
 

 

 

Examensarbete 

Ålderns och utbildningens inverkan 
på arbetsrelaterad stress  
En kvantitativ studie om socialsekreterares stress 
 

 

Författare: Uriel Frauca 
                   Nina Petersson 
Handledare: Johanna Thulin 
Examinator: Torbjörn Forkby 
Termin: VT19 
 
Ämne: Socialt arbete 
Nivå: Kandidat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uriel Frauca 
Nina Petersson 

Socionomprogrammet 
 1 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate differences in the experience of work related stress, 

consequences of said stress and how the stress is coped with amongst social workers with the 

basis on age and education. This study has been accomplished through an online survey with 

a range of 50 questions sent to social workers with administrative work tasks throughout all 

of Sweden. These questions were split into three categories which were “work structure”, 

“health” and “leisure time”. The data was analyzed via so called Independent-Samples T-test 

through a computer to conduct the numbers. The data was later interpreted through a 

combination of Siegrist’s Effort-Reward-Imbalance model which was formed to understand 

work related stress in an organisation and different styles of coping coined by Hedrenius & 

Johansson. The study’s most significant results was an identified difference between younger 

and older social workers regarding estimated satisfaction with their general health. The older 

social workers estimated a lower satisfaction with their own general health than the younger 

social workers. We could also identify a significant difference in estimated work satisfaction 

between social workers with an education in social work and social workers with a different 

education background, perhaps more similar with treatment education. The social workers 

with a different education than social work estimated a higher level of work satisfaction than 

the social workers with a background of education in social work.  

 

Nyckelord 

Arbetsrelaterad stress, socialsekreterare, copingstrategier, stresskonsekvenser 
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1. Inledning 

Socialsekreterare och stress är ett fenomen som på senare år blivit omtalat som en påtaglig 

problematik för exempelvis olika socialtjänster runt om i landet då antal sjukskrivningar ökat. 

Enligt en rapport från Arbetsmiljöverket (2018) lider cirka en av fyra socialsekreterare av 

psykiska besvär såsom sömnbesvär, oro och ångest. I samma rapport visar arbetsmiljöverkets 

arbetsskadestatistik att anmälda arbetssjukdomar inom yrket ökat med 123% mellan åren 

2014-2015. I en artikel publicerad av SVT (2016) vittnar yrkesutövande socialsekreterare 

kring hög stressnivå och ökade antal sjukskrivningar. Vidare skriver Vision (2016) i en 

rapport att sjukskrivningar orsakade av stress ökar i snabb takt och att situationen är värst 

inom socialt arbete. Likaså staterar Vision att socialsekreterare tillhör de facto en av de 

yrkesgrupperna som toppar statistiken vad gäller stressrelaterade sjukskrivningar enligt 

siffror från Försäkringskassan. 

 

Den tidigare forskningen kring arbetsrelaterad stress och socialsekreterare är omfattande och 

ett välbeforskat område. Tidigare forskning har kunnat påvisa diverse faktorer som bidrar till 

stress och utbrändhet hos socialsekreterare såsom resursbrist, bristande stöttning från chefer, 

omorganisationer, tidspress och tvetydigheter kring socialsekreterares arbetsroll (Storey & 

Billingham 2001). Astvik, Hellgren & Welander (2017) skriver om arbetstrivsel och 

stressrelaterad ohälsa hos socialsekreterare. Sämre arbetstrivsel och högre stressnivåer med 

sämre möjligheter till återhämtning kopplades till riskfaktorer såsom låg autonomi i arbetet 

samt höga krav då socialsekreterare upplevde att det fanns en obalans mellan krav och 

resurser. Konsekvenser av stressen ledde inte sällan till koncentrationssvårigheter, 

sömnsvårigheter, utmattning och nedstämdhet och finns med som en röd tråd genom 

forskningen som gjorts inom området. Forskningen pekar likaså ut faktorer som reducerar 

stress. Skyddsfaktorer som exempelvis stöttning från kollegor och ledning, autonomi i arbetet 

samt möjligheter till återhämtning via exempelvis fysisk träning eller fikapauser (Storey & 

Billingham 2001, s.667; Olsson & Sundh 2018; Hansung & Stoner 2008, s.18). Även ålder 

lyfts fram som en potentiell skyddsfaktor mot arbetsrelaterad stress då erfarenheten som 

kommer efter att ha arbetat som socialsekreterare under en längre tid medför copingstrategier 

gentemot stressen (Tham 2006, s. 1241). 
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2. Problemformulering 

Socialt arbete är ett yrkesfält med mycket arbetsrelaterad stress vilket bevisats ge 

konsekvenser för yrkesutövandet. Det finns flera undersökningar som påvisar att stressen som 

socialsekreterarna upplever ger konsekvenser för främst deras egen psykiska och fysiska 

hälsa, den psykosociala arbetsmiljön på deras arbetsplats samt deras inställning till socialt 

arbete i generell mening (Griffiths & Royse 2016; Olsson & Sundh 2018; Hansung & Stoner 

2008; Tham 2006). Socialsekreterarnas upplevda stress är även något som påvisats påverka 

relationen med klienterna vilket i sin tur påverkar förändringsarbetet med klienten 

(Blomberg, Kallio, Kroll & Saarinen 2014). Det som socialsekreterarna allt som oftast 

upplever som stressande är faktorer som organiseringen av arbetet, för stora arbetsbördor, för 

lite tid att utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande vis och otydligheter kring roller, 

förväntningar och krav samt brist på erfarenhet (Evans, Gately, Huxley, Katona, Kendall, 

Mears, Medina, Pajak & Webber 2005).  

 

Vad rör socialsekreterarna visar flertalet undersökningar att äldre, mer arbetserfarna 

socialsekreterare tenderar att uppleva mindre arbetsrelaterad stress än yngre, mindre 

arbetserfarna socialsekreterare (Blomberg et.al 2014, s. 2092; Barak, Lizano & Travis 2015, 

s. 1089; Olsson & Sundh 2018, s. 4). Detta tros ha att göra med erfarenhet inom yrket samt 

verktyg att hantera stress som tillkommit med erfarenheter genom åren. Dessutom påvisar 

Lynch & Tham (2017) i deras studie att nyexaminerade socionomer med mindre 

arbetslivserfarenhet ser uppsägning som en väg bort från stressen inom socialtjänsten. 

Blomberg et. al (2014, s. 2092) konstaterar även att utbildning är en faktor som kan länkas till 

arbetsrelaterad stress då osäkerhet kring sin utbildning och professionella kompetens kan leda 

till minskad jobbtillfredsställelse och samtidigt öka den arbetsrelaterade stressen som hen 

upplever. Slutligen är kön en faktor som lyfts fram som relevant av tidigare forskning då det 

finns studier och undersökningar som belyser skillnader i upplevelse av arbetsrelaterad stress 

mellan manliga och kvinnliga socialsekreterare. Resultaten av dessa studier är mer varierande 

än de övriga två variablerna. Blomberg et al. (2014, s. 2099) skriver att kvinnliga 

socialsekreterare tenderar att ha större arbetsbörda än män. Olsson & Sundh (2018, s.6) 

antyder att kvinnliga socialsekreterare har en benägenhet att använda sin tid för att möta 
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andras behov medan manliga socialsekreterare anser sig förvalta deras tid mer effektivt och 

“slösar inte arbetstid”. Balloch, McLean & Pahl (1998, s. 337) konstaterar däremot i deras 

studie att manliga socialsekreterare upplevde sig mer stressade än deras kvinnliga kollegor. 

Likväl Evans et. als (2005, s. 1064) studie påpekar att manliga socialsekreterare är mer 

benägna till att uppleva arbetsrelaterad stress. Tham (2006, s. 1236) skriver att hon ej funnit 

större signifikant skillnad, i sin studie, mellan män och kvinnor vad gäller uppsägning som en 

konsekvens av stressen på arbetet men av de med intention till uppsägning var män 

överrepresenterade. 

 

Samtidigt som socialtjänsten är en arbetsplats med mycket upplevd arbetsrelaterad stress ökar 

kraven och pressen på socialtjänsten parallellt med stressen (Svt 2018; Sveriges Radio 2014; 

Du och jobbet 2016). I dagsläget beskrivs och framställs socialtjänsten som en arbetsplats 

med konstant ruljangs inom personalen (Akademikern 2018; Dagens samhälle 2017; 

Socionomkarriär 2016). Hög personalomsättning förklaras ofta som en konsekvens av den 

arbetsrelaterade stressen (Arbetarskydd 2017; SVT 2016; Akademikerförbundet SSR 2018). 

Detta i sin tur förstås ofta som en naturlig följd av de ökade kraven på socialtjänsten (Sunt 

arbetsliv 2014; Vision 2019; Svenska dagbladet 2016). Denna situation har lett till att det 

förekommer socialarbetare i rollen som socionom men som ej har behörig utbildning 

(Stockholmdirekt 2016). Det är en stor utmaning att finna kompetenta socionomer att anställa 

vilket sätter socialtjänsten i ett pressat läge där kompetenskraven blir otydligare och lägre i 

brist på andra alternativ (Akademikerförbundet SSR 2015). Läget blir ytterligare skarpare 

med tanke på att de sociala problemen fortsätter att uppstå, t.ex flyktingkrisen år 2015 där 

extraordinärt många utbildade behövdes.  

 

Dessa två stora sociala problem, den upplevda arbetsrelaterade stressen hos socialsekreterare 

och konsekvensen detta har på individen och samhället, är viktiga att studera eftersom de har 

påvisats ha stora påföljder på yrkesutövandet. Inte enbart socialsekreteraren påverkas av sin 

upplevda stress men även hens klienter påverkas i fråga om bemötande, engagemang och 

kreativitet från socialsekreteraren kopplad till hens fall (Blomberg et. al 2014, s. 2090). Om 

det dessutom är stor ruljangs inom personalen på socialtjänsten är detta något som i sin tur 
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påverkar klienterna och deras möjlighet till hjälp (Socialstyrelsen 2018). Samtidigt har det 

som tidigare nämnt påvisats att variablerna ålder och utbildning är relevant i frågor om vad 

socialsekreterare upplever som stressande men likaså hur de hanterar sin arbetsrelaterade 

stress. Stressfaktorerna, vad socialsekreterare upplever som stressande på arbetet, skiljer sig 

alltså många gånger mellan äldre och yngre samt mellan socialsekreterare inom socialtjänsten 

med olika utbildningar. Vår ambition med denna studie och undersökning är att försöka bidra 

med fortsatt kunskap om hur variablerna utbildning och ålder har en påverkan på 

stressrelaterade faktorer som lyfts fram av tidigare forskning. Trots att fältet kring 

arbetsrelaterad stress och socialtjänst är välbeforskat råder det inga tvivel om att det fortsatt 

finns en rådande problematik runt om i Sveriges socialtjänster. Vi har dock valt att fokusera 

på variablerna utbildning och ålder då det finns en obalans i antalet bedriven forskning på 

dessa områden i jämförelse med könsvariabeln. 

 

3. Syfte 

Syftet med studien är att via en kvantitativ enkätstudie undersöka hur socialsekreterares 

arbetsrelaterade stress upplevs utifrån variablerna ålder och utbildning. Syftet är även att med 

utgångspunkt i variablerna ålder och utbildning undersöka konsekvenserna som 

arbetsrelaterad stress har för individerna. 

 

4. Frågeställningar 

- Finns det skillnader i hur mycket arbetsrelaterad stress samt arbetstrivsel 

socialsekreterarna upplever avseende variablerna ålder och utbildning? 

- Finns det skillnader i vilka konsekvenser arbetsrelaterad stress har på individen 

avseende variablerna ålder och utbildning? 

- Finns det skillnader i vilka skyddsfaktorer kontra riskfaktorer socialsekreterarna 

använder avseende variablerna ålder och utbildning? 

 

5. Centrala begrepp 

5.1 Socialsekreterare 
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Socialt arbete är ett brett yrkesfält som innefattar många olika professioner. I denna uppsats 

används socialsekreterare som en benämning för en person som arbetar som handläggare 

inom en socialförvaltning. Med det menas att socialsekreterare kan arbeta inom olika 

myndigheter såsom barnenheter, missbruksenheter, biståndshandläggning, äldreomsorgen, 

funktionshinderomsorgen med mera. Deras arbetsuppgifter består bland annat av att utreda 

och ta beslut enligt socialtjänstlagen (SoL).  

 

5.2 Arbetsrelaterad stress 

Eftersom stress är en konsekvens av en obalans mellan både hög stimulering och höga krav 

kombinerat med få möjligheter till att påverka situationer blir arbetsplatsen en vanlig 

stressutlösande faktor för arbetare. Detta av den orsaken att arbetare har krav ställda på sig 

samtidigt som många ställer krav på sig själva och sedan har de inte sällan få möjligheter att 

tillfredsställa dessa krav på ett hanterbart sätt (Elmholdt, Keller Dauer & Tanggaard 2015, ss. 

123-127). Elmholdt et.al beskriver arbetsrelaterad stress som en följd till en upplevelse av att 

inte ha tillräckligt med resurser för att kunna klara av arbetssituationer och kraven överskrider 

därmed resurserna. De förklarar vidare att balansen mellan arbetsstress och arbetstrivsel 

ligger i de anställdas förmågor att hantera kraven och för att kunna göra detta är det 

nödvändigt att de får möjlighet till att utnyttja sina kompetenser och arbetets 

handlingsutrymme samt resurser på ett sätt som möter kraven ställda på dem (2015, ss. 

126-127). Det är alltså inte kraven i sig som är stressutlösande utan upplevelsen av att inte 

kunna möta kraven på grund av brist på resurser eller handlingsutrymme. 

 

6. Tidigare forskning 

6.1 Stressfaktorer 

Storey & Billingham (2001, s.664) visar att arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande 

inom socialt arbete och informanter i deras studie upplevde varierande nivåer av stress i 

relation till sitt yrke. För en majoritet bestående av 67.7% av studiens informanter ansågs 

arbetslivet vara den största orsaken till stress i deras liv. Inte en enda av informanterna 

bedömde sin stressnivå som “låg” eller “relativt låg”. Informanterna som var 45 år och yngre 

uppgav högre nivåer av stress än de socialsekreterare som var äldre (Storey & Billingham 
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2001, s. 665). Storey & Billingham (2001, s. 666) identifierade ålder som en signifikant 

faktor i upplevelsen av arbetsrelaterad stress hos socialsekreterare. Ju äldre informanterna var 

desto mindre stress rapporterade de. Ändock menar Storey & Billingham (2001) inte att det 

finns en direkt sammankoppling mellan hög ålder och låga nivåer av arbetsrelaterad stress 

utan avser att belysa det faktum att det verkar finnas ett mönster mellan de två faktorerna. 

Författarna föreslår att en möjlig förklaring till detta kan vara att jobberfarenhet ger 

socialsekreteraren större chanser till befordran och därmed få mer kontroll och inflytande 

över besluten som tas. Storey och Billingham (2001) kategoriserar fem faktorer som 

socialsekreterarna fann mest stressande i sitt arbete. Samtliga socialsekreterare i studien 

upplevde resursbrist som stressande. Följande kom omstrukturering inom organisationen 

vilket 88.2% av informanterna upplevde som stressande. Därefter kom alltför stor 

arbetsbelastning som tredje största stressfaktorn med 64.7% av informanternas svar. Fjärde 

största stressfaktorn var bristen på stöd från ledningen vilket 47.1 % av svaren indikerade. 

Slutligen var dålig arbetssäkerhet den femte största stressfaktorn vilket 35.3 % av 

informanterna uppmärksammar.  

 

I en litteraturstudie presenterar Lloyd, King & Chenoweth (2002, s. 257) de främsta 

arbetsrelaterade stressfaktorerna hos socialsekreterare som skillnader i värderingar 

socialarbetare och chefer emellan samt oklarheter kring rollförväntningar, alltså vad som 

förväntas av dig i ditt arbete som socialsekreterare. Även hur andra uppfattar socialt arbete 

kan upplevas som stressande för socialsekreterare enligt författarna. Rollkonflikter, det vill 

säga skiljaktigheter socialarbetare emellan i frågor rörande om vad som behöver göras och 

hur det bör göras upplevs ofta som stressande för socialsekreterare och leder inte sällan till 

otillfredsställelse i arbetet. När socialsekreterare på något vis tvingas att utföra uppgifter som 

egentligen inte tillhör deras arbetsplikt upplevs detta många gånger som stressande och kan 

orsaka otillfredsställelse i arbetet. Liknande Storey & Billingham (2001) beskriver Lloyd, 

King & Chenoweth (2002, s. 258) organisatoriska faktorer som bakomliggande till 

arbetsrelaterad stress hos socialsekreterare. Till exempelvis bristande ekonomi, personalbrist 

och personalomsättning samt otillräcklig eller ineffektiv samverkan lyfts fram som stora 

bidragande orsaker till stressen. När organisationen är under omstrukturering upplevs även 
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detta som stressande menar Lloyd, King och Chenoweth (2002, ss. 261-262) . Även 

arbetstryck från cheferna, stor arbetsbelastning och tvetydiga arbetsroller identifierades som 

primära faktorer till orsakad stress hos socialsekreterare. Riskfaktorer såsom bristfälliga 

utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen, låg arbetsautonomi och svag professionell identitet 

identifierades som möjliga orsaker till ökad stressnivå hos socialsekreterare. 

  

Ji, Kao & Kim (2011, s. 258) belyser kortfattat i sin studie om socialsekreterares psykiska 

och fysiska hälsa att socialsekreterare finner ökande administrativa arbetsuppgifter såsom 

pappersarbete och dokumentering som mer och mer stressande i arbetsvardagen. I addition 

till tidigare presenterade faktorer skriver Ji, Kao och Kim att otillräcklig tillsyn kan upplevas 

som stressande av socialsekreterare. De tenderar att vara överarbetade på grund av 

personalbrist och dessutom tvingas de ofta handlägga stora mängder klientfall per arbetare. 

 

Astvik & Melin (2013, s. 62) visar i sin intervjustudie att hög arbetsbelastning samt knapra 

resurser är de största orsakerna bakom arbetsrelaterad stress hos socialsekreterare. Obalansen 

mellan dessa två stressfaktorer, det vill säga när arbetsbelastningen är hög och resurserna 

bristfälliga, skapar stressade situationer eller cyklar för arbetaren. Detta i sin tur kan leda till 

fysiska och psykiska besvär för individerna som en följd av den arbetsrelaterade stressen. 

Astvik & Melin (2013, s. 71) skriver dessutom att så kallade moraliska konflikter kan ge 

upphov till arbetsrelaterad stress bland socialsekreterare. Med moralisk konflikt menas att det 

uppstår en divergens mellan vad arbetaren faktiskt vill göra och vad de faktiskt kan 

åstadkomma i praktiken.  

 

Vidare har Astvik, Hellgren & Welander (2017, s. 10) framlagt en studie rörande 

arbetsrelaterad stress hos socialsekreterare som tillägger att kravet på avgörandet av när en 

arbetsuppgift är fullbordad och dessutom håller en god kvalitet upplevs inte sällan som 

stressande för socialsekreterare. Dessa krav kan därtill upplevas vara oförenliga om 

socialsekreteraren å ena sidan skall leva upp till klientens förväntningar och å andra sidan 

tillfredsställa ledningens krav samtidigt som hen konstant skall uppehålla professionalitet. 

Författarna belyser återigen att “onödiga” arbetsuppgifter har betydelse för den 
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arbetsrelaterade stressen inom socialtjänsten (Astvik, Hellgren & Welander 2017, s. 10). Med 

andra ord finns det en diskrepans mellan å ena sidan socialsekreterarens arbetsautonomi och å 

andra sidan arbetsledningens krav och begränsningar. Forskarna i studien vill därmed trycka 

på behovet av att socialtjänsten skall sträva efter en rimlig arbetsbelastning, färre oförenliga 

krav samt färre obefogade arbetsuppgifter (Astvik, Hellgren & Welander 2017, s. 24). 

 

6.2 Konsekvenser av stressen 
I forskningen som presenteras nämns faktorer som i flera fall leder till arbetsrelaterad stress 

och inte sällan får den arbetsrelaterade stressen konsekvenser för socialarbetaren. Olika 

studier, som presenteras nedan, pekar på att socialarbetare som utsätts för arbetsrelaterad 

stress riskerar att hamna i exempelvis depressioner, få koncentrationssvårigheter, ökad 

ångest, nedsänkt immunförsvar och byter arbete för att undkomma den arbetsrelaterade 

stressen. Till följd av dessa konsekvenser blir utbrändheten och sjukskrivningarna alltmer 

omfattande bland socialarbetare. 

 

Lloyd, King & Chenoweth (2002) belyser bland annat att socialarbetare i jämförelse med 

andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården uppgav högre nivåer av psykisk ohälsa till 

följd av den arbetsrelaterade stressen. Socialarbetare beskrev högre nivåer av ångest samt 

symptom av depression. Fortsättningsvis uppvisade socialarbetaren höga nivåer av emotionell 

och psykisk utmattning till följd av stress. Författarna skriver att socialarbetare även i detta 

fallet uppgav högre nivåer av psykisk ohälsa i jämförelse med allmänheten och andra 

yrkeskategorier. Storey & Billingham (2001, s.662) konstaterar att en möjlig konsekvens till 

följd av stress är utbrändhet och att individer inom människobehandlande yrken kan vara mer 

sårbara för utbrändhet än andra yrkesgrupper. Dessa potentiella konsekvenser kan ha stora 

konsekvenser för socialarbetaren men påverkar även myndigheter då arbetstid och 

produktivitet går förlorad. Storey & Billingham (2001) fortsätter skriva att arbetskvalitén inte 

sällan sjunker när socialarbetaren upplever arbetsrelaterad stress. Författarna poängterar att 

den yrkesverksamma visserligen kan trivas med sitt uppdrag men det förhindrar inte att 

socialarbetaren upplever arbetsrelaterad stress och att det i sin tur drar ner kvalitén på arbetet. 

Vidare är en konsekvens av arbetsrelaterad stress att socialarbetare byter jobb för att 
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undkomma ovan nämnda faktorer såsom resursbrister, övertidsarbete, låg moral i 

arbetsgruppen som kan skapa stress och missnöje.  

 

Ji, Kao & Kim (2011) betonar att utmattning hos socialarbetare är ett allvarligt problem 

eftersom det kan påverka kvalitén och stabiliteten hos socialtjänsten. Författarna belyser att 

socialarbetare inte sällan jobbar övertid, har tung arbetsbörda och förväntas prestera på hög 

nivå samtidigt som stöttning från cheferna saknas. Sett till dem faktorerna är det inte 

förvånande att socialarbetare upplever högre grad av psykisk ohälsa som på sikt leder till 

utmattningssyndrom skriver Ji, Kao och Kim. (2011, s. 258). Författarna nämner i studien hur 

svenska socialarbetare uppvisat smärtor i nacken och rygg, sömnstörningar och allmänt 

nedsänkt hälsa som ett resultat av bland annat stressiga förhållanden i arbetet. Andra negativa 

konsekvenser på hälsan är att vissa socialsekreterare började konsumera alkohol, röka, träna 

mindre eller missbruka någon substans för att orka med den arbetsrelaterade stressen.  

 

Fortsättningsvis skriver Ji, Kao och Kim (2011, s 259) att stress i arbetet kan leda till 

hälsoproblem såsom huvudvärk, regelbundna förkylningar, influensor och mer omfattande 

sjukskrivningar. De skriver även att psykisk ohälsa infann sig främst hos dem med höga 

nivåer av utmattning och socialarbetare som uppgav låga nivåer av utmattning även hade 

mindre psykisk ohälsa. Som tidigare nämnt påverkar den arbetsrelaterade stressen bland 

annat arbetskvalitén och författarna nämner att socialarbetare med högre nivåer av stress 

också har svårare att skapa och upprätthålla goda relationer med sina klienter (Ji, Kao & Kim 

2011, ss. 259-264). Avslutningsvis belyser Ji, Kao och Kim (2011, s. 266) att ålder haft en 

negativ påverkan gällande psykisk ohälsa och utmattning. En möjlig förklaring till att yngre 

socialarbetare löper större risk att lida av psykisk ohälsa eller utmattning kan bero på att de 

har mindre arbetslivserfarenhet och blir på så sätt mottagligare för psykisk ohälsa.  

 

Astvik och Melin (2013, ss. 67-68) belyser i sin studie att arbetsrelaterad stress kan påverka 

en hel arbetsgrupp och skapa disengagemang. Socialsekreterare kan uppleva hopplöshet över 

sin arbetssituation och börjar sedan dra sig undan arbetsgruppen. Personalomsättningen är 

hög och socialsekreterare kommer och går. Personalen känner att det blir meningslöst att 
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engagera sig i gruppen eftersom omsättningen på personal är omfattande. En informant i 

studien beskriver känslan kring personalomsättningen som relationströtthet och ifrågasätter 

om det finns något värde i att engagera sig i människor som kan försvinna efter en kort 

period. Att byta jobb på grund av ohållbar arbetssituation kan tänkas vara sista utvägen och 

även en drastisk sådan. Dock belyser Astvik och Melin (2013, ss. 69-70) att det är den mest 

vanligt förekommande strategin i deras studie. De beskriver socialtjänstens situation som en 

ond cirkel där de grundläggande problemen med hög arbetsbelastning förvärras genom att 

ersätta erfarna socialsekreterare med nya oerfarna socialarbetare. Konsekvensen blir 

effektivitets- och kompetensförlust för socialtjänsten och arbetssituationen blir förvärrad.  

 

6.3 Skyddsfaktorer och riskfaktorer 

Som tidigare nämnt har skyddsfaktorer vad gäller arbetsrelaterad stress identifierats av 

tidigare forskare och bland annat innefattat socialt stöd bland kollegor och från ledningen 

samt tillräckligt med återhämtningstid och fritid. Olsson & Sundh (2018, s. 9) påpekar i sin 

studie att socialsekreterare fann det stressande att behöva ta med sig arbetet hem och genom 

att lämna arbetet på arbetsplatsen kunde de slappna av när de väl var hemma och lediga. 

Ålder är något som ofta lyfts fram som en skyddsfaktor av tidigare forskning i aspekten av 

psykisk hälsa. Detta beror tänkbart på att copingstrategier har utvecklats under tid, tvivel 

kring roller har klargjorts och socialt stöd har etablerats. Yngre socialsekreterare uppvisade 

sämre fysisk hälsa än deras äldre kollegor (Ji, Kao & Kim 2011, s. 266). 

 

Riskfaktorer för arbetsrelaterad stress som ovan belysts såsom hög arbetsbelastning, 

otillräckligt med arbetstid för att utföra arbetsuppgifterna samt rollkonflikter har påvisats i 

vissa fall leda till en känsla av press hos socialsekreterare att arbeta övertid (Evans et.al 2005, 

s. 1067). Ji, Kao och Kim (2011, s.259) skriver att tidigare forskning föreslår ett samband 

mellan upplevd arbetsrelaterad stress och riskfaktorer såsom nikotinberoende (rökning och 

snusning), ökad alkoholkonsumtion samt minskad fysisk aktivitet. Likaså påvisas därmed det 

motsatta, det vill säga, att frånvaro från nikotin-och alkoholkonsumtion och hög fysisk 

aktivitet reducerar upplevd arbetsrelaterad stress samt främjar en allmän god fysisk och 

psykisk hälsa (Ji, Kao & Kim 2011, s.259).  
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7. Teoretiska utgångspunkter 

7.1 Effort-Reward-Imbalance modellen 

Modellen Effort Reward Imbalance (ERI) grundades av Siegrist (2002) och har använts för 

att förstå arbetsrelaterad stress inom verksamheter och organisationer. Teorins grundpelare 

består av tanken om en viss ömsesidighet där arbetarens ansträngningar återgäldas på något 

vis. Det kan vara exempelvis via uppskattning från ledningen, möjligheter till utveckling eller 

en social trygghet med arbetskollegorna och dessutom lönen. Lönen benämns som en uttalad 

belöning medan till exempel uppskattning från ledning och kollegor kallas för outtalad 

belöning.  

 

Huvudpoängen i teorin är att arbetsrelaterad stress eller frustration uppstår när det bildas en 

obalans mellan vad arbetaren själv satsar gentemot vad hen får för utdelning. Detta kan leda 

till stressreaktioner menar Siegrist (2002). Han argumenterar för faktumet att det finns 

individuella skillnader i upplevelsen av obalans mellan ansträngning och belöning på arbetet. 

Siegrist påstår att det finns de faktorer som är objektiva såsom organisationens struktur eller 

resurser som styr. Sedan finns det mer subjektiva faktorer som till exempel individens 

livssituation och personliga tidigare erfarenheter med arbetsrelaterad stress men även tidigare 

arbetserfarenheter och känsla av trygghet med arbetet de bedriver. Siegrist menar även att 

individer som har ett större engagemang i sitt arbete har även en ökad sårbarhet inför att 

uppleva arbetsrelaterad stress (2002). Författaren presenterar exempel på arbetsinsatser som 

arbetaren kan uppleva som krävande och önskar belöning för. Exemplena innefattar bland 

annat att passa arbetstider, monotoni i arbetet, ambitioner, solidaritet, rast och vila, högt 

tempo, känslomässig investering i vad som sker i arbetet och så vidare. Exemplena på 

belöningar som arbetaren önskar efter dessa arbetsinsatser kan tänkas vara uppskattning från 

övriga inom verksamheten samt sig själv, befordringar eller möjligheter till utveckling inom 

arbetet enligt Siegrist (2002). Kort sammanfattat kan teorin om ERI beskrivas som balansen 

mellan det individen upplever att hen lägger in i arbetet och det individen upplever att hen får 

tillbaka. När det finns en obalans mellan detta, det vill säga när individen upplever att hen ger 

mer än vad som återgäldas, kan arbetaren uppleva stressreaktioner och symtom.  
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7.2 Coping 

Strategier som individen använder för att hantera svårigheter benämns inte sällan som 

hanteringssätt eller copingstilar. Forskning har visat cirka 400 olika copingstilar som 

individer använder för att bemästra svåra situationer såsom exempelvis arbetsrelaterad stress 

(Hedrenius & Johansson 2013, ss. 147-148). Två beskrivna stilar inom coping är 

problemfokuserad samt känslofokuserad coping. En problemfokuserad copingstrategi innebär 

ett konkret och direkt försök till att lösa eller reducera stressen som situationen har skapat. 

Exempelvis här skulle kunna tänkas vara att gräva sig ned i arbetet ordentligt istället för att ta 

fikapauser. En känslofokuserad copingstrategi innebär försök till att reducera de fysiska samt 

psykiska samt fysiska konsekvenserna av stressen. Exempelvis sjukfrånvaro (ett undvikande), 

att nyttja fikapausen som en kort återhämtningstid för att reducera effekterna av stressen 

innan man gräver ned sig i arbetet igen eller motion för att reducera de fysiska 

konsekvenserna av stress såsom huvudvärk, stelhet, sömnsvårigheter och så vidare.  

 

Detta är dock enbart hypoteser baserat på vår förståelse av copingbegreppet samt vilka 

beteenden socialsekreterare som upplever arbetsrelaterad stress uppvisar enligt tidigare 

forskning. Denna teoribildning är relevant i denna studie eftersom syftet handlar om att 

studera socialsekreterares arbetssituation i mån av arbetsrelaterad stress samt hur de hanterar 

sagd stress. 

  

8. Metod 

8.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Vår vetenskapliga ansats utgår från positivism. Positivismen begränsar sig till det som är 

positivt givet i en erfarenhet, det vill säga fakta som hen kan observera och registrera i 

verkligheten och endast därigenom kan hen uppnå precist och säkert vetande (Thomassen 

2017, s. 160). Utgångspunkten förkastar exempelvis religion och metafysik eftersom varken 

religion eller metafysik går att påvisa genom det egna sinnet. Positivismen strävar med andra 

ord efter empiriskt vetande så hen kan förutsäga och kontrollera samhällsutvecklingen och på 

så sätt bygga upp ett rationellt och välordnat samhälle (Thomassen 2017, ss. 160-161).  
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Vår vetenskapliga ansats kommer att ha den positivistiska inriktningen av deduktiva 

förklaringar. Med det menas att vi utgår från ett påstående som verkar vara sant baserat på 

tidigare forskning samt egna observationer. Deduktionen skall följa strikt logiska regler och 

slutledningen skall vara logiskt giltig (Thomassen 2017, s. 49). En logiskt giltig slutledning 

struktureras med två premisser som är sanna på ett sådant vis att slutsatsen inte kan vara 

falsk. Exempelvis i vårt fall blir första premissen att socialtjänsten är ett yrkesfält som 

upplever mycket arbetsrelaterad stress, andra premissen att socialsekreterare arbetar inom 

socialtjänsten så slutledningen blir därmed att socialsekreterare inom socialtjänsten upplever 

arbetsrelaterad stress. Deduktiva ansatser kännetecknas av en förutsättning att premisserna är 

sanna och det är därför inte de som ämnas undersökas (Thomassen 2017, s.49). Vi vet att 

socialtjänsten är ett stressat yrkesfält baserat på den tidigare forskning som presenterats samt 

egna erfarenheter. 

 

8.2 Val av metod 

I vår uppsats har vi valt att genomföra en kvantitativ studie med hjälp av en webbenkät. 

Studien är explorativ i den bemärkelsen att den syftar till att samla in grundläggande 

kunskaper inom ett visst område. I kvantitativa undersökningsmetoder utmynnas den 

insamlade datan i siffror, det vill säga exempelvis uppskattningsskalor eller procentandelar 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). Studien är explorativ eftersom vi ville undersöka 

skillnader mellan faktorer som lyfts som grundläggande fram av tidigare forskning angående 

arbetsrelaterad stress hos socialsekreterare. I dagens samhälle har det blivit allt vanligare att 

informanter får besvara enkäter på internet. Webbenkäter kan var ett kostnadseffektivt vis att 

genomföra datainsamling och på internet finns det program som gör det enklare att skapa och 

administrera webbenkäter. Vad gäller informanter finns det olika sätt att nå fram till dem via 

enkäter och ett användningsområde är att genomföra undersökningen bland personer vars 

e-postadresser är kända. Det kan exempelvis vara på en arbetsplats där personalen har 

offentliga e-postadresser. En förutsättning för att webbundersökningen skall fungera är att 

informanterna har tillgång till dator, läsplatta eller mobiltelefon med fungerande 

internetuppkoppling. Nackdelen med webbenkäternas tillgänglighet och enkelhet att använda 

kan emellertid medföra problem om frågorna är dåligt ställda eller alternativen är bristfälliga. 
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Risken är att forskarna inte samlar in den data de tänkt sig. Det är därför att föredra att prova 

enkäten innan den skickas ut till de tilltänkta informanterna (Hultåker & Trost 2016, ss. 

135-136). Vi använde oss av webbenkäter som datainsamlingsmetod eftersom det är ett 

effektivt sätt att samla in större mängder data på en och samma gång utan ett större krav på 

personliga ingångsvägar. Levin (2008, s.37) staterar att enkäter är ett smidigt sätt att samla in 

större mängder data än till exempel intervjuer vilket bidrog till varför vi valde enkätstudie 

som datainsamlingsmetod. Syftet med studien är inte djup förståelse till varför 

socialsekreterarna upplever sig stressade utan snarare att identifiera faktorer och eventuella 

samband med övriga faktorer såsom ålder och utbildning vilket även det bidrog till valet av 

webbenkäter som metod.  

 

8.3 Enkätkonstruktion 

Genom att använda oss av en tidigare använd medarbetarenkät samt en arbetsmiljöenkät och 

begrepp såsom utbildning, stress och ålder kunde vi formulera en enkät om arbetsrelaterad 

stress riktad mot socialsekreterare. Vi utgick från två två tidigare beprövade enkäter; en 

medarbetarenkät från Kalmar kommun samt en arbetsmiljöenkät från Avonova. Genom 

medarbetarenkäten från Kalmar kommun (2018) fick vi tillgång till tidigare använda frågor 

angående kompetens, arbetsbelastning, kränkning och särbehandling, arbetssätt och 

utveckling som vi sedan nyttjat till enkäten. Utöver detta har vi använt oss av en 

arbetsmiljöenkät från Avonova där vi använt oss av frågor inriktade på hälsa såsom upplevd 

huvudvärk, ryggbesvär, nedstämdhet, trötthet, tobaksvanor, vardagsmotion med mera. 

Frågorna som användes från enkäterna valdes ut på basis av vad som lyfts fram av tidigare 

forskning. Exempelvis frågor om tobaksvanor för att reducera stress, fritidssysslor som 

lugnar efter en stressande arbetsdag och generella frågor om arbetsstrukturen och så vidare. 

Detta är faktorer som förklarats som relevanta av tidigare forskare på området vilket bidrog 

till valet av just dem. Enkäten konstruerades med dessa grundläggande frågor rörande 

kompetens, arbetsbelastning, diskriminering, arbetssätt samt arbetsutveckling för att passa 

den explorativa studiens natur. En explorativ kvantitativ studie ämnar nämligen att forma sig 

en grundläggande kunskap om ett specifikt område, i detta fall arbetsrelaterad stress hos 

socialsekreterare (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). 
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Enkäten kategoriserades sedan utefter fyra kategorier: allmänna uppgifter, arbetsutformning, 

hälsa och fritid. Med allmänna uppgifter menas kön, ålder, civilstatus, vilken kommun 

respondenten jobbar för och utbildningsbakgrund. Angående utbildningsbakgrund fick 

respondenterna välja mellan alternativen socionomprogrammet, pedagogik inriktning 

ungdoms- och missbruksvård, beteendevetenskap eller annat. Fråga ålder kategoriseras 

utefter fem åldersintervaller enligt följande; 20-30, 31-40, 41-50, 51-60 och 61-70. 

Arbetsutformningens frågor fokuserade på faktorer såsom kompetens, resurser, stöttning, 

utvecklingsmöjligheter, trivsel, samverkan med mera. Avsnitt hälsa innehöll frågor om 

respondenternas hälsa där de exempelvis fick uppskatta hur ofta de hade huvudvärk, 

ledsmärtor, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och orolig mage. Till sist fick 

respondenterna besvara frågor angående fritidsaktiviteter och uppskatta hur ofta de 

motionerade, alkoholvanor, balans mellan privatliv och arbete, tobaksvanor samt uppskatta 

deras fysiska och psykiska hälsa. Enkäten bestod växelvis av frågor och påståenden som 

respondenterna skulle besvara respektive uppskatta. Båda frågorna och påståendena 

besvarades via en 5-gradig skala (0-4). I de frågor och påståenden som mäter attityder och 

åsikter (t.ex “Jag har tillräckligt med tid för att utföra mina arbetsuppgifter tillfredsställande”) 

innebar 0 “Stämmer inte alls, 1 betydde “Stämmer något”, 2 likställdes med “Stämmer 

ganska så bra”, 3 innebar “Stämmer bra” och slutligen var 4 “Stämmer helt”. Principen 

bakom valet av siffrornas betydelse var ju högre siffra desto mer positivt svar. I de frågor och 

påståenden som var mer av en mätande natur (t.ex “Upplever du huvudvärk?” eller 

“Motionerar du regelbundet, t.ex gympa, bollsporter, kraftfulla promenader för att förbättra 

din kondition och styrka i minst 30min/tillfälle?”) användes skalor med svarsalternativen 0 

“Aldrig” eller “Mer sällan än 1 gång i månaden”, 1 innebar “Fåtal dagar om året” eller “1 

gång i månaden”, 2 blev “Några dagar i månaden” eller “2-4 gånger i månaden”, 3 betydde 

“1 gång i veckan” eller “2-3 gånger i veckan” och slutligen 4 “2-3 i veckan” eller “4 gånger 

eller fler i veckan”. Principen bakom valen av siffrornas betydelse var ju högre siffra desto 

oftare eller större antal. I frågor av en öppen natur användes textsvar där respondenterna fick 

själva skriva in sina svar (t.ex “Vilken kommun är du verksam inom” och 

“Utbildningsbakgrund”).  
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Enkäten som används i denna studie prövades inom den tilldelade studiegruppen för kursen 

samt godkändes av handledaren innan den skickades ut. Eftersom vi hade aspirationen att 

undersöka så många faktorer som möjligt blev enkäten omfattande. Det var därav viktigt att 

få bekräftelse från handledare och studiegruppen om att enkäten var lättförståelig och simpel 

att svara på. På grund av tidsbrist fick vi inte möjlighet att pilottesta enkäten på en grupp 

yrkesverksamma socialsekreterare vilket hade varit att föredra då enkäten är inriktad till den 

yrkesgruppen.  

 

8.4 Urval och urvalsmetod 

För att kunna genomföra ett slumpmässigt urval måste hen först ha klart för sig vilken 

population hen är intresserad av att undersöka, med andra ord vilken befolkningsgrupp vi vill 

veta någonting om (i vårt fall socialsekreterare). Sedan är det viktigt att hitta en urvalsram, 

det vill säga en förteckning över alla de enheter som ingår i populationen, exempelvis ett 

folkbokföringsregister (Barmark & Djurfeldt 2017, ss. 69-72). I och med att vi under 

uppsatsens gång har haft begränsat med tid gällande att få tag i respondenter till vår 

enkätundersökning valde vi därför ut åtta slumpartade kommuner. Kriterierna för vilka som 

mailen skickades ut till var att de skulle vara socialsekreterare med yrkesroll som 

handläggare. Det spelar alltså ingen roll om informanterna arbetar inom missbruk, barn-och 

familj eller biståndshandläggning så länge de har en yrkesroll som handläggare. Det vill säga 

att mailadresserna som mailen skickades ut till kopplades direkt till handläggare inom 

socialtjänsten eller deras chefer. Dock skall det tilläggas att den begränsade tiden gjort att vi 

fått begränsa oss till de mailadresser som varit tillgängliga via de valda kommunernas 

hemsidor och att urvalet anpassat sig utefter det och kan därför ifrågasättas om det fullt ut 

varit ett slumpmässigt urval även om det var grundtanken från början. Mailen skickades ut 

med tydlig och direkt information om att enbart handläggare skall besvara enkäten då det är 

deras arbetsrelaterade stress som studien ämnar att undersöka. Enkäten skickades slutligen ut 

till åtta olika kommuner runt om i Sverige. Inga påminnelser om besvarande av enkäten 

skickades ut under studiens gång. Sedan kontaktade vi vardera kontaktcenter för de olika 

kommunerna som deltog i vår studie för att samla information om ungefär hur många den kan 
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ha nått ut till. Vi skickade ut enkäten till större städer och kommuner nära storstad med minst 

50 000 invånare varav 40 000 invånare i den största tätorten (SKL 2017). Kommunernas 

storlek var ett ej kriterium i urvalet av informanter utan enbart en slump. Sammanlagt i dessa 

åtta kommuner återfanns det cirka 500 yrkesverksamma socialsekreterare.  

 

8.5 Materialanalys 

För att analysera datan har datorprogrammet SPSS använts. Inledningsvis kodades 

enkätsvaren in genom att varje svar gavs en siffra i databasen (Barmark & Djurfeldt 2017, s. 

91). Sedan kodades och kategoriserades variablerna utbildning och ålder om till färre grupper 

än vad som framkom. Det blev enbart två grupper för vardera variabel under analysen istället 

för fem eller fler som det var under enkätens svarsalternativ. Utbildning blev 0 “Socionom” 

och 1 “Annan utbildning” (bland annat beteendevetare, socialpedagoger och ungdom-och 

missbruksvårdsprogrammet). Ålder gick från 5 åldersgrupper (som användes som 

svarsalternativ 20-30, 31-40, 41-50, 51-60 och 61-70) till 0 “Äldre” och 1 “Yngre”. Inom 

kategorin “yngre” innefattas åldersgrupperna 20-30 år samt 31-40 år. De resterande 

åldergrupperna formar kategorin “äldre”. Dessa kodade och kategoriserade svar matades 

sedan in i SPSS för analyser. De variabler av kvantitativ natur, det vill säga värden som anger 

exakta mått, tilldelades en kvotskala eller intervallskala i SPSS (Barmark & Djurfeldt 2017, 

ss. 98-100). De variabler av kvalitativ natur, alltså med kategoriserade svarsalternativ såsom 

“stämmer helt”, tilldelades en nominalskala (ingen logisk ordning mellan värdena) eller en 

ordinalskala (logisk ordning mellan värdena, attitydskalor) i SPSS.  

 

Sedan användes den kodade och kategoriserade datan till så kallade independent-samples 

t-test för att räkna ut medelvärdet samt signifikansen på skillnaden i svaren. Viktigt är här att 

ha så få värden som möjligt, därav omkodningen av ålder och utbildning (Barmark & 

Djurfeldt 2017, ss.142). Med signifikans menas hur pass säkra vi kan vara på svarets 

trovärdighet och pålitlighet eller inte. I ett independent-samples t-test utläses signifikansen ur 

kolumnen Sig. (2-tailed) där det så kallade p-värdet (“probability”) av skillnaden mellan 

svaren, det vill säga sannolikhetsvärdet. P-värdet förstås mellan 0 och 1. Det innebär att om 

exempelvis p-värdet är på 0,05 är signifikansen 95% och om p-värdet är 0,01 kan vi vara 
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99% säkra på ett sannolikt samband mellan variablerna (Barmark & Djurfeldt 2017, ss. 

140-147). Om värdet är under ,050 är skillnaden signifikant med 95 procents säkerhet (SPSS 

Akuten 2010). 

 

Independent-samples t-tests användes för att framställa centralmåttet via medelvärdet från 

diverse frågor med utgångspunkt i variablerna ålder och utbildning. En frekvensanalys är helt 

enkelt en framställning av fördelningen av svaren vad gäller kvalitativa variabler 

(nominal-eller ordinalskala). Medelvärdet samt p-värdet presenteras sedan med hjälp av en 

tabell (Barmark & Djurfeldt 2017, ss. 115-122). Ett independent-samples t-test är ett test av 

skillnad mellan två grupper. Testen prövar om skillnaden i spridning är signifikant (Barmark 

& Djurfeldt 2017, ss. 149-150).  

 

De olika resultaten, medelvärdena och p-värdet är framtagna med hjälp av 

independent-samples t-tests och de presenteras via tabeller. Inom svaren på “annat” 

specificerades utbildningar som till exempel sociala linjen, sociala omsorgsprogrammet, 

omvårdnadsprogrammet, handel och administration, lärare (inriktning förskola), fritidsledare 

samt psykologi. Det framkom även att någon blivit anställd som handläggare utan 

eftergymnasial utbildning. I avsnitt 9.1 presenteras demografin över deltagarna i enkäten.  

 

8.6 Bortfall 

Enligt Barmark och Djurfeldt (2017, ss 79-81) brukar man skilja på externa och interna 

bortfall. Ett externt bortfall innebär att vissa respondenter inte väljer att besvara enkäten alls. 

Vi sökte ej efter specifika storlekar på kommunerna när vi skickade ut enkäterna. Det gjorde 

vi eftersom studien ej syftar till att undersöka kommunala skillnader eller kommunala 

omständigheters påverkan på arbetsrelaterad stress såsom exempelvis resurser. Analyserna 

som gjorts i studien är gjorda på individinformation. Barmark och Djurfeldt (2017, s. 80) 

skriver om att resonera utifrån undersökningens syfte huruvida vissa bortfall påverkar mer än 

andra. Sammanlagt åtta kommuner representerades i de 118 svar från socialsekreterarna 

enkäten de facto besvarades av. Efter kontakt med kontaktcenter i vardera kommun av de åtta 
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som representeras i svaren kan vi konstatera att enkäten nåddes ut till ungefär 500 

socialsekreterare vilket innebär ett externt bortfall på 76 %. 

 

Internt bortfall däremot innebär att respondenten som ändå valt att besvara enkäten inte har 

besvarat samtliga frågor utan valt bort eller missat en eller flera frågor. Vidare skriver 

Barmark och Djurfeldt (2017, s. 80) att individer som väljer att inte delta i studien, som vi 

heller inte känner till, påverkar stickprovet negativt då det inte kan anses slumpmässigt i 

förhållande till populationen. Det problematiska med interna bortfall i en enkätstudie blir att 

representativiteten påverkas negativt. För att kunna beräkna trovärdigheten i studien behöver 

stickprovet baseras på slumpvalda individer för att återspegla populationen i verkligheten. I 

vår studie blir stickprovet därmed respondenterna som skall representera socialtjänstens 

socialsekreterare vilket är studiens population. Då blir även möjligheterna att generalisera 

resultaten mer restriktiva. Studiens generaliserbarhet handlar om att på basis av ett litet 

stickprov från studien kunna säga något med viss säkerhet om hela populationens egenskaper 

(Barmark & Djurfeldt 2017, s. 72). Det interna bortfallet i denna undersökning var lågt. 

Samtliga 118 respondenter i studien har besvarat de frågorna som var aktuella för analysen. 

På grund av ovissheten kring de individer som ej valt att delta i studien påverkas studiens 

generaliserbarhet negativt och begränsas. Detta eftersom stickprovet inte längre kan betraktas 

som helt och hållet slumpmässigt i förhållande till populationen, alltså här socialsekreterare 

(Barmark & Djurfeldt 2017, s. 80). Studiens möjligheter till att generalisera är därför 

icke-existerande.  

 

8.7 Forskningsetiska överväganden 
I denna studie har fyra forskningsprinciper följts såsom informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Daneback & Månsson 2008, ss.165-166). 

Informationskravet innebär att deltagarna skall informeras om studiens innehåll och att deras 

medverkan är frivillig. Informationsbrevet kommer att ges ut på förhand där deltagaren läser 

igenom informationen innan enkätundersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna 

har samtyckt till att delta i studien utifrån de premisser forskaren har informerat om i 

informationsbrevet. Eftersom denna studie använder sig av enkäter tillkommer deltagarnas 
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samtycke i efterhand då en ifylld och returnerad enkät kan räknas som ett samtycke 

(Daneback & Månsson, s. 166). Vidare innebär konfidentialitetskravet att deltagarnas 

identitet inte får röjas för obehöriga samt att personuppgifter inte lämnas till andra 

medarbetare i projektet. Deltagarna i studien kommer förbli anonyma då personuppgifter som 

namn eller personnummer ej samlas in. Dock valde vi att fråga om kommunen respondenten 

är verksam inom för att se enkätens spridning. Nyttjandekravet innebär att den insamlade 

datan endast får användas i forskningsändamål. Den insamlade datan kommer användas till 

att undersöka studiens syfte via kvantitativ metod och därefter förstöras.  

 

8.8 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet innebär att en undersökning är stabil och inte påverkas av slumpinflytelser. 

Mätningar skall inte påverkas av individen som leder undersökningen eller andra 

omständigheter. Ett formulär skall ge likartade resultat oavsett tidpunkt när det används och 

upprepade mätningar med samma formulär inom samma population ska därmed ge likartade 

resultat (Hultåker & Trost 2017, ss. 61-62). Det finns fyra element som ökar reliabiliteten i en 

undersökning och som bör eftersträvas. Kongruens handlar om att frågorna som ställs är 

någorlunda lika och avser att mäta samma sak. Precision i denna kontext innebär hur 

författarna registrerar svar från enkäten i ett dataprogram men även hur noggrant 

respondenterna kryssat i svarsalternativen. Det är då viktigt att enkäten i detta fall är 

lättillgänglig och har ett enkelt språkbruk. Objektivitet har att göra med hur författarna 

registrerar svar på ett konsekvent sätt och följer samma metodik vilket höjer studiens 

reliabilitet. Vilket författarna i denna studien efterföljt och varit konsekventa med hur 

inmatningen av datan gjorts och samarbetat under hela processen. Konstans innefattar 

tidsaspekten och innebär att fenomenet eller attityden inte ändrar sig (Hultåker & Trost 2017, 

s. 62). Under denna studies enkätundersökning har arbetsrelaterad stress konstant varit i fokus 

och hur den eventuellt försvagas eller stärks av variablerna ålder och utbildning. 

 

Validitet är det som avser undersökningens begreppsmässiga och teoretiska relevans, med det 

menas hur de frågor som ställs till respondenterna ger svar på det som vi syftar till att 

undersöka. Här skall teoretisk förståelse, begrepp och frågeställningar överföras till mätbara 
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frågor på ett sådant sätt som reflekterar studiens syfte. Med andra ord handlar validitet om 

studiens giltighet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 104). Här är det med andra ord 

av yttersta vikt att övergången mellan begrepp och teorier till konkret mätbara frågor sker på 

rätt sätt annars kommer studien och enkäten att underbyggas på systematiska fel (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 104). I samband med denna studie har samtliga enkätfrågor 

konstruerats med avstamp i tidigare forskning och variablerna och faktorerna som lyfts fram 

där samt nyttjade frågor och svarstyper (såsom skalor av uppskattning och textsvar) som 

inspiration tidigare beprövade enkäter på området. Studiens generaliserbarhet påverkas 

negativt av det faktum att teorin inte är mer heltäckande och precis till områden som studien 

undersökt (Jacobsson & Meeuwisse 2008, ss. 52-53). I samband med urvalets begränsningar 

och teorin blir studiens möjligheter till generaliseringar icke existerande.  

 

8.9 Metoddiskussion 

Valet av enkät som datainsamlingsmetod medför även begränsningar. Det faktum att vi inte 

hade möjlighet att pilottesta vår enkät på den tänkta målgruppen kan ha inneburit att enkäten 

inte kunde begränsas ytterligare angående variablerna. Därför är det tänkbart att datan blev 

överflödig samt att flera variabler uteblev. Vi kunde heller inte utgå från ett renodlat 

slumpmässigt urval respondenter eftersom tiden begränsade oss. Vi skickade ut enkäten till 

socialtjänster vars kommunala hemsidor presenterade relevanta kontakter såsom 

socialsekreterare och handläggare med olika inriktningar. Tidsbrist och bristande kontaktnät 

ledde till att söka kontaktuppgifter via internet när vi letade efter respondenter. Det är 

förståeligt att enkätstudier gjorda av studenter inte alltid hinns med och därav påverkar 

enkätens svarsfrekvens samt att inga påminnelse skickades ut vilket kan ha bidragit till lägre 

svarsfrekvens. Fördelen med enkätstudier är å andra sidan möjligheten till att nå ut till fler 

antal respondenter. Vilket 118 respondenter på kort tid vittnar om. Vad gäller teorin finns 

även där begränsningar i studien. Detta eftersom teorin inte är fullkomligt relevant för 

studiens ämnade undersökningsområde då den är bredare än enbart arbetsrelaterad stress hos 

socialsekreterare. De delar som var tillämpningsbara ur teorin har plockats ur och använts i 

analysen samt kompletterats med begreppet coping. ERI-modellen kan därför ses som 

tillämpbar på de organisatoriska och psykosociala delarna av studien såsom exempelvis 
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arbetstrivsel och resurser medan coping används för att försöka tolka de beteendemässiga 

delarna såsom exempelvis träning eller alkoholvanor.  

 

8.10 Arbetsfördelning 

Majoriteten av avsnitten i uppsatsen har skrivits tillsammans. Inledning, problemformulering, 

syfte och frågeställning, resultat och analys samt avslutande diskussion har utformats och 

författats i enlighet med varandra. Under centrala begrepp skrev Nina om socialsekreterare 

och arbetsrelaterad stress. Avsnittet om tidigare forskning författades tillsammans. Under 

metodavsnittet skrev Uriel om enkätkonstruktion, urval och urvalsmetoder, reliabilitet och 

validitet samt forskningsetiska överväganden och Nina skrev val av metod, materialanalys 

och arbetsfördelning. Metoddiskussion författades gemensamt. Under teoretiska 

utgångspunkter skrev Uriel coping och Nina om Effort-Reward-Imbalance modellen. 

Samtliga analyser och independent-samples t-test genomfördes tillsammans och likaså den 

avslutande diskussionen. 

 

9. Resultat och analys 

9.1 Grunddata om respondenterna 

I följande avsnitt kommer resultaten från enkätstudien att presenteras samt analyseras och 

tolkas utifrån de valda teoretiska utgångspunkterna och begreppen utifrån ERI-modellen, 

coping och variablerna ålder och utbildning. Analysen kommer även utgå från variabler 

presenterade i tidigare forskning så som arbetstrivsel, fritidsaktiviteter samt copingstrategier. 

Utifrån studiens syfte att undersöka hur socialsekreterares upplevda arbetsrelaterade stress 

påverkas av variablerna ålder och utbildning kategoriseras därmed resultatredovisningen 

utifrån dem. Detta med faktorn som huvudrubrik med respektive variabel i fokus i sitt egna 

avsnitt. 

 

Tabell 1. Presentation av demografin 

Variabel Ålder 20-30 
(N = 37) 
n (%) 

Ålder 31-40 
(N = 37) 
n (%) 

Ålder 41-50 
(N = 19) 
n (%) 

Ålder 51-60 
(N = 19) 
n (%) 

Ålder 61-70 
(N = 6) 
n (%) 

Socionom 32 (0,86) 32 (0,86) 14 (0,74) 16 (0,84) 2 (0,33) 

 



Uriel Frauca 
Nina Petersson 

Socionomprogrammet 
 26 

Annan 
utbildning 

5 (0,14) 5 (0,14) 5 (0,26) 3 (0,16) 4 (0,67) 

 

9.2 Representativa frågor från enkäten som lyfts fram och använts i analysen 

Utifrån enkäten har tre frågor eller påståenden angående arbetstrivsel varit föremål för analys. 

Frågan “Hur ofta upplever du dig stressad på arbetet?” eftersom det är en fråga som mäter 

arbetarens egna upplevelse av arbetsrelaterad stress. Påståendena “Jag är nöjd med min 

arbetssituation” respektive “Jag trivs på mitt arbete” valdes ut för att belysa i vilken grad 

informanternas upplevda trivsel påverkades av upplevd stress. Fem frågor eller påståenden 

från enkäten har använts för undersöka konsekvenser av upplevd stress; “Upplever du 

trötthet?” “Upplever du huvudvärk?” “Upplever du dig nedstämd eller ledsen ?” “Min fysiska 

hälsa är god” samt “Min psykiska hälsa är god” 

 

För att belysa copingstrategier valdes sex frågor och påståenden ut. “Hur ofta dricker du öl, 

vin eller sprit?” syftar att mäta hur ofta informanterna konsumerar alkohol. Frågorna 

“Motionerar du regelbundet, till exempel gympa, bollsporter, kraftfulla promenader för att 

förbättra din kondition och styrka i minst 30 minuter-tillfälle?” och “Hur ofta ägnar du dig åt 

någon form av vardagsmotion i sammanlagt minst 30 minuter såsom trädgårdsarbete, 

friluftsliv, dans, promenader, rasta hunden eller liknande?” representerar information om 

respondenternas möjliga positiva hälsosamma copingstrategier. Frågan “Har du kvar ork för 

fritidsaktiviteter efter jobbet?” syftar till att undersöka informanternas energi kvar efter 

arbetet. Ett sätt att möjligen se om socialsekreterarna har ett arbetsliv som inte gör dem 

oförmögna att upprätthålla ett hälsosamt och positivt privatliv. Likaså syftar påståendena “Jag 

är nöjd med min hälsa” och “Jag är nöjd med min livssituation” till att mäta den generella 

livskvalitén och tillfredställelsen socialsekreterarna i studien upplever. 

 

9.3 Utbildning i relation till upplevd stress/arbetstrivsel 

Som tidigare belyst är det sociala arbetet ett yrkesfält med hög personalomsättning. 

Socialsekreterare delar heller inte alltid samma utbildning, socionomutbildningen. Tidigare 

forskning avseende arbetsrelaterad stress hos socialsekreterare har inte berört 
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utbildningsbakgrund i lika hög utsträckning som kön och ålder eller tidigare erfarenhet. 

Tidigare forskning har förklarat att det finns skillnader mellan åldrarna vad gäller upplevd 

stress på arbetet och författarna teoretiserar om att detta kan ha att göra med erfarenhet inom 

yrket. Det är intressant att undersöka om detsamma gäller utbildning där kompetensen och 

utbildningen skiljer sig i relation till arbetsuppgifterna de har gemensamt. 

 

9.3.1 Utbildning och Arbetstrivsel 
Tabell 2. Utbildning och arbetstrivsel - Medelvärde 

Variabel  Socionom (n = 96) 
           M (SD) 

Annan utbildning (n = 22) 
           M (SD) 

          p-värde 

Upplevd stress på 
arbetet 

          2,04 
         (0,86) 

                2,31 
               (1,08) 

           0,274 
 

Upplevd nöjdhet 
med 
arbetssituationen  

          3,09 
         (1,07) 

                3,50 
               (1,22) 

  
           0,162 

Upplevd trivsel på 
arbetet 

          3,62 
         (0,94) 

                4,18 
               (0,95) 

           0,019 

 

Respondenter med annan utbildning upplever mer trivsel på arbetet i jämförelse med 

socionomer i denna studien. Utifrån tabell 2 kan det utläsas att det finns en signifikant 

skillnad i arbetstrivsel mellan socionomer och socialsekreterare med annan utbildning. Just 

utbildning är en faktor som inte lyfts fram eller undersökts mycket av den tidigare forskning 

som använts i denna studie. Utifrån tabell 2 kan vi se att socialsekreterare med annan 

utbildning än socionom tenderar att trivas mer på arbetet då de har skattat högre nivåer av 

arbetstrivsel. 

 

9.3.2 Utbildning och Stresskonsekvenser 

Tabell 3. Utbildning och stresskonsekvenser - Medelvärde 

Variabel   Socionom (n = 96) 
            M (SD) 

Annan utbildning (n = 22) 
          M (SD) 

          p-värde 

Upplevd trötthet             3,75 
           (0,97) 

               3,40 
              (1,22) 

            0,231 
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Upplevd huvudvärk             2,84 
           (1,25) 

               2,40 
              (1,18) 

            0,133 

Upplevd 
nedstämdhet 

            2,58 
           (1,08) 

               2,10 
              (0,96) 

            0,055 

Uppskattning av god 
fysisk hälsa  

            3,43 
           (0,91) 

               3,68 
              (0,89) 

            0,258 

Uppskattning av god 
psykisk hälsa 

            3,42 
           (0,90) 

               3,77 
             (0,97) 

            0,138 

 

Av tabell 3 går det att utläsa att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan 

socionomer och socialsekreterare med annan utbildning avseende någon av de undersökta 

variablerna. Likt utbildningens påverkan på arbetstrivsel presenterar den tidigare forskningen 

i denna studien inte några skillnader vad gäller utbildningens påverkan på socialsekreterares 

stresskonsekvenser. Det gör heller ej denna studie.  

 

9.3.3 Utbildning och Copingstrategier  
Tabell 4. Utbildning och Copingstrategier - Medelvärde 

Variabel    Socionom (n = 96) 
          M (SD) 

Annan utbildning (n = 22) 
           M (SD) 

         p-värde 

Uppskattade 
alkoholvanor 

            2,70 
           (1,12) 

                 3,04 
                (1,17) 

           0,230 

Träningsvanor             3,21 
           (1,28) 

                 3,27 
                (1,45) 

           0,873 

Vardagsmotionsvan
or 

            4,12  
           (0,81) 

                 3,95 
                (1,04) 

           0,479 

Upplevd energi för 
fritidsaktiviteter 

            2,87 
           (0,95) 

                 3,04 
                (1,09) 

           0,504 

Upplevd nöjdhet 
med hälsa 

            2,90 
           (0,90) 

                 3,18 
                (1,09) 

           0,282 

Upplevd nöjdhet 
med livssituationen 

            3,62 
           (0,82) 

                 3,63 
                (0,72) 

           0,948 
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Av tabell 4 framgår det att det inte fanns någon signifikant skillnad beroende på 

utbildningsnivå vad gäller olika copingstrategier och upplevd nöjdhet. Likt utbildningens 

påverkan på arbetstrivsel samt stresskonsekvenser för socialsekreterare presenterar den 

tidigare forskningen i denna studien inte några skillnader vad gäller utbildningens påverkan 

på val av copingstrategier bland socialsekreterare. Det gör heller ej denna studie.  

 

9.4 Ålder 

Socialsekreterarnas ålder är en faktor som tidigare forskning etablerat som påverkande vad 

gäller socialsekreterares upplevelse av arbetsrelaterad stress. Det har föreslagits att de äldre 

socialsekreterarna besitter mer erfarenhet inom yrket, vilket kan antas medföra att de därmed 

inte upplever lika många situationer som stressande jämfört med yngre socialsekreterare som 

antas vara mer oerfarna. Det har även föreslagits att äldre socialsekreterare haft mer tid på sig 

att anamma copingstrategier, att detta är något som kräver tid och erfarenhet inom yrket om 

hen inte redan är självmedveten och vet hur den arbetsrelaterade stressen avverkas för en 

själv. 

 

9.4.1 Ålder och Arbetstrivsel 
Tabell 5. Ålder och arbetstrivsel - Medelvärde 

Variabel      Yngre (n = 44) 
          M (SD) 

       Äldre (n = 74) 
           M (SD) 

          p-värde 

Upplevd stress på 
arbetet 

            2,13 
           (0,88) 

             2,02 
            (0,96) 

            0,519 

Upplevd nöjdhet 
med 
arbetssituationen 

            3,16 
           (1,19) 

             3,17 
            (0,98) 

            0,947 

Upplevd trivsel på 
arbetet 

            3,72 
           (0,98) 

             3,73 
            (0,93) 

            0,968 

 

Av tabell 5 framgår att det inte fanns någon skillnad mellan åldersgrupperna avseende vare 

sig upplevd stress, nöjdhet med arbetssituationen eller upplevd trivsel på arbetet. Tidigare 

forskning som presenteras i avsnitt 6.1 visar att yngre socialsekreterare tenderar att trivas 
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mindre på jobbet och att de upplever mer arbetsrelaterad stress än de äldre socialsekreterarna. 

Denna studien visar inga signifikanta skillnader mellan yngre och äldre gällande arbetstrivsel 

eller upplevd stress.  

 

9.4.2 Ålder och Stresskonsekvenser 

Tabell 6. Ålder och stresskonsekvenser - Medelvärde 

Variabel        Yngre (n = 44) 
             M (SD) 

      Äldre (n = 74) 
              M (SD) 

         p-värde 

Upplevd trötthet              3,61 
            (1,02) 

              3,80 
             (1,03) 

            0,350 

Upplevd huvudvärk              2,72 
            (1,25) 

              2,82 
             (1,26) 

            0,688 

Upplevd 
nedstämdhet 

             2,50 
            (1,10) 

              2,48 
             (1,03) 

            0,928 

Uppskattning av god 
fysisk hälsa 

             3,60 
            (0,93) 

              3,28 
            (0,84) 

            0,063 

Uppskattning av god 
psykisk hälsa 

             3,46 
            (0,98) 

              3,53 
            (0,81) 

            0,688 

 

Av tabell 6 går det att utläsa att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan ålder 

avseende någon av de undersökta variablerna. Tidigare forskning som presenteras i avsnitt 

6.2 föreslår att yngre socialsekreterare, mer än sina äldre kollegor, riskerar att uppleva 

psykisk ohälsa som en konsekvens av stressen på arbetet. Denna studie påvisar dock inga 

signifikanta skillnader mellan yngre och äldre gällande konsekvenserna av den 

arbetsrelaterade stressen.  

 

9.4.3 Ålder och Copingstrategier 

Tabell 7. Ålder och copingstrategier - Medelvärde 

Variabel        Yngre (n = 44) 
             M (SD) 

       Äldre (n = 74) 
             M (SD) 

          p-värde 

Uppskattade 
alkoholvanor 

             2,80 
            (1,07) 

             2,71 
            (1,23) 

            0,665 
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Träningsvanor              3,21 
            (1,23) 

             3,24 
            (1,43) 

            0,922 

Vardagsmotionsvan
or 

             4,16 
            (0,78) 

             3,97 
            (0,96) 

            0,277 

Upplevd energi för 
fritidsaktiviteter 

             2,94 
            (1,03) 

             2,84 
            (0,87) 

            0,574 

Upplevd nöjdhet 
med hälsa 

             3,08 
            (1,06) 

             2,75 
            (0,67) 

            0,044 

Upplevd nöjdhet 
med livssituationen 

             3,69 
            (0,86) 

             3,51 
            (0,69) 

            0,197 

 

Av tabell 7 framgår det att yngre respondenter är mer nöjda med sin hälsa jämförelsevis med 

äldre respondenter. Tidigare forskning som presenteras i avsnitt 6.3 konstaterar att yngre 

socialsekreterare upplever sämre fysisk hälsa än respektive äldre socialsekreterare och 

teoretiserar om att detta kan bero på att de äldre socialsekreterarna har utvecklat starkare och 

mer hälsosamma copingstrategier än de yngre kollegorna. Av tabell 7 kan vi utläsa det 

motsatta. Yngre socialsekreterare i denna skattar högre nivåer av nöjdhet över sin hälsa än de 

äldre kollegorna. I övrigt framkom ingen skillnad mellan åldersgrupperna vad gäller de 

undersökta variablerna.  

 

9.5 Analys av resultat 

9.5.1 Arbetstrivsel 

Som framgår av resultatavsnittet identifierades det att upplevda nivåer av arbetstrivsel skiljde 

sig mellan socialsekreterare utbildade till socionomer och socialsekreterare med annan 

utbildningsbakgrund. I vår studie uppskattade socialsekreterare med annan utbildning än 

socionom högre nivåer av arbetstrivsel. I interaktion med Siegrists ERI-modellen kan dessa 

samband möjligen förstås som outtalade belöningar. Det kan vara så att socialsekreterare med 

annan utbildning än den behöriga för yrkestiteln socialsekreterare, det vill säga socionom, 

upplever arbetsmöjligheten i sig som en belöning och uppskattar att ha ett arbete annorlunda 

från sin utbildning. Det är tänkbart att socialsekreterare med socionomutbildning är mer 

medvetna när de utför arbetsuppgifter som inte ingår i deras utbildning och därmed upplever 
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mer arbetsrelaterad stress än socialsekreterare med annan utbildning som kanske inte är fullt 

medvetna på vad en socionom egentligen skall göra. Följaktligen, tillämpat till denna studie, 

förklarar ERI-modellen att socialsekreterarens arbetskraft bidrar till arbetstrivsel och 

reducerad arbetsrelaterad stress. Modellen beskriver denna relation som upplevd given 

arbetskraft kontra belöningar såsom uppskattning från ledning eller lön och befordringar 

exempelvis. Modellen förklarar likväl att när det finns en obalans inom den relationen uppstår 

arbetsrelaterad stress. Däremot om socialsekreteraren är nöjd med sina belöningar för den 

arbetskraft de givit är stressen mer hanterbar. Alltså kan dessa resultat förstås som en 

indikator på vad Siegrist (2002) kallar för en balans mellan det individen upplever att hen 

lägger in i arbetet och det individen upplever att hen får tillbaka som lyfts fram av tidigare 

forskare på området arbetsrelaterad stress (Storey & Billingham 2001; Lloyd, King & 

Chenoweth 2002). Dessa faktorer som anses som belöningar för sitt arbete innefattar bland 

annat uppskattning av chefen och kollegor, tillräckligt med arbetstid eller tillfällen som ger 

utveckling inom professionen.  

 

9.5.2 Stresskonsekvenser 

Som upplyfts av tidigare forskning (Ji, Kao och Kim 2011) har det konstaterats via studier att 

till exempel upplevd huvudvärk, nedstämdhet eller trötthet kan kopplas till arbetsrelaterad 

stress. Vår kärnfråga i studien har varit om dessa konsekvenser kan ha skillnader med 

utgångspunkt i faktorer såsom utbildning eller ålder. Vad gäller stresskonsekvenser och 

utbildning identifierades ingen signifikant skillnad mellan vare sig utbildningarna eller 

åldersgrupperna. Socionomerna i studien uppvisade dock tendens till mer upplevd 

nedstämdhet i jämförelse med socialsekreterare med annan utbildning men resultatet var ej 

signifikant (se tabell 3). Enligt ERI-modellen är det tänkbart att denna tendens bland 

socionomer är beroende av deras utbildningsbakgrund. Med behörig utbildning är det 

tänkbart att socionomer tar på sig mer ansvar i jämförelse med socialsekreterare med annan 

utbildningsbakgrund. Detta kan sedan leda till en stor arbetsbörda med en icke hållbar balans 

mellan arbetsinsatsen och arbetsbelöningen för utbildade socionomer.  

 

9.5.3 Copingstrategier 
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Vad gäller copingstrategier identifierades enbart en skillnad mellan yngre och äldre 

socialsekreterare rörande upplevd nöjdhet med sin hälsa. De yngre socialsekreterarna skattade 

högre nivå av upplevd nöjdhet med sin hälsa.  

 

Dessa troliga samband kan i enlighet med Hedrenius och Johansson tydas som ett gott 

nyttjande av problemfokuserade eller känslofokuserade copingstilar. De flesta 

copingstrategier i studien lutar mot att vara känslomässiga då de har sin grund i försök att 

reducera de fysiska samt psykiska samt fysiska konsekvenserna av stressen. Detta snarare än 

att attackera de arbetsrelaterade problemen som orsakar stress (t.ex skippa fikapauser eller ta 

med sig arbetet hem). Av tidigare forskning (Ji, Kao & Kim 2011) har motion och 

vardagsmotion onekligen visats förminska negativa stresskonsekvenser. En möjlig koppling 

är att känslofokuserade copingstrategier tenderar att korrelera med andra känslofokuserade 

copingstrategier och vice versa för problemfokuserade. Vi kan exempelvis även utläsa från 

tabell 7 att de yngre socialsekreterarna även skattar högt medelvärde av 

vardagsmotionsvanor. Detta kan utifrån Hedrenius och Johansson tolkas som en tillämpad 

känslofokuserad copingstil från de yngres sida då resultatet kan tolkas som reducerad 

arbetsrelaterad stress och därmed högre nöjdhet över sin hälsa, fysisk respektive psykisk.  

 

10. Avslutande diskussion 

Studiens resultat förkastade vår initiala hypotes om att ålder och utbildning påverkar 

socialsekreterare och deras upplevelse av arbetsrelaterad stress. Denna hypotes föddes under 

praktiken där vi observerade att de äldre socialsekreterarna till exempel fann datorer och nya 

system stressande medan de yngre upplevde antalet utredningar och personalmöten som 

stressande istället. De signifikanta resultaten vi fick fram var få och det är svårt att dra någon 

slutsats utefter det. Tidigare forskning har påvisat att främst ålder kan vara en bidragande 

faktor till ökad arbetsrelaterad stress bland socialsekreterare och att dessa grupper finner olika 

arbetsuppgifter och plikter stressande och även att de hanterar sin stress från arbetet på 

skiljande vis (Storey & Billingham 2001; Lloyd, King & Chenoweth 2002; Astvik & Melin 

2013; Olsson & Sundh 2018). Fysisk aktivitet är dock något som vi inledningsvis anade 

skulle vara gemensamt för samtliga grupperna i studien då det är något som sker i privatlivet 
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och utbildning och ålder inte nödvändigtvis spelar någon roll. Dock misstänkte vi att de 

negativa copingmekanismerna såsom frekvent alkoholkonsumtion skulle variera mellan 

åldersgrupperna, att de äldre skulle konsumera mindre alkohol än de yngre. Detta var något 

som studien förkastade då båda åldersgrupperna uppskattade snarlika nivåer av 

alkoholkonsumtion. Studien visar dock att socialsekreterare med annan utbildning uppskattar 

högre trivsel i arbetet än utbildade socionomer.  

 

Vår tes är att utbildade socionomer generellt har en bredare utbildningsbakgrund än 

socialsekreterare med annan utbildning vilket leder till att socionomer möjligen tar på sig mer 

ansvar och ser vilka svårigheter arbetet innefattar. Med det resonemanget menar vi inte att 

socialsekreterare med annan utbildningsbakgrund är mer outbildade eller okunniga än 

socionomer utan att socialsekreterare med annan utbildningsbakgrund uppskattar möjligheten 

att få jobba med ett bredare yrke än deras utbildning egentligen leder till.  

 

Vad gäller resultaten angående skillnader mellan yngre och äldre socialsekreterare var det 

enda signifikanta resultatet i denna studie en skillnad i upplevd nöjdhet över hälsan. Vår tes 

är att äldre socialsekreterare är mindre nöjda med sin hälsa delvis för att de har arbetat inom 

yrket ett längre tag än de yngre socialsekreterarna och därmed känner långvariga förslitningar 

från arbetsbelastningen och stressen som tidigare forskning lyft fram såsom utbrändhet, 

sämre immunförsvar och fysiska smärtor i bland annat leder och muskler (Storey & 

Billingham 2001; Ji, Kao & Kim 2011). Tänkbart är det att de yngre socialsekreterarnas svar 

till denna enkät skulle ändras om något eller ett par decennier, förutsatt att de fortsättningsvis 

är yrkesverksamma inom socialt arbete. En annan teori vi inledningsvis hade var att äldre 

socialsekreterare upplever mindre arbetsrelaterad stress just eftersom de har mer 

yrkeserfarenhet och därmed “listat ut” arbetet mer och kan hantera skarpa lägen med is i 

magen bättre än mer oerfarna och yngre socialarbetare. Även att äldre socialsekreterare har 

mer livserfarenhet generellt och kan därmed ta till effektiva och hälsosamma copingstilar 

bättre än de yngre som fortfarande navigerar sig i arbetslivet och yrkesfältet socialt arbete. 

Dessa teorier är något som studiens resultat förkastar då resultaten visar likartade skattningar 

av samtliga copingstrategier. Det enda som skiljde sig var, som sagt, upplevd nöjdhet med sin 
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hälsa. I kontrast till tidigare forskning (Storey & Billingham 2001) indikerar denna studie att 

åldern inte påverkar upplevelsen av arbetsrelaterad stress då informanterna i denna studie, 

unga såväl som äldre socialsekreterare, skattade snarlika nivåer av arbetstrivsel och upplevd 

stress. Det är tänkbart att skillnaden i resultat mellan denna studie och Storey och 

Billinghams beror på att den bedrivits utanför Norden och denna studie bedrivits i Sverige. 

Det är även möjligt att stressupplevelserna har ändrats med tiden och detta påverkar 

resultatet. Storey och Billinghams studie genomfördes 2001 medan denna studie 

genomfördes 2019 vilket innebär en åldersskillnad på 18 år. Det är möjligt att en studie med 

utgångspunkt i antal yrkesverksamma år hade givit ett annat resultat. Vi har i denna studie 

utgått från att ålder korrelerar med erfarenhet vilket kan tänkas ge ett skevt samband om de 

yngre socialsekreterarna varit yrkesverksamma längre än några av de äldre. 

 

Vi upplever att det finns behov av vidare studier angående stressfaktorer med utgångspunkt i 

ålder och utbildning. En framtida studie kunde sökt nå jämnare fördelning av respondenter 

vad gäller ålder och utbildning. Det är tänkbart att dessa framtida studier skulle kunna ge 

andra resultat än vad denna studie kom fram till. Vidare är en möjlighet för framtida studier 

att göra andra sorters analyser. Exempelvis korrelationsanalyser som påvisar om det finns 

samband mellan två variabler. Vi var till en början intresserade av att göra 

korrelationsanalyser men fick på grund av begränsad tid och yttre omständigheter anpassa oss 

till andra analysmetoder. Sedan har studien fått fram många icke-signifikanta som blivit svåra 

att tolka. Vilket kan vara en konsekvens av som tidigare nämns i stycket på ojämn fördelning 

mellan respondenter gällande ålder och utbildning. Dock skall det påpekas att 

icke-signifikanta resultat inte betyder att fenomenet eller effekten inte finns. Det går heller 

inte utesluta att vår studie inte hade styrka nog att detektera fenomenet eller effekten av det vi 

ville undersöka.  
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