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Sammanfattning 

Effekten av yrkeserfarenhet. En kvantitativ utforskning om hur längden yrkeserfarenhet 

kan påverka socialsekreterare och deras arbete.  

Av Eriksson, Elisabeth och Udd, Samuel. 

Denna studie undersöker om socialsekreterares yrkeserfarenhet påverkar hur de uppfattar och 

hanterar sitt handlingsutrymme, liksom deras självförtroende och engagemang i arbetet. 

Effekten av yrkeserfarenhet är i stor utsträckning outforskad inom ramen för socialtjänsten och 

därför syftar studien till en utgångspunkt för framtida forskning avseende hur yrkeserfarenhet 

kan granskas närmare. Genom en webbenkät har 626 socialsekreterare och 54 

biståndshandläggare från 40 svenska kommuner beskrivit sin yrkeserfarenhet och svarat på 

frågor om handlingsutrymme, självförtroende och engagemang i arbetet. Först utforskades 

signifikanta samband mellan 20 beroende variabler och socialsekreterares längd av 

yrkeserfarenhet. Signifikanta samband undersöktes närmare i en binär logistisk 

regressionsanalys, som även prövade livserfarenhet som en alternativ förklaring istället för 

yrkeserfarenhet. Resultatet jämfördes därefter med biståndshandläggare för att undersöka om 

sambanden kan finnas inom andra myndighetsutövande yrken. Slutligen undersöktes typ av 

arbetserfarenhet som en medierande effekt till längd yrkeserfarenhet i en ny analys. Resultaten 

visar att yrkeserfarenhet främst har ett förhållande till socialsekreterarnas självförtroende, och 

att detta är särskilt tydligt för dem med erfarenhet från barn och unga eller familjerätt. Studien 

argumenterar för att socialsekreterare behöver tillgodoses ett adekvat stöd och handledning 

oavsett nivå av yrkeserfarenhet och självförtroende. Det framkommer även indikationer på att 

sambandet mellan yrkeserfarenhet och självförtroende är signifikant för biståndshandläggare. 

Fyra variabler som initialt visat signifikanta förhållanden till yrkeserfarenhet kunde i den 

fördjupade analysen till större del förklaras av livserfarenhet eller verkade varken förklaras av 

livserfarenhet eller yrkeserfarenhet. Detta illustrerar problematiken att åtskilja kvantitativa mått 

av livserfarenhet och yrkeserfarenhet som förklarande effekter i forskning.  

Nyckelord: yrkeserfarenhet, självförmåga, engagemang, socialsekreterare, handlingsutrymme 

  



 

 

Abstract 

The effect of work experience. A quantitative study about how length of work experience 

can impact social service workers and their work. 

By Eriksson, Elisabeth and Udd, Samuel. 

This study explores if social service workers work experience affect their discretion, self-

confidence and work engagement. Since the effect of work experience is largely unexplored in 

the context of the social services, this study means to generate a starting point for future 

research. Through an online survey, 626 social service workers and 54 care administrators from 

40 Swedish communes specified their work experience and answered questions about 

discretion, self-confidence and work engagement. First, 20 dependent variables were tested for 

significance to social service workers length of work experience. Correlations were closer 

examined in a binary logistic regression analysis, which also tested life experience as an 

alternative explanation. To examine if these correlations could exist within similar professions, 

significance was tested using care administrators. Finally, type of work experience was 

examined as a mediator to length of work experience. Results showed that work experience 

primarily had a significant relationship with the social service workers self-confidence, which 

was especially evident for workers with experience from child welfare or family law. The study 

proposes that social service workers need to be supplied support and coaching regardless of 

their work experience and self-confidence. Results also indicate that work experience correlates 

to self-confidence for care administrators. Four variables that initially showed a relationship to 

work experience could instead be explained by life experience, or could not be explained by 

neither work– or life experience. This illustrates the difficulty to separate measures of work- 

and life experience as predictive effects. 
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1. Inledning  

God kvalitet inom socialtjänsten innebär bland annat att verksamheten präglas av kontinuitet 

och rättssäkerhet vid myndighetsutövning (Socialstyrelsen 2007). Kanske är detta orsaken till 

varför Myndigheten för vård- och omsorgsanalys på uppdrag av regeringen nyligen utfört en 

förstudie gällande omotiverade skillnader i socialtjänsten. Myndighetens förstudie är det 

första steget i att utforska om det finns skillnader i hur vissa klientgrupper blir bemötta av 

socialtjänsten eller insatser de får. Författarna förtydligar att dessa skillnader inte ska kunna 

förklaras av något annat än deras grupptillhörighet (Nilsson & Börjeson 2016). Skillnader av 

dessa typer har tidigare utforskats genom exempelvis genusperspektiv (Petersson 2006), 

juridiska perspektiv (Kjellbom 2009) och även genom socialsekreterarens personlighet såsom 

självförtroende och preferenser i författandet av utredningar (Regehr et al. 2010; Roets et al. 

2017). Uppdraget är ett tecken på att regeringen fattat intresse för att djupare analysera dessa 

tämligen outforskade frågor. 

Med denna studie utforskas detta aktuella forskningsområde genom begreppet 

yrkeserfarenhet. Forskning visar en korrelation mellan yrkeserfarenhet och individers 

arbetsprestation (Quiñones et al. 1995), och yrkeserfarenhet kan även tolkas vara en viktig 

kunskapskälla i socialarbetares praktiska arbete (Norlander 2006). Samtidigt kopplas 

erfarenhet till anställdas tendens att söka delaktighet i beslut inom organisationen (Li et al. 

2016) och många andra aspekter i relation till handlingsutrymmet (Ponnert 2007; Tham 

2007). Därmed kan det poneras att graden av yrkeserfarenhet har en effekt som indirekt 

innebär att omotiverade skillnader i myndighetsutövningen förekommer. Särskilt intressant är 

detta perspektiv eftersom socialtjänsten under en längre tid präglats av svårigheter att 

rekrytera både nyexaminerade och erfarna socionomer (Vision 2017), samtidigt som många 

socialsekreterare överväger att lämna socialtjänsten (Novus 2016). Rekryteringssvårigheterna 

har också varierat mellan olika geografiska områden (Sveriges Kommuner och Landsting 

[SKL] 2016), vilket kan tänkas innebära stora regionala olikheter i den genomsnittliga 

yrkeserfarenheten av befintlig personal. Kanske kan detta till viss del förklara varför det finns 

stora skillnader mellan kommuner gällande ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen 2017). 

Dellgran och Höjer (2005) kallar socialtjänsten ett ingångs- och exitområde där många 

nyexaminerade börjar som socialsekreterare men går vidare till arbeten med högre status, lön 

och större handlingsutrymme. 

Tidigare forskning har visat att yrkeserfarenhet är betydande och värt att utforska, men det 

finns bristfällig forskning kring vilken effekt en handläggares yrkeserfarenhet har inom 

svenska socialtjänsten. En ökad kunskap kan åskådliggöra denna påverkan både som underlag 

till framtida forskning, men också bidra med att ge praktiskt socialt arbete möjlighet att 

förhålla sig till denna påverkan. Denna kvantitativa studie avser därför att testa samband 

mellan aspekter som kan tänkas vara beroende av yrkeserfarenhet och som samtidigt kan 

påverka handläggare och deras arbete. Detta görs genom en webbenkät som lyfter frågor i 

anslutning till handlingsutrymme, självförtroende och engagemang. 
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2. Syfte och frågeställningar  

2.1 Syfte 

Studien syftar till att undersöka om yrkeserfarenheten hos handläggare i socialtjänsten har ett 

samband till hur de arbetar och upplever sitt handlingsutrymme, självförtroende och 

engagemang. 

2.1.1 Avgränsningar 

Handläggare inom socialtjänsten arbetar med olika klientgrupper och lagrum, vilket innebär 

att det finns stora skillnader i vilka förutsättningar de har och hur deras handlingsutrymme ser 

ut (Erlandsson 2014; Hjalmarson 2014; Norlander 2006). Huvudsakligen består dessa 

handläggare av socialsekreterare och biståndshandläggare. För att avgränsa populationen 

kommer främst socialsekreterare studeras, då dessa motsvarar en majoritet av socialtjänstens 

myndighetsutövare (Statistiska Centralbyrån [SCB] 2017). Till viss del kommer även 

biståndshandläggare ingå i analysen för att undersöka eventuella skillnader mellan dessa 

yrkeskategorier. 

2.2 Hypotes och frågeställningar 

För att uppnå studiens syfte testas följande hypotes: längden yrkeserfarenhet hos handläggare 

i socialtjänsten påverkar hur de arbetar samt deras upplevelser kring handlingsutrymme, 

självförtroende och engagemang.  

Hypotesen prövas genom fyra frågeställningar:  

1. Finns samband mellan socialsekreterares längd av yrkeserfarenhet och upplevelser 

kring handlingsutrymmet, deras självförtroende samt engagemang i arbetet? 

2. Kan de samband som framkommer förklaras av livserfarenhet istället för längd av 

yrkeserfarenhet? 

3. Är de samband som kan förklaras av socialsekreterarnas längd av yrkeserfarenhet även 

befintliga för biståndshandläggare? 

4. Finns samband mellan längd av yrkeserfarenhet och upplevelser kring 

handlingsutrymmet, deras självförtroende samt engagemang i arbetet som endast är 

signifikanta för socialsekreterare med en specifik typ av yrkeserfarenhet? 

2.3 Centrala begrepp 

2.3.1 Socialsekreterare  

Begreppet socialsekreterare har i denna studie en bred definition som omfattar kommunala 

tjänstemän inom socialtjänsten som arbetar med myndighetsutövning. Deras arbetsområde 

avser huvudsakligen barn och unga, ekonomiskt bistånd, missbruk, integration, 

ensamkommande barn och familjerätt. 

2.3.2 Biståndshandläggare 

I denna studie avser biståndshandläggare kommunalt anställda som handlägger ärenden 

avseende bistånd för huvudsakligen stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning. 
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2.3.3 Yrkeserfarenhet 

Respondenternas yrkeserfarenhet hanteras i denna studie genom två olika perspektiv. Främst 

diskuteras längden erfarenhet inom myndighetsutövande yrken. Som komplement till detta 

hanteras även typ av erfarenhet, vilket utgörs av vilka områden respondenterna huvudsakligen 

har erfarenhet av. 

2.3.4 Livserfarenhet 

I denna studie mäts livserfarenhet ur ett kvantitativt perspektiv och utgår därmed från 

respondenternas ålder. 

2.3.5 Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme syftar till myndighetsutövares möjlighet att agera inom organisationens 

ramar. Detta omfattar formella och informella aspekter som huvudsakligen begränsas av 

organisatoriska förhållanden och lagstiftning (Svensson et al. 2008). 

2.3.6 Självförtroende 

Självförtroende definieras av Nationalencyklopedin (2018) som ”stark tilltro till den egna 

förmågan”. I denna studie innefattar denna definition aspekter som en individs trygghet i den 

professionella rollen, tilltro till sina egna kunskaper och färdigheter samt oro för konsekvenser 

gällande sig själv eller klienter. Huvudsakligen utforskas självförtroende genom den 

teoretiska modellen självförmåga, vilket syftar till en individs tilltro till sina handlingar.  

2.3.7 Engagemang 

I studien utforskas detta begrepp med den teoretiska modellen engagemang, vilket mäter en 

individs nivå av att ha en positiv, tillfredsställande och motiverande relation till dennes arbete.  
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3. Tidigare forskning  

Den kunskapsmässiga utgångspunkten till denna studie utgår från relevant tidigare forskning 

som omfattas av studiens frågeställningar. Detta syftar till att utforska hur tidigare studier 

beskrivit och studerat dessa frågor, samt för att presentera de resultat och slutsatser som kan 

vara betydelsefulla för denna studie. Samtidigt har ett antal studier med kvantitativa ansatser 

använts som inspiration till denna studies enkätkonstruktion. De studier som funnits har 

sorterats i tre underrubriker för yrkeserfarenhet, handlingsutrymme och självförtroende. 

Tidigare forskning kring engagemang utgår enkom från en teoretisk modell och presenteras 

därför i rubriken teoretiska perspektiv. 

3.1 Yrkeserfarenhet 

3.1.1 Yrkeserfarenhet som forskningsobjekt och kunskapskälla 

Inom forskning mäts yrkeserfarenhet ofta genom ett tidsbaserat perspektiv, det vill säga hur 

lång period en individ har erfarenhet av ett visst yrke. Det kan dock vara viktigt att även ta 

hänsyn till andra dimensioner av yrkeserfarenhet, såsom mängd, typ eller komplexitet av 

arbetet (Tesluk & Jacobs 1998). Genom att integrera dessa ytterligare perspektiv i mätningen 

tillåts forskaren infånga olika aspekter av relevant erfarenhet (Quiñones et al. 1995).  

Yrkeskunskap tolkas ofta utifrån individens reella kompetens, alltså med hänsyn till den 

praktiska situation där kompetensen tillämpas, i jämförelse med kriterier som är knutna till 

formella utbildningskrav (Ellström 1992). Inlärning som sker genom ett praktiskt görande 

istället för genom utbildning kan benämnas erfarenhetsbaserad inlärning. Denna 

inlärningsform förklarar hur yrkesverksamma bygger upp sin kunskap genom praktisk övning 

och kännetecknas av individens motiv, övningens innehåll och den interaktion som sker 

genom övningen (Illeris 2007). Kunskap är alltså inte enbart vetenskaplig i grund, utan kan 

även ses som en produkt av erfarenhet (Norlander 2006). Studier visar att socialsekreterare 

värderar sin egen yrkeserfarenhet eller kollegors yrkeserfarenhet som några av de mest 

betydande kunskapskällorna i deras arbete (Bergmark & Lundström 2000). Norlander (2006) 

beskriver att betydelsen av kollegors yrkeserfarenhet är särskilt tydlig inom individ- och 

familjeomsorgen. Personalgruppen i dessa typer av verksamheter kan ses som en slags 

gemensam kunskapskälla, där olika typer av yrkeskunskap kompletterar varandra. Samtidigt 

visar Hsu et al. (2014) i deras studie att betydelsen av socialsekreterares yrkeserfarenhet ur ett 

klientperspektiv är mindre i jämförelse med att socialsekreteraren besitter kunskap och 

vänlighet. 

Bergmark och Lundström (2000) poängterar vissa brister i hur aktivt socialarbetare söker ny 

kunskap. Nyexaminerade är mindre kunskapsaktiva än erfarna yrkesutövare, men de erfarna 

är mer avvisande till implementering av nya metoder och arbetsmodeller. Norlander (2006) 

beskriver dessutom att socialarbetare sällan söker efter ny kunskap som inte ligger inom deras 

befintliga erfarenhet. Många väljer även att avgränsa sitt arbetssätt till att följa regler och 

rutiner istället för att låta kunskap och erfarenhet ligga i grund till arbetet. Författaren 

argumenterar dock för att det är svårt för socialarbetare att avgöra källan till deras tillämpade 

kunskap, då flera olika kunskapstyper kan vara verksamma samtidigt och ofta är svåra att 

åtskilja. 
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3.1.2 Betydelsen av yrkeserfarenhet 

Oavsett hur yrkeserfarenhet mäts visar forskning en tydlig korrelation mellan en individs 

professionella erfarenhet och dennes prestation i arbetet (Quiñones et al. 1995). Detta kan 

yttra sig genom en ökning av voice, vilket innebär att mer yrkeserfarna till högre grad 

uttrycker tankar, förslag och oro gällande verksamheten (Li et al. 2016). Tystnad i 

organisationer kan vara ett hinder för verksamhetens utveckling, men även demoraliserande 

och förmedla en upplevelse av meningslöshet till de anställda (Morrison & Milliken 2000). 

Skillnaden mellan mer eller mindre erfarna socialsekreterare kan även innebära en bristande 

likabehandling inom socialtjänsten. Davidson-Arad et al. (2003) konstaterar att erfarna 

socialsekreterare mer sällan implementerar beslut att separera barn från hemmet än de med 

mindre erfarenhet. Författarna tolkar att erfarna till högre grad har kunskap om en separations 

komplexitet eller att det kan härledas från en utbrändhet hos de erfarna som därför väljer att 

inte agera. Tham (2007) beskriver att de med kort erfarenhet är mer osäkra i yrkesrollen samt 

mindre nöjda med kvaliteten i deras arbetet. De upplevde oftare konflikter mellan 

arbetsuppgifter och egna värderingar, samt upplevde sig inte ha tillräckliga kunskaper för att 

hantera arbetsuppgifterna. Dock visade även resultatet att de med kortare erfarenhet upplevde 

lägre kvantitativa krav och mer kontroll över arbetet, vilket författaren förklarar genom att 

nya socialsekreterare tilldelas mindre krävande uppgifter än de med mer erfarenhet. Tham & 

Lynch (2014) visar fortsättningsvis att nyexaminerade ofta önskar att de hade mer insikt i vad 

det innebär att arbeta med socialt arbete. Trots att utbildningen beskrivs ha stärkt deras 

personliga utveckling och generella självförtroende uppger nyexaminerade ändå sig vara 

oförberedda för socialt arbete. I studien framkommer att de därför ofta förväntar sig ett 

omfattande stöd och vägledning i det kommande praktiska arbetet. 

Socialsekreterare arbetar med en bredd av olika klientgrupper och arbetsuppgifter, vilket 

innebär att det är betydelsefullt att vara uppmärksam på dessa skillnader. Novus (2016) visar 

att socialsekreterares upplevelser om sin arbetssituation kan skilja sig mellan olika 

arbetsområden. Exempelvis upplever de som arbetar med vuxna, missbruk och ekonomiskt 

bistånd oftare att verksamheten inte uppnår tillräcklig kvalitet och rättssäkerhet, medan de 

som arbetar med barn och unga till högre grad upplever att de inte får tillräckligt 

administrativt stöd. Billinger (2010) ger en distinkt beskrivning av missbrukshandläggare som 

koordinatorer med stort ansvar för att hålla ihop helheten av de insatser och parter som är del 

av ett klientärende, samt att självkännedom och livserfarenhet samspelar i att ge dem trygghet 

i det praktiska arbetet. Ponnert (2007) finner även att socialsekreterare som arbetar med barn 

och unga särskilt upplever yrket som mentalt påfrestande vid tvångsomhändertaganden och att 

ett kollegialt stöd är viktigt för att hantera dessa svåra situationer.  

3.1.3 Livserfarenhet 

Denna studie utgår ifrån att det finns ett troligt nära förhållande mellan en individs 

yrkesmässiga erfarenhet och generella kvantitativa livserfarenhet, vilket i denna studie 

används synonymt med en individs ålder. Detta antas därför komplicera forskningsfrågor som 

tillämpar dessa som förklarande effekter. Tidigare forskning av Boyas et al. (2012) använder 

ett åldersperspektiv för att förklara vissa skillnader hos socialsekreterare inom social 

barnavård. Författarna hävdar att organisationer behöver ge ett nära stöd till unga 
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medarbetare. Genom att chef eller handledare uppmärksammar ungas utmaningar, problem 

och oro samt uppmuntrar till diskussion kring arbetssituationen kan dessa anställda uppleva 

mindre arbetsrelaterad stress. Samtidigt innebär denna nära handledning att den unga 

anställda upplever mer känslomässig utmattning. Författarna poängterar att dessa mönster inte 

framkommer för äldre medarbetare. Unga socialsekreterare med högt kollegialt stöd 

överväger även oftare att lämna arbetet, vilket författarna tolkar kan bero på att kollegor 

stöttar varandra i att fatta svåra beslut så som att lämna arbetet. Dock framkommer att äldre 

oftare ha svårare att lämna arbetet, att de kan ha starkare förmåga att hantera stress och 

värderar till högre grad att ha mer inflytande i organisationen. 

3.2 Handlingsutrymme 

3.2.1 Perspektiv på handlingsutrymme 

Ramarna som utgör socialsekreterarens möjligheter att agera benämns vanligtvis 

handlingsutrymme. Detta är en konstellation av formella och informella delar, som främst 

begränsas av organisatoriska förhållanden och lagstiftning. Det krävs därför professionell 

kunskap och hållning för att utföra meningsfulla handlingar inom utrymmet (Svensson et al. 

2008). Handlingsutrymmet handlar om beslutsfattande i det dagliga arbetet, vars motsats 

skulle vara strikt regelstyrning där yrkesutövares omdöme aldrig tillämpas (Liljegren & 

Parding 2010). Socialsekreterares handlingsutrymme kan beskrivas som stort eftersom arbetet 

utförs med begränsad insyn från omvärlden och med förstahandsinformation om både klienten 

och organisationens resurser (Ponnert 2007). En distinktion inom begreppet är vad som kallas 

handlingspotentialen. Detta innefattar vad individen tror sig kunna göra i ett socialt system 

istället för dennes egentliga formella möjligheter att agera. Individen kan endast agera efter 

dennes egna tolkning av möjligheter att hantera en viss situation. Samtidigt kan individen 

överskatta sina möjligheter att agera, vilket innebär att dennes handlingspotential är större än 

vad som faktiskt tillåts i systemet (Aronsson 1990; Larsson & Morén 1988). 

Handlingsutrymmet är också beroende av karaktären på de ärenden som den professionelle 

möter. Socialarbetaren kan tolkas kunna stöta på tre sorters problem som på olika sätt belyser 

vikten av att tillämpa eget omdöme eller förhålla sig striktare till regler och standardisering. 

Enkla problem kan lösas genom uppsatta direktiv och anvisningar med syfte att uppnå 

standardiserade arbetsprocesser. Komplicerade problem gör instruktioner nödvändiga då 

dessa problem innehåller många olika aspekter som socialsekreteraren behöver ta hänsyn till. 

Komplexa problem innebär istället att instruktioner är svåra att följa då arbetsprocessen och 

resultatet uppvisar stor variation (Morén 2015; Rogers 2008). 

3.2.2 Konflikter i handlingsutrymmet 

Myndighetsutövarnas uppgift är att möta individer och deras behov samtidigt som dennes 

handlingar begränsas av handlingsutrymmet. Detta innebär ett slags inbyggt dilemma, vilket 

kan leda till olika slags konflikter. Socialarbetare kan tolkas agera på fyra olika sätt när deras 

egen bedömning hamnar i konflikt med begränsningar i handlingsutrymmet. De kan välja att 

följa verksamhetens riktlinjer och bestämmelser, trots att den egna bedömningen inte 

överensstämmer med detta. Ett andra alternativ är att aktivt arbeta inom verksamheten för 

förändring genom att påtala problematiken för ledningen och sträva efter utökat 

handlingsutrymme. På ett liknande tredje sätt kan socialarbetaren arbeta utifrån genom 
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offentlig debatt och opinionsbildning. Slutligen kan socialarbetaren välja att undvika 

problemet och trotsa eller blunda för verksamhetens regler utan att påtala problemet 

(Svensson et al. 2008). Diskrepansen mellan vad socialarbetare vill och kan åstadkomma kan 

leda till stress och moraliska konflikter. En vanlig strategi för att hantera utmaningen är att 

sänka ambitionsnivån i arbetet för att bibehålla sin hälsa. Detta kan i sin tur leda till försök att 

undvika ansvar och meningsförlust (Astvik & Melin 2013) eller känslor av maktlöshet och 

uppgivenhet i strävan att ändå utföra ett så gott arbete som möjligt (Ponnert 2007).  

Liljegren och Parding (2010) belyser diskursen om implementering av standardiserade 

arbetsmetoder och fokus på evidensbaserad praktik (EBP) inom socialtjänsten. Debatten avser 

problematiken som uppstår när socialarbetarens handlingsfrihet ger vika till manualbaserade 

metoder. Standardisering kan tolkas medföra praktik som inte stämmer överens med 

klienternas behov (Hjalmarson 2014) och leda till ett kollektivt sätt att tänka kring problem, 

vilket minskar handlingsutrymmet (Ponnert 2007). Ponnert och Svensson 2016) skriver dock 

att situationsbaserad standardisering kan utöka handlingsutrymmet då socialarbetaren själv 

kan utvärdera och välja tillvägagångssätt, vilket även leder till ett mer konsekvent och 

rättssäkert yrkesutövande. Bergmark och Lundström (2011) uppger att EBP innebär 

transparens, enhetlighet, kvalitet och möjlighet till utvärdering, men kan samtidigt leda till 

lågt självförtroende hos socialarbetare och försvåra när en professionell bedömning är 

nödvändig. Trots otydlighet kring vad standardiseringen innebär för socialt arbete har 

majoriteten av socialarbetare en positiv inställning till standardisering och vill att forskning 

ska bli en större del av det praktiska arbetet. 

3.2.3 Handlingsutrymme och organisatoriska förutsättningar 

Möjligheterna att agera styrs till stor del av vilka resurser som finns tillgängliga. Forskning 

visar dock indikationer på att vissa områden prioriteras gällande ekonomiska resurser, såsom 

för området barn och unga samt äldre (Wörlén 2010). Lindelöf och Rönnbäck (2004) 

poängterar att biståndshandläggares handlingsutrymme är problematiskt och att området 

präglas av olikheter i beslutade biståndsinsatser. Vidare förklarar Hjalmarson (2014) att hög 

arbetsbelastning och avgränsat handlingsutrymme innebär att biståndshandläggare blir styrda 

av ekonomiska resurser och inte kan fatta beslut som motsvarar brukarnas behov. Författaren 

argumenterar för att nya arbetssätt inom området skulle kunna ge handläggarna möjligheterna 

att kunna fatta rätt beslut. Lindelöf och Rönnbäck (2007) skriver att biståndshandläggare ofta 

möter problem och etiska dilemman och förtydligar därför vikten av att kommuner förser 

biståndshandläggare med de organisatoriska förutsättningarna som krävs för att kunna utnyttja 

handlingsutrymmet fullt ut. 

Wörlén (2010) lyfter fram paradoxen i att socialsekreterare anser sig ha en stor frihet i 

handlingsutrymmet, samtidigt som de till stor del lutar sig mot lagstiftningen i deras 

beslutsfattande. Författaren noterar även att klienternas synpunkter och tjänstemännens egna 

professionella uppfattningar tycks ha större betydelse än interna regler och riktlinjer vid 

beslutsfattandet. Kjellbom (2009) diskuterar problem avseende bristande rättssäkerhet inom 

ekonomiskt bistånd. Kommunala riktlinjer har stort inflytande för beslut, samtidigt som dessa 

riktlinjer är svårtolkade och otydliga. När samma riktlinje går att tolka på olika sätt framstår 

den som meningslös och ur ett klientperspektiv kan myndigheten ses som oenhetlig och svår 
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att förstå. Roets et al. (2017) påpekar att hur utredningar journalförs till stor del påverkar 

utfallet och klienten. Alltså kan även socialarbetarens val av arbetssätt avseende journalföring 

ses som en aspekt av handlingsutrymmet som kan innebära bristande rättssäkerhet. 

3.3 Självförtroende 

Bogo et al. (2017) beskriver att socialarbetare med högt självförtroende löper mindre risk av 

att bli negativt påverkade av klientens känslor. De med högre självförtroende kan i dessa 

situationer till större del identifiera sin egen ångest, samtidigt som de har förmågan att 

integrera klientens känslor i deras praktiska klientarbete. I en studie av Jacobson et al. (2017) 

bemärks betydelsen av att stärka självförmågan hos de som arbetar inom ekonomiskt bistånd, 

då detta predicerar hur de arbetar i praktiken och använder sina färdigheter. Utbildningar, 

kollegialt stöd och handledning är centrala i att öka socialsekreterarnas förtroende till att 

tillämpa vissa metoder, kunskaper och färdigheter. Detta kan yttra sig i att socialsekreterare 

oftare vågar prata med klienter om klienternas egna perspektiv på ekonomi, mål och även till 

större grad samverka med andra verksamheter och parter för att stötta klienten. Författarna 

uppger därför att den professionelles självförmåga kan tolkas leda till ett bättre arbete, vilket i 

sin tur stärker klienternas självförmåga och möjligheter att uppnå självständighet. 

Vidare finner Biggart (2017) i sin studie att tillgång till en trygg bas i form av team gav stöd 

och skydd för socialsekreterare inom området barn och unga. Detta stärkte socialsekreterarnas 

förmåga att hantera sina känslor och fortsätta med sitt arbete. Denna tilltro leder till skapandet 

av en trygg och självständig utförare med förmåga att lära av misstag. Utförare utan tillgång 

till en trygg bas tvivlade istället på sig själva och lät andra fatta beslut. Att inte ha tillgång till 

stöd skapade svårigheter att kunna se klienters och kollegors behov, eftersom utövaren själv 

var känslomässigt upptagen med ångest kring sig själv och eget arbete. 

Samtidigt visar forskning att högt självförtroende även medför vissa risker gällande 

myndighetsutövares arbete. Enligt Berner och Graber (2008) bidrar högt självförtroende i 

vissa fall till felaktiga bedömningar. De nämner risken att den professionelle inte alltid är 

befogad i dennes självsäkerhet, särskilt när denne fattar rutinmässiga bedömningar. Regehr et 

al. (2016) visar i sin studie att socialarbetare kan uppvisa samma grad av självsäkerhet till sin 

bedömning, trots att deras bedömning är olika och resultatet till hög grad är osäkert. 

Författarna beskriver att studenter ofta kan visa högre självförtroende än erfarna 

socialarbetare, vilket kan tolkas grundas i att de erfarna tar mer hänsyn till komplexitet och 

gör mer nyanserade bedömningar. Enligt Regehr et al. (2010) framkommer även att högre 

ålder hos socialarbetare har ett positivt samband till större självsäkerhet i deras professionella 

förmåga. Författarna påpekar därför vikten av att alla socialarbetare får handledning och stöd 

för att finna goda strategier för att fatta beslut. Enligt Smith och Dumant (2002) är 

diagnostiserande och utredande professioner ofta partiska till att leta förklaringar som 

överensstämmer med traditionella förklaringsmodeller i deras fält. Författarna understryker 

därför att professionellas grad av självsäkerhet i bedömningar inte alltid överensstämmer med 

verkligheten.   
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4. Teoretiska perspektiv 

För att uppnå studiens syfte eftersöktes teoretiska perspektiv som omfattar studiens 

frågeställningar. I eftersökningen upptäcktes två lämpliga teoretiska modeller, självförmåga 

och engagemang, vilka var nära kopplade till frågeställningarna om självförtroende och 

engagemang i arbetet. Dessa modeller innehåller beprövade självskattningsformulär som har 

använts i stor omfattning i tidigare forskning. Med självförmåga mäts respondenternas tilltro 

till att deras handlingar leder till ett visst resultat. I studien används självförmåga tillsammans 

med några andra kompletterande frågor i enkäten för att utforska respondenternas 

självförtroende. Respondenternas engagemang i arbetet mäts uteslutande av den teoretiska 

modellen engagemang. Utöver att studien integrerar dessa modellers färdiga självskattnings-

frågor i enkäten så ger detta också ett teoretiskt underlag för analys och diskussion. 

4.1 Självförmåga (Self-efficacy) 

Bandura (1977) uppger att alla psykologiska behandlingar som eftersträvar att förändra 

beteendet hos en individ verkar genom en gemensam mekanism. Författaren presenterar 

denna mekanism i modellen om självförmåga som predicerar hur mycket och hur länge en 

individ anstränger sig när denne möter motstånd i en specifik handling.  

Självförmåga kan sammanfattat förklaras som individens tilltro att dennes handlingar leder till 

ett specifikt och önskat resultat. Graden självförmåga kan skattas högre eller lägre och 

påverkar dennes känslor, tankar, beteende och motivation till handling. Individer med högre 

självförmåga väljer oftare att agera, är mer motiverade i sina ståndpunkter och mer ihärdiga 

när de bemöter svårigheter i deras handlingar än de med lägre självförmåga. Självförmåga 

påverkas främst av fyra aspekter: tidigare erfarenheter av handlingar, det psykiska tillståndet 

som oro, rädsla eller stress, verbal övertalning från andra personer och sekundära erfarenheter 

av andra individers handlingar (Bandura 1977; Lönnfjord & Hagquist 2017). Självförmåga 

behöver underhållas och kan byggas genom övning och utbildning. Det är därför viktigt att ta 

hänsyn till dessa fyra aspekter i övningar som syftar till stärkt självförmåga (Moshe et al. 

2014). Vid mätning används ofta verktyget the general self-efficacy scale, en 

självskattningsskala där en individ besvarar ett antal frågor som poängsätts och sedan 

sammanslås. Verktyget syftar till att vara allmänt tillämpbart och beskriva en generell nivå av 

självförmåga (Schwarzer & Jerusalem 1995). Dock kan graden av en individs självförmåga 

variera beroende på sammanhang och typ av handling. Därför kan det sägas att en generell 

tillämpning har begränsat förklarande och prediktivt värde, vilket innebär att självförmåga bör 

utforskas med mer situationsspecifika frågor (Bandura 2006). För denna studie tillämpas den 

generella självskattningsskalan i en svensk översättning. 

Banduras idé om betydelsen av tilltro till handlingar har under senare årtionden blivit ett 

vanligt förekommande verktyg inom olika forskningsfält. I en studie av Holden et al. (2002) 

framkommer att studenters självförmåga avseende socialt arbete ökar stadigt genom 

utbildningen. De konstaterar att utbildningen därför är effektiv i att träna studenter i de 

färdigheter som är nödvändiga inom socialt arbete. Dock poängterar Rawlings (2012) att 

självförmåga handlar om mätning av tilltro till förmåga, men att det inte ska misstas för den 

faktiska skickligheten i den förmågan. Forskning visar även att individer med längre 

yrkeserfarenhet i vissa fall har lägre självförmåga (Regehr et al. 2003), samt att högre 



10 

 

självförmåga har ett positivt förhållande till högre engagemang i arbetet (Consiglio et al. 

2016; Lua et al. 2018).  

4.2 Engagemang (Work engagement) 

Inom forskning finns två huvudsakliga skolor med olika perspektiv på begreppet 

engagemang. Den ena sidan förklarar engagemang som en slags positiv motpol till utbrändhet 

och kan därför tillämpa samma mätverktyg som används vid forskning kring utbrändhet. 

Istället tolkas låga poäng i mätningen som tecken på ett högt engagemang. Det alternativa 

synsättet förhåller sig till engagemang som ett unikt koncept med ett negativt förhållande till 

utbrändhet. Ur detta perspektiv definieras engagemang som en positiv, tillfredsställande och 

motiverande relation mellan en individ och dennes arbete (Bakker et al. 2008). Denna 

definition tillämpas även i denna studie. 

Individer med högt engagemang i sitt arbete är energiska, effektiva och kan hantera de 

utmaningar som deras arbete innebär. Begreppet är en sammansättning av tre delbegrepp: 

vitalitet, entusiasm och försjunkenhet. Vitalitet syftar till en individs energi, uthållighet och 

ihärdighet vid motgångar. Entusiasm kopplas till meningsfullhet, stolthet, inspiration och 

utmaning i arbetet. Försjunkenhet handlar om till vilken grad individen upplever sig 

fullständigt men lyckligt uppslukad av arbetet, så att denne glömmer tid och rum. 

Tillsammans utgör dessa tre aspekter det centrala begreppet engagemang. Engagemang mäts 

vanligen med en självskattningsenkät där en individ får svara på frågor som rör vitalitet, 

entusiasm och försjunkenhet. Dessa summeras sedan för att utgöra ett totalpoäng. (Schaufeli 

& Bakker 2003). Detta teoretiska begrepp används i denna studie i form av en förkortad 

svensk självskattningsenkät för att tyda respondenternas engagemang i arbetet. 

Forskning visar att en stor del av yrkesutövares engagemang i arbetet är beroende av 

organisatoriska förhållanden. Särskilt härleder kopplingen till självförmåga att verksamheter 

bör forma strategier för att stärka personalens tilltro till deras professionella förmåga 

(Consiglio et al. 2016). Goda resurser på arbetsplatsen, möjligheter till personlig utveckling 

samt gott stöd från medarbetare är ytterligare delar som fostrar högt engagemang. Tidigare 

studier stärker betydelsen för att verksamheter bör eftersträva högre engagemang. Högt 

engagemang har positiva effekter både för individen själv och arbetsplatsen i helhet, då 

upplevelsen har en tendens att överföras från individen till dennes kollegor genom 

observation och imitation. Särskilt överförbart är arbetsledares och chefers engagemang till de 

anställda, vilket är ett samband som vidare stärks av de anställdas egna självförmåga och 

optimism. De som skattar högt på skalan har generellt bättre hälsa, är mer motiverade, 

presterar bättre i arbetet och finner oftare värde och tillfredsställelse i arbetet de utför (Bakker 

et al. 2008; Lua et al. 2018; Van Beek et al. 2012). 
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5. Metod och material  

5.1 Metodval 

Vår ursprungliga tanke inför uppsatsen grundades i ett intresse att tillämpa en kvantitativ 

ansats. Inom samhällsvetenskapen används ofta forskning med kvalitativ datainsamling, men 

många viktiga frågor kräver en kvantitativ metod för att kunna besvaras (Daneback & 

Månsson 2008; Djurfeldt et al. 2010). Därför ansåg vi det vara viktigt att som framtida 

socialarbetare känna till hur man använder verktyg för kvantitativ datainsamling, utför 

statistisk analys och hur man genererar slutsatser från resultatet.  

När vi etablerat studiens syfte om att utforska om antal år man arbetat påverkar hur man 

förhåller sig i praktiken stod det klart att vi behövde testa ett samband. För att utforska 

samband och generalisera resultat som skildrar en större population är en kvantitativ ansats 

passande (Ejlertsson 2014). Vår ansats utgår från en hypotetisk-deduktiv metod vilket i vårt 

fall syftar till att testa ett antagande om ett möjligt samband, även kallat en hypotes, mot 

empirisk data (Patel & Davidson 2012). Metoden kan sammanfattas av tre steg: (1) att 

formulera en eller flera hypoteser om ett möjligt samband, (2) att härleda konsekvenser som 

logiskt följer av hypotesen eller hypoteserna samt (3) att undersöka om dessa konsekvenser 

överensstämmer med verkligheten. Beroende på hur väl resultatet stämmer överens med vår 

hypotes om effekten av yrkeserfarenhet får hypotesen starkare eller svagare stöd (Thomassen 

2007). Vid hypotestestande studier är det viktigt att kontrollera mot alternativa förklaringar 

som kan förklara fenomenet man vill undersöka (Patel & Davidson 2012). Därför ser vi det 

även som viktigt att kontrollera begreppet livserfarenhet som alternativ förklaring till 

yrkeserfarenhet, eftersom dessa kan antas vara nära korrelerade. 

5.1.1 Pilotstudie 

Det empiriska materialet för uppsatsen har insamlats genom en webbenkät. I ett tidigt stadie 

testades enkäten i en pilotstudie, då pilotstudier ger möjlighet till att få reda på hur 

respondenter tolkar frågorna (Ejlertsson 2014). Enkäten skickades till socialsekreterare 

verksamma i två enheter i olika kommuner och gjordes publik, vilket innebär att alla med 

tillgång till en generell länk kan besvara enkäten. Detta format innebar dock svårigheter i att 

inte kunna skicka påminnelser samt viss risk i att enkäten kunde besvaras flera gånger. För att 

bedöma enkätens kvalitet gavs respondenterna möjlighet att kommentera varje frågas 

formulering, relevans eller fritt tillägga andra synpunkter, eftersom kvantitativa studier med 

förbestämda svarsalternativ riskerar att bli styrda och begränsade (Andersson & Swärd 2008). 

Respondenternas beskrivelser antydde att vissa frågor var för breda och att det fanns för få 

svarsalternativ. Efter återkopplingen justerades många delar av enkäten med syfte att förenkla 

och förtydliga, vilket vi anser ha stärkt det slutgiltiga enkätverktyget som tillämpats i denna 

uppsats. 

5.2 Urval 

För att kunna besvara våra frågeställningar består vår population av socialsekreterare och 

biståndshandläggare, vilket år 2015 bestod av cirka 23 000 yrkesverksamma (SCB 2017). För 

att göra ett stickprov av denna population tillämpades ett ett-stegs klusterurval. Denna metod 

består i att först göra ett slumpmässigt urval av kluster, vilket för vår studie bestod av 

geografiska kluster i form av kommuner. Vi numrerade Sveriges samtliga 290 kommuner i 



12 

 

alfabetisk ordning och slumpade fram kommuner genom listan. Nästa steg är att avgöra hur 

individerna i de slumpade klustren ska inkluderas i studien. Eftersom vår studie endast 

använder ett steg så syftar vi till att hela populationen i respektive kluster ska ingå i 

undersökningen. Detta urvalsförfarande är lämpligt när populationen är stor och individerna 

redan är naturligt fördelade i grupper (Lantz 2011).  

Målsättningen var att få svar av minst 500 respondenter. Vi bedömde att detta skulle vara ett 

tillräckligt stort urval för att kunna göra generaliserande uttalanden om samband som finns i 

populationen, samtidigt som storleken är hanterlig för ramen av denna uppsats. Med låg 

svarsfrekvens antog vi att minst 10 svar från en genomsnittlig kommun bör inkomma, varvid 

vi behövde kontakta minst 50 kommuner. Ytterligare fem kommuner lades till i beräkningen 

för att kompensera ett bortfall av kommuner som inte besvarade vår initiala kontakt. Med 

hjälp av en slumpgenerator genererades 55 nummer som kopplades till kommunerna, varav 

kontakt etablerades med 40 kommuner. Genom kontakten fick vi tillgång till större listor med 

kontaktuppgifter än beräknat, vilket visade att vi hade underskattat hur många svar vi 

rimligtvis kunde få per kommun. Med detta bedömde vi att 40 kommuner i urvalet var 

tillräckligt för att uppnå vårt mål om minst 500 svar. 

För att kontrollera spridningen av kommunernas storlek delades de upp i fyra kategorier enligt 

invånarantal. En god spridning av kommuner är viktig eftersom socialsekreterares 

arbetsförhållanden kan variera beroende på kommunstorlek och olika ekonomiska 

förutsättningar (Socialstyrelsen 2009; Vision 2017). Tabell 1 visar en delvis problematisk 

fördelning avseende att kommuner med invånarantal med 60 001 - 130 000 är 

överrepresenterade jämfört med hur fördelningen ser ut i Sverige. En bortfallsanalys av de 15 

kommuner vi inte etablerade kontakt med visar att sju kommuner har försvunnit i den första 

kategorin, sju i den andra kategorin och en i den tredje kategorin. En majoritet av de som inte 

ingår i det slutgiltiga urvalet kopplas således till de två mindre kommunkategorierna. Detta 

kan, tillsammans med en redan skev slumpfördelning, förklara den något avvikande spridning 

som framkom avseende kategori tre. I de övriga kategorierna är spridningen mer närliggande 

hur fördelningen ser ut i Sverige. 

 

Tabell 1. Fördelning av urvalet enligt befolkningsstorlek i kommuner med antal kommuner i 

Sverige som referens för att jämföra spridningen. Källa: SCB (2017b). 

Invånarantal 
Antal kommuner 

i Sverige 

Slumpgenererade 

kommuner 

Slutgiltiga 

kommuner 

Respondenter 

i urvalet 

Under 16 000 51% (n=147) 45% (n=25) 45% (n=18) 12% (n=248) 

16 000 - 60 000 36% (n=105) 35% (n=19) 30% (n=12) 27% (n=550) 

60 001 - 130 000 10% (n=28) 18% (n=10) 22% (n=9) 46% (n=925) 

Över 130 000 3% (n=10) 2% (n=1) 2% (n=1) 14% (n=284) 

Total N=290 N=55 N=40 N=2 007 
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5.3 Genomförande 

För att erhålla kontaktuppgifter till urvalsgruppen togs första kontakt med respektive kommun 

per e-post för att eftersöka e-postadresser (bilaga 1). Av inkomna e-postadresser skapades en 

lista som lades i det webbaserade enkätverktyget Survey & report. Verktyget har tillämpats 

för enkätens konstruktion och distribution samt för att sammanställa den inkommande datan. 

Det första utskicket till respondenterna (bilaga 2) gick till de flesta i urvalsgruppen, men några 

ytterligare utskick skedde löpande när svar inkom från kommunerna. Enkäten var öppen i två 

veckor och påminnelser skickades var tredje arbetsdag (bilaga 3 och 4).  

Efter kontakt med kommunerna kunde vi sammanställa 2 123 e-postadresser. Av dessa 

raderades 116 adresser som var ogiltiga eller tillhörde personer som inte ingick i 

populationen. Därmed består studiens slutgiltiga urval av 2 007 respondenter. 

5.4 Enkät 

Webbenkäten är i form av en anonym respondentenkät. Detta innebär att respondenterna är 

anonyma samtidigt som vi har en god översikt av bortfall, kan skicka påminnelser och 

minskar risken att enkäten besvaras flera gånger av samma person eller av någon som inte 

ingår i populationen. Enkäten består av 56 frågor som huvudsakligen disponerats under 14 

huvudfrågor (bilaga 5). Av dessa är 47 stycken likertfrågor där respondenten får värdera hur 

väl ett påstående stämmer genom fasta svarsalternativ (Ejlertsson 2014). Studiens analys 

använder svar från samtliga enkätfrågor med undantag för fråga 3 om utbildning, delfrågor 

6.3 om antal år på nuvarande arbetsplats, delfrågor 9.1-9.3 om svårighetsgrad på ärenden och 

delfrågor 12.8-12.10 om kvantitativa krav. Dessa frågor bedömdes under databearbetningen 

inte passa studiens syfte så som vi ursprungligen avsett och inkluderas därför inte i studien. 

För samtliga likertfrågor med undantag av fråga 13 kan respondenten välja mellan fyra 

svarsalternativ (frågor 7-8: stämmer inte alls, stämmer inte särskilt bra, stämmer ganska bra, 

stämmer helt och hållet. Frågor 9-12: mycket sällan eller aldrig, sällan, ofta, mycket ofta eller 

alltid).  

Socialt arbete är komplext (Morén 2015) och en av nackdelarna med att tillämpa en 

kvantitativ ansats är att respondenter inte har samma möjlighet att ge nyanserade svar 

(Ejlertsson 2014). Därför avslutas enkäten med en fritextruta för att ge respondenterna ett 

visst utrymme där de kvalitativt kan uttrycka sig avseende frågorna i enkäten eller studiens 

syfte. Speciell hänsyn läggs till svar som kan tolkas beröra studiens validitet och reliabilitet. 

5.4.1 Bakgrundsinformation och yrkeserfarenhet 

Frågor 1-3 avser bakgrundsinformation om kön, ålder och utbildning, vilka är faktorer som 

ofta påvisar skillnader i svarsfördelning (Ejlertsson 2014). I forskning bör man utforska 

skillnader mellan kön (Alvesson & Sköldberg 2008) och ålder syftar till att kontrollera om 

eventuella samband istället kan förklaras av livserfarenhet.  

Frågor 4-6 och 9 mäter respondenternas yrkeserfarenhet och hanteras genom två olika 

perspektiv, eftersom fler perspektiv bör tillämpas när yrkeserfarenhet undersöks (Tesluk & 

Jacobs 1998). Variabeln yrkeserfarenhet utgår främst ifrån ett tidsbaserat perspektiv, alltså 

den totala erfarenheten av myndighetsutövning i antal år. Respondenterna får även besvara 

hur många av dessa år de har arbetat med en tjänstgöringsgrad under 75%. Ur ett kvalitativt 
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perspektiv kompletteras utforskningen om yrkeserfarenhet med att infånga vilket område 

inom myndighetsutövningen respondenterna huvudsakligen har erfarenhet av, eftersom 

tidigare forskning påpekar vikten av att tillämpa fler perspektiv än antal år i 

myndighetsutövning (Tesluk & Jacobs 1998). 

5.4.2 Förhållningssätt till handlingsutrymmet 

Ett flertal frågor kopplas till handlingsutrymme och hur respondenterna generellt upplever sin 

arbetssituation. Delfrågor 8.1-8.6 är inspirerade av hur Wörlén (2010) utforskar betydelsen av 

olika faktorer för de beslut som myndighetsutövare fattar i sitt arbete. Frågorna har 

modifierats och används för att tyda hur respondenterna värderar dessa olika faktorer samt hur 

de arbetar i praktiken. Frågor 10-11 avser mäta hur ofta respondenternas professionella 

bedömning kommer i konflikt med organisatoriska regler och styrdokument samt hur de 

agerar i dessa situationer utifrån fyra handlingsalternativ (Svensson et al. 2008). Detta syftar 

till att konkretisera hur respondenterna agerar i praktiken i förhållande till handlingsutrymmet. 

Delfråga 12.1 avser att vidare utforska hur ofta respondenterna väljer att ta stöd av kollegor 

vid svårare ärenden. 

Enkäten innehåller även tre indexvariabler inspirerade av Tham (2007). En indexvariabel 

sammanslår ett antal frågor för att mäta ett gemensamt kärnbegrepp (Ejlertsson 2014). 

Delfrågor 12.2-12.4 mäter respondenternas upplevelse av skicklighet, alltså hur nöjda de är 

med sin egen förmåga och prestation i arbetet. Delfrågor 12.5-12.7 syftar till att undersöka 

upplevelsen av att ha kontroll av beslut och sin arbetssituation. Slutligen mäter delfrågor 12.8-

12.10 upplevelsen av kvantitativa krav med frågor avseende arbetsbelastning.  

5.4.3 Självförtroende 

Delfrågor 8.7-8.10 består av ett antal egenformulerade frågor som infångar självförtroende i 

form av trygghet att hantera ärenden utifrån egen kunskap samt oro för konsekvenser av att 

hantera ärenden felaktigt.  

För att ytterligare mäta självförtroende används i fråga 7 verktyget general self-efficacy scale 

som syftar till att mäta respondentens självförmåga. Verktyget består av tio delfrågor som 

berör respondentens generella tilltro till handlingar och förmåga att hantera motgångar 

(Schwarzer & Jerusalem 1995). Vår studie tillämpar översättningen S-GSE vilket tillförlitligt 

omvandlar skalan till ett svenskt format (Löve et al. 2011). När skalor som rör självförmåga 

avser ett visst område, en viss situation, eller en viss typ av handling är det viktigt att den som 

besvarar formuläret förstår sammanhanget (Bandura 2006). Därför uppmanas respondenterna 

att besvara hur väl påståendet i varje delfråga stämmer utifrån situationer då de bemöter 

svårigheter i arbetet.  

5.4.4 Engagemang 

Engagemang mäts med verktyget Utrecht work engagement scale i fråga 13. Verktyget består 

ursprungligen av 17 frågor och mäter en individs engagemang i arbetet genom tre aspekter: 

vitalitet, entusiasm och försjunkenhet i arbetet. I vår studie tillämpas en svensk översättning 

av UWES-9, vilket är en förkortad version bestående av totalt nio delfrågor (Schaufeli & 

Bakker 2003). Respondenterna besvarar hur väl påståenden stämmer genom sju 

svarsalternativ (aldrig, mycket sällan, sällan, ibland, ofta, mycket ofta, alltid). 
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5.5 Bearbetning och dataanalys 

Datamaterialet exporterades från Survey & report till analysprogrammet SPSS för 

bearbetning. Univariata analyser gjordes av variablerna längd av yrkeserfarenhet, nuvarande 

arbetsroll, kön och ålder för att kategorisera och utforska studiens deltagare. Längd av 

yrkeserfarenhet utgår ifrån den totala yrkeserfarenheten av myndighetsutövning i antal år. För 

att ta hänsyn till deltidsarbete har ett halvår subtraheras för varje år de anger att de haft en 

tjänstgöringsgrad under 75%. Därefter indelades respondenterna i tre grupper efter längd av 

yrkeserfarenhet: under 1,5 år, mellan 1,5-5 år och över 5 år. Fördelningen innebär att den 

första kategorin motsvarar 20% av deltagarna, medan de andra två kategorierna avser 39% 

respektive 41%, vilket syftar till att särskilja de med mycket kort yrkeserfarenhet. Ålder 

tillämpades som en kontrollerande oberoende variabel i analysen, vilket utforskar 

livserfarenhet som alternativ förklaring till de samband som undersöks. För kontrollen 

kategoriseras deltagarna i en jämn fördelning i tre ålderskategorier: under 30 år, mellan 30-42 

år och över 42 år. 

Av enkätfrågorna sammanslogs ett antal delfrågor till indexvariabler och testades med 

Cronbachs alfa, vilket mäter samvariationen mellan olika variabler avsedda att mäta samma 

sak (Lantz 2011). Delfrågor 7.1-7.10 sammansattes till självförmåga (alfa=0,85) och delfrågor 

13.1-13.9 till engagemang (alfa=0,91). Självförmåga poängsätts mellan ett och fyra, 

engagemang poängsätts mellan noll och sex. För att beräkna ett medelvärde sammanslås 

poängen. Respondenterna fördelades till två grupper (lägre och högre) enligt dessa två frågors 

medianvärde. För självförmåga kan respondenterna få ett summerat värde mellan 10 och 40, 

där högre självförmåga avser över 30 poäng. För engagemang kan respondenterna summeras 

ett värde mellan 9 och 63, där de som ingår i gruppen högre engagemang har över 42 poäng. 

Resterande tre indexvariabler som sammanslogs är upplevelse av skicklighet (alfa=0,77), 

kontroll av beslut (alfa=0,64) samt kvantitativa krav (alfa=0,79).  

För att få ett enhetligt och lättbearbetat format för analysen och då vissa svarsalternativ hade 

låg svarsfrekvens omkodades alla variabler till dikotomiserade svarsalternativ. För fråga 8 

består stämmer ej av “stämmer inte alls; stämmer inte särskilt bra”, och stämmer består av 

“stämmer ganska bra; stämmer helt och hållet”. För frågor 9-12 består sällan av “mycket 

sällan eller aldrig; sällan”, och ofta av “ofta; mycket ofta eller alltid”. Efter denna initiala 

bearbetning består resterande analys av fyra steg.  

Först gjordes en preliminär sambandsanalys genom en bivariat korstabell där längd av 

yrkeserfarenhet testas mot 20 beroende variabler som syftar till att pröva vår hypotes. 

Sambanden testades med Pearsons chi2-test, vilket mäter om variabler är oberoende eller 

beroende av varandra (Djurfeldt et al. 2010).  

Nästa steg omfattar en binär logistisk regressionsanalys av sambanden. Denna analysmetod 

används för att utforska samband mellan en beroende variabel och en eller fler oberoende 

variabler. Variablerna ska vara binära och därmed bara ha två möjliga variabelvärden som 

exempelvis sällan (kodas till 0) och ofta (kodas till 1). Analysen beräknar sannolikheten att en 

individ tillhör variabelvärde 1 i jämförelse med en referensgrupp och redovisar detta med en 

oddskvot. Oddskvoterna visar vid varje fråga hur stor sannolikheten är att socialsekreterare 

instämmer till någon av frågans dikotomiserade svarsalternativ. Referensgruppen består av 
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den första gruppen inom vardera kategorivariabel och tilldelas därför oddskvot 1 i tabellerna. 

Oddskvoter över 1 innebär att sambandet är positivt för den gruppen, alltså en ökad 

sannolikhet att individer i dessa grupper svarar “ofta” respektive “stämmer” på den aktuella 

frågan. På samma sätt visar oddskvoter under 1 ett negativt samband. Oddskvoten tolkas som 

ett procentuellt värde, exempelvis innebär oddskvoten 1,50 att det är 50% större chans att 

individer i gruppen instämmer till frågan. En logistisk regressionsanalys visar även om 

sambanden är signifikanta, det vill säga om det finns ett troligt beroendeförhållande mellan 

variablerna (Barmark & Djurfeldt 2009; Djurfeldt 2009). Utöver att visa signifikans och 

styrka på sambanden i denna studie kontrollerar även regressionsanalysen yrkeserfarenhet 

mot livserfarenhet. Detta görs genom att använda variablerna längd av yrkeserfarenhet samt 

ålder som oberoende variabler och tolka vilken som har starkast signifikans och förklarande 

effekt. För att pröva om antagandet att ålder och yrkeserfarenhet är nära relaterade testas även 

sambandet mellan dessa två variabler. Detta görs genom Pearsons chi2-test för att tolka 

sambandets signifikans, samt kompletteras med Cramers V vilket mäter sambandets styrka 

(Djurfeldt et al. 2010). 

I det tredje steget jämförs de samband som kvarstår efter ålderskontrollen med bistånds-

handläggare. Denna analys består av en bivariat korstabell mellan biståndshandläggares längd 

av erfarenhet och samband som återstår efter det tidigare stegets logistiska regressionsanalys, 

vilket testas med Pearsons chi2-test samt Cramers V. 

I det sista steget görs en ny analys av längd av yrkeserfarenhet mot samtliga 20 beroende 

variabler, där även typ av yrkeserfarenhet tillämpas som en medierande variabel. Typ av 

yrkeserfarenhet kopplas till de arbetsområden respondenterna angett huvudsaklig erfarenhet 

av. I enkäten redogörs sju olika arbetsområden som svarsalternativ, men tre av dessa har inte 

tillräcklig svarsfrekvens för att en statistisk signifikansanalys ska vara tillämpbar (bilaga 5). 

Analysen görs därför av fyra kategorier: barn och unga eller familjerätt, ekonomiskt bistånd, 

integration eller stöd för ensamkommande samt missbruk. Analysen utförs först med en 

preliminär multivariat korstabell som testas med Pearsons chi2-test för att eftersöka eventuella 

samband. De signifikanta samband som framkommer och är signifikanta för socialsekreterare 

med en viss typ av yrkeserfarenhet testas åter i en logistisk regression med ålder och längd av 

yrkeserfarenhet som oberoende variabler.  

5.6 Validitet 

Validitet berör en undersöknings giltighet och handlar om i vilken utsträckning 

undersökningen mäter det den avser att mäta. Relevansen och värdet av den inhämtade datan 

ska vara anknuten till det som studien efterfrågar. Vid hantering av kvantitativ data finns alltid 

viss risk för bearbetningsfel vid den statistiska bearbetningen. När webbenkäter tillämpas 

finns dock liten risk för bearbetningsfel (Djurfeldt et al. 2010; Lantz 2011). Materialet har 

hanterats med försiktighet i SPSS och vid omkodning har datan kontinuerligt kontrollerats för 

att minska risken för bearbetningsfel. 

Vid enkätstudier går det inte att säkerställa att respondenten förstått frågorna rätt och har ofta 

stort bortfall, vilket gör det särskilt viktigt att ha ett noggrant bearbetat instrument (Lantz 

2011). Pilotstudien gav oss möjlighet att testa processen att konstruera och distribuera enkäten 

samt att hantera inhämtning och bearbetning av datan. Efter pilotstudien omformulerades eller 
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raderades några frågor som visades vara svåra att besvara eller upplevdes överflödiga för 

studiens syfte. Denna studiens validitet kan således ses stärkt genom att en preliminär version 

av enkäten tidigare testats i en pilotstudie (Djurfeldt et al. 2010).  

För frågorna i enkäten används genomgående fyra svarsalternativ av ett antal anledningar. 

Med ett mindre antal svarsalternativ minskar risken för slumpfel (Kylén 2004), alltså att 

slumpen har påverkat resultatet så det inte stämmer överens med verkligheten (Lantz 2011). 

Fyra alternativ är det minsta man bör använda för att inte riskera en enkäts reliabilitet (Lozano 

et al. 2008). Ett jämnt antal svarsalternativ minskar även vad som kallas centraltendensen, 

alltså att respondenter tenderar svara mer neutralt även om de har en positiv eller negativ åsikt 

(Patel & Davidsson 2012). Vi ville även minimera enkäten så mycket som möjligt så den gick 

snabbt att genomföra och inte upplevdes onödigt komplex eller rörig. Vi vet att vår målgrupp 

generellt har hög arbetsbelastning (Novus 2016) och ett enhetligt, lättläst och logiskt format 

minskar risken för bortfall och felsvar (Ejlertsson 2014). Fråga 13 gällande engagemang har 

dock sju svarsalternativ, vilket innebär viss inkongruens med övriga likertskalor i enkäten 

som begränsats till fyra. Vi bedömde att det var nödvändigt att använda originalverktygets sju 

svarsalternativ för att inte påverka verktygets reliabilitet. Frågan lades medvetet i slutet av 

enkäten för att respondenten inte ska behöva återgå till fyra alternativ efter frågan besvarats, 

vilket minskar risken att enkäten upplevs rörig (Ejlertsson 2014). 

För att de begrepp som vi vill utforska i studien ska kunna mätas korrekt är det viktigt att 

eftersträva en hög begreppsvaliditet. Detta innebär att kunskapsbasen kring vad man vill mäta 

har operationaliserats för att mäta just det begreppet (Ejlertsson 2014). Därför har vi eftersökt 

validitetstestade verktyg och studier inom forskningsområdet. Särskilt verktygen avseende 

självförmåga och engagemang är väl beprövade och har visat hög validitet (Hallberg & 

Schaufeli 2006; Lönnfjord & Hagquist 2017; Löve et al. 2011). Övriga delar av enkäten har 

till stor del konstruerats enligt hur tidigare forskning beskriver de olika aspekter vi vill mäta. 

Detta stärker innehållsvaliditeten, vilket handlar om att frågorna är konstruerade så att de 

mäter helheten av det som mäts och i enlighet med kunskapsläget (Ejlertsson 2014).  

5.6.1 Generaliserbarhet 

För att respondenterna ska anses vara representativa för populationen är det viktigt att 

studiens spridning av olika aspekter är likartad den som finns i populationen (Lantz 2011). Vi 

tolkar spridningen i anslutning till fyra aspekter: ålder, kön, kommunstorlek samt 

arbetsområde. Genomsnittsåldern för socialsekreterare i studien är två år lägre för kvinnor och 

tre år lägre för män än respektive genomsnittsålder i populationen. Studien har även 3% fler 

kvinnor och 3% färre män än vad som förekommer i populationen (SCB 2017). Detta påvisar 

att männen är underrepresenterade i studien jämfört med fördelningen som förekommer i 

populationen. Samtidigt har männen i vårt urval haft en högre svarsfrekvens än kvinnorna, 

vilket antyder att den något skeva könsfördelningen kan förklaras av det ursprungliga urvalet. 

Spridning gällande arbetsområden i studien visar stor likhet med Novus (2016) kartläggning. 

Vår studie visar något fler som anger att de har yrkeserfarenhet av ekonomiskt bistånd. Detta 

kan förklaras av att denna studie efterfrågar huvudsaklig erfarenhet i jämförelse med 

nuvarande arbetsområde. Det kan vara många som börjar arbeta med ekonomiskt bistånd för 

att sedan byta arbetsområde, vilket kan förklara denna diskrepans (Dellgran & Höjer 2005). 
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Gällande spridningen efter kommunstorlek har urvalet omfattat en överrepresentation av 

kommuner med 60 001-130 000 invånare.  

Det externa bortfallet kan påverka hur väl respondenterna representerar populationen, då 

bortfallet kan omfatta individer med åsikt eller personlighet som skiljer från de som svarar 

(Ejlertsson 2014; Kylén 2004). Bortfallet kan tänkas bero på att vi undersöker en grupp som 

har hög arbetsbelastning (Novus 2016), och att de därför väljer att inte svara. Dessa kan sägas 

besitta en gemensam egenskap som problematiserar en rättvisande statistisk analys och 

tolkning. Exempelvis kan graden självförmåga förminskas av stress (Bandura 1977) och hög 

arbetsbelastning kan även tänkas innebär minskat engagemang eller minskad upplevelse av att 

kunna påverka arbetsmängd. Eftersom vi saknar möjligheter att kontrollera om studiens 

deltagare i genomsnitt har lägre arbetsbelastning än populationen är det svårt att bekräfta att 

detta antagande stämmer, och hur det påverkar eventuella slutsatser av resultatet. 

Analysen av deltagande socialsekreterare visar en god spridning av ålder, kön och 

arbetsområde i relation till hur populationen ser ut. Urvalet har dock inneburit att resultatet till 

högre grad är generaliserbart till socialsekreterare som arbetar i större kommuner. 

Sammanfattat anser vi att studiens deltagare kan ses som representativa för populationen.  

5.7 Reliabilitet 

Reliabilitet anger tillförlitligheten och berör själva mätinstrumentet samt huruvida slumpen 

kan ha påverkat resultatet. För en hög reliabilitet ska insamlad data vara stabil och samma 

resultat ska kunna nås genom upprepad datainsamling oberoende av vem som utför 

insamlingen (Kylén 2004). Reliabiliteten för denna studie avgörs huvudsakligen av 

webbenkäten, vilket är verktyget för den empiriska datainsamlingen. Vid enkätstudier är det 

ofta svårt att förutse reliabiliteten innan resultatet har inkommit. Det är då viktigt att ha en 

tydlig enkät som är lätt att besvara (Patel & Davidson 2012). Därför har enkäten till stor del 

baserats på tidigare beprövade mätredskap, vilket stärker reliabiliteten (Ejlertsson 2014).  

De indexvariabler som sammanslagits och testats med Cronbachs alfa visar god intern 

konsistens då ett acceptabelt värde bör variera mellan 0,7 och 0,95. Kontroll av beslut visar ett 

alfavärde under 0,7 men anses ändå kunna tillämpas i analysen eftersom antalet frågor som 

sammanslås är få (Ejlertsson 2014). De svenska översättningarna av verktygen för 

självförmåga (S-GSE) och engagemang (UWES-9) har i tidigare studier visats tillförlitliga 

med hög intern konsistens (Hallberg & Schaufeli 2006; Löve et al. 2011). Det finns dock viss 

kritik gällande att översättningen i S-GSE inte helt överensstämmer med den ursprungliga 

meningen (Lönnfjord & Hagquist 2017). Vi anser dock att tidigare forskning indikerar att 

verktyget är tillräckligt tillförlitligt och kan integreras i studien.  

Att tillämpa en respondentenkät har gett oss möjligheten att skicka påminnelser för att stärka 

svarsfrekvensen. Svarsfrekvensen var 19% efter första enkätutskick och ökade till slutgiltiga 

36% efter tre påminnelser. Påminnelserna hade således god effekt på svarsfrekvensen, där 

störst deltagande varit samma dag som påminnelsen kommit respondenterna tillhanda. Med 

en högre svarsfrekvens stärks reliabiliteten (Kylén 2004) och formatet innebär även att vi 

undviker flera svar från samma respondent, vilket är ovanligt men förekommande (Daneback 

& Månsson 2008). En nackdel med respondentenkäter är dock att datan blir anonymiserad, 
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vilket gör att kontroll av uppgifter blir svår eller omöjlig (Vetenskapsrådet 2017). Det kan 

vara viktigt att ta respondentens datavana till hänsyn vid webbenkäter, eftersom detta kan 

påverka svarsfrekvensen (Lantz 2011). Eftersom socialsekreterare dagligen använder datorer i 

arbetet bedöms formatet inte påverka reliabiliteten negativt. Inre motivation är den starkaste 

drivkraften hos en respondent att vilja delta i en undersökning (Ejlertsson 2014). Därför har 

studiens betydelse och möjligheten att ta del av resultatet belysts i utskicken (bilaga 2 och 3). 

5.8 Etiska överväganden 

Inom forskning bör man så gott som möjligt minska risken att kränka deltagandes sociala, 

fysiska och mentala integritet (Vetenskapsrådet 2017). För att ta hänsyn till denna princip har 

vi under forskningsprocessen vidtagit ett antal åtgärder. Respondenterna har delgivits 

grundläggande information om studiens syfte och utförande. I informationsbrev (bilaga 2) 

presenteras författarna, vad studien undersöker, att deltagandet är frivilligt, samt att resultatet 

kommer publiceras på en offentlig databas, Digitala vetenskapliga arkivet (DIVA), och att 

insamlade uppgifter endast används till forskningsändamål. För att belysa frivilligheten 

informerades även om möjligheten att avstå svara på frågor respondenterna inte ville eller inte 

kunde besvara. Respondenter ska själva ha rätt att bestämma om sin medverkan och forskare 

bör inhämta ett informerat samtycke (Vetenskapsrådet 2017). Eftersom respondenterna tar del 

av vad studien undersöker och vad deras deltagande innebär i informationsbrevet är samtycke 

lämnat när enkäten besvarats (Ejlertsson 2014).  

För att respondenterna inte ska kunna identifieras specificerar inte studien vilka kommuner 

eller verksamheter som ingår i urvalet. Personliga uppgifter som respondenterna ombeds fylla 

i har även begränsats till minsta möjliga för att minska risken att de upplever sig kunna 

igenkännas. Enkäter som skickas i digitalt format innefattar dock alltid en viss risk för 

dataintrång (Daneback & Månsson 2008) och att respondenterna på så sätt avslöjas. Studiens 

arbetsmaterial hanteras digitalt och är lösenordskyddat, för att minska risken att någon 

obehörig får tillgång till materialet. Listor över e-postadresser och andra uppgifter gällande 

kommuner och respondenter som deltar har raderats löpande. Respondenterna försäkras 

anonymitet eftersom enkäten är i form av en anonym respondentenkät, vilket innebär att det 

inte går att se specifika deltagares svar. För att utlova anonymitet krävs att det ska vara i 

princip omöjligt att koppla ett svar till en bestämd individ (Vetenskapsrådet 2017). 

Andersson och Swärd (2008) uppger att forskaren måste förhålla sig till makten att benämna 

och kategorisera. För denna studie har det varit nödvändigt att placera deltagarna i kategorier 

efter exempelvis yrkeserfarenhet och ålder. Därför har vi genomgående eftersträvat att 

studiens delar inte presenteras på ett sätt som kan upplevas kränkande eller stigmatiserande 

för någon av dessa grupper. Eftersom enkäten riktas mot en bred population av många olika 

yrkeskategorier har det också varit viktigt att ta hänsyn till denna bredd i enkätkonstruktionen 

och studiens presentation. Detta så att majoriteten av uppsatsens deltagare upplever sig 

inkluderade i undersökningen så gott som möjligt med hänsyn till studiens syfte.  
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6. Resultat 

Resultatet består i rubrik 6.1 och 6.2 av en redogörelse av det externa bortfallet, en 

bortfallsanalys samt en presentation av studiens slutgiltiga deltagare. Därefter disponeras 

resterande underrubriker enligt studiens frågeställningar. Rubrik 6.3 avser en preliminär 

analys för att finna eventuella samband. I rubrik 6.4 görs en fördjupad analys som innehåller 

en redovisning av framkomna sambands styrka samt en kontroll med variabeln ålder. Vidare i 

6.4.1 ställs resultatet som framkommit hos socialsekreterare i jämförelse med 

biståndshandläggare, för att se om samma samband återfinns. Resultatet avslutas med rubrik 

6.5 som eftersöker om något samband är signifikant för socialsekreterare med en viss specifik 

typ av yrkeserfarenhet. 

6.1 Externt bortfall 

Det externa bortfallet innefattar de som ingår i urvalet men av någon anledning valt att inte 

svara på enkäten (Ejlertsson 2014). Studien har ett totalt externt bortfall på 64% (n=1 292), 

varav 57% är kvinnor och 7% är män (Tabell 2). Svarsfrekvensen visar att 41% av männen 

och 35% av kvinnorna som ingår i urvalet har valt att svara på enkäten. I studiens externa 

bortfall ingår även 13 respondenter som återkopplat med önskan om att inte delta. 

Svarsfrekvensen varierar mellan 33% och 35% i samtliga kategorier med undantag för 

kommuner med under 16 000 invånare, vilka hade en svarsfrekvens om 47% (Tabell 2). Detta 

innebär att en stor andel av bortfallet hör till kommuner med 60 001-130 000 invånare, 

eftersom denna kategori är något överrepresenterad i studien. Enkäten skickades till 62 

ogiltiga e-postadresser och 54 mottagare har återkopplat att de inte arbetar med 

myndighetsutövning. Dessa har tagits bort från respondentlistan då de inte ingår i 

populationen och berör således inte studiens bortfall. 

 

Tabell 2. Bortfall och svarsfrekvens efter kommunstorlek. N=2 007. 

 

  

Invånarantal Externt bortfall Svarsfrekvens 

Under 16 000 6% (n=131) 47% 

16 000 - 60 000 18% (n=358) 35% 

60 001 - 130 000 31% (n=613) 34% 

Över 130 000 9% (n=190) 33% 

Total 64% (n=1 292; 57% 

kvinnor, 7% män) 

36% (35% kvinnor, 

41% män) 
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6.1.1 Bortfallsanalys 

Risken för bortfall är stort i enkätundersökningar som vänder sig till en stor anonym grupp 

och webbenkäter i synnerhet har ofta låg svarsfrekvens (Lantz 2011). Vi vill därför benämna 

studiens relativt höga externa bortfall om 64%, vars orsak och innebörd kan vara svår att 

klargöra. På grund av ett minskande intresse av att svara på enkäter kan kvantitativa 

undersökningar ha svårigheter att uppnå svarsfrekvens om 50% (Ejlertsson 2014). Vi kan 

tänka oss att vi möter ytterligare lägre svarsfrekvens eftersom studien är i form av en C-

uppsats och att webbenkäten endast var öppen en kort period. 

Metoden att kontakta kommuner för att efterfråga kontaktuppgifter till populationen har gett 

oss tillgång till personallistor som innefattar fler yrkeskategorier utöver socialsekreterare. 

Detta i kombination med att studiens första e-postutskick till respondenterna (bilaga 2) 

efterlyser myndighetsutövare kan innebära viss risk för urvalsfel, det vill säga att de som inte 

ingår i populationen blir del av urvalet (Lantz 2011). Till viss del hanteras problemet genom 

enkätfråga fyra avseende respondentens yrkesroll, vilket låter oss sortera bland 

respondenterna under bearbetningen. I utskicken förtydligades även att de som inte arbetar 

med myndighetsutövning kunde ta kontakt för avregistrering. Det kan tänkas vara många som 

inte ingår i populationen som inte svarat eller avregistrerat sig, eller att utskicket gått till 

inaktuella eller felaktiga e-postadresser. Alltså kan bortfallet vara missvisande eftersom det 

till stor del kan präglas av ett mörkertal. Vi har även upptäckt att de minsta kommunerna 

visade bäst svarsfrekvens, vilket stärker detta argument. Mindre kommuner har generellt färre 

antal anställda och kan därför tänkas ha bättre översikt över personalens kontaktuppgifter, 

vilket innebär att mörkertalet bör vara mindre.  
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6.2 Deltagare 

Sammanlagt består studien av 715 deltagare varav 626 socialsekreterare som är i fokus i 

denna studie. Denna rubrik och kommande analys avser därför enbart kategorin 

socialsekreterare. Tabell 3 redogör för fördelningen av de socialsekreterare som deltar i 

studien. För redogörelse av studiens totala deltagare, se bilaga 6 Tabell 4. Könsfördelningen 

bland socialsekreterare är 88% kvinnor, 12% män samt en som angett Annan. Deltagarna är 

mellan 22 och 69 år med en medelålder på 38 år för kvinnor och 40 år för män. 3% (n=18) av 

socialsekreterarna har inte angett ålder.  

 

Tabell 3. Fördelning av socialsekreterare efter längd av yrkeserfarenhet och ålder. 

Längd av  

yrkeserfarenhet 

Ålder under 

 30 år 

Ålder mellan 

30-42 år 

Ålder över  

42 år 
Kvinnor Män 

Deltagande 

socialsekreterare 

Genomsnittlig 

yrkeserfarenhet 

Under 1,5 år 13% (n=83) 5% (n=30) 2% (n=11) 17% (n=109) 2% (n=14) 20% (n=124) 0,9 år 

Mellan 1,5-5 år 21% (n=131) 13% (n=79) 3% (n=16) 35% (n=221) 4% (n=23) 39% (n=244) 3 år 

Över 5 år 1% (n=8) 13% (n=82) 25% (n=158) 36% (n=222) 6% (n=36) 41% (n=258) 14 år 

Total 35% (n=222) 31% (n=191) 30% (n=185) 88% (n=552) 12% (n=73) 100% (N=626) 8 år 

Genomsnittlig 

ålder 
27 år 36 år 52 år 38 år 39 år 38 år  

 

6.2.1 Internt bortfall 

Det interna bortfallet avser frågor som lämnats obesvarade av vissa deltagare, vilket kan 

hanteras genom att redovisa bortfallet vid respektive berörd fråga (Kylén 2004). Bortfallet kan 

variera mellan olika frågor och bör därför redovisas noga eftersom det kan påverka de 

slutsatser som dras av svarsfördelningen (Ejlertsson 2014). Vid kategorisering efter yrkesroll 

av socialsekreterare samt biståndshandläggare framkommer även ett internt bortfall om 35 

respondenter som inte angett yrkesroll. Dessa kommer följaktligen inte vara del av studiens 

resultat och analys. Vidare kommer studiens interna bortfall att redovisas utifrån antal 

svarande i anslutning till respektive fråga. 
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6.3 Preliminär sambandsanalys 

Eventuella samband har testats mellan 20 beroende variabler och socialsekreterarnas längd av 

yrkeserfarenhet (Tabell 5). Av dessa framkommer åtta signifikanta samband och avser 

variabler: (2) tar mycket stor hänsyn till arbetskamraters åsikter, (4) ser alltid till att minimera 

kostnader för insatser, (8) trygg att hantera svårare ärenden enbart utifrån egen 

yrkeserfarenhet och kunskap, (9) känner oro att jag hanterat ett ärende felaktigt och detta kan 

påverka mig negativt, (10) känner oro att jag hanterat ett ärende felaktigt och detta kan 

påverka klienten negativt, (16) tar hjälp av kollegor vid svårare ärenden, (18) kontroll av 

beslut; påverka val av arbetsmetod, arbetsmängd och vem man arbetar med, (19) 

självförmåga. Därmed medförs inte resterande 12 variabler till nästa del av analysen. 

Tabell 5. Korstabell avseende socialsekreterares längd av yrkeserfarenhet och samtliga 20 

beroende variabler. N=626. 

 Under 1,5 år Mellan 1,5-5 år Över 5 år 
 Stäm ej Stäm Stäm ej Stäm Stäm ej Stäm 

(1) Följer regler och styrdokument till punkt och pricka (n=624) 17% 83% 20% 80% 18% 82% 

(2) Tar mycket stor hänsyn till arbetskamraters åsikter (n=621)* 7% 93% 10% 90% 16% 84% 

(3) Följer alltid den professionella bedömningen först och främst 

(n=618) 
7% 93% 7% 93% 7% 93% 

(4) Ser alltid till att minimera kostnader för insatser (n=614)* 62% 38% 69% 31% 58% 42% 

(5) Prioriterar framför allt individanpassade bedömningar (n=617) 7% 93% 8% 92% 7% 93% 

(6) Lägger mycket stor vikt i att ta hänsyn till klientens åsikter (n=616) 10% 90% 9% 91% 6% 94% 

(7) Trygg att hantera enklare ärenden enbart utifrån egen 

yrkeserfarenhet och kunskap (n=621) 
3% 97% 2% 98% 1% 99% 

(8) Trygg att hantera svårare ärenden enbart utifrån egen 

yrkeserfarenhet och kunskap (n=614)*** 
54% 46% 28% 72% 8% 92% 

(9) Känner oro att jag hanterat ett ärende felaktigt och detta kan 

påverka mig negativt (n=617)*** 
45% 55% 44% 56% 68% 32% 

(10) Känner oro att jag hanterat ett ärende felaktigt och detta kan 

påverka klienten negativt (n=620)* 
38% 62% 36% 64% 47% 53% 

 Sällan Ofta Sällan Ofta Sällan Ofta 

(11) Professionella bedömningen hamnar i konflikt med regler eller 

styrdokument (n=619) 
66% 34% 64% 36% 74% 26% 

(12) … Följer regler eller styrdokument (n=598) 51% 49% 53% 47% 56% 44% 

(13) … Påtalat problematik för ledningen (n=587) 48% 52% 38% 62% 37% 63% 

(14) … Arbetat utifrån för förändring (n=592) 88% 12% 89% 11% 91% 9% 

(15) … Följer den egna bedömningen (n=594) 96% 4% 94% 6% 90% 10% 

(16) Tar hjälp av kollegor vid svårare ärenden (n=621)** 0% 100% 5% 95% 8% 92% 

(17) Upplevelse av skicklighet: nöjd med kvalitet och mängd arbete 

samt förmåga att lösa problem i arbetet (n=613) 
6% 94% 10% 90% 6% 94% 

(18) Kontroll av beslut: påverka val av arbetsmetod, arbetsmängd och 

vem man arbetar med (n=610)*** 
62% 38% 68% 32% 51% 49% 

 Lägre Högre Lägre Högre Lägre Högre 

(19) Självförmåga (n=593)** 57% 43% 58% 42% 43% 57% 

(20) Engagemang (n=596) 53% 47% 54% 46% 47% 53% 

Signifikansprövad med Pearsons chi2-test. * = p<0,05 ** = p<0,01 *** = p<0,001 
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6.4 Fördjupad sambandsanalys och kontroll mot livserfarenhet 

Sambandet mellan yrkeserfarenhet och ålder visar ett mycket starkt signifikant samband 

(p<0,001, Cramers V=0,37). I Tabell 6 analyseras sambanden från den preliminära analysen i 

en binär logistisk regression med kategorierna av yrkeserfarenhet och ålder som oberoende 

kategoriska variabler. Eftersom analysen kräver binära variabler omkodas de oberoende 

variablerna till sex dummyvariabler. Oddskvoten jämförs med den första kategorin inom 

yrkeserfarenhet respektive ålder, vilket innebär att dessa är referensgrupper och tilldelas 

värdet “1” som oddskvot.  

Tabellen visar att fyra beroende variabler påvisar ett troligt beroendeförhållande till längden 

yrkeserfarenhet. Eftersom sambandet till ålder var obefintligt utesluts livserfarenhet som 

alternativ förklaring till dessa samband. Här framkommer en särskilt påtaglig effekt av 

yrkeserfarenhet i (8) trygg att hantera svårare ärenden. Oddset är nästan tre gånger större för 

socialsekreterare med yrkeserfarenhet mellan 1,5 år och 5 år att uppleva sig trygga med att 

hantera svårare ärenden utifrån enbart egen kunskap i relation till de med kortare erfarenhet. 

Särskilt i denna fråga utmärker sig de med över 5 års yrkeserfarenhet då detta odds är 13 

gånger större än för socialsekreterare med under 1,5 års yrkeserfarenhet. Samtidigt visar (9) 

oro för mig själv en stadig förändring i minskad oro avseende konsekvenser för sig själv med 

mer yrkeserfarenhet. (18) Kontroll av beslut samt (19) självförmåga visar likartade samband. 

 

Tabell 6. Binär logistisk regressionsanalys av signifikanta samband som framkommit i den 

preliminära analysen. Tabellen visar oddskvoter samt signifikanta samband. N=626. 

 Längd av yrkeserfarenhet Ålder 

 Under 

1,5 år 

Mellan 

1,5-5 år 

Över 

5 år 

Under 

30 år 

Mellan 

30-42 år 

Över 

42 år 

(2) Tar mycket stor hänsyn till arbetskamraters åsikter (n=603) 1 0,65 0,58 1 0,45* 0,45 

(4) Ser alltid till att minimera kostnader för insatser (n=597) 1 0,72 0,84 1 1,41 1,85* 

(8) Trygg att hantera svårare ärenden enbart utifrån egen 

yrkeserfarenhet och kunskap (n=596) 
1*** 2,86*** 13,06*** 1 1,37 0,96 

(9) Känner oro att jag hanterat ett ärende felaktigt och detta kan 

påverka mig negativt (n=600) 
1*** 0,96 0,43** 1 1,06 0,8 

(10) Känner oro att jag hanterat ett ärende felaktigt och detta 

kan påverka klienten negativt (n=603) 
1 1,10 0,65 1 1,08 1,12 

(16) Tar hjälp av kollegor vid svårare ärenden (n=603) † 1 0,17 0,14 1 1,56 0,47 

(18) Kontroll av beslut: påverka val av arbetsmetod, 

arbetsmängd och vem man arbetar med (n=592) 
1*** 0,77 1,94* 1 1,04 0,65* 

(19) Självförmåga (n=576) 1* 0,96 1,90* 1 0,95 0,96 

* = p<0,05 ** = p<0,01 *** = p<0,001 
† Frågan innehöll nollceller för referensgruppen vilket innebär felsvar vid logistisk regression. Detta har 

kompenserats genom att imputera ett minimalt värde som inte väsentligt påverkar resultatet i den tomma cellen 

(Suchower & Copenhaver 1997). 
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Här är det en marginellt lägre oddskvot för de med yrkeserfarenhet mellan 1,5 år och 5 år i 

jämförelse med referensgruppen. Dock fördubblas nästan sannolikheten att uppleva kontroll 

av beslut samt att ha hög självförmåga för socialsekreterare med över 5 års yrkeserfarenhet. 

(10) Oro för klienten samt (16) tar hjälp av kollegor visar inga signifikanta samband i den 

logistiska regressionsanalysen när ålder och yrkeserfarenhet ställs i relation till frågan. Det är 

därför svårt att tydliggöra det samband vi upptäckt i Tabell 5 och utesluta livserfarenhet som 

förklaring. Dock är det viktigt att bemärka att frånvaron av ett signifikant samband avseende 

att ta hjälp av kollegor kan vara missvisande på grund av att frågan innehöll nollceller och 

därmed problematiserar en logistisk analys. Det är svårt att avgöra hur den imputering som 

föreslås av Suchower och Copenhaver (1997) har påverkat resultatet. Avseende (2) hänsyn till 

arbetskamrater och (4) minimera kostnader framkommer något starkare samband gällande 

ålder i jämförelse med yrkeserfarenhet, vilket antyder att dessa två samband till större del kan 

förklaras av livserfarenhet.  

6.4.1 Sambandsanalys i jämförelse med biståndshandläggare 

De fyra variabler som återstår efter kontroll mot ålder prövas återigen med ett chi2-test, denna 

gång med biståndshandläggare istället för socialsekreterare (Tabell 7). Analysen visar ett 

signifikant samband med mycket hög styrka mellan yrkeserfarenhet och (8) trygghet att 

hantera svårare ärenden utifrån egen kunskap (p=<0,01, Cramers V=0,44). Mönstret liknar det 

som framkommit i tidigare analys, alltså att trygghet stadigt ökar med längre yrkeserfarenhet. 

Tabell 7. Korstabell avseende biståndshandläggares längd av yrkeserfarenhet och de fyra 

samband som kunde kopplas till yrkeserfarenhet i tidigare analys. N=54. 

 Under 1,5 år Mellan 1,5-5 år Över 5 år 

 Stäm ej Stäm Stäm ej Stäm Stäm ej Stäm 

(8) Trygg att hantera svårare ärenden enbart utifrån egen 

yrkeserfarenhet och kunskap (n=52)** 
40% 60% 24% 76% 0% 100% 

(9) Känner oro att jag hanterat ett ärende felaktigt och detta kan 

påverka mig negativt (n=54) 
55% 45% 47% 53% 62% 38% 

 Sällan Ofta Sällan Ofta Sällan Ofta 

(18) Kontroll av beslut: påverka val av arbetsmetod, arbetsmängd och 

vem man arbetar med (n=53) 
90% 10% 71% 29% 69% 31% 

 Lägre Högre Lägre Högre Lägre Högre 

(19) Självförmåga (n=50) 50% 50% 59% 41% 35% 65% 

Signifikansprövad med Pearsons chi2-test. * = p<0,05 ** = p<0,01 *** = p<0,001 

 

6.5 Sambandsanalys med typ av yrkeserfarenhet som medierande effekt 

I enkäten gavs respondenterna möjligheten att markera fler än ett alternativ som huvudsaklig 

typ av yrkeserfarenhet, vilket kan innebära att samma socialsekreterare återkommer i olika 

kategorier. Dock har en majoritet om 74% angett att de har huvudsaklig erfarenhet från enbart 

ett område. 16% har uppgett erfarenhet från två områden och resterande 10% har erfarenhet 

från tre eller fler områden. Detta antyder att de flesta av socialsekreterarna arbetade inom det 
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område som de angett att de har huvudsaklig erfarenhet av när de besvarade enkäten. 

Fördelningen visar att en huvudsaklig andel har erfarenhet av att arbeta med barn och unga 

eller familjerätt samt av ekonomiskt bistånd (bilaga 6 Tabell 8).  

Sambandet mellan samtliga 20 beroende variabler och längd av yrkeserfarenhet testas i fyra 

korstabeller med typ av yrkeserfarenhet som medierande variabel. Typ av yrkeserfarenhet 

utgår från det område respondenterna har huvudsaklig erfarenhet från: barn och unga eller 

familjerätt (bilaga 6 Tabell 9), ekonomiskt bistånd (bilaga 6 Tabell 10), integration eller stöd 

för ensamkommande barn (bilaga 6 Tabell 11) och missbruk (bilaga 6 Tabell 12). I analysen 

eftersöks samband som endast är signifikanta för socialsekreterare med en specifik typ av 

erfarenhet. De fyra samband som framkommer kontrolleras mot livserfarenhet i en binär 

logistisk regressionsanalys (Tabell 13). Oddskvoten jämförs med den översta kategorin inom 

yrkeserfarenhet respektive ålder. Variabeln (13) påtalat problematik för ledningen visar ett 

signifikant samband avseende socialsekreterare med erfarenhet av området missbruk och över 

fem års yrkeserfarenhet. Oddskvoten indikerar att längre yrkeserfarenhet ökar sannolikheten 

till att påtala problematik för ledningen när den professionella bedömningen hamnar i konflikt 

med regler eller styrdokument.  

Resterande tre samband avser socialsekreterare med erfarenhet av att arbeta med barn och 

unga eller familjerätt. I (7) trygg att hantera enklare ärenden framkommer dock inte något 

signifikant samband avseende yrkeserfarenhet eller ålder när båda ställs i relation till frågan. 

Kontrollen visar därmed inte att sambandet som framkom i den preliminära korstabellen 

(bilaga 6 Tabell 9) bättre kan förklaras av livserfarenhet istället för yrkeserfarenhet. 

Sambanden om variablerna (18) kontroll av beslut samt (19) självförmåga framkom även i 

den tidigare analysen om enbart längd av yrkeserfarenhet (Tabell 6). Sambandet visar samma 

mönster men har en starkare effekt för de socialsekreterare med yrkeserfarenhet av barn och 

unga eller familjerätt. Oddskvoten för kategorin 1,5-5 års yrkeserfarenhet blir alltså ännu 

mindre, medan oddskvoten för de med över 5 års erfarenhet blir större jämfört med det 

tidigare resultatet. 

Tabell 13. Binär logistisk regressionsanalys med typ av erfarenhet som medierande effekt. 

Tabellen visar oddskvoter samt signifikanta samband. N=626. 

 Längd av yrkeserfarenhet Ålder 

 Under 

1,5 år 

Mellan 

1,5-5 år 

Över 

5 år 

Under 

30 år 

Mellan 

30-42 år 

Över 

42 år 

Barn och unga eller familjerätt: (7) Trygg att hantera enklare 

ärenden enbart utifrån egen yrkeserfarenhet och kunskap (n=313)  
1 3,4 5,53 1 2,90 2,08 

Missbruk: (13) … Påtalat problematik för ledningen (n=113)  1 2,09 5,39* 1 0,67 0,63 

Barn och unga eller familjerätt: (18) Kontroll av beslut: påverka 

arbetsmetod, arbetsmängd och vem man arbetar med (n=309)  
1*** 0,65 2,67* 1 0,79 0,47 

Barn och unga eller familjerätt: (19) Självförmåga (n=300) 1** 0,71 2,18 1 1,01 0,75 

* = p<0,05 ** = p<0,01 *** = p<0,001  
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7. Diskussion  

7.1 Resultatdiskussion 

Med denna studie ville vi utforska vilken effekt yrkeserfarenhet kan ha på handläggare i 

socialtjänsten och deras arbete. För att uppnå detta syfte testades fyra frågeställningar:  

1. Finns samband mellan socialsekreterares längd av yrkeserfarenhet och upplevelser 

kring handlingsutrymmet, deras självförtroende samt engagemang i arbetet? 

2. Kan de samband som framkommer förklaras av livserfarenhet istället för längd av 

yrkeserfarenhet?  

3. Är de samband som kan förklaras av socialsekreterarnas längd av yrkeserfarenhet även 

befintliga för biståndshandläggare?  

4. Finns samband mellan längd av yrkeserfarenhet och upplevelser kring 

handlingsutrymmet, deras självförtroende samt engagemang i arbetet som endast är 

signifikanta för socialsekreterare med en specifik typ av yrkeserfarenhet? 

För att angripa den första frågeställningen testades 20 variabler mot längden yrkeserfarenhet 

för socialsekreterare. Variablerna utgick från studiens enkätfrågor och berörde 

handlingsutrymme, självförtroende och engagemang. Åtta signifikanta samband framkom 

som utforskades närmare i den fördjupade analysen. 

7.1.1 Tolkning av den fördjupade analysen 

För att besvara den andra frågeställningen om dessa åtta samband kan förklaras av 

livserfarenhet istället för längd av yrkeserfarenhet gjordes en binär logistisk regressions-

analys där livserfarenhet operationaliserats av respondenternas ålder. I denna kontroll uteslöts 

samband avseende fyra variabler från vidare analys: “tar mycket stor hänsyn till 

arbetskamraters åsikter”, “ser alltid till att minimera kostnader för insatser”, “känner oro att 

jag hanterat ett ärende felaktigt och detta kan påverka klienten negativt” samt “tar hjälp av 

kollegor vid svårare ärenden”. 

Av de fyra samband som återstod var tre beroende variabler anknutna till socialsekreterarnas 

självförtroende: “trygg att hantera svårare ärenden enbart utifrån egen yrkeserfarenhet och 

kunskap”, “känner oro att jag hanterat ett ärende felaktigt och detta kan påverka mig negativt” 

samt “självförmåga” och en beroende variabel berörde handlingsutrymme: “kontroll av 

beslut”. 

Det starkaste sambandet gällde trygghet att hantera svårare ärenden enbart utifrån egen 

kunskap. Tryggheten ökar stadigt från 46% av de med kortast erfarenhet till en betydande 

majoritet om 92% av de med längst erfarenhet. Denna förändring kan tyckas vara självklar, 

men det är viktigt att samtidigt vara medveten om att socialsekreterare med längre erfarenhet 

ofta handlägger mer komplicerade ärenden (Tham 2007). Vad som anses vara svårare 

ärenden är dessutom i hög grad en subjektiv uppfattning, då detta snarare handlar om en 

upplevelse istället för ärendets faktiska karaktär eller grad av komplexitet. Ärenden som 

socialsekreterare med kort respektive lång yrkeserfarenhet upplever är svårare kan alltså antas 

vara mycket olikartade. Detta kan tolkas förmedla att yrkeserfarenhet inte stärker tryggheten 

genom det inlärda praktiska yrkeskunnandet, utan snarare stärker socialsekreterares självtillit 

och förmåga att hantera utmanande situationer som uppstår i arbetet. 
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Trots att sambanden avseende oro för klienten och oro för sig själv verkade snarlika i hur 

respondenterna svarat så försvann sambandet gällande oro för klienten i kontrollen mot ålder. 

Resultatet antyder alltså att socialsekreterares oro för sig själv stadigt minskar med mer 

erfarenhet, medan oro för klienten inte uppvisar något sådant signifikant samband. Detta kan 

poneras bero på att socialsekreterare bygger upp trygghet i sig själva genom ökad förståelse 

om hur verksamheten fungerar, vilket skydd som finns för enskilda socialsekreterare samt 

djupare kunskap i sig själv och den professionella rollen. Denna trygghet kan inte byggas upp 

på samma sätt avseende negativa konsekvenser för klienter, då de ärenden socialsekreterare 

möter är unika och ofta komplexa (Billinger 2010; Ponnert 2007). Därför kan det vara svårt 

att förutse hur felaktigt hanterade ärenden påverkar klienten trots att socialsekreteraren 

besitter en lång erfarenhet. 

Sambandet avseende självförmåga visar att de två kategorierna som representerar 

socialsekreterare med yrkeserfarenhet under fem år har liknande tilltro till sina handlingar, då 

drygt 40% placeras i kategorin högre självförmåga. Självförmågan antyds dock förändras 

avsevärt för socialsekreterare med erfarenhet över fem år, då istället 57% kategoriseras till 

högre självförmåga. Samtidigt visar sambandet kontroll av beslut avseende att påverka 

arbetsmängd, arbetsmetod och vem man arbetar med samma mönster. Resultatet visar att 

socialsekreterare mellan 1,5-5 års yrkeserfarenhet upplever minst kontroll, vilket är något som 

även överensstämmer med vad Tham (2007) funnit. Utifrån studiens fjärde frågeställning 

visar den logistiska regressionsanalysen att dessa två samband endast är signifikanta för de 

som har erfarenhet av att arbeta med barn och unga eller familjerätt. Kanske kan detta 

förklaras av att arbetet inom den sociala barnavården är särskilt komplext och att 

socialsekreterare därför behöver många yrkesverksamma års erfarenhet innan de börjar känna 

sig trygga i sin handlingsförmåga och har en starkare upplevelse av kontroll.  

7.1.2 Jämförelse med biståndshandläggare 

De fyra variablerna som återstod efter den fördjupade analysen jämfördes även med 

biståndshandläggare för att besvara den tredje frågeställningen. Analysen visade endast att 

variabeln om trygghet att hantera svårare ärenden var ett signifikant samband för 

biståndshandläggare. Det låga antalet deltagande biståndshandläggare kan dock innebära vissa 

svårigheter i att identifiera signifikanta samband med chi2-test (McHugh 2013). Därför är det 

svårt att dra slutsatser kring vilka samband som kan återfinnas hos andra professioner utöver 

socialsekreterare. Dock påvisar det kvarstående starka sambandet om trygghet i svårare 

ärenden att detta är någonting som kan vara vanligt förekommande i fler myndighetsutövande 

yrken. 

7.1.3 Medierande test av typ av erfarenhet 

Den fjärde frågeställningen besvarades av att använda typ av erfarenhet som medierande mot 

längd av erfarenhet. Det framkom då ett nytt samband som endast var signifikant för de med 

erfarenhet av området missbruk. Sambandet antyder att socialsekreterares tendens att påtala 

problematik för ledningen när deras bedömning hamnar i konflikt med regler eller 

styrdokument stadigt ökar med yrkeserfarenhet. Detta överensstämmer med vad Li et al. 

(2016) visar i sin studie att de med längre erfarenhet till högre grad gör sin röst hörd i 

organisationer. Intressant nog förekommer detta signifikanta samband endast för 
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socialsekreterare som arbetar med missbruk. Möjligen kan detta förklaras genom perspektivet 

Billinger (2010) presenterar avseende missbrukshandläggares koordinerande roll. Detta fokus 

på ett helhetsansvar av en klients situation kan tänkas innebära att de med längre 

yrkeserfarenhet lär sig tillämpa en nära kontakt med ledningen som redskap i det praktiska 

arbetet. 

7.1.4 Diskussion om bortfallna samband 

I kontrollen mot livserfarenhet i den fördjupade analysen verkade variablerna “tar mycket stor 

hänsyn till arbetskamraters åsikter” och “ser alltid till att minimera kostnader för insatser” ha 

en närmre relation till livserfarenhet än till yrkeserfarenhet. Dock kan sambandet med ålder 

tolkas vara svagt eftersom det endast förekommer ett signifikant samband i respektive fråga. 

Vidare saknade variablerna “känner oro att jag hanterat ett ärende felaktigt och detta kan 

påverka klienten negativt” samt “tar hjälp av kollegor vid svårare ärenden” signifikant 

samband till varken yrkes- eller livserfarenhet. Kontrollen mot livserfarenhet kunde varken 

tolkas utesluta eller bekräfta någon av dessa oberoende variabler. Detta innebär att vi inte kan 

avgöra om yrkeserfarenhet eller livserfarenhet förklarar det samband vi upptäckt i den 

preliminära analysen. På grund av svårigheter att förklara dessa fyra signifikanta samband 

som framkommit i den preliminära analysen bör inte yrkeserfarenhet uteslutas helt som 

möjlig förklaring eftersom ålder och yrkeserfarenhet är nära korrelerade.  

Många av studiens ursprungliga variabler som testades i den preliminära analysen berörde hur 

socialsekreterarna förhåller sig till det praktiska arbetet, vilket syftade till att utforska 

handlingsutrymmet. Dock antyder resultatet att socialsekreterares yrkeserfarenhet inte har 

någon märkvärd relation till handlingsutrymme eller hur de faktiskt arbetar. Svaren visar att 

socialsekreterarnas förhållningssätt till aspekter som riktlinjer, individanpassning, minimerade 

kostnader och vikten av deras egen bedömning i princip har samma svarsfördelning oavsett 

kategori av yrkeserfarenhet. Detta kan tolkas motsäga vad tidigare forskning har funnit om att 

socialsekreterare till stor del ser den egna erfarenheten som avgörande kunskapskälla 

(Bergmark & Lundström 2000). Möjligen kan denna konflikt förklaras av hur Norlander 

(2006) beskriver att det kan vara svårt för socialsekreterare att avgöra källan till kunskapen de 

tillämpar. Resultatet visar heller inte något samband gällande engagemang, vilket är 

överraskande med anledning av dess förhållande till självförmåga (Consiglio et al. 2016; Lua 

et al. 2018). Kanske kan detta förklaras av att engagemang till stor del stärks av möjligheter 

till personlig utveckling, kollegialt stöd och tillgängliga resurser på arbetsplatsen (Bakker et 

al. 2008). Således kanske den största effekten på en socialsekreterares engagemang i arbetet 

härleds av förhållanden på arbetsplatsen och saknar en betydlig relation till yrkeserfarenhet. 

7.2 Metoddiskussion  

Resultatet visade färre samband än vad vi förväntat. Det kan poneras att fler signifikanta 

samband rörande studiens frågeställningar framkommit om vi haft ett annat teoretiskt 

perspektiv eller metodiskt utförande. Exempelvis kanske några justeringar avseende frågorna i 

enkäten samt en tydligare redogörelse för studiens syfte och relevansen av enkätfrågorna hade 

förbättrat enkätverktyget och gett annat resultat. Några deltagare kommenterade i fritext att 

främst frågorna om självförmåga upplevdes som svåra att besvara. Bandura (2006) beskriver 

att det är av stor vikt att frågor som rör självförmåga är lätta att förstå och besvara för att inte 
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riskera att validiteten försvagas. Kanske härleder svårigheten från att det verktyg vi tillämpat 

ursprungligen mäter en generell självförmåga utan att förhålla sig till en viss situation. 

Eftersom vi eftersökte självförmåga i den professionella rollen så valde vi dock att göra en 

sådan hänvisning i beskrivningen av frågan. Vi övervägde även att formulera om varje 

delfråga för att rikta dem mot en arbetssituation, vilket riskerade medföra ny problematik i att 

frågorna inte får samma innebörd som i det ursprungliga verktyget. Detta alternativ hade 

kanske kunnat förtydliga varje enskild fråga och gjort dem lättare att besvara. Frågans 

positionering tidigt i formuläret syftade till enhetlighet gällande svarsalternativ och efter 

preliminära test upplevde vi frågan som lämpligt placerad. Eftersom det är viktigt att börja 

med lättare frågor och systematiskt fortsätta med mer komplicerade frågor hade kanske en 

annan placering inneburit att frågan upplevts lättare att besvara (Ejlertsson 2014; Lantz 2011). 

Vi ser alltså möjligheter att förbättra verktyget och göra det tydligare för respondenter att 

förstå och besvara frågorna ur studiens avsedda sammanhang. Trots vissa brister anser vi att 

verktyget är tillräckligt tillförlitligt eftersom frågorna har haft hög intern konsistens i likhet 

med vad andra studier funnit.  

Respondenterna kommenterade även avsaknaden av vet ej och ibland som svarsalternativ. 

Hur svarsalternativ tillämpas kan härleda olika fördelar och nackdelar. Med ett jämnt antal 

svarsalternativ saknas ett mittvärde, vilket innebär att det blir tvingande för respondenten att 

ta ställning (Ejlertsson 2014; Kylén 2004). Man bör dock alltid ge respondenten möjlighet att 

inte svara (Ejlertsson 2014) och vi har därför förtydligat i informationsbrev och i enkäten att 

respondenterna kan välja att lämna blanka svar. Det finns olika sätt att se på mittpunktens 

betydelse, men i princip innebär det inte någon större påverkan på studiens validitet och 

reliabilitet så länge frågorna har mellan fyra och sju svarsalternativ (Lee & Paek 2014; 

Lozano et al. 2008). Vi har förståelse för kritiken från de som önskat ett mittpunktsalternativ 

för att möjliggöra ett precist svar som motsvarar deras åsikter. Dock hänvisar vi till tidigare 

forskning som visar att respondenter inte svarar slumpartat när mittpunkten försvinner, vilket 

innebär att en mittpunkt endast stimulerar undvikande svar (Dolnicar & Grun 2013). Därför 

hade införandet av en mittpunkt kanske inneburit att vi inte hittat de samband som framkom. 

Trots att populationen avgränsats till socialsekreterare undersöker vi en grupp som arbetar 

med ett brett spektrum av olika klientgrupper och uppgifter. Detta kan innebära att de 

förhållanden som socialsekreterare arbetar kring är mycket olikartade avseende aspekter som 

rutiner, lagrum, handlingsfrihet och standardisering. I sin tur komplicerar detta 

enkätkonstruktionen, eftersom frågorna ska passa alla i studiens population. Det kan hända att 

vissa frågor därför inte upplevs igenkännbara eller att de är av en begränsande karaktär. 

Möjligen skulle en ännu större avgränsning möjliggjort mer situationsspecifika frågor 

anpassade till just den yrkeskategorin och deras faktiska organisatoriska förhållanden och 

arbetssätt. För att minska risken att denna problematik försvårar analysen har vi inhämtat typ 

av erfarenhet, vilket låtit oss kategorisera respondenter efter arbetsområde och jämföra 

resultaten mellan grupperna. Vi hade även kunnat komplettera enkäten med möjlighet till svar 

i fritext i anslutning till vissa frågor för att ge respondenterna en chans att svara ur 

perspektivet av deras specifika arbetsområde (Kylén 2004). Detta sätt hade vid analysen 

eventuellt kunna minskat bortfall och möjliggjort mer träffsäkra svar. Många socialsekreterare 

har även en konsulttjänst (Vision 2017), vilket kan tänkas präglas av en högre rörlighet och en 
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annan anknytning till arbetsplatsen i jämförelse med övriga anställda. Konsulters upplevelser 

kring sitt arbete kanske därför skiljer sig avsevärt från de med andra anställningsformer. 

Därför kan det även ha varit fördelaktigt att infånga konsulter i enkätens bakgrundsfrågor.  

Vi vill även nämna vissa svårigheter som vi diskuterat avseende att tolka respondenternas typ 

av erfarenhet. Enkäten efterfrågar vilket område respondentens huvudsakligen har erfarenhet 

av. Detta betyder nödvändigtvis inte att de arbetar med detta område när de besvarar enkäten, 

vilket kan problematisera validiteten kring dessa frågor. Exempelvis kanske de nyligen börjat 

arbeta inom ett specifikt område som skiljer sig betydligt från det område de huvudsakligen 

har erfarenhet från. Detta kan innebära att de upplever sig vara mindre trygga i den 

professionella rollen på grund av lägre yrkeskunnande inom just det området, vilket påverkar 

deras svar. Därmed har vi varit försiktiga med hur typ av yrkeserfarenhet har tillämpats i 

studien och undvikit att göra breda eller djupa tolkningar kring dessa frågor. 

Även studiens relativt höga externa bortfall bör belysas då 64% av respondenterna inte har 

besvarat enkäten. I bortfallsanalysen spekulerar vi i hur bortfallet kan tänkas förklaras utifrån 

studiens sammanhang. Huvudsakligen misstänker vi att bortfallet kan bero på ett mörkertal av 

de som inte ingår i populationen men ändå har fått enkäten, och därmed valt att inte svara. 

Därför anser vi att svarsfrekvensen är acceptabel trots dess stora omfattning. Det hade varit 

intressant att analysera bortfallet utifrån ålder och yrkeserfarenhet genom att dra ett 

slumpmässigt stickprov och kontakta dessa via telefon (Ejlertsson 2014; Lantz 2011). Denna 

djupanalys är dock inte möjlig eftersom vi endast haft tillgång till e-postadresser. 

Bortfallsanalysen i denna studie anser vi vara tillräcklig för att besvara de frågor om bortfallet 

som är mest relevanta, särskilt eftersom studiens deltagare har visat god spridning i liknelse 

till populationen.  

Studiens urvalsförfarande anser vi dock ha varit särskilt framgångsrikt då detta har genererat 

en bred urvalsgrupp som på många sätt visar en god spridning i jämförelse med populationen. 

Vi vill också bemärka enkäten som blev en lyckad sammanslagning av hur tidigare forskning 

undersökt det forskningsområde som vi ville utforska med denna studie. Dessa beprövade 

begrepp och verktyg kunde integreras i studien utan att det uppstod större komplikationer. Det 

har även varit framgångsrikt att tillämpa en webbenkät, vilket gett möjligheten att följa 

svarsfrekvensen dag till dag och enkelt skicka påminnelser.  

7.3 Slutsats 

De samband vi funnit i studien om självförmåga, oro för konsekvenser över sig själv och 

trygghet att hantera svårare ärenden kan sammanfattas genom att yrkeserfarenhet har en effekt 

på självförtroende. Resultatet överensstämmer med vad Tham (2007) finner avseende att de 

med kortare yrkeserfarenhet är mer osäkra i yrkesrollen. Dessutom indikerar resultatet att det 

kan ta lång tid att bygga upp ett stärkt självförtroende i arbetet. Därför vill vi belysa vikten av 

att nyanställdas introduktion bör eftersträva en utgångspunkt för stärkt trygghet och 

självförtroende i arbetsrollen. Samtidigt behöver självförmåga tränas och kontinuerligt 

underhållas, vilket kan göras genom olika typer av övningar (Moshe et al. 2014). Eftersom 

sambanden utmärker att de med upp till fem års yrkeserfarenhet kan ha likartade upplevelser 

av lägre självförtroende bör socialtjänst och liknande verksamheter vara uppmärksamma på 

att myndighetsutövare kan behöva ett fortsatt stöd under många år. Resultatet visar även att 
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gruppen som arbetat mellan 1,5-5 år har lägst självförmåga och upplevelse av kontroll. Detta 

antyder att de med mellanlång erfarenhet kan vara i behov av mer stöd än vad de tilldelas av 

verksamheten. Tham (2007) upptäcker ett liknande mönster och menar att de med mellanlång 

erfarenhet behöver få sina behov mer uppmärksammade. Ytterligare kan detta tänkas 

problematiseras av den rörlighet som finns inom socialtjänsten, vilket innebär att personalen 

snabbt anses vara erfarna då de som arbetat längre ofta lämnar socialtjänsten för andra 

professioner (Dellgran & Höjer 2005). Trots att högre självförtroende kopplas till många 

fördelar för individen (Bogo et al. 2017) kan ett högt självförtroende också innebära vissa 

risker i bedömningar och utredningar (Berner & Graber 2008; Regehr et al. 2010; Smith & 

Dumant 2002). Vi vill därmed även framföra att de mest erfarna socialsekreterarna med högt 

självförtroende fortsatt bör tillförsäkras adekvat stöd och handledning. 

Vi föreslår att studiens resultat stärker hypotesen om yrkeserfarenhetens effekt – men bara till 

viss del. Många aspekter som vi förutsett kunde ha ett beroendeförhållande till erfarenhet 

visade inte signifikanta samband. Kanske var det mest överraskande att de frågor som rör vad 

socialsekreterare lägger vikt vid i det praktiska arbetet inte visade någon tydlig sådan relation. 

Omotiverade skillnader inom socialtjänsten kanske därför till större del förklaras av andra 

faktorer, medan längden yrkeserfarenhet snarare handlar om en koppling till individens grad 

av självförtroende. Samtidigt har Davidson-Arad et al. (2003) funnit att yrkeserfarenhet kan 

ha stor betydelse i hur socialsekreterare väljer att agera i barnavårdsärenden. Detta kan 

indikera att framtida forskning kring yrkeserfarenhetens effekt behöver utforska hur 

socialsekreterare förhåller sig till mer specificerade situationer där den professionella 

bedömningen blir mer påtaglig. Istället för att eliminera yrkeserfarenhet som förklaring till 

dessa delar uppmanar vi därför till att framtida forskning bör angripa frågorna med andra 

tillvägagångssätt och forskningsansatser. 

Avseende framtida forskning ligger främst intresset i att djupare utforska diskrepansen 

avseende självförtroende inom myndighetsutövande professioner. Resultatet belyser även vår 

idé om att livserfarenhet och yrkeserfarenhet kan vara svåra att åtskilja som forskningsobjekt. 

Detta inte minst för att vissa signifikanta samband som till synes hade en relation till 

yrkeserfarenhet inte kunde anslutas till varken livs- eller yrkeserfarenhet i den fördjupade 

analysen och förblir därmed svårförklarliga. Regehr et al. (2010) påstår att självsäkerhet har 

en koppling till ålder, medan vi istället ser starka indikationer på att självsäkerhet kan 

förklaras av yrkeserfarenhet. Detta belyser att framtida forskning inom området som utforskar 

ålder eller yrkeserfarenhet som förklarande effekter bör ta hänsyn till att dessa två koncept är 

mycket närliggande. Studien visar även betydelsen av att ta socialsekreterarens typ av 

erfarenhet eller arbetsområde till hänsyn. Särskilt verkar yrkeserfarenhet ha en betydelse för 

de som arbetar inom området barn och unga eller familjerätt, där det finns en nära anknytning 

till upplevelsen av kontroll och självförmåga.  

För att slutligen återkoppla till omotiverade skillnader inom socialtjänsten är det oklart vilken 

effekt socialsekreterares yrkeserfarenhet kan ha på deras arbete, och hur den enskilde klienten 

eller brukaren i sin tur kan påverkas. Vi vill därför understryka värdet av att eftersöka djupare 

förståelse i frågan ur ett rättssäkerhetsperspektiv och har en förhoppning om att denna studie 

kan utgöra ett vägledande underlag för framtida forskning.   
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Bilaga 1: Utskick till kommuner 

Ämne: Söker kontaktuppgifter till socialsekreterare 

Hej! 

Vi behöver er hjälp! Vi studerar på socionomprogrammet på Karlstads universitet och har valt 

er verksamhet för en enkätundersökning gällande vårt examensarbete. 

Med studien vill vi utforska sambandet mellan socialsekreterares yrkeserfarenhet och hur de 

förhåller sig till sitt handlingsutrymme i myndighetsutövningen. 

Vi har tyvärr inte kunnat hitta fullständiga e-postadresser till de socialsekreterare som arbetar 

med olika typer av myndighetsutövning i er kommun, exempelvis inom ekonomiskt bistånd, 

vuxenhandläggning, integrationshandläggning, barn och unga etc. 

Därför vill vi fråga er om ni kan hjälpa oss genom att svara på detta brev med en lista över e-

postadresser till era socialsekreterare. Listans utseende spelar inte någon roll, så ni behöver 

inte göra er besväret att redigera den. Skicka bara det som blir smidigast för er! 

Era skickade uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och enbart användas för utskicket 

av enkäten. Målsättningen är att enkäten skickas till över 500 socialsekreterare i kommuner 

över hela landet. Vilka kommuner som deltagit i enkätundersökningen kommer inte att visas i 

studien. Ett informationsbrev gällande hur studien utförs kommer att skickas till era 

socialsekreterare tillsammans med enkäten. 

 

Tack för er hjälp! 

Med vänlig hälsning 

Samuel Udd och Elisabeth Eriksson 

Socionomprogrammet, Karlstads universitet 
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Bilaga 2: Informationsbrev  

Ämne: Till dig som arbetar med myndighetsutövning 

Hej! 

Vi studerar på socionomprogrammet på Karlstads universitet och skriver för närvarande vår 

C-uppsats. Vi vill med vår enkätstudie utforska om yrkeserfarenhet har ett samband till hur 

man som myndighetsutövare förhåller sig till handlingsutrymmet. Det område som vi 

undersöker tycker vi är viktigt både för de som arbetar med myndighetsutövning, men också 

för de individer som ni hjälper i ert dagliga arbete. Vi hoppas därför att du vill delta i studien! 

Vi har fått tillgång till en lista över de som arbetar med myndighetsutövning i din kommun. 

OM det skulle vara som så att du inte arbetar med myndighetsutövning vore vi tacksamma 

om du återkopplar detta till oss, så vi kan avregistrera din e-postadress och inte besvära dig 

med påminnelsebrev. Kontaktuppgifter finner du längre ner i brevet. 

För att undersöka vårt syfte kommer vår enkät att skickas till personer som arbetar med 

myndighetsutövning i ett slumpmässigt urval av mer än 30 kommuner i hela Sverige. Enkäten 

tar cirka 10 minuter att fylla i och vi uppskattar om den besvaras redan denna vecka. 

Tidsramen för vår C-uppsats är kort, vilket gör att enkäten endast kommer vara tillgänglig 

under en begränsad tid. Vi kommer således skicka ut påminnelsebrev med jämna mellanrum, 

vilket vi hoppas du har överseende med. 

Klicka här för att logga in direkt på enkäten: ******* 

Välj nästa länk om den första är bruten och inte fungerar. Använd då nedanstående 

inloggningsuppgifter. 

Enkätens adress: **** 

Ditt användarnamn till enkäten: **** 

Ditt lösenord till enkäten: **** 

Ditt deltagande är frivilligt och datan kommer hanteras konfidentiellt och endast användas för 

forskningsändamål. Om det är någon fråga du inte vill eller kan svara på så är det möjligt att 

hoppa över den frågan genom att inte svara på den. Vi använder oss av en anonym 

respondentenkät, vilket innebär att vi bara kan se om specifika respondenter har svarat, inte 

vad de har svarat. De kommuner som deltar i enkätundersökningen kommer inte att visas i 

studien. Resultatet kommer redovisas i vår uppsats samt publiceras på en offentlig databas, 

Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA) i början av 2018. Om du vill få besked när uppsatsen 

är tillgänglig kan du kontakta oss på någon av nedanstående e-postadresser så meddelar vi dig 

när den är publicerad. 

Har du någon fundering kring studien eller enkäten kan du nå oss via e-post: 

Samuel Udd: ***@student.kau.se 

Elisabeth Eriksson: ***@student.kau.se 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Samuel Udd och Elisabeth Eriksson 

Socionomprogrammet, Karlstads universitet 
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Bilaga 3: Första och andra påminnelsebrev 

Ämne: Påminnelse: enkät för myndighetsutövare 

Hej! 

Vi förstår att du kan ha fullt upp, men här kommer ett påminnelsebrev från Samuel och 

Elisabeth som studerar vid socionomprogrammet på Karlstads universitet. För några dagar 

sedan skickade vi en enkät till dig via e-post med syfte att utforska om yrkeserfarenhet har ett 

samband till hur man som myndighetsutövare förhåller sig till handlingsutrymmet. Vi vill 

med detta utskick påminna dig om att ditt svar är betydelsefullt för oss och att det fortfarande 

finns möjlighet att besvara enkäten. Har du redan svarat på enkäten kan du bortse från detta 

mejl. 

OM det skulle vara som så att du inte arbetar med myndighetsutövning så kan vi 

avregistrera dig från enkäten, så slipper du få påminnelsebrev. Du kan antingen svara på detta 

utskick eller kontakta oss på någon av nedanstående e-postadresser. 

Klicka här för att logga in direkt på enkäten: ******* 

 

Välj nästa länk om den första är bruten och inte fungerar. Använd då nedanstående 

inloggningsuppgifter. 

 

Enkätens adress: **** 

Ditt användarnamn till enkäten: **** 

Ditt lösenord till enkäten: **** 

 

Har du någon fundering kring studien eller enkäten kan du nå oss via våra kontaktuppgifter: 

Samuel Udd: ***@student.kau.se 

Elisabeth Eriksson: ***@student.kau.se 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Samuel Udd och Elisabeth Eriksson 

Socionomprogrammet, Karlstads universitet 
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Bilaga 4: Tredje påminnelsebrev 

Ämne: Sista chansen att delta i enkätundersökning. 

Hej! 

För några dagar sedan skickade vi en enkät till dig via e-post med syfte att utforska om 

yrkeserfarenhet har ett samband till hur man som myndighetsutövare förhåller sig till 

handlingsutrymmet. Detta är sista möjligheten att delta i undersökning då enkäten inte 

kommer gå att besvara efter torsdag 30 november. 

Klicka här för att logga in direkt på enkäten: ******* 

 

Välj nästa länk om den första är bruten och inte fungerar. Använd då nedanstående 

inloggningsuppgifter. 

 

Enkätens adress: **** 

Ditt användarnamn till enkäten: **** 

Ditt lösenord till enkäten: **** 

 

Har du någon fundering kring studien eller enkäten kan du nå oss via våra kontaktuppgifter: 

Samuel Udd: ***@student.kau.se 

Elisabeth Eriksson: ***@student.kau.se 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Samuel Udd och Elisabeth Eriksson 

Socionomprogrammet, Karlstads universitet  
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Bilaga 5: Enkät
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Bilaga 6: Tabeller 

 

 

Tabell 4. Fördelning av samtliga respondenter efter längd av yrkeserfarenhet och ålder. N=715. 

Längd yrkes-

erfarenhet 

Ålder under 

30 år 

Ålder mellan 

30-42 år 

Ålder över 

42 år 
Kvinnor Män 

Social- 

sekreterare 

Bistånds- 

handläggare 

Under 1,5 år 
13% 

(n=90) 

4,9%  

(n=34) 

1,9% 

(n=13) 

16,9% 

(n=121) 

2,2% 

(n=16) 

17,7% 

(n=124) 

1,6%  

(n=11) 

Mellan 1,5-5 år 
20,3% 

(n=141) 

12,6%  

(n=87) 

4,2% 

(n=29) 

33,6% 

(n=240) 

3,5% 

(n=25) 

34,8% 

(n=244) 

2,4% 

(n=17) 

Över 5 år 
1,4% 

(n=10) 

14%  

(n=97) 

27,7% 

(n=192) 

37,3% 

(n=267) 

6,3% 

(n=45) 

36,8% 

(n=258) 

3,7%  

(n=26) 

Total 
34,8% 

(n=241) 

31,5% 

(n=218) 

33,8% 

(n=234) 

87,8% 

(n=628) 

12% 

(n=73) 

89,2% 

(n=626) 

7,7%  

(n=54) 

 

 

Tabell 8. Fördelning av socialsekreterare efter typ av yrkeserfarenhet. Respondenterna hade 

möjlighet att markera fler än ett alternativ. N=626. 

Yrkeserfarenhet 
Barn och unga 

Familjerätt 
Ekonomiskt  

bistånd 
Integration 

Ensamkommande 
Missbruk 

LSS/Social- 
psykiatri 

Äldre Annat 

Under 1,5 år 9,4% (n=59) 7,7% (n=48) 1,9% (n=12) 2,9% (n=18) 0,6% (n=4) 0,3% (n=2) 1,1% (n=7) 

Mellan 1,5-5 år 19,3% (n=121) 16,5% (n=103) 5,8% (n=36) 4,6% (n=29) 1,4% (n=9) 1,8% (n=11) 2,6% (n=15) 

Över 5 år 23,3% (n=146) 16% (n=100) 4,6% (n=29) 12,8% (n=80) 2,2% (n=14) 0,6% (n=4) 3,5% (n=22) 

Total 52,1% (n=326) 40,1% (n=251) 12,3% (n=77) 20,3% (n=127) 4,3% (n=27) 2,7% (n=17) 7,2% (n=45) 
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Tabell 9. Korstabell för socialsekreterares med erfarenhet från området barn och unga eller 

familjerätt mellan längd av yrkeserfarenhet och samtliga 20 beroende variabler. N=326. 

 Under 1,5 år Mellan 1,5-5 år Över 5 år 
 Stäm ej Stäm Stäm ej Stäm Stäm ej Stäm 

(1) Följer regler och styrdokument till punkt och pricka (n=326) 24% 76% 26% 74% 23% 77% 

(2) Tar mycket stor hänsyn till arbetskamraters åsikter (n=325) 8% 92% 13% 87% 18% 82% 

(3) Följer alltid den professionella bedömningen först och främst 

(n=323) 
7% 93% 7% 93% 9% 91% 

(4) Ser alltid till att minimera kostnader för insatser (n=319)** 81% 19% 74% 26% 59% 41% 

(5) Prioriterar framför allt individanpassade bedömningar (n=320) 5% 95% 6% 94% 6% 94% 

(6) Lägger mycket stor vikt i att ta hänsyn till klientens åsikter (n=322) 3% 97% 3% 97% 6% 94% 

(7) Trygg att hantera enklare ärenden enbart utifrån egen 

yrkeserfarenhet och kunskap (n=324)* 
7% 93% 2% 98% 1% 99% 

(8) Trygg att hantera svårare ärenden enbart utifrån egen 

yrkeserfarenhet och kunskap (n=320)*** 
56% 44% 34% 66% 8% 92% 

(9) Känner oro att jag hanterat ett ärende felaktigt och detta kan 

påverka mig negativt (n=323)*** 
50% 50% 35% 65% 66% 37% 

(10) Känner oro att jag hanterat ett ärende felaktigt och detta kan 

påverka klienten negativt (n=324) 
43% 57% 31% 69% 44% 56% 

 Sällan Ofta Sällan Ofta Sällan Ofta 

(11) Professionella bedömningen hamnar i konflikt med regler eller 

styrdokument (n=322) 
60% 40% 63% 37% 74% 26% 

(12) … Följer regler eller styrdokument (n=312) 57% 43% 53% 47% 59% 41% 

(13) … Påtalat problematik för ledningen (n=305) 48% 52% 32% 68% 37% 63% 

(14) … Arbetat utifrån för förändring (n=307) 89% 11% 90% 10% 91% 9% 

(15) … Följer den egna bedömningen (n=311) 94% 6% 97% 3% 90% 10% 

(16) Tar hjälp av kollegor vid svårare ärenden (n=325)* 0% 100% 2% 98% 6% 94% 

(17) Upplevelse av skicklighet: nöjd med kvalitet och mängd arbete 

samt förmåga att lösa problem i arbetet (n=321) 
7% 93% 10% 90% 8% 92% 

(18) Kontroll av beslut: påverka val av arbetsmetod, arbetsmängd och 

vem man arbetar med (n=320)*** 
58% 42% 70% 30% 46% 54% 

 Lägre Högre Lägre Högre Lägre Högre 

(19) Självförmåga (n=310)** 59% 41% 67% 33% 45% 55% 

(20) Engagemang (n=315) 53% 47% 57% 43% 47% 53% 

Signifikansprövad med Pearsons chi2-test. * = p<0,05 ** = p<0,01 *** = p<0,001 
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Tabell 10. Korstabell för socialsekreterares med erfarenhet från området ekonomiskt bistånd 

mellan längd av yrkeserfarenhet och samtliga 20 beroende variabler. N=251. 

 Under 1,5 år Mellan 1,5-5 år Över 5 år 
 Stäm ej Stäm Stäm ej Stäm Stäm ej Stäm 

(1) Följer regler och styrdokument till punkt och pricka (n=250) 4% 96% 17% 83% 12% 88% 

(2) Tar mycket stor hänsyn till arbetskamraters åsikter (n=246) 7% 93% 8% 92% 12% 88% 

(3) Följer alltid den professionella bedömningen först och främst 

(n=245) 
6% 94% 5% 95% 9% 91% 

(4) Ser alltid till att minimera kostnader för insatser (n=244)** 46% 54% 72% 28% 63% 37% 

(5) Prioriterar framför allt individanpassade bedömningar (n=246) 6% 94% 12% 88% 12% 88% 

(6) Lägger mycket stor vikt i att ta hänsyn till klientens åsikter (n=245) 22% 78% 16% 84% 10% 90% 

(7) Trygg att hantera enklare ärenden enbart utifrån egen 

yrkeserfarenhet och kunskap (n=246) 
0% 100% 2% 98% 2% 98% 

(8) Trygg att hantera svårare ärenden enbart utifrån egen 

yrkeserfarenhet och kunskap (n=242)*** 
46% 54% 24% 76% 9% 91% 

(9) Känner oro att jag hanterat ett ärende felaktigt och detta kan 

påverka mig negativt (n=244)*** 
37% 63% 56% 44% 71% 29% 

(10) Känner oro att jag hanterat ett ärende felaktigt och detta kan 

påverka klienten negativt (n=246) 
33% 67% 41% 59% 48% 52% 

 Sällan Ofta Sällan Ofta Sällan Ofta 

(11) Professionella bedömningen hamnar i konflikt med regler eller 

styrdokument (n=247) 
71% 29% 70% 30% 74% 26% 

(12) … Följer regler eller styrdokument (n=238) 38% 62% 55% 45% 52% 48% 

(13) … Påtalat problematik för ledningen (n=237) 44% 56% 54% 46% 92% 61% 

(14) … Arbetat utifrån för förändring (n=234) 88% 12% 88% 12% 89% 11% 

(15) … Följer den egna bedömningen (n=236) 98% 2% 94% 6% 92% 8% 

(16) Tar hjälp av kollegor vid svårare ärenden (n=247) 0% 100% 7% 93% 7% 93% 

(17) Upplevelse av skicklighet: nöjd med kvalitet och mängd arbete 

samt förmåga att lösa problem i arbetet (n=244) 
7% 93% 6% 94% 5% 95% 

(18) Kontroll av beslut: påverka val av arbetsmetod, arbetsmängd och 

vem man arbetar med (n=244) 
65% 35% 71% 29% 57% 43% 

 Lägre Högre Lägre Högre Lägre Högre 

(19) Självförmåga (n=237) 50% 50% 49% 51% 40% 60% 

(20) Engagemang (n=235) 51% 49% 49% 51% 42% 58% 

Signifikansprövad med Pearsons chi2-test. * = p<0,05 ** = p<0,01 *** = p<0,001 
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Tabell 11. Korstabell för socialsekreterares med erfarenhet från området integration eller stöd 

till ensamkommande barn mellan längd av yrkeserfarenhet och samtliga 20 beroende variabler. 

N=77. 

 Under 1,5 år Mellan 1,5-5 år Över 5 år 
 Stäm ej Stäm Stäm ej Stäm Stäm ej Stäm 

(1) Följer regler och styrdokument till punkt och pricka (n=76) 17% 83% 20% 80% 28% 72% 

(2) Tar mycket stor hänsyn till arbetskamraters åsikter (n=77) 0% 100% 11% 89% 14% 86% 

(3) Följer alltid den professionella bedömningen först och främst 

(n=77) 
0% 100% 8% 92% 3% 97% 

(4) Ser alltid till att minimera kostnader för insatser (n=77) 33% 67% 56% 44% 59% 41% 

(5) Prioriterar framför allt individanpassade bedömningar (n=76) 17% 83% 9% 91% 10% 90% 

(6) Lägger mycket stor vikt i att ta hänsyn till klientens åsikter (n=77) 17% 83% 8% 92% 14% 86% 

(7) Trygg att hantera enklare ärenden enbart utifrån egen 

yrkeserfarenhet och kunskap (n=77) 
0% 100% 8% 92% 3% 97% 

(8) Trygg att hantera svårare ärenden enbart utifrån egen 

yrkeserfarenhet och kunskap (n=75) 
42% 58% 35% 65% 14% 86% 

(9) Känner oro att jag hanterat ett ärende felaktigt och detta kan 

påverka mig negativt (n=76) 
50% 50% 33% 67% 61% 39% 

(10) Känner oro att jag hanterat ett ärende felaktigt och detta kan 

påverka klienten negativt (n=77) 
42% 58% 25% 75% 41% 59% 

 Sällan Ofta Sällan Ofta Sällan Ofta 

(11) Professionella bedömningen hamnar i konflikt med regler eller 

styrdokument (n=76) 
75% 25% 57% 43% 66% 34% 

(12) … Följer regler eller styrdokument (n=77) 50% 50% 36% 64% 66% 34% 

(13) … Påtalat problematik för ledningen (n=74) 36% 64% 26% 74% 24% 76% 

(14) … Arbetat utifrån för förändring (n=75) 92% 8% 83% 17% 100% 0% 

(15) … Följer den egna bedömningen (n=76) 92% 8% 97% 3% 86% 14% 

(16) Tar hjälp av kollegor vid svårare ärenden (n=77) 0% 100% 3% 97% 3% 97% 

(17) Upplevelse av skicklighet: nöjd med kvalitet och mängd arbete 

samt förmåga att lösa problem i arbetet (n=77) 
0% 100% 19% 81% 3% 97% 

(18) Kontroll av beslut: påverka val av arbetsmetod, arbetsmängd och 

vem man arbetar med (n=77) 
67% 33% 64% 36% 76% 24% 

 Lägre Högre Lägre Högre Lägre Högre 

(19) Självförmåga (n=74) 50% 50% 66% 34% 30% 70% 

(20) Engagemang (n=75) 42% 58% 49% 51% 39% 61% 

Signifikansprövad med Pearsons chi2-test. * = p<0,05 ** = p<0,01 *** = p<0,001 
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Tabell 12. Korstabell för socialsekreterares med erfarenhet från området missbruk mellan längd 

av yrkeserfarenhet och samtliga 20 beroende variabler. N=127. 

 Under 1,5 år Mellan 1,5-5 år Över 5 år 
 Stäm ej Stäm Stäm ej Stäm Stäm ej Stäm 

(1) Följer regler och styrdokument till punkt och pricka (n=127) 22% 78% 21% 79% 23% 77% 

(2) Tar mycket stor hänsyn till arbetskamraters åsikter (n=126) 6% 94% 3% 97% 10% 90% 

(3) Följer alltid den professionella bedömningen först och främst 

(n=123) 
6% 94% 0% 100% 8% 92% 

(4) Ser alltid till att minimera kostnader för insatser (n=124) 61% 39% 76% 24% 60% 40% 

(5) Prioriterar framför allt individanpassade bedömningar (n=125) 6% 94% 7% 93% 4% 94% 

(6) Lägger mycket stor vikt i att ta hänsyn till klientens åsikter (n=125) 0% 100% 3% 97% 5% 95% 

(7) Trygg att hantera enklare ärenden enbart utifrån egen 

yrkeserfarenhet och kunskap (n=125) 
0% 100% 0% 100% 1% 99% 

(8) Trygg att hantera svårare ärenden enbart utifrån egen 

yrkeserfarenhet och kunskap (n=124)*** 
59% 41% 36% 64% 9% 91% 

(9) Känner oro att jag hanterat ett ärende felaktigt och detta kan 

påverka mig negativt (n=124)** 
24% 76% 38 62% 64% 36% 

(10) Känner oro att jag hanterat ett ärende felaktigt och detta kan 

påverka klienten negativt (n=125) 
18% 82% 24% 76% 41% 59% 

 Sällan Ofta Sällan Ofta Sällan Ofta 

(11) Professionella bedömningen hamnar i konflikt med regler eller 

styrdokument (n=126) 
65% 35% 62% 38% 71% 29% 

(12) … Följer regler eller styrdokument (n=120) 67% 33% 62% 38% 61% 39% 

(13) … Påtalat problematik för ledningen (n=118)* 64% 36% 44% 56% 31% 69% 

(14) … Arbetat utifrån för förändring (n=119) 93% 7% 81% 19% 91% 9% 

(15) … Följer den egna bedömningen (n=119) 100% 0% 96% 4% 88% 12% 

(16) Tar hjälp av kollegor vid svårare ärenden (n=126) 0% 100% 10% 90% 5% 95% 

(17) Upplevelse av skicklighet: nöjd med kvalitet och mängd arbete 

samt förmåga att lösa problem i arbetet (n=122) 
0% 100% 11% 89% 6% 94% 

(18) Kontroll av beslut: påverka val av arbetsmetod, arbetsmängd och 

vem man arbetar med (n=124) 
47% 53% 82% 18% 53% 47% 

 Lägre Högre Lägre Högre Lägre Högre 

(19) Självförmåga (n=116) 54 46% 68% 32% 49% 51% 

(20) Engagemang (n=120) 64% 36% 55% 45% 51% 49% 

Signifikansprövad med Pearsons chi2-test. * = p<0,05 ** = p<0,01 *** = p<0,001 

 

 


