emotionell utmattning. Sammanfattningsvis har tidigare studier 

visat ett samband mellan framförallt utmattning och de tre dimensionerna av den psykosociala 

arbetsmiljön. Sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och depersonalisering samt nedsatt 

personlig prestation har varit varierad och inte lika stark. Escribà-Agüir et al (2006:131) 

förklarar att detta möjligen kan vara på grund att emotionell utmattning är den dimension av 

utbränning som tidigare visat vara mest påverkad av den psykosociala arbetsmiljön.   
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3 Metod

 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi har gått till väga för att utforma och genomföra 

denna studie. Vi kommer att presentera vårt val av forskningsmetod, förklara hur urvalet har 

skett samt konstruktion av enkät. Datainsamlingsinstrumenten som vi har använt kommer att 

beskrivas och därefter följer en redogörelse för hur analysen har genomförts. Vi kommer 

även att föra ett resonemang kring reliabilitet, validitet och etiska aspekter. 

 

3.1 Val av metod 

Enligt Trost (2012:18) ska studiens syfte och frågeställningar vara avgörande för vilken slags 

metod som kommer att användas. Det vill säga om det blir en kvalitativ eller kvantitativ 

ansats. Vi ville nå fler deltagare, få ett mer omfattande underlag och en större möjlighet att 

generalisera genom kvantitativ metod. Trost (2012:23) menar att en kvalitativ metod lämpar 

sig bättre när målet med studien är att förstå hur människor resonerar och tänker. Utifrån vår 

önskan om att få ett bredare perspektiv av deltagarnas upplevelser valdes en kvantitativ 

undersökningsmetod med enkät som datainsamlingsinstrument. Detta för att kunna förklara 

ett fenomen och även undersöka möjligt samband mellan den psykosociala arbetsmiljön 

(krav, kontroll och socialt stöd) och utbränning. Eftersom vi ville göra en korrelationsstudie 

gjorde vi bedömningen att det kvantitativa angreppssättet var det bästa valet. I en 

korrelationsstudie undersöks samband mellan två eller fler variabler. Den tänkta oberoende 

variabeln i studien var psykosocial arbetsmiljö och den beroende variabeln var utbränning, 

dessa ställdes mot varandra för att hitta eventuella samband. Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen (2010:138) menar att när det finns minst en variabel som vid förändring 

frambringar en förändring i en annan variabel kallas det för orsaksrelation. Det innebär i det 

här fallet att graden av utbränning möjligtvis kan påverkas av den psykosociala arbetsmiljön, 

utbränning blir därför den beroende variabeln. Därefter kan eventuella jämförelser göras i 

analysen utifrån de bakgrundsfrågor som ställdes i enkäten (se bilaga 2). 

3.2 Deltagare och bortfall  

Populationen i studien bestod av socialsekreterare arbetande inom kommuner i Värmland. I 

nästa avsnitt förklaras urvalsprocessen av deltagarna. Av de 147 personerna som öppnade 

enkäten var det 120 stycken som deltog och skickade in sina svar. Nedan visas en tabell med 

fördelningen av deltagarna utifrån vissa bakgrundsvariabler. 
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Tabell 1. Fördelningen av deltagarna uppdelat i bakgrundsvariablerna. Eftersom samtliga 

bakgrundsfrågor inte besvarades så finns det enstaka interna bortfall. Detta är synligt genom 

att totalprocenten på en variabel inte uppnår 100 procent. 

 

Bakgrundsvariabel Procent (%)  Bakgrundsvariabel Procent (%) 

Kön 

 Kvinnor 

 Män 

Ålder 

 22–30 år 

 31–40 år 

 41–50 år 

 51–67 år 

Anställningstid 

 0–3 år 

 4–9 år 

 10–30 år 

  

 

85 % 

14 % 

 

43 % 

28 % 

14 % 

14 % 

 

58 % 

20 % 

21 % 

 

 

Anställningsform 

Tillsvidareanställning 

Visstidsanställning 

Annat 

Sysselsättningsgrad 

Heltid 

Deltid 

Civilstånd 

Singel 

Gift/Sambo 

Särbo 

Hemmavarande barn 

Ja 

Nej 

 

89 % 

7 % 

3 % 

 

91 % 

9 % 

 

26 % 

70 % 

4 % 

 

42 % 

58 % 

 

 

I vår enkätundersökning handlade en av bakgrundsfrågorna om socialsekreterarnas 

huvudsakliga område. Med det menas vilka klienter de riktar sig mot, och framförallt möter i 

sitt vardagliga arbete. Det vanligaste området som nästan hälften av socialsekreterarna 

arbetade med var “barn och familj”. Det näst vanligaste att arbeta med var ekonomiskt 

bistånd, vilket var en fjärdedel av respondenterna. Andra områden inom socialtjänsten som 

respondenterna arbetade med var bland annat integration, missbruk- och beroendeproblematik 

samt stöd till personer med funktionsnedsättning. Vi kunde även utläsa att flera av 

socialsekreterarna arbetade inom fler än ett område, en del av dessa valde svarsalternativet 

“annat”. I slutet av enkäten ställdes även frågor om socialsekreterarnas uppfattning av 

arbetsbelastningen samt om de varit sjukskrivna på grund av utbränning under de senaste 12 

månaderna. Den genomsnittliga bedömningen av arbetsbelastningen var hög till mycket hög, 

med ett medelvärde på 4,24 på en femgradig skala. Andelen socialsekreterare som varit 

sjukskrivna under det senaste året var 13 procent.   

3.3 Genomförande av enkätundersökningen  

De vi ville studera var socialsekreterare arbetande i Värmlands kommuner och urvalet skedde 

genom ett bekvämlighetsurval. Trost (2012:31) förklarar ett bekvämlighetsurval som när man 

tar de som finns tillgängliga. Två veckor innan enkäten skickades ut tillfrågades socialchefer 

och enhetschefer i samtliga kommuner i Värmland om deras avdelning hade möjlighet att 



 

16 

 

ställa upp. De flesta var positiva men menade att de inte kunde garantera någon svarsfrekvens. 

Vi hade full förståelse för det då det är upp till varje individ att besluta om han eller hon ville 

delta i studien. Däremot var det viktigt att med hjälp av chefernas kontakter kunna förmedla 

enkäten till så många socialsekreterare som möjligt. Av totalt 16 kommuner valde två att avstå 

från medverkan då de hade andra enkätundersökningar på gång i verksamheten under samma 

period. Vi fick positivt svar om deltagande från 10 kommuner och fyra kommuner 

återkopplade inte på vår förfrågan. Däremot fick de som inte svarade även senare ta del av 

mailet med länk till enkäten. Enkäten skickades ut till 14 kommuner men exakt vilka som fick 

ta del av den och hur den spred sig kommer vi inte att kunna veta. 

 

Enkäten skapades i programmet Survey & Report som Karlstads universitet tillhandahöll för 

studenter. Vi utgick från två utvecklade mätinstrument som vi kommer att presentera mer 

ingående i följande avsnitt. Dessa gick att tillämpa på dels den psykosociala arbetsmiljön samt 

utbränning på ett sätt som stämde överens med vår studie och det vi hade för avsikt att mäta. 

För den psykosociala arbetsmiljön utgick vi från frågeformuläret; Questionnaire for 

Psychological and Social Factors at Work (QPS). När det kom till parametern utbränning 

använde vi oss av det beprövade mätinstrumentet Maslach Burnout Inventory - General 

Survey (MBI-GS) för att mäta graden av utbränning relaterat till arbetsmiljö. Förutom de 

frågor som fanns att tillgå från de befintliga mätinstrumenten utvecklade vi bakgrundsfrågor 

kopplat till person samt den valda populationen, i detta fall socialsekreterare. Vi ställde bland 

annat frågor om kön, ålder, civilstånd och antal år som socialsekreterare. När vi skulle 

konstruera frågan om “huvudsakligt arbetsområde inom socialtjänsten” tog vi hjälp av två 

socialsekreterare som arbetade i en större kommun för att ta fram lämpliga svarsalternativ. I 

den avslutande delen av enkäten ställde vi också frågor om hur de skulle bedöma 

arbetsbelastningen och stämningen på arbetsplatsen. De fick även möjlighet att delge 

kommentarer eller om det fanns något de ville tillägga i en ruta för “övriga synpunkter”.  

 

Innan enkäten skickades ut till deltagarna testade vi den på fyra personer utanför 

populationen. Pilotundersökningen gjordes för att säkerställa att frågorna var lättförståeliga 

och relevanta för studiens syfte. Det gav oss också en möjlighet att förbättra utformningen av 

enkäten samt frågorna. Vi gjorde bland annat en förändring på uppdelningen av frågorna så att 

svarsalternativen skulle synas på varje fråga. Eftersom vi ville nå ut till så många deltagare 

som möjligt utformades en webbaserad enkät. På så sätt kunde vi skicka den via mail och 

länken till enkäten kunde spridas till möjliga respondenter. Trost (2012:143) menar att 

svarsfrekvensen ofta blir lägre vid webbenkäter då det är lättare att glömma bort ett mail än 

ett brev innehållande en tryckt enkät. Vi tror dock att detta var det bästa sättet för oss, dels för 

att kunna nå en större population och genom en webbenkät ge större “känsla” av anonymitet 

till respondenterna. Om vi hade använt oss av en pappersenkät hade vi inte kunnat nå lika 

många och tvingats besöka avdelningar på kommunen för att få enkäterna besvarade. Det 

kanske många hade upplevt som mer påträngande, speciellt då enkäten berör känsliga 

områden som psykisk ohälsa och utbränning kopplat till arbetet. Enkäten var aktiv och gick 

att besvara under två veckor och efter en vecka skickades en påminnelse ut. När enkäten 
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stängts ned exporterades den från Survey and Report till statistikprogrammet Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) för analys av datamaterialet.   

3.4 Datainsamlingsinstrument  

3.4.1 Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work (QPS). 

Mätinstrumentet utvecklades av Dallner et al (2000) och avser mäta den självskattade 

psykologiska och sociala arbetsmiljön. I sin helhet består QPS av 13 dimensioner, men i 

denna studie har vi valt att använda frågor från tre av dessa. De övriga tio dimensionerna av 

instrumentet innehöll områden såsom rollförväntningar, ledarskap, organisationskultur och 

balans mellan arbete och privatliv. Eftersom denna studie inte hade för avsikt att undersöka 

övriga aspekter av den psykosociala arbetsmiljön använde vi endast de tre dimensioner som 

var relevanta för denna studie, det vill säga arbetskrav, kontroll i arbetet samt social 

interaktion. Utifrån Karasek och Theorells (1990) definition av krav, kontroll och socialt stöd 

valde vi frågor kopplade till dessa. Det resulterade i 16 frågor om den psykosociala 

arbetsmiljön. Fem av dessa frågor handlar om krav i arbetet, där frågorna innefattar både 

kvalitativa och kvantitativa krav. Sex frågor handlar om kvantitativ och kvalitativ kontroll i 

arbetet och resterande fem frågor handlar om socialt stöd i arbetet, i form av feedback samt 

instrumentell och emotionellt stöd.  

 

Ett exempel på en fråga för krav i arbetet var “Har du mycket att göra på ditt arbete?”. För 

kontroll i arbetet var ett exempel på en fråga “Kan du påverka mängden arbete du får?”. 

Slutligen var ett exempel på en fråga för socialt stöd “Om du behöver, får du då stöd och hjälp 

med ditt arbete från dina arbetskamrater?”. Samtliga påståenden var positivt vända och 

poängen adderades till en totalsumma för respektive dimension. Varje dimension fick därmed 

en egen variabel, exempelvis ”arbetskrav total”. Svarsalternativen för samtliga frågor var en 

sjugradig likertskala där “Aldrig” motsvarade en poäng och “Alltid” motsvarade sju poäng. 

För dimensionerna arbetskrav och socialt stöd var minsta möjliga totalpoäng 5 och högsta 

möjliga totalpoäng 25. För dimensionen kontroll i arbetet var minsta möjliga totalpoäng 6 och 

högsta möjliga totalpoäng 30. Enligt Karasek och Theorell (1990:31f) finns det fyra olika 

typer av arbetslägen; aktivt, passivt, spänt och avspänt arbete. Höga poäng på arbetskrav samt 

kontroll i arbetet antyder om ett “aktivt” arbete, medan låga poäng på arbetskrav samt kontroll 

i arbetet antyder om ett “passivt” arbete. Vidare antyder höga poäng på arbetskrav och låga 

poäng på kontroll i arbetet om ett “spänt” arbete, medan låga poäng på arbetskrav och höga 

poäng på kontroll i arbetet tyder på att det rör sig om ett “avspänt” arbete. 

 

3.4.2 Maslach Burnout Inventory - General Survey (MBI-GS). 

Maslach, Jackson och Leiter (1996:208) skapade inledningsvis Maslach Burnout Inventory 

för medarbetare inom klient- och människoyrken. Därefter utvecklades MBI vidare till ett 

instrument som kunde mäta självskattad utbränning hos alla yrkesverksamma, MBI-GS. 

Mätinstrumentet bestod av tre dimensioner som avsågs tillsammans mäta fenomenet 

utbränning; emotionell utmattning, depersonalisering samt nedsatt personlig prestation. Det 
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var totalt 16 påståenden som respondenten tog ställning till, varav fem mätte emotionell 

utmattning, fem mätte depersonalisering och sex mätte ens personliga prestation. Ett exempel 

av ett påstående för emotionell utmattning var “Jag känner mig känslomässigt tömd av mitt 

arbete”. För depersonalisering var ett exempel för ett påstående “Jag vill bara sköta mitt 

arbete och inte bli störd av annat”. Ett sista exempel för den tredje dimensionen, nedsatt 

personlig prestation, var “Jag är säker på att jag är effektiv och får saker och ting gjorda på 

jobbet”. Påståendena för dimensionen nedsatt personlig prestation var positivt vända, medan 

de övriga två dimensionerna var negativt vända. Poängen för påståendena adderades till en 

totalpoäng för respektive dimension. Eftersom påståendena för dimensionen av nedsatt 

personlig prestation var positivt vända, kodades dessa om vid databearbetningen för vidare 

analys. Med positivt vänd menas att höga poäng i denna dimension, till motsats från de övriga 

två dimensionerna, inte speglade hur utbränning kan yttra sig. Efter att poängen hade kodats 

om så stämde dessa överens med definitionen för utbränning. Svarsalternativen bestod av en 

sjugradig likertskala där ett poäng motsvarade “aldrig” och sju poäng motsvarade “varje dag”. 

Respondenten skulle med andra ord skatta hur frekvent som denne upplevde att påståendet 

stämde överens. Den minsta möjliga totalpoängen för emotionell utmattning och 

depersonalisering var 5 och den högsta möjliga poängen var 35. För nedsatt personlig 

prestation var den minsta möjliga poängen 6 och den högsta möjliga poängen var 42. Höga 

poäng i samtliga dimensioner antydde om hög grad av utbränning, vilket menar att risken för 

utmattningssyndrom var hög. Låga poäng i samtliga dimensioner påvisar låg grad av 

utbränning, vilket innebar att risken för utmattningssyndrom var låg.   

3.5 Databearbetning  

Inledningsvis kontrollerades bakgrundsvariablerna ålder och om deltagarna tillhörde avsedd 

urvalsgrupp. Detta för att fastställa så att ingen minderårig deltog och att deltagarna jobbade 

som socialsekreterare inom en kommun i Värmland. Bortfall för respektive fråga i enkäten 

undersöktes och korrigerades. Trots att bortfallet på frågorna var lågt, var det relevant att 

korrigera dessa för att undvika att det skulle påverka vidare analys. Korrigeringen utfördes 

genom att medelvärdet för den specifika frågan skrevs in där värden saknades, vilket har visat 

sig vara en tillförlitlig metod enligt Shrive, Stuart, Quan och Ghali (2006:9). Därefter 

undersöktes frekvensfördelningen över bakgrundsfrågorna, och medelvärde och 

standardavvikelse för ålder samt anställningstid. Eftersom dimensionen för nedsatt personlig 

prestation, socialt stöd samt kontroll i arbetet var positivt vända, kodades dessa om till avsett 

värde (1=7, 2=6, 3=5, 4=4, 5=3, 6=2, 7=1). Respektive dimensions interna reliabilitet 

undersöktes med hjälp av ett Cronbachs Alpha test. Testet undersöker om samtliga delar av 

dimensionen avser mäta samma sak, genom att analysera om frågorna besvarats liknande. 

Därefter summerades en totalpoäng för respektive dimension. Detta krävdes för att senare 

kunna undersöka om det fanns samband mellan variablerna.  

 

För att undersöka hur datamaterialet för respektive dimension såg ut användes ett histogram. 

Genom histogrammen kunde vi se om datamaterialet var normalfördelat eller snedfördelat. 
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Varje dimension och bakgrundsvariablerna kontrollerades i en korstabell för att undersöka om 

det skiljde sig mellan olika grupper, exempelvis män och kvinnor. En del bakgrundsvariabler 

visade minimala skillnader, och dessa presenterades varken i resultatet eller analyserades inte 

vidare på grund utav detta. Skillnader avseende enstaka bakgrundsvariabler undersöktes 

genom oberoende t-test. Ett oberoende t-test analyserar medelvärdet för två grupper, 

exempelvis män och kvinnor, och beräknar om dessa gruppers resultat är signifikant olika 

eller om det inte är någon skillnad mellan grupperna (Djurfeldt et al 2010:234). Efter att 

dimensionerna hade analyserats valde vi även att undersöka fördelningen på hur varje fråga 

hade besvarats i procent. Detta för att se om det var någon specifik fråga i dimensionerna som 

var avvikande från resterande.  

 

Eftersom vi använde oss utav Karasek och Theorells (1990:31) teori som bland annat 

beskriver fyra olika arbetslägen, så valde vi att undersöka vilka arbetslägen som deltagarna i 

studien tillhörde. Detta gjordes genom att deltagarna delades in i två grupper avseende krav 

och kontroll, där ena gruppen representerade låga poäng och den andra gruppen höga poäng. 

För att dela in i två grupper för låga respektive höga poäng utgick vi från det mittersta värdet 

på poängskalan och utifrån det delade in i två grupper. Exempelvis var poängskalan för krav 

mellan 5 och 35 poäng, vilket innebär att deltagare som hade en totalpoäng som var 20 och 

över hamnade i gruppen för höga krav, och resterande i gruppen för låga krav. För att sedan ta 

reda på hur många deltagare som var i respektive arbetsläge användes en korstabell.  

 

För att undersöka sambandet mellan två variabler utfördes Spearmans korrelationstest. Brace, 

Kemp och Snelgar (2012:156) förklarar att det testet är lämpligt vid till exempel ordinaldata, 

vilket var fallet i denna studie. När korrelationstestet var utfört fick vi ett värde, en 

korrelationskoefficient, som beskrev hur starkt sambandet mellan de två variablerna var, samt 

riktningen i sambandet. Korrelationskoefficienten fick ett värde mellan 0 och 1, där 0 betydde 

att det inte är något samband och 1 betydde att det är ett perfekt samband. Om värdet var 

negativt eller positivt beskrev i vilken riktning som sambandet var. Ett negativt samband 

innebär att när den ena variabeln ökar så minskar den andre, och ett positivt samband innebär 

att den ena variabeln ökar när den andre ökar. Korrelationskoefficienter med värde på 0,3 

anses vara ett medelstarkt samband, och ett värde på 0,5 anses vara ett starkt samband (Borg 

& Westerlund, 2012:146). Korrelationsanalysen visade även om sambandet var signifikant 

eller inte, det vill säga hur stor risken var att resultatet uppstått slumpmässigt.  

3.6 Reliabilitet & Validitet 

Om en studie har en god reliabilitet innebär det att det som man avser mäta i sin studie mäts 

på rätt sätt, det vill säga är tillförlitligt (Djurfeldt et al, 2010:104). Med det menas att om 

studien skulle återskapas av en annan undersökningsledare, skulle resultatet bli detsamma. 

Intern reliabilitet syftar till att kontrollera att samtliga delar i ett mätinstrument mäter samma 

sak (Borg & Westerlund 2012:243). Detta kan kontrolleras genom en statistisk analys, det vill 

säga Cronbachs Alpha (Howitt & Cramer, 2014:296). Analysen ger ett värde mellan 0 och 1, 
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där 0 representerar en obefintlig intern reliabilitet, och 1 representerar en perfekt intern 

reliabilitet. En acceptabel intern reliabilitet innebär att Cronbachs a har värden över 0,7 

(Field, 2009:675). I denna studie uppnådde samtliga dimensioner denna gräns, bortsett från 

arbetskrav som fick ett värde på 0,631. Detta resultat var dock rimligt eftersom dimensionen 

arbetskrav innehåller både kvantitativa arbetskrav och kvalitativa arbetskrav, vilket betyder att 

den dimensionen inte endast mäter samma sak.  

 

Som vi nämnde tidigare genomfördes en pilotundersökning för att se till att enkätfrågorna var 

lätta att förstå. Det är viktigt att frågorna är korrekt ställda och inte innehåller krångliga ord 

eller negationer (Trost, 2012:63). Frågorna måste vara lätta att förstå så att alla deltagarna 

tolkar dem på samma sätt för ge en hög reliabilitet. De som testade enkäten under pilotstudien 

menade att den var lättförståelig och vi gick positiv feedback och efter pilotstudien ändrade vi 

endast ett fåtal frågor kring utseende och design för att förbättra. För att kontrollera att 

samtliga deltagare ingick i den avsedda urvalsgruppen ställdes en bakgrundsfråga om de var 

socialsekreterare som arbetade inom Värmlands kommun. Svarsalternativen kontrollerades 

delvis genom pilotstudien, samt med hjälp av handledare, för att omfatta samtliga möjliga 

svarsalternativ. De frågor som inte kunde garanteras detta innehöll ett öppet svarsalternativ, 

det vill säga att deltagaren själv kunde ange ett svar. Genom att studien har tagit hänsyn till 

dessa aspekter så bedömdes bakgrundsvariablerna hålla god reliabilitet och validitet.  

 

En studies validitet handlar om studien mäter det den avser att mäta (Djurfeldt et al, 

2010:104). Med detta menas om det fenomen som skall undersökas har operationaliserats till 

mätbara frågor på ett lämpligt sätt. Båda mätinstrumenten är framtagna av forskare och har 

använts på respektive områden det vill säga psykosocial arbetsmiljö och utbränning. De är 

beprövade och har utvecklats för att på bästa sätt mäta det som de är avsedda för vilket ökar 

validiteten. Mätinstrumentet QPS skapades i syfte att förbättra den vetenskapliga kvaliteten 

för att mäta den psykosociala arbetsmiljön (Dallner et al, 2000:1). Vidare är mätinstrumentet 

validerat och har uppvisat god reliabilitet i tidigare studie (Dallner et al, 2000:8f). Även 

mätinstrumentet för utbränning, MBI, har i tidigare studie uppvisat god reliabilitet och 

validerats (Maslach et al, 1996:197ff). StatisticsSolution (2017) menar att MBI är ledande 

inom sitt område och att det har genomförts en omfattande forskning på mätinstrumentet för 

utbränning i över 25 år. 

3.7 Etiska överväganden 

Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna under hela studien för att på bästa 

möjliga sätt uppfylla kraven som finns. Dessa grundläggande regler sammanfattas och 

konkretiseras i fyra krav som kallas för informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:6). Informationskravet 

innebär bland annat att forskaren har en skyldighet att berätta syftet med studien samt om de 

villkor som gäller för undersökningsdeltagarna. Det kan till exempel vara att belysa att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst 
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(Vetenskapsrådet, 2002:7). När vi tog kontakt med potentiella respondenter via e-mail 

informerade vi övergripande om syftet med studien samt andra punkter som kunde påverka 

deras villighet att delta. Till exempel att det inte skulle ta särskilt lång tid att genomföra 

enkäten och att de har möjlighet att ta del av det färdiga resultatet senare om de vill. Vid den 

första kontakten gav vi som sagt mer generell information för att sedan precisera mer i detalj i 

informationsbrevet (se bilaga 1). Där beskrev vi omständigheterna kring enkäten mer 

ingående, bland annat med information om studiens syfte, antal frågor, anonymitet samt 

kontaktuppgifter till oss och vår handledare. 

 

Det andra kravet är samtyckeskravet och det beskrivs av Vetenskapsrådet (2002:9) som 

deltagarens rätt att själv bestämma över sin medverkan. Samtycke kontrollerades genom 

deltagarnas godkännande i anslutning till enkäten vilket var genom en obligatorisk fråga för 

att kunna nå resterande del av enkäten. Frågan löd “Ger du ditt samtycke till att dina svar 

används för studiens syfte?” och ett godkännande krävdes för att kunna fortsätta medverka i 

enkätundersökningen. I vårt fall behövde vi inte ta hänsyn till eventuella yngre deltagare som 

hade varit i behov av målsmans godkännande då vi riktade oss till vuxna och yrkesutövande 

personer. Att ingen var minderårig kontrollerades även genom en bakgrundsfråga om 

deltagarens ålder.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i undersökningen skall garanteras största 

möjliga konfidentialitet och att deras personuppgifter och svar hanteras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002:12). I detta ingår att skydda 

uppgifter så att studiens deltagare inte går att identifiera eller att deras svar går att koppla till 

varje specifik person. Vi har genom vår webbenkät och på det sättet som den skickades ut 

ingen möjlighet att veta exakt vilka i vår population som har deltagit i studien, mer än att det 

är socialsekreterare som finns i omkring 15 kommuner i Värmlands län. Den stora 

populationen bidrar till att blir en större anonymitet för de som har valt att svara på enkäten. 

De enda som kommer att få ta del av datamaterialet är vi två som genomför studien och 

skriver uppsatsen samt eventuellt vår handledare.  

 

Det fjärde och sista kravet kallas för nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2002:14) förklarar 

regeln med att de uppgifter om enskilda personer och material som samlas in endast får 

användas till forskningens ändamål. Som vi nämnde ovan kommer inga obehöriga att ta del av 

obearbetat material. När analysen är genomförd och vi har presenterat ett färdigt resultat 

kommer vi att ta bort datamaterialet. Däremot kommer det givetvis finnas möjlighet att ta del 

av den färdiga uppsatsen om intresse finns.   
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4 Resultat och analys

 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån frågeställningarna och berör områdena 

psykosocial arbetsmiljö, utbränning och relationen dem emellan. Genom deskriptiv statistik 

beskrivs data via medelvärde och standardavvikelse. Vi kommer också att förklara samband 

och framställa data i tabeller. Detta analyseras löpande och leder fram till ett avslutande 

kapitel innehållande diskussion och slutsatser. 

 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö och hur de bedömer graden av utbränning utifrån dess tre dimensioner. I studien 

har vi också tittat på hur sambandet ser ut mellan den psykosociala arbetsmiljön och 

utbränning. Vi kommer att presentera resultatet av undersökningarna utifrån våra två 

huvudteman som är psykosocial arbetsmiljö och utbränning och utgå ifrån frågeställningarna. 

I den tredje delen kommer vi att se om krav, kontroll och socialt stöd har något samband med 

utbränning. Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna som är;  

 

● Hur bedömer socialsekreterare i Värmlands kommuner sin psykosociala arbetsmiljö 

utifrån krav, kontroll och socialt stöd? 

● Hur bedömer socialsekreterare i Värmlands kommuner graden av utbränning utifrån 

utmattning, depersonalisering och nedsatt personlig prestation? 

● Hur ser sambandet ut mellan socialsekreterarnas psykosociala arbetsmiljö och 

utbränning? 

  

I tabeller och analyser kommer vi att göra jämförelser utifrån vissa bakgrundsvariabler. Alla 

kommer inte att beaktas och presenteras i detta avsnitt på grund av att skillnaderna var små 

eller att antalet svarande i en grupp blev väldigt få. Vi ansåg då inte att de var relevanta att 

vidare analysera. Exempel på bakgrundsvariabler som inte kommer att hanteras är bland annat 

civilstånd och anställningsform.  
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4.1 Resultat utifrån psykosocial arbetsmiljö 

 

Tabell 2. Frekvenstabell som visar fördelningen i procent mellan varje svarsalternativ på en 

fråga i respektive kategori för psykosocial arbetsmiljö, alltså krav, kontroll och socialt stöd.  

Frågorna är följande; Har du mycket att göra på ditt arbete? (1), Kan du påverka mängden 

arbete du får? (2) och Om du behöver, är dina arbetskamrater villiga att lyssna på problem 

som rör ditt arbete? Tabellen illustrerar hur deltagarna svarade där de själva fått bedöma 

hur ofta något sker eller kan ske, det vill säga frekvensen på varje fråga. 

 

 (n=120) Aldrig Mycket 

sällan 

Ganska 

sällan 

Ibland Ganska 

ofta 

Mycket 

ofta 

Alltid 

1. Krav 0 % 0 % 0 % 4 % 16 % 35 % 45 % 

2. Kontroll 5 % 17 % 21 % 45 % 11 % 1 % 0 % 

3. Socialt stöd 0 % 0 % 1 % 8 % 12 % 28 % 51 % 

 

På en av de fem frågorna i kategorin krav ser vi att 45 procent har svarat att de alltid har 

mycket att göra på arbetet. Det är nästan hälften av deltagarna och det är även 51 procent som 

har svarat ganska eller mycket ofta på samma fråga. Majoriteten menar alltså att de upplever 

att de har mycket att göra på arbetet vilket kan tyda på höga krav. Ingen socialsekreterare 

anser att de har lite att göra vilket förklaras genom att siffran är 0 procent på de tre första 

alternativen. Den andra frågan som handlar om kontroll visar en mer splittrad fördelning 

mellan svarsalternativen. På frågan om de kan påverka mängden arbete de får menar de flesta 

att de väldigt sällan kan göra det då 43 procent svarat aldrig till ganska sällan. De flesta, hela 

45 procent har valt svarsalternativet “ibland”. Uppdelningen mellan svarsalternativen på 

frågan kan tyda på att det ser olika ut för deltagarna, vissa upplever att ofta kan styra över sitt 

arbete medan ett fåtal menar att de aldrig kan göra det.  

 

Den sista frågan berör socialt stöd, i synnerhet emotionellt stöd då den undersöker deltagarnas 

möjlighet att kunna berätta om problem i arbetet för sina arbetskamrater. Det kan vara till 

exempel ett behov att få delge sina känslor kring särskilda händelser. Varannan 

socialsekreterare menar att det alltid finns någon kollega som är villig att lyssna på problem 

som rör arbetet. Resultatet tyder på ett mycket högt socialt stöd där 91 procent av deltagarna 

har svarat ofta eller alltid. Efter tabell 3 kommer analys och resultat vävas ihop utifrån 

dimensionerna krav, kontroll och socialt stöd.  
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Tabell 3. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) avseende krav, kontroll och socialt 

stöd i arbetet och bakgrundsvariabler. Intervallen av poäng för dimensionerna krav och 

socialt stöd var 5 till 35, medan intervallen för kontroll var 6 till 42.  En del bakgrundsfrågor 

har internt bortfall, det vill säga att alla deltagare inte har besvarat dem.  

 

          Krav  

  M            SD 

Kontroll  

   M           SD 

Socialt stöd  

   M           SD 

Samtliga deltagare (n=120) 25,89 2,98 25,52 4,89 28,49 4,90 

Kön 

 Man (n=17) 

 Kvinna (n=102) 

 

24,92 

26,04 

 

3,38 

2,91 

 

25,76 

25,43 

 

6,09 

4,69 

 

27,66 

28,58 

 

5,67 

4,78 

Ålder 

 22–30 år (n=51) 

 31–40 år (n=34) 

 41–50 år (n=17) 

 51–67 år (n=17) 

 

25,90 

26,03 

27,30 

24,18 

 

2,85 

2,97 

2,48 

3,32 

 

26,05 

25,12 

24,12 

26,41 

 

4,53 

4,84 

4,97 

5,96 

 

28,55 

28,61 

28,41 

28,31 

 

4,86 

5,10 

4,73 

5,29 

Anställningstid 

 0–3 år (n=70) 

 4–9 år (n=24) 

 10–30 år (n=25) 

 

25,90 

26,63 

25,05 

 

2,94 

2,65 

3,31 

 

26,05 

24,73 

24,72 

 

4,62 

4,77 

5,76 

 

29,04 

28,13 

27,17 

 

4,62 

4,63 

5,79 

Huvudsakligt arbetsområde 

 Integration (n=12) 

 Missbruk (n=6) 

 Barn och familj (n=54) 

 Vuxen (n=8) 

  Ekonomiskt bistånd (n=30) 

  Annat (n=10) 

 

24,17 

25,33 

26,72 

26,25 

24,53 

27,56 

 

3,33 

3,50 

2,56 

3,32 

2,66 

3,07 

 

24,17 

29,50 

26,20 

24,38 

25,59 

21,80 

 

4,26 

3,02 

4,71 

4,81 

5,18 

4,69 

 

27,50 

30,97 

29,25 

26,63 

28,58 

25,30 

 

3,00 

2,61 

4,45 

5,42 

5,19 

6,86 

 

Socialsekreterarnas psykosociala arbetsmiljö har mätts utifrån frågor inom tre kategorier där 

medelvärdet för krav, kontroll och socialt stöd presenteras i tabell 3. Denna siffra beskriver 

det sammanlagda medelvärdet på fem respektive sex frågor inom varje kategori. 

Socialsekreterarna anser att det generellt sett är höga krav med ett medelvärde på 25,89 på en 

skala mellan 5 och 35 poäng. Det “förstärks” genom att standardavvikelsen endast var 2,98 

poäng, det vill säga att variationsbredden mellan deltagarna var låg och inte avvek i stor 

utsträckning från medelvärdet. På frågorna i kategorin kontroll som mäter deltagarnas 

möjlighet till beslutsutrymme i arbetet var medelvärdet 25,52 på en skala mellan 6 och 42 

poäng vilket kan bedömas som medelmåttigt om vi förtydligar att 24 poäng är mitt på skalan. 

På denna dimension var svaren något mer varierade där en av deltagarna menar att hon har låg 

kontroll och vi fick ett minimumvärde på 12 poäng samt ett maxvärde på 37 poäng. 

Medelvärdet i kategorin socialt stöd visar att socialsekreterarna generellt sett upplever att de 

har ett högt socialt stöd från både arbetskamrater och chefer med en siffra på 28,49. Det var 
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samma skala som på dimensionen krav, alltså 5 till 35 poäng. Vi har dock en 

standardavvikelse på 4,90 från medelvärdet och en liten andel som anser att de inte får det 

stöd de behöver i arbetet. 

4.1.1 Krav 

Resultatet i kategorin som handlar om krav visar att socialsekreterarna får ett högre värde på 

frågorna som mäter kvantitativa krav i jämförelse med kvalitativa krav. Ett högre värde 

innebär också en upplevelse av högre krav. Eklöf (2017:51) menar att de kvantitativa kraven 

innefattar de förhållanden som skapar tidspress hos individen genom en svårhanterlig 

arbetsmängd. Det handlar därmed om att den anställde har svårt att hinna med i ett ständigt 

högt tempo. På frågan om socialsekreterarna har mycket att göra i sitt arbete uppnår 

medelvärdet 6,21 på en skala mellan 1 till 7. De flesta upplever att de ofta eller alltid har 

mycket att göra vilket tyder på att kraven är höga och det är en hög arbetsbelastning. 

Kvalitativa krav beskrivs som det som kan kopplas till svårighetsgrad och kompetens och 

handlar om den anställdes förmåga att utföra en arbetsuppgift (Theorell, 2003:34). Resultatet 

på frågan om de anser att de utför arbetsuppgifter som de skulle behöva mer utbildning för ger 

ett medelvärde på 3,92 på en skala mellan 1 till 7. Detta kan kopplas till det som beskrivs som 

kvalitativa krav och värdet blir alltså lägre i jämförelse med de kvantitativa kraven. Av de 120 

som svarade på frågan menar 79 procent att de ibland eller mer sällan utför arbetsuppgifter 

som de behöver mer utbildning för. På samma fråga svarar 21 procent “ganska ofta” eller 

“mycket ofta”. Det kan tyckas högt men kan möjligen förklaras med att jobbet som 

socialsekreterare dagligen innebär komplicerade beslut, hela 91 procent menar att de mycket 

ofta tvingas ta svåra beslut i sitt arbete. De flesta socialsekreterarna har dock behörigheten 

som krävs i form av relevant högskoleutbildning. En enkätstudie som gjordes av 

Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen visade att endast 7 procent av 5089 socialsekreterare 

saknade behörigheten enligt kraven i föreskrifterna (Borén, Asplund & Josefsson, 2016:19). 

Vi tror dock att risken att tvivla på sin kompetens är högre i pressade situationer som uppstår 

när arbetsbelastningen är stor. Det blir en stress som kan skapa osäkerhet när 

socialsekreterarna ska ta avgörande beslut om människor som befinner sig i svåra situationer. 

Om det då också är mycket att göra och höga krav försvårar det beslutsprocessen då tankarna 

kan fara iväg vid ökad stress.  

4.1.2 Kontroll 

När det kommer till dimensionen kontroll kan vi se att socialsekreterarna ganska ofta upplever 

att de har möjlighet att påverka sitt arbete och beslut. Det är relativt jämnt mellan grupperna 

men vi kan se att de med annat som huvudsakligt arbetsområde upplever att de har en lägre 

kontroll i jämförelse med de som till exempel arbetar inom missbruk. Medelvärdet blir 21,80 

respektive 29,50 på en skala mellan 6 och 42. Det kan möjligtvis förklaras med att de flesta 

som valde “annat” som alternativ arbetar med flera olika områden och mot flera olika 

grupper. Det kan vara en stressande faktor att deras ansvar sträcker sig till flera delar och kan 

bidra till en känsla av minskad kontroll. Om vi tittar på de enskilda frågorna skiljer det sig 
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något vilket kan delas in i olika former av kontroll. Precis som i jämförelsen när det kommer 

till krav visar resultatet att socialsekreterarna har en lägre grad av kontroll när det kommer till 

möjligheten att påverka mängden arbetsuppgifter och arbetstakten. Det vill säga allt som 

handlar om kvantitet, att hinna med så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Denna 

beskrivning av kontroll kan liknas vid Theorells (2003:29f) definition om uppgiftskontroll 

vilket anger medarbetarens möjlighet att bestämma hur och när arbetet skall genomföras. Vi 

menar dock att kvantiteten får större betydelse i analysen av begreppet kontroll utifrån 

socialsekreterarnas svar. Det vill säga att de kan bestämma hur de ska lägga upp arbetet men 

inte påverka mängden arbete de ska utföra.  

 

Borén et al (2016:38) menar att det är en ökad belastning på socialtjänsten och finns en 

bredare arbetsmarknad för socionomer. Vi tror att det ökade trycket och bristen på 

socionomer bidrar till en minskad kontroll över mängden arbetsuppgifter för de som arbetar i 

yrket. Socialsekreterarna kan inte på individnivå kontrollera att det generellt sett är mycket att 

göra för socialtjänsten. På de två frågorna om de kan påverka mängden arbete och bestämma 

sin arbetstakt är medelvärdet 3,60 på en skala mellan 1 till 7 poäng vilket innebär att de har en 

måttlig kontroll. När det kommer till frågorna som handlar om möjligheten att påverka viktiga 

beslut och inflytande är medelvärdet något högre, 4,64 poäng på samma skala. 

Socialsekreterarna kan utöva kontroll över sitt eget arbetssätt men styrs av lagar som gäller 

hur ärenden ska hanteras. Framförallt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård och missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) tillämpas (Elmér, u.å.).  

4.1.3 Socialt stöd 

Socialt stöd är den tredje och sista parametern inom psykosocial arbetsmiljö som vi har 

studerat. Resultatet visar att de har ett högt socialt stöd med ett medelvärde på 28,49 på en 

skala mellan 5 och 35 poäng. Standardavvikelsen för socialt stöd var 4,90, vilket förklarar den 

genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet. Siffrorna är relativt lika mot de flesta av 

bakgrundsvariablerna men en intressant iakttagelse är att stödet synes minska i takt med att 

anställningstiden ökar. Det kan troligtvis förklaras genom att som ny på jobbet får man ofta 

mer stöttning och uppbackning i inlärningsprocessen, det är logiskt och fungerar på det sättet i 

de flesta yrken. Däremot minskar den regelbundna stöttningen när den anställde får mer 

erfarenhet och kunskap om de arbetsuppgifter som han eller hon ska utföra. Maslach et al 

(2001:407) menar att bristen på socialt stöd kan kopplas till utbränning och att stödet från 

chefer är viktigare än från arbetskamraterna. Vidare beskriver Maslach et al (2001:407f) att 

ett högt socialt stöd kan minska stress när det är höga krav i arbetet, likt en buffert för att 

kunna hantera pressade situationer. Resultatet på frågorna gällande socialt stöd visar att 

socialsekreterarna upplever att de får ett bättre socialt stöd från arbetskamraterna i jämförelse 

med cheferna. På en skala mellan 1 till 7 poäng visar det sociala stödet från arbetskamraterna 

ett medelvärde på 6,12 och från cheferna ett medelvärde på 5,23. Båda siffrorna är höga men 

visar ändå ett lite starkare socialt stöd från arbetskamrater. Det kan bero på att det finns en 

mer vardaglig och regelbunden kontakt med kollegor som hjälper till att bygga nära 
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relationer. Att samarbeta med andra i ett team som har liknande arbetsuppgifter ger också en 

ökad förståelse för varandras arbete och känslor. Det kan göra att socialsekreteraren hellre 

vänder sig till sin kollega när han eller hon behöver hjälp och stöttning. Att få praktisk hjälp 

och ha någon som lyssnar definieras som instrumentellt och emotionellt stöd (House refererad 

i Eklöf, 2017:83f). Det är också frågorna som mäter dessa former av socialt stöd som får ett 

högre medelvärde på 5,96 på en skala mellan 1 och 7 poäng. Frågan som mäter huruvida 

socialsekreterarna får uppskattning visar ett lägre värde, 4,82 på samma skala. Det kan tyda på 

att det sociala stödet framförallt består av det emotionella stödet och inte av feedback i samma 

utsträckning. Eklöf (2017:85) menar att ett välfungerande socialt stöd bland annat ger bättre 

trivsel, engagemang, motivation, psykisk hälsa och höjer arbetsprestationen. Dessa effekter 

understryker vikten av det sociala stödet och hur värdefullt det är både för individen samt 

arbetsgruppen. I vår enkätstudie kan vi se att de som upplever en god stämning och glädje i 

sin arbetsgrupp också har en högre totalpoäng i kategorin socialt stöd. Det visar att socialt 

stöd har stor betydelse för trivsel och välmående på arbetsplatsen. 

4.1.4 Resultat utifrån Krav- kontroll- och stödmodellen 

Karasek och Theorell (1990:31f) beskriver hur olika kombinationer av krav, kontroll och stöd 

kan ge mer eller mindre positiva arbetssituationer som kan få konsekvenser för hälsan. Det 

innebär att höga krav inte nödvändigtvis måste vara något negativt om det också vägs upp 

med hög kontroll, det vill säga att personen kan påverka hur ens arbete ska utföras och när. 

Karasek och Theorell (1990:32) delar in detta i en fyrfältare för att illustrera de olika typerna 

av arbete som uppkommer till följd av samspelet mellan krav och kontroll. Dessa kallas för 

aktiva, spända, passiva och avspända arbeten. Resultatet visar att socialsekreterarna 

framförallt placerar sig i fältet som benämns som “aktivt arbete”. Detta kan ses utifrån 

kombinationen av höga poäng i de två parametrarna krav och kontroll. Av de svarande 

hamnar 63 procent i aktivt arbete, 33 procent i arbeten med hög anspänning (spända arbeten), 

1 procent i passivt arbete och 3 procent i avspänt arbete. Det visar att en tydlig majoritet av 

socialsekreterarna upplever att de har höga krav och hög kontroll.  

 

Karasek och Theorell (1990:35) menar att aktiva jobb har mest positiva effekter som till 

exempel utveckling för individen och hög arbetstillfredsställelse. Det borde i vår studie 

innebära att socialsekreterarna har optimala arbetsförhållanden och en god psykosocial 

arbetsmiljö. Dock visar resultatet att mer än var tredje socialsekreterare inte vill jobba kvar på 

sin arbetsplats om ett år under rådande förhållanden. Här kan vi se en fördelning där 53 

procent av de som befinner sig i det spända arbetet vill sluta. Det är också den kategori som 

bedöms som mest riskfylld. Karasek och Theorell (1990:31f) menar att individen i högre 

utsträckning riskerar att drabbas av bland annat trötthet, ångest, fysiska besvär och depression 

som i sin tur kan leda till utmattning samt utbränning. Av de socialsekreterare som befinner 

sig i det aktiva arbetet vill 25 procent sluta inom ett år, vilket kan tyckas högt med tanke på 

Karaseks teori om att detta arbetsläge har mest positiva effekter och egenskaper. Vi tror dock 

att detta kan bero på fler faktorer än de som undersöks i vår enkätstudie som till exempel 

utvecklingsmöjligheter eller motivation. De Jonge och Kompier (1997:247) riktar också kritik 
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mot krav- och kontrollmodellen och menar att den inte fullt tar hänsyn till individuella 

förhållanden hos olika personer. Det kan finnas fler faktorer som påverkar hur en 

arbetssituation upplevs, som till exempel personliga egenskaper eller hur stresstålig en person 

är. Resultatet visar inte att någon särskild bakgrundsvariabel som till exempel ålder eller kön 

är avgörande på frågan om de vill sluta. 

 

Figur 2. Fördelningen över deltagarnas svar utifrån dimensionerna krav och kontroll.  

 

På frågan om orsaken till varför de inte vill arbeta kvar fanns det ett flertal svarsalternativ som 

deltagaren kunde ange. En deltagare kunde med andra ord ange en eller flera orsaker till 

varför de inte vill arbeta kvar. Bland de som svarat att de inte vill arbeta kvar om ett år 

uppgav 70 procent att det var på grund av arbetsbelastningen, 60 procent att det var på grund 

av den psykiska arbetsmiljön och 40 procent att det var på grund av arbetsuppgifterna. Vidare 

undersökning visar att de som inte vill arbeta kvar har generellt ett lägre socialt stöd från både 

chefer och kollegor än de som vill arbeta kvar. Detta stämmer delvis överens med tidigare 

studier av socialsekreterare som visar att avsaknaden på socialt stöd, uppskattning och 

feedback har inverkan på deras intentioner att säga upp sig (Tham, 2007:1225; Kim & Stoner 

2008:5). Den främsta orsaken som var arbetsbelastning kan delvis förklaras genom den höga 

personalomsättningen i yrket. Theorell (2009:45) beskriver också hur effektiviseringen inom 

offentlig sektor har bidragit till en högre arbetsbelastning. För socialsekreterarna kan det till 

exempel innebära att fler besök och samtal med klienter ska hinnas med på kortare tid. Tham 

(2007:1226) menar att det finns rekryteringssvårigheter och hög personalomsättning i yrket 

som kan kopplas till det ökade trycket på socialtjänsten som varit de senaste åren. Det blir en 

ond cirkel då en för tung arbetsbelastning leder till höga sjukskrivningstal vilket i sin tur leder 

till ökad arbetsbelastning för de som blir kvar (Arbetsmiljöverket, 2016b). Resultatet i vår 

studie visar också att majoriteten var unga och hade en kort anställningstid vilket kan tyda på 

hög omsättning bland personalen. Av socialsekreterarna hade 48 procent arbetat två år eller 

kortare tid. 
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4.2 Resultat utifrån utbränning 

För att mäta utbränning besvarades 16 påståenden, varav fem handlade om emotionell 

utmattning, fem handlade om depersonalisering och sex handlade om nedsatt personlig 

prestation. Deltagarna besvarade påståendena genom att skatta hur frekvent det påstående 

stämde överens med dem. Svarsalternativen var på en skala mellan ett till sju, där ett 

representerade “aldrig” och sju representerade “varje dag”.  

 

Tabell 4. Exempel av fördelningen från ett påstående från varje dimension. Påståendena var 

följande: “jag känner mig känslomässigt tömd av mitt arbete” (1), “jag har blivit mer 

tveksam om värdet av mitt arbete” (2) samt “jag känner att jag bidrar effektivt till 

organisationens verksamhet” (3).  

 

 (n=120) Aldrig Några 

gånger 

per år 

Någon 

gång per 

månad 

Några 

gånger 

per 

månad 

Någon 

gång 

per 

vecka 

Några 

gånger 

per vecka 

Varje 

dag 

1. Utmattning 2 % 17 % 20 % 24 % 17 % 18 % 3 % 

2. Depersonal 

-isering 

41 % 26 % 15 % 7 % 3 % 8 % 3 % 

3. Nedsatt 

prestation 

1 % 3 % 9 % 16 % 13 % 27 % 30 % 

 

För påståendet om utmattning var fördelningen bland svaren spridd. Datamaterialet för denna 

fråga är relativt normalfördelat, det vill säga att flest har valt det mittersta alternativet och 

sedan minskar antalet deltagare som valt de mindre respektive större alternativen. Att 

majoriteten av deltagarna kände sig känslomässigt tömd några gånger per vecka eller månad 

är inte överraskande eftersom det är ett yrke som kräver ett känslomässigt engagemang och 

möten med människor i olika situationer. Detta kan påverkas av hur pass mycket socialt stöd 

deltagaren har, både från arbetet och hemifrån. De som sällan känner sig känslomässigt tömda 

har möjligen ett starkare socialt stöd, eller möjligen annorlunda arbetsuppgifter eller klienter, 

jämfört med de som ofta känner sig känslomässigt tömda. Hur det sociala stödet påverkar 

graden av utmattning diskuteras vidare i kommande avsnitt om sambandet mellan psykosocial 

arbetsmiljö och utbränning. Påstående för dimensionen depersonalisering var däremot 

snedfördelad, vilket innebär att majoriteten har besvarat frågan med ett yttre värde snarare än 

att placera sig i mitten. Detta resultat är förväntat eftersom frågan kan uppfattas som något 

negativt och en majoritet istället besvarat frågan med “varje dag” hade det varit 

uppseendeväckande. Minst en gång i veckan upplever 14 procent att de har blivit tveksamma 

om värdet av sitt arbete, vilket inte är en stor andel men det kan antyda om att någonting 

saknas. Möjligen kan det antyda om en brist i den egna kompetensen att möta behoven, eller 
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att arbetsbelastningen är hög och det därför inte finns tid att utföra ett tillräckligt bra arbete. 

För den sista dimensionen, nedsatt personlig prestation, var även det datamaterialet 

snedfördelat där majoriteten, det vill säga 70 procent, besvarar frågan att de varje vecka 

känner att de bidrar effektivt. Även i detta fall kan möjligen det sociala stödet vara orsaken till 

att majoriteten i studien inte känner en minskad effektivitet. Maslach et al (2001:403) 

förklarar att en nedsatt effektivitet främst uppstår när resurser saknas, såsom socialt stöd. 

Utifrån resultatet angående den psykosociala arbetsmiljön och det sociala stöder så bedömde 

deltagarna sig ha relativt högt socialt stöd, vilket kan förklara varför de generellt bedömer sig 

effektiva i arbetet, samt inte betvivlar värdet av sitt arbete.   

 

Tabell 5. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för utmattning, depersonalisering och 

nedsatt personlig prestation mot utvalda bakgrundsvariabler. Intervallen av poäng för 

dimensionerna utmattning och depersonalisering var 5 till 35, medan intervallen för nedsatt 

personlig prestation var 6 till 42. En del bakgrundsfrågor har ett internt bortfall, det vill säga 

att alla deltagare inte har besvarat dem.  

 

 Utmattning 

    M          SD 

Depersonalisering 

     M            SD 

Nedsatt prestation 

  M             SD 

Samtliga deltagare (n=120) 18,38 7,08 13,35 6,31 13,70 5,14 

Kön 

Man (n=17) 

Kvinna (n=102) 

 

15,94 

18,78 

 

8,63 

6,79 

 

12,50 

13,55 

 

6,22 

6,34 

 

12,76 

13,86 

 

4,59 

5,26 

Ålder 

22–30 år (n=51) 

31–40 år (n=34) 

41–50 år (n=17) 

51–67 år (n=17) 

 

19,88 

17,74 

17,59 

15,53 

 

7,39 

6,20 

7,26 

7,05 

 

13,35 

14,13 

12,61 

12,50 

 

5,93 

7,07 

7,06 

5,49 

 

13,76 

13,68 

14,47 

12,53 

 

4,98 

4,95 

6,46 

4,87 

Anställningstid 

0–3 år (n=70) 

4–9 år (n=24) 

10–30 år (n=25) 

 

18,83 

18,79 

16,96 

 

7,14 

7,25 

6,90 

 

12,69 

14,93 

14,02 

 

6,07 

6,90 

6,22 

 

13,90 

13,21 

13,76 

 

4,88 

5,59 

5,63 

Vill jobba kvar om ett år 

Ja (n=78) 

Nej (n=42) 

 

15,41 

23,90 

 

5,44 

6,48 

 

10,92 

17,86 

 

4,52 

6,70 

 

12,38 

16,14 

 

4,59 

5,27 

4.2.1 Emotionell utmattning 

Emotionell utmattning beskrivs av Maslach (1985:12) som känslan av att känna sig slutkörd 

och att möjlighet till återhämtning inte finns. Denna dimension anses vara den mest centrala 

inom fenomenet utbränning. Socialsekreterarna i denna studie skattar sig genomsnittligt 
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måttligt utmattade, eftersom medelvärdet var 18,38 poäng på en skala mellan 5 och 35 poäng. 

Standardavvikelsen avseende utmattning var 7,08, vilket förklarar den genomsnittliga 

avvikelsen från medelvärdet inom stickprovet. Variationsbredden mellan vad deltagarna 

skattade sig var stor, eftersom det fanns deltagare som skattade sig lågt för tendenser för 

utmattning och även deltagare som angav sig alltid ha tendenser för utmattning. 

Standardavvikelsen och variationsbredden antyder med andra ord att deltagarna skattat sig 

relativt olika på denna dimension. Det kan helt enkelt bero på att vissa deltagare känner sig 

mer utmattade än andra. Maslach et al (2001:403) beskriver att emotionell utmattning uppstår 

delvis på grund av hög arbetsbelastning. I denna studie ansåg deltagarna att det generellt var 

höga arbetskrav, samt hög till mycket hög arbetsbelastning på deras avdelning. För att koppla 

till detta till emotionell utmattning, som var genomsnittligt måttligt, kan det ha sin förklaring i 

att deltagarna har olika resurser för att hantera kraven och arbetsbelastningen. En individ kan 

exempelvis ha höga krav men resurser i form av att de har möjlighet att göra något åt sin 

situation, det vill säga kontroll, eller att de har ett gott socialt stöd. Detta kan i sin tur leda till 

en lägre grad av emotionell utmattning, eftersom de upplever sig kunna kontrollera 

situationen eller får stöd från omgivningen vid behov. Sedan finns det troligtvis individer som 

även de har höga krav, men saknar möjligheten att göra något åt situationen eller har lågt 

socialt stöd. Utifrån detta är det logiskt att en majoritet av deltagarna i studien har höga 

arbetskrav och arbetsbelastning, men att graden av utmattning var måttlig och mer varierad.      

 

Männen i studien skattade sig aningens mindre än kvinnorna avseende emotionell utmattning. 

Detta resultat stämmer överens med Hallsten et al (2002:25) som i sin studie fann att svenska 

kvinnor skattar sig generellt högre på skalan än männen. Denna studies resultat kan möjligen 

grunda sig i att kvinnorna skattade sig ha högre krav än männen, vilket naturligt kan leda till 

risk för utmattning. Dock var storleken mellan grupperna män och kvinnor ojämnt fördelade 

vilket även det kan bidra till resultatet. Avseende ålder och utmattning så visar resultatet att 

graden av emotionell utmattning är lägre hos de äldre deltagarna. Även detta resultat stämmer 

överens med Hallsten et al (2002:26) som fann i sin studie att utbränning sjönk med åldern, 

samt att individer över 50 år hade lägre grad av emotionell utmattning jämfört med övriga 

åldrar. Resultatet visar även att utmattningen är lägre hos de som haft längre anställningstid. 

Desto längre som deltagaren har arbetat inom yrket samt ju äldre de är, kan möjligen leda till 

minskad risk för tendenser av utmattning. Detta kan troligen bero på att erfarenhet är viktigt 

för att hantera krav och stress som kan uppstå i olika situationer.  

4.2.2 Depersonalisering  

Dimensionen depersonalisering är när medarbetaren blir avståndstagande i relationer, 

exempelvis gentemot klienten, genom att de får en cynisk inställning till andra människor 

(Maslach, 1985:13f). Deltagarna i denna studie skattade sig genomsnittligt lågt 

depersonaliserade. Detta eftersom medelvärdet var 13,35 poäng på en skala mellan 5 och 35 

poäng. Även variationsbredden och standardavvikelsen avseende depersonalisering var 

relativt hög vilket antyder om att deltagarna skattade sig relativt olika på frågorna om 

depersonalisering. Anledningen till varför deltagarna i genomsnitt skattade sig mindre 
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depersonaliserade än utmattade kan vara på grund av att denna dimension, enligt Maslach 

(1985:13), sker till följd av utmattning. Med detta menas att depersonaliseringen fungerar som 

ett sätt att hantera utmattningen. Det kan möjligen vara så att deltagarna i denna studie som 

känner sig utmattade inte har nått den “gräns” som leder till att de börjar avskärma sig från 

andra människor. Dimensionen depersonalisering beskrivs även av Maslach et al (2001:403) 

som något som sker till följd av hög arbetsbelastning. Som nämnt tidigare så upplevde 

deltagarna generellt sig ha hög grad av socialt stöd, och utifrån detta samt att 

depersonalisering oftast sker till följd av utmattning så är det rimligt att deltagarna skattar sig 

generellt låg avseende depersonalisering. Avseende kön och ålder så visar resultatet att män 

skattar sig som aningens mindre depersonaliserade än kvinnorna, och att de yngre deltagarna 

skattar sig som depersonaliserade i högre grad, om än liten skillnad mellan grupperna. Även 

detta resultat stämmer överens med Hallsten et al (2002:25f) resultat, där kvinnorna skattade 

sig högre i graden av utbränning, och att det minskade med åldern. Deltagarna skattade sig 

generellt högre avseende depersonalisering efter att de arbetat i minst 3 års tid. Eftersom yrket 

som socialsekreterare kan vara väldigt emotionellt krävande, till följd av att möta barn och 

vuxna som lider, kan ett avståndstagande gentemot klienterna vara ett sätt att hantera detta på.  

4.2.3 Nedsatt personlig prestation 

Den tredje dimensionen av fenomenet utbränning är nedsatt personlig prestation. Med detta 

menas en känsla av ineffektivitet och till slut otillräcklighet (Maslach, 2001:403). 

Medelvärdet för deltagarna i denna studie var 13,70 på en skala mellan 6 och 42 poäng. Detta 

innebär att socialsekreterarna skattade sig genomsnittligt lågt på frågorna gällande nedsatt 

personlig prestation. Variationen mellan vad de olika deltagarna skattade sig avseende nedsatt 

personlig prestation var något lägre än tidigare dimensioner av utbränning. Av de tre 

dimensionerna av utbränning är det dimensionen för ineffektivitet som deltagarna skattar sig 

lägst på. Detta kan möjligen bero på, även i detta fall, att denna dimension är något som sker 

till följd av de övriga två dimensionerna. Maslach et al (2001:403) beskriver att en 

ineffektivitet uppstår efter att antingen utmattning eller depersonalisering skett, och med det i 

åtanke bör därför denna dimension logiskt vara lägre än en eller båda tidigare dimensioner. 

Maslach et al (2001:403) förklarar även att nedsatt personlig prestation sker vid avsaknad av 

resurser såsom socialt stöd. I denna studie skattade socialsekreterarna att de hade ett högt 

socialt stöd, vilket även det kan förklara varför de upplevde sig vara effektiva i arbetet. 

Gällande nedsatt personlig prestation och könstillhörighet så skattade sig männen som mer 

effektiva än kvinnorna, trots att skillnaden inte var speciellt stor. Åldersmässigt visar 

resultatet att äldre deltagare upplever att känslan av ineffektivitet är lägre än för yngre. 

Känslan av ineffektivitet är även lägre bland de som arbetat längre inom yrket, dock så är 

skillnaden knappt märkbar.  

4.2.4 Utbränning 

Vid frågan på om respondenten ville arbeta kvar under rådande förhållanden på sin nuvarande 

arbetsplats om ett år, svarade 42 deltagare “nej” och resterande svara “ja”. Medelvärdet för 
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utbränning av de som svarat att de inte skulle vilja arbeta kvar var 57,91, medan de som 

svarade att de ville arbeta kvar hade ett medelvärde för utbränning på 38,71. Det är med andra 

ord en relativt stor skillnad i hur deltagarna skattade sig beroende på om de skulle vilja arbeta 

kvar på samma arbetsplats inom ett år, eller inte. Möjligen kan denna känsla av utbränning 

vara en av orsakerna till att deltagarna känner att deras arbetssituation i nuläget inte är hållbar. 

Troligen så är den upplevda graden av kontroll och socialt stöd avgörande för graden av 

utbränning, eftersom tidigare studier bekräftat att kontroll och socialt stöd är betydande för 

stress (Maslach et al, 2001:407; Aronsson et al, 2012:168). Studiens resultat visar även att 

deltagarna som befinner sig i arbetsläge av ett spänt arbete hade ett genomsnittligt värde på 

51,48 på utbränningsskalan, medan de i ett aktivt arbete hade ett genomsnittligt värde på 

42,43. Detta på en skala mellan 16 och 112, vilket innebär att båda grupperna skattade sig 

relativt lågt, men att det ändå var en skillnad mellan dessa två grupper. Detta resultat antyder 

om vikten av kontroll vid ett arbete med höga krav för att förebygga riskerna för utbränning, i 

enlighet med Karasek och Theorell (1990:31f) tidigare studier som menar att risken för 

utmattning är större bland spända arbeten.  

 

Av de 120 socialsekreterarna som deltog i studien hade 15 av dessa varit sjukskrivna för 

utmattningssyndrom eller utbrändhet under de senaste 12 månaderna. De som hade varit 

sjukskrivna skattade sig i genomsnitt högre på utbränningsskalan med ett medelvärde på 

57,20, medan de som inte varit sjukskrivna skattade sig lägre med medelvärde på 43,75. 

Socialstyrelsen (2003b:30) påpekar att symptomen för utbränning kan finnas i ett flertal år 

innan individen kontaktar läkare, och även efter sjukskrivningsperioden kan symptomen 

finnas kvar. De som har varit sjukskrivna det senaste året kan med andra ord fortfarande 

uppvisa symptom för utbränning.  

4.3 Sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och utbränning 

En sambandsanalys kan inte fastställa vilken variabel som påverkar den andra, det vill säga 

vilken som är den oberoende variabeln och beroende variabeln. En sambandsanalys kan 

fastställa att variablerna har en betydelse för varandra. Därför kan vi inte utifrån denna studie 

konstatera, men vi kan anta att det är faktorerna i den psykosociala arbetsmiljön som påverkar 

graden av utbränningen. Då det logiskt borde vara arbetsmiljön som påverkar medarbetarnas 

hälsa och välmående. Det finns även stöd i tidigare studier att det är den psykosociala 

arbetsmiljön som har inverkan på utbränning, och inte tvärtom, och utifrån detta kommer vi 

att analysera resultatet av sambanden utifrån detta antagande (Maslach et al, 2001:407; 

Escribà-Agüir et al, 2006:127; Magnusson Hanson et al 2008:737; Lourel et al, 2008:498).  
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Tabell 6. Sambandsanalys avseende krav, kontroll och socialt stöd i arbetet mot utmattning, 

depersonalisering, nedsatt personlig prestation och utbränning.  

 

Mätinstrument Krav Kontroll Socialt stöd 

Utmattning ,425** -,248** -,334** 

Depersonalisering ,147 -,351** -,466** 

Nedsatt personlig prestation -,009 -,170 -,389** 

Utbränning ,273** -,321** -,511** 

** Signifikansnivå p <0,01 

4.3.1 Krav och utbränning 

Inledningsvis visar tabell 6 att det fanns ett relativt starkt, positivt samband mellan emotionell 

utmattning och krav, men inte mellan krav och övriga dimensioner av utbränning. Att det 

fanns ett samband mellan emotionell utmattning och stämmer överens med tidigare studier 

som även de fann ett samband mellan variablerna (Maslach et al, 2001:407; Lourel et al, 

2008:498; Magnusson Hanson et al, 2008:737; Escribà-Agüir et al, 2006:127). Att sambandet 

mellan krav och emotionell utmattning var positivt betyder att när arbetskraven ökar så ökar 

även den emotionella utmattningen. Att det fanns samband mellan krav och emotionell 

utmattning, men inte depersonalisering och nedsatt personlig prestation kan vara på grund av 

att emotionell utmattning ses som kärnan, och första steget på väg in i utbränning, och även 

den dimension som blir mest påverkad av den psykosociala arbetsmiljön (Greenglass, Burke 

& Konarski, 1998:1089). Att det finns ett samband mellan krav och utmattning kan troligtvis 

bero på att när kraven ökar och personen inte uppnår det som förväntas, kan det leda till en 

känsla av stress och därmed risk för emotionell utmattning. 

4.3.2 Kontroll i arbetet och utbränning 

Avseende kontroll i arbetet och de tre dimensionerna av utbränning, så fann studien 

medelstarka, negativa samband mellan kontroll och emotionell utmattning samt kontroll och 

depersonalisering. Detta innebär att när kontrollen ökar så minskar graden av emotionell 

utmattningen och depersonaliseringen, Eklöf (2017:75) förklarar att om kontrollmöjligheterna 

är relativt stora så ökar möjligheten till en god psykisk hälsa samt så minskar risken för 

utbrändhet. Eklöf (2017:81) beskriver även att delaktighet, som är en del av kontroll i arbetet, 

har visat sig minska stress. Detta kan förklara det negativa sambandet mellan kontroll och 

utmattning, eftersom utmattning och utbrändhet är en följd av långvarig stress. Denna studie 

visar med andra ord att kontroll i arbetet och utmattning har betydelse för varandra, vilket 

tidigare studier även har visat (Escribà-Agüir et al, 2006:127; Magnusson Hanson 2008:737; 
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Lourel et al, 2008:498). Däremot fann denna studie inget samband mellan kontroll och nedsatt 

personlig prestation. Detta kan ha sin förklaring i att ens effektivitet eller prestation snarare 

blir påverkad av exempelvis ens sociala relationer än möjligheten till kontroll i arbetet. En 

nedsatt personlig prestation menar Maslach et al (2001:403) vanligtvis sker när medarbetaren 

saknar resurser, som exempelvis socialt stöd. Om det uppstår problem i arbetet och 

medarbetaren inte upplever sig ha ett stöd från kollegor eller chefer för att lösa det, kan detta 

möjligen leda till en minskad tro på sin egen kompetens och på sikt en minskad effektivitet.  

4.3.3 Socialt stöd och utbränning 

Studien fann medelstarka till starka, negativa samband mellan socialt stöd och samtliga 

dimensioner av utbränning. Detta menar att när det sociala stödet ökar så minskar graden på 

samtliga dimensioner i utbränning. Att socialt stöd har betydelse för utbränning stämmer 

överens med tidigare studiers resultat (Maslach et al, 2001:407; Magnusson Hanson et al 

2008:737). Maslach et al (2001:407) förklarar att socialt stöd fungerar förebyggande mot 

utbränning. Det starkaste sambandet till dimensionerna av utbränning var mellan socialt stöd 

och depersonalisering. Detta betyder att det sociala stödet och depersonaliseringen har en 

relativt stor betydelse för varandra. Om det sociala stödet från exempelvis kollegor och chef 

skulle minska, så är det möjligt att detta skulle påverka individens inställning till andra 

människor negativt. Resultatet i studien visade även att det fanns medelstarka, negativa 

samband mellan socialt stöd och emotionell utmattning samt nedsatt personlig förmåga. Eklöf 

(2017:86) förklarar att det finns ett samband mellan fungerande socialt stöd och stressnivån. 

Om det sociala stödet minskar stress, så bör det rimligen även minska känslan av utmattning. 

Vidare så är det rimligt att ens personliga prestation påverkas av det sociala stödet, eftersom 

Eklöf (2017:85f) beskriver att det finns stöd för ett samband mellan socialt stöd och 

motivation och arbetsprestationen. Halbesleben (2006:1138) fann i sin metaanalys att 

arbetsrelaterat socialt stöd är betydande för emotionell utmattning, medan socialt stöd utanför 

arbetet är mer betydande för depersonalisering och nedsatt personlig prestation. Resultatet i 

denna studie mäter enbart arbetsrelaterat socialt stöd och fann att sambandet var starkast 

mellan depersonalisering, och därefter nedsatt personlig prestation och emotionell utmattning. 

Möjligen kan det arbetsrelaterade sociala stödet vara viktigare i vissa yrken, såsom 

exempelvis sociala yrken. Människor som arbetar i yrken som inte innehåller lika mycket 

social kontakt förlitar sig möjligen mer på stöd utanför arbetet snarare än i arbetet. Eftersom 

sociala yrken grundar sig i relationer, som kan bli relativt komplexa, kan det möjligen kräva 

mer professionellt stöd från kollegor eller människor som har erfarenhet av att arbeta med och 

hantera människor. Att bara tala med personer som har varit i en liknande situation kan ge ett 

emotionellt stöd som en utomstående person, som inte varit i liknande situation, inte kan ge.  

 

Avslutningsvis redovisas resultatet för utbränning som helhet och dess samband med den 

psykosociala arbetsmiljön i tabell 6. Sambandet mellan utbränning och socialt stöd är starkt, 

medan sambanden mellan utbränning och depersonalisering samt nedsatt personlig prestation 

är medelstarkt. Att de två sistnämnda dimensioner har ett svagare samband till utbränning kan 

ha sin förklaring i att dessa samband var främst till specifika dimensioner, till skillnad från 
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socialt stöd där det fanns samband mellan samtliga dimensioner av utbränning. Sambandet 

mellan krav och utbränning var positivt, det vill säga desto högre krav socialsekreteraren har 

desto högre risk för utbränning. Sambandet mellan kontroll samt socialt stöd och utbränning 

var starkt och negativ i sin riktning. Detta resultat stämmer överens om tidigare studier om 

kontroll, socialt stöd och stress, som är den det första steget till utbränning. Studierna betonar 

vikten av resurser i arbetet, i form av kontroll och socialt stöd, för att förebygga stress hos 

medarbetare (Maslach et al, 2001:407; Aronsson et al, 2012:168).  
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5 Sammanfattande diskussion 

 
Nedan redogörs de slutsatser som framkommit i studien. Diskussionsavsnittet presenteras 

utifrån frågeställningarna och förslag till vidare forskning nämns. Avslutningsvis diskuteras 

lärdomar och tankar om uppsatsens process.  

 

5.1 Slutsatser 

Studiens syfte var att studera relationen mellan psykosocial arbetsmiljö och utbränning samt 

att undersöka hur socialsekreterare bedömer sig hamna inom dessa två områden. Vi anser ha 

uppfyllt syftet genom resultatet som visar hur socialsekreterarna bedömer sin psykosociala 

arbetsmiljö och utbränning utifrån två teoretiska modeller. Vidare har vi studerat sambandet 

mellan dessa och sett att den psykosociala arbetsmiljön har betydelse för upplevd grad av 

utbränning. Vi kan dra slutsatsen utifrån frågeställningarna att socialsekreterarna i studien har 

en relativt god psykosocial arbetsmiljö utifrån krav, kontroll och socialt stöd, men resultatet 

visar dock att det kan finnas andra faktorer i arbetet som kan ha betydelse för trivseln. 

Socialsekreterarna bedömer att de till viss del har tecken på utbränning. Vidare har arbetskrav, 

kontroll och socialt stöd betydelse för utbränning, men framförallt är det sociala stödet viktigt 

för att motverka utbränning. 

5.2 Diskussion 

Den första frågeställningen var ”Hur bedömer socialsekreterare i Värmlands kommuner sin 

psykosociala arbetsmiljö utifrån krav, kontroll och socialt stöd?”. Deltagarna i studien anser 

sig ha höga arbetskrav, medelmåttig kontroll och högt socialt stöd. Dessa dimensioner i den 

psykosociala arbetsmiljön tyder på en hög belastning men goda resurser för att hantera dem 

utifrån Karaseks krav- och kontrollmodell. Det finns också ett högt socialt stöd som hjälper 

socialsekreterarna att klara av de höga kraven som ställs på dem. I och med att det är ett 

påfrestande och emotionellt utsatt yrke så finns troligtvis en medvetenhet hos arbetsgivaren 

om ett ökat behov av stöd i form av handledning och samtal. Det skulle kunna vara en 

anledning till resultatet i kategorin socialt stöd. Majoriteten av deltagarna hamnar i det aktiva 

arbetsläget och nästintill alla övriga placeras i det spända arbetsläget. Det förstärker bilden av 

att det är höga krav inom socialtjänsten dock oftast en möjlighet att påverka och ha kontroll 

över sin arbetssituation. När vi placerade deltagarna i fyrfältaren delade vi av skalorna krav 

och kontroll på mitten, vilket resulterar i att en person med poäng strax över brytpunkterna 

hamnade i samma ruta som en nära maxpoängen. Figur 2 (s. 28) illustrerar detta och vi 

betonar att individens subjektiva bedömning också påverkar var de hamnar i modellen. Det 

som för en person upplevs som höga krav kan upplevas som fullt hanterbart av en annan. 

Dock uppger 42 av deltagarna att det vill säga upp sig inom ett år om förhållandena är 
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desamma som i nuläget, vilket är en hög siffra med tanke på det goda resultatet för den 

psykosociala arbetsmiljön. Detta tyder på att det finns faktorer, som denna studie inte berört, 

som gör att dessa deltagare inte trivs på arbetet även om den psykosociala arbetsmiljön 

bedöms vara ganska bra. Till exempel skulle ledarskap, lön eller kollegor vara sådana faktorer 

som kan vara intressant att undersöka i vidare studier.  

 

Den andra frågeställningen var ”Hur bedömer socialsekreterare i Värmlands kommuner 

graden av utbränning utifrån utmattning, depersonalisering och nedsatt personlig prestation?”. 

Avseende utbränning ansåg sig socialsekreterarna vara måttligt emotionellt utmattade och ha 

en låg grad av depersonalisering och nedsatt personlig prestation. Eftersom utmattning ses 

som grunden till utbränning, och övriga dimensioner snarare som konsekvenser av 

utmattningen, så är det rimligt att utmattningen är högre än övriga dimensioner. Dimensionen 

nedsatt personlig prestation har kritiserats då prestationen inte ansetts vara kopplad till övriga 

dimensioner och utvecklas oberoende av dem (Lee & Ashforth, 1996:123). Detta anser vi är 

en logisk kritik mot dimensionen eftersom andra faktorer bortsett från emotionell utmattning 

kan tänkas påverka ens prestation, som till exempel motivation. Oavsett om denna dimension 

ingår i resultatet eller inte blir det i princip detsamma, vilket leder oss till slutsatsen att 

deltagarna till viss del visar tecken på utbränning. Dock kan det inte konstateras om tecknen 

på utbränning är arbetsrelaterad. Långvarig stress, som till slut kan leda till utbränning, kan 

orsakas av saker utanför arbetet. Även om arbetet har en god arbetsmiljö och personen trivs 

bra så kan det finnas pågående problem i dennes privatliv som orsakar stress och exempelvis 

emotionell utmattning. Med andra ord kan vi inte utesluta att tecknen på utbränning är 

kopplade till privatlivet snarare än arbetet.  

 

Utifrån den tredje frågeställningen som ser på hur relationen mellan krav, kontroll och socialt 

stöd samt dimensionerna i utbränning ser ut kan vi se att samtliga har betydelse för 

utbränning, men den viktigaste faktorn är socialt stöd. Där finns ett starkt samband som visar 

att när det sociala stödet ökar så minskar graden av utbränning i alla tre dimensioner. Detta 

betonat vikten av ett socialt stöd vid förebyggandet av utbränning och stress. Kontroll anses 

också vara en viktig resurs utifrån denna studies resultat där möjligheten att påverka och ha 

beslutsutrymme minskar graden av utmattning och depersonalisering. Av detta kan vi dra 

slutsatserna att den psykosociala arbetsmiljön, och framförallt socialt stöd, har betydelse för 

individens upplevelse av utbränning och möjligheten att hantera det. Med tanke på att socialt 

stöd och utbränning har betydelse för varandra så är det intressant att vid framtida studier 

undersöka vilken typ av socialt stöd som är av största betydelse. Exempelvis om emotionellt 

stöd är viktigare än instrumentellt stöd så kan det ge vidare kunskap om vilken typ av resurser 

arbetsgivare bör fokusera på att ge medarbetarna för att förebygga stress.  

 

Slutligen vill vi delge tankar och lärdomar kring uppsatsarbetet och vad som hade kunnat 

göras bättre. Till att börja med tror vi att intervjuer hade kunnat vara ett bra verktyg i 

inledningen av uppsatsarbetet. Detta för att få en bättre insikt i socialsekreterarnas 

arbetssituation som kunde kompletterat studien innan enkäten skickades ut. Intervjuer hade 
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varit en bra hjälp i arbetet med att hitta vad de tycker är jobbigt i arbetsmiljön och varför. 

Respondenternas svar hade kunnat vägleda oss i konstruktion av enkät och styrt vilka faktorer 

och begrepp som var relevanta att fråga om. Vidare hade ett annorlunda mätinstrument för 

utbränning kunnat användas. Detta eftersom det ibland saknas tydliga definitioner på vad 

utbränning innefattar och på vilket sätt dimensionerna skall tolkas. Eftersom det idag är 

utmattningssyndrom som människor sjukskrivs för, och inte utbrändhet, så kunde det ha varit 

mer relevant att använda sig av ett mätinstrument som mäter utmattningssyndrom snarare än 

tecken på utbränning. Det finns alltid saker som man kan förbättra men uppsatsarbetet har gett 

oss flera lärdomar och en större förståelse för socialsekreterarnas arbetssituation och vikten av 

en god psykosocial arbetsmiljö, framförallt betydelsen av det sociala stödet. Vi hoppas att vår 

studie kan vara intressant även om generaliserbarheten av slutsatserna är svår att avgöra. Dels 

på grund av att vi inte vet populationens storlek i förhållande till urvalet. Dock är den till viss 

del möjlig med tanke på att socialsekreterarnas upplevelse av sin arbetssituation inte bör skilja 

sig allt för mycket mellan kommunerna. Det finns även tidigare studier av socialsekreterares 

arbetsmiljö som stödjer vårt resultat om deras situation och konsekvenser av långvarig stress. 

Studiens slutsatser kan därmed vara till hjälp för att se vad som är viktigt i arbetet att förbättra 

och utveckla den psykosociala arbetsmiljön för socialsekreterare.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Enkätundersökning om socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö  

 

Hej! 

 

Vi heter Johanna Nilsson och Johanna Nilsson och läser sista terminen på Personal- och 

arbetslivsprogrammet på Karlstad Universitet. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete 

inom Arbetsvetenskap och har valt att inrikta oss mot arbetsmiljö. Syftet med undersökningen 

är att ta reda på hur socialsekreterare upplever sin arbetsmiljö samt välmående i arbetslivet. 

Eftersom du är socialsekreterare i en kommun i Värmland så har du möjlighet att delta i 

studien.   

  

Enkäten tar cirka 10 minuter att svara på. De består av totalt 9 stycken bakgrundsfrågor samt 

37 frågor som du ska ta ställning till. Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som 

helst under tidens gång avbryta ditt deltagande. Eftersom enkäten besvaras elektroniskt och 

inte innehåller frågor som gör dig identifierbar så är du anonym. Resultatet av 

undersökningen redovisas med hjälp av statistik där ingen enskild persons svar kan utläsas. 

Efter att studien har redovisats kommer data från undersökningen att raderas. 

 

Har du frågor gällande undersökningen, kontakta oss på mailadresserna nedan. Det kommer 

naturligtvis finnas möjlighet att ta del av uppsatsen när den är klar.  

 

 

Vi tackar på förhand för din medverkan då den är betydelsefull för oss! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Johanna Nilsson   

Mailadress                                                                          

 

Johanna Nilsson 

Mailadress 

  

 

Handledare: 

Lars Ivarsson 

Mailadress 
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Bilaga 2 Enkäten 

 

1. Ger du ditt samtycke till att dina svar används för studiens syfte?  

Ja  

Nej 

 

2. Kön  

Man  

Kvinna  

Annat  

 

3. Ålder 

 

4. Arbetar du för närvarande som socialsekreterare?  

Ja  

Nej  

Om annat, specificera  

 

5. Anställningstid (antal år) som socialsekreterare 

 

 6. Huvudsakligt område inom socialtjänsten  

Integration  

Missbruk- och beroendeproblematik  

Barn och familj  

Vuxen  

Ekonomiskt bistånd 

LSS  

Om annat, specificera 

 

7. Anställningsform  

Visstidsanställning  

Tillsvidareanställning  

Om annat, specificera  

 

8. Sysselsättningsgrad  

Heltid  

Deltid (mer än 50 %) 

Deltid (mindre än 50 %)  
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9. Civilstånd  

Singel  

Gift/Sambo  

Särbo  

 

10. Har du barn som bor hemma?  

Ja  

Nej 

 

Nedan finns 16 påståenden om hur du upplever den psykosociala arbetsmiljön på din 

arbetsplats. För varje påstående markerar du till vilken grad du håller med om det genom att 

välja ett alternativ från skalan som bäst stämmer överens med vad du tycker. Läs igenom dem 

ordentligt och var så öppen och ärlig som möjligt i dina svar. 

 

Svarsalternativ: 

1. Aldrig 2. Mycket sällan 3. Ganska sällan 4. Ibland 5. Ganska ofta 6. Mycket ofta 7. Alltid 

Frågor: 

Har du mycket att göra på ditt arbete?  

Kräver ditt arbete maximal uppmärksamhet?  

Måste du arbeta övertid?  

Kräver ditt arbete komplicerade beslut?  

Utför du arbetsuppgifter som du skulle behöva mer utbildning för?  

Kan du påverka mängden arbete du får?  

Kan du själv bestämma din arbetstakt?  

Kan du själv bestämma när du skall ta rast? 

Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete?   

Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras? 

Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete?   

Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från dina arbetskamrater?  

Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef?  

Om du behöver, är dina arbetskamrater då villiga att lyssna på problem som rör ditt arbete?  

Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från din närmaste chef?  

Innebär din arbetsgrupp en källa till glädje och gemenskap? 

 

Nedan finns 17 påståenden om hur du förhåller dig till ditt arbete samt om ditt välmående. För 

varje påstående markerar du det alternativ som bäst stämmer in med vad du tycker. Läs 

igenom dem ordentligt och var så öppen och ärlig som möjligt i dina svar. 

 

Svarsalternativ:  

1. Aldrig 2. Några gånger per år eller mindre 3. Någon gång per månad 4. Några gånger per 

månad 5. Någon gång per vecka 6. Några gånger per vecka 7. Varje dag 
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Påståenden: 

Jag känner mig känslomässigt tömd av mitt arbete  

Jag känner mig helt slut när arbetsdagen är över  

Jag känner mig trött när jag går upp på morgonen för att möta en ny arbetsdag  

Att arbeta under en hel dag är verkligen påfrestande för mig  

Jag kan effektivt lösa de problem som uppstår i mitt arbete  

Jag känner mig utbränd av mitt arbete  

Jag känner att jag bidrar effektivt till organisationens verksamhet  

Jag har blivit mindre intresserad av mitt arbete sedan jag började detta jobb  

Jag känner mig stressad i mitt arbete 

Jag har blivit mindre engagerad av mitt arbete  

Enligt min egen åsikt gör jag ett bra jobb  

Jag känner mig upprymd när jag åstadkommer något i arbetet  

Jag har utfört många värdefulla saker i det här jobbet  

Jag vill bara sköta mitt arbete och inte bli störd av annat  

Jag har blivit mer tveksam om värdet av mitt arbete  

Jag betvivlar att mitt arbete betyder något  

Jag är säker på att jag är effektiv och får saker och ting gjorda på jobbet 

 

15. Hur skulle du bedöma arbetsbelastningen för socialsekreterarna på din avdelning?  

Väldigt låg  

Låg  

Varken låg eller hög  

Hög  

Väldigt hög  

 

16. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna varit sjukskriven på grund av 

utmattning/utbrändhet?  

Ja  

Nej 

 

17. Stämningen på min arbetsplats är god  

Instämmer inte alls  

Instämmer inte  

Instämmer delvis  

Instämmer  

Instämmer helt  

 

18. Under rådande förhållanden, skulle du fortfarande vilja arbeta på din nuvarande 

arbetsplats om ett år?  

Ja  

Nej  
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19. Om du har svarat nej på ovanstående fråga, vilka av följande faktorer spelar in i att 

du inte skulle vilja arbeta kvar på din nuvarande arbetsplats om ett år? Du kan ange 

flera orsaker.  

Kollegor  

Chefer  

Klienter  

Fysisk arbetsmiljö  

Psykisk arbetsmiljö  

Arbetsuppgifter  

Arbetsbelastning  

Personliga skäl  

Om annat, specificera 

 

20. Övriga synpunkter: Finns det något annat du vill tillägga? 

 


