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Abstract 

This study examines subjective occupational status and what factors influence and 

indicate subjective occupational status among employees in the municipal sector. The 

study also investigates if subjective occupational status has any significant connections 

with stress and worrying. 

 The aim of this study is to examine if income, education, age, gender and 

length of employment has any significant effect on the subjective occupational status. 

We also aim to investigate if subjective occupational status affects the respondent’s 

levels of stress and worry. The material for the study was collected via a questionnaire 

with 268 respondents.  The survey was done via the internet and sent out to the 

respondents via e-mail.  

 We are utilizing the reference group theory in our analysis of the material. 

Reference group theory states that subjective social position is created by social 

comparison. Individuals tend to base their position in the social hierarchy and compare 

themselves with individuals who are similar to them. This leads to that many people 

places themselves as average. 

 The results of the study show that it is only income which is affecting the 

subjective occupational status. We also found that subjective occupational status does 

not have any connections with stress apart from causing the respondents some worry 

over not having time to complete their work assignments. 
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1. Inledning 
Den här studien handlar om upplevd yrkesstatus. Vilka faktorer påverkar individers 

upplevda yrkesstatus? Vidare undersöks även om upplevd yrkesstatus har samband med 

nivåer av stress och oro hos respondenterna, både på arbetet och på fritiden. Enligt 

Lindemann och Saar (2014) påverkar subjektiva sociala positioner i stor utsträckning 

den självuppfattade hälsan. Lindemann och Saar skriver att faktorer som ålder, kön och 

etnicitet är viktiga för skapandet av subjektiva sociala positioner, även om vikten och 

styrkan av dessa faktorer har minskat. Därmed är det av värde att undersöka vilka andra 

faktorer som påverkar subjektiva sociala positioner och i det här fallet upplevd 

yrkesstatus. Eftersom tidigare forskning fokuserat på sambandet mellan subjektiv social 

position och hälsa saknas det fler undersökningar om sambandet mellan upplevd 

yrkesstatus och hälsa. Kunskap om upplevd yrkesstatus och dess kopplingar till stress 

och oro bidrar till en större förståelse av yrkesstatusens betydelse och effekter för 

individen.  

   

1.1 Syfte 

Syftet med den föreliggande uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som skapar 

upplevd yrkesstatus. Begreppet upplevd yrkesstatus innebär hur respondenterna själva 

uppfattar sin placering i en arbetslivshierarki. Vidare är syftet att undersöka om den 

upplevda yrkesstatusen kan kopplas till stress och oro.  

 

1.2 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att det finns ett signifikant samband mellan uppfattad social 

position och inkomst (Hasegawa & Ueda:2014;591). Hasegawa och Ueda (2014) 

undersöker om inkomst även har samband med upplevd yrkesstatus. Tidigare studier 

har även använt variablerna utbildning, ålder och kön som indikatorer för subjektiv 

social status. Med grund i detta är det av intresse att se om dessa nämnda variabler även 

påverkar upplevd yrkesstatus. I linje med tidigare forskning ligger fokus i den här 

studien på dessa variabler och dess kopplingar mellan dem och upplevd yrkesstatus. 

Vilket leder fram till den första frågeställningen: 

 

• Påverkar variablerna inkomst, utbildning, ålder, kön och anställningslängd 

upplevd yrkesstatus? 
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Variablerna inkomst, utbildning, ålder och kön är typiska och klassiska indikatorer på 

självuppfattad social position. Dessa variabler har valts därför att de är just 

konventionella mått på social position. Därför att de är konventionella mått indikativa 

för social position är det intressant att undersöka om de även kan vara indikativa för 

upplevd yrkesstatus. Undersökningen tar även upp mindre konventionella variabler men 

dessa har valts bort (Se metodologisk reflektion). 

Tidigare forskning har också undersökt om det finns samband mellan status och 

hälsa. Haught, Rose, Geers och Brown (2015) skriver att låg social status är kopplat till 

dålig hälsa. Då tidigare studier funnit kopplingar mellan social status och hälsa finns det 

grund att undersöka om upplevd yrkesstatus har samband med hälsa i form av stress och 

oro. Till exempel Elstads (2004) studie visar att variabeln hälsa kan kopplas till 

arbetslivssituationer, vilket också indikerar att stress och oro kan ha samband med 

upplevd yrkesstatus. Detta leder fram till den andra frågeställningen: 

 

• Påverkar respondenternas värdering av sin egen yrkesstatus hur stressade och 

oroliga de känner sig? 

 

2. Forskningsöversikt 
Nedan följer de viktigaste resultaten från tidigare forskning som rör ämnet upplevd 

yrkesstatus. Studier om subjektiv social position och status har undersökts som objektiv 

status med variabler som utbildning, yrke och inkomst. Tidigare studier har även lagt 

fokus på andra variabler som kön och ålder. Forskning har tidigare också sökt samband 

mellan dessa variabler och social position samt kopplat detta till hälsa och välmående. 

Objektiv status skapas av objektiva variabler som inkomst, utbildning, ålder och kön 

medan subjektiv status skapas av hur individen själv värderar och ser på sin status. 

 

2.1 Inkomst och självuppfattad status 

Inkomst är en variabel som tidigare kopplats till självuppfattad status, vilket studien 

Self-assessed social position and poverty av Hikaru Hasegawa och Kazuhiro Ueda 

(2014) är ett exempel på. 

Hasegawa och Ueda undersöker samband mellan ”self-assessed social 

position” och inkomst (Hasegawa & Ueda:2014;571). Studien visar att det finns ett 

signifikant samband mellan uppfattad social position och inkomst. Inkomst kan påverka 

respondenterna både positivt och negativt i deras uppfattning av sin sociala position 
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(Hasegawa & Ueda:2014;591). Detta beror på att individer uppfattar sin sociala position 

olika beroende på om de befinner sig under eller över fattigdomsgränsen. Detta 

eftersom respondenterna i Hasegawa och Uedas (2014) undersökning lägger olika stor 

vikt vid inkomst när de ”värderar” sin sociala position. De respondenter som befinner 

sig under fattigdomsgränsen tenderar att fokusera på andra faktorer än inkomst för att 

gradera sin sociala position. De respondenter som är över fattigdomsgränsen ser inte sin 

sociala position som hög på grund av att deras sociala position är kopplat till inkomst 

(Hasegawa & Ueda:2014;584). 

Inkomst är därmed en faktor som tidigare använts i samband med 

skapandet av subjektiva sociala positioner. Då det finns samband mellan inkomst och 

subjektiv social position är det av värde att undersöka om inkomst även påverkar 

upplevd yrkesstatus.  

 

2.2 Subjektiv social position och hälsa 

Subjektiv social position har även använts i forskning kring hälsa, som i Heather M. 

Haught, Jason Rose, Andrew Geers & Jill A. Browns studie Subjective Social Status 

and Well-Being: The Role of Referent Abstraction (2015).  

 Studien hävdar att subjektiv social position förutsäger välmående och 

hälsa i större utsträckning än objektiv social status. Författarna skriver att låg social 

status är kopplat till dålig hälsa (Haught, Rose, Geers & Brown: 2015;356). De skriver 

också att låg status har samband med låg hälsa även i länder med universell sjukvård 

och bra sjukvårdsresurser (Haught, Rose, Geers & Brown: 2015;357). 

Den här studien undersöker också om det finns skillnader i subjektiv 

social status beroende på om respondenterna jämför sig lokalt eller globalt. Författarna 

undersöker alltså om det uppstår signifikanta skillnader i den subjektiva sociala 

positionen om referensgrupperna skiftar (Haught, Rose, Geers & Brown: 2015;358). 

Studien visar att globala och lokala referensgrupper bör behandlas separat 

då respondenterna psykologiskt upplever dessa som två skilda grupper. Författarna tror 

att detta beror på skillnader i nivå av förtrogenhet med de olika grupperna (Haught, 

Rose, Geers & Brown: 2015;364). 

Subjektiv social position har därmed använts som indikator för hälsa i 

tidigare forskning. I den föreliggande studien undersöks det om upplevd yrkesstatus kan 

ha samband med hälsa och specifikt med stress och oro. Sammanfattningsvis har 

objektiva och subjektiva faktorer tidigare använts för att förklara subjektiv social status. 
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Subjektiv social status har i sin tur använts för att förutsäga nivåer av hälsa och 

välmående.  

 

2.3 Hälsa och yrkeskarriär 

Health and Status Attainment, effects of Health on Occupational Achievement Among 

Employed Norweigan Men av Jon Ivar Elstad (2004) är en studie som undersöker 

kopplingar mellan hälsa och yrkeskarriär. 

Elstads undersökning fokuserar på norska manliga arbetare som är födda 

samma år och som har haft en yrkeskarriär i trettio år (Elstad:2004;127). Författaren 

undersöker om hälsa har samband med respondentens yrkeskarriär (Elstad:2004:127). 

Det finns inget signifikant samband som visar att hälsa påverkar 

respondenterna i början av deras karriär. Däremot när arbetarna hade passerat åldern 

fyrtio år fann Elstad ett samband mellan hälsa och respondenternas inkomst 

(Elstad:2004;127). Alltså har hälsa och karriär inget samband de första 15 åren av de 

norska männens karriär (Elstad:2004;132). Det bör noteras att i den föreliggande 

undersökningen kommer det däremot att sökas efter samband mellan upplevd 

yrkesstatus och hälsa. Det vill säga omvänd orsak och verkan från Elstads (2004) studie. 

Elstad (2004) undersökte även hur respondenterna själva upplevde hur 

hälsa påverkade deras yrkeskarriär. Undersökningen visar att 0-2% av arbetarna 

upplevde att deras hälsa påverkade dem när de var yngre än fyrtio år. När 

respondenterna hade uppnått en ålder av fyrtio visade undersökningen att 6-9% av 

arbetarna ansåg att deras hälsa påverkade karriären (Elstad:2004;134). 

Elstads (2004) undersökning visar därmed att variabeln hälsa kan påverka 

respondentens yrkeskarriär i en viss ålder. Studien visar att ålder och hälsa har samband 

med varandra. I och med att ålder är en signifikant variabel när det kommer till både 

karriär och hälsa, är det en intressant faktor att koppla till yrkesstatus.  

 

2.4 Viktiga aspekter från tidigare forskning 

Från Hasegawa och Uedas (2014) undersökning dras slutsasen att inkomst är en viktig 

variabel för hur respondenten värderar sin sociala position. Även om effekten av 

respondentens inkomst varierar utifrån nivå av fattigdom. Utifrån detta kan det hävdas 

att en objektiv faktor som inkomst kan ha samband med en subjektiv uppfattning om 

social position. Därför är även objektiva faktorer viktiga att undersöka i samband med 
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en subjektivt upplevd yrkesstatus. Kan objektiva variabler som inkomst även ha 

samband med skapandet av upplevd yrkesstatus? 

Haught, Rose, Geers och Browns (2015) studie visar att hälsa är 

sammanlänkat med subjektiv social position. Författarna skriver att subjektiva faktorer 

förutsäger välmående i större utsträckning än objektiva faktorer. Det finns därmed en 

grund för att subjektiva variabler som upplevd yrkesstatus kan ha samband med 

välmående i form av stress och oro. Utifrån detta dras slutsatsen att status är en viktig 

faktor för välmående och hälsa. 

Det som tas med från Elstad (2004) studie till den här studien är att ålder 

och hälsa är viktiga variabler i fråga om yrkeskarriär. Eftersom hälsa påverkar 

respondenternas yrkeskarriär blir hälsa en viktig faktor. Slutsatsen är att det finns en 

länk mellan hälsa och yrkeskarriär. Frågan är om yrkeskarriären också har samband 

med hälsa? 

 

3. Teori 
3.1 Teoretiska begrepp 

Här följer en kort redovisning och definiering av de teoretiska begrepp som används i 

uppsatsen. Ett viktigt begrepp som förekommer genomgående i den här studien är 

subjektiv social position. Begreppet syftar till individens självuppfattade position i en 

social hierarki. Alltså är det ett begrepp som indikerar hur individer uppfattar sin 

relativa position i en social hierarki (Lindemann & Saar: 2014;3f). 

Begreppet upplevd yrkesstatus liknar subjektiv social position men handlar 

i stället om hur individen uppfattar sin position inom arbetslivet. I uppsatsen kommer 

begreppet upplevd yrkesstatus därmed innebära en förklaring av hur respondenterna 

uppfattar sin placering i en arbetslivshierarki snarare än i en social hierarki. 

Ytterligare ett begrepp som används flitigt är referensgrupper eller 

”reference group theory”. Begreppet syftar till de verktyg som individer använder för 

att få fram sin uppfattade sociala position i en social hierarki. För att få fram sin sociala 

position kan individer jämföra sig själva med andra individer eller grupper (Lindemann 

& Saar:2014;5). 

 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

Den föreliggande studien kommer främst fokusera på en av Lindemann och Saars 

teorier som de tar upp i studien Contextual effects on subjective social position: 
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Evidence from European countries (2014). Studien handlar om subjektiv social 

position, det vill säga den placering individer själva valt att placera sig i, i en social 

hierarki. Undersökningen jämför 21 europeiska länder och utgår från data hämtat från 

ISSP survey 2009 (Lindemann & Saar:2014:8). Författarnas studie grundar sig bland 

annat i reference group theory (Lindemann & Saar:2014:4). 

 Undersökningen visar att den subjektiva sociala positionen skiftar mellan 

de europeiska länderna. Författarna kom fram till att den subjektiva positionen är högre 

i länder med mindre inkomstskillnader (Lindemann & Saar:2014:10). De fann även att 

högre inkomst, högre utbildning och högre yrkesposition påverkar subjektiv social 

position positivt (Lindemann & Saar:2014:13). De flesta uppfattar sin subjektiva sociala 

position som att vara i mitten, men vad mitten eller medelpunkten finns skiftar från land 

till land (Lindemann & Saar:2014:818). 

Reference group theory kommer användas i den här undersökningen 

”Upplevd yrkesstatus och stress”. Teorin tar upp den process som individer genomgår 

för att finna sin sociala position. Teorin fokuserar på social jämförelse med andra 

individer och grupper. Reference group theory innebär därmed att individer jämför sig 

med andra personer eller grupper för att finna sin sociala position. 

Forskning tyder på att individer använder personer som liknar dem själva 

som referensram. Det betyder därmed att individer som exempelvis har samma 

förutsättningar som en själv används som jämförelseram. Denna jämförelse med 

liknande personer kan därmed underlätta för individerna för att få en mer precis 

utvärdering av sin egen sociala position. Detta gör att många individer placerar sig i 

mitten på en social skala (Lindemann & Saar:2014;5)   

 I den här studien används teorin ”reference group theory” för att förstå 

skiftningar i den upplevda yrkesstatusen. Det undersöks bland annat om respondenterna 

upplever sin yrkesstatus olika beroende på om de jämför sig med samhället i stort eller 

med andra på sin arbetsplats. Alltså om respondenternas upplevda yrkesstatus skiftar 

om de jämför sig med olika grupper. ”Reference group theory” kommer bidra med en 

större förståelse kring ämnet upplevd yrkesstatus. Teorin ger en förklaring till hur det 

kommer sig att respondenterna kan uppfatta sin yrkesstatus på olika sätt. Exempelvis 

om respondenterna placerar sig mestadels i mitten hjälper teorin till att förklara varför 

respondenterna valt att göra detta. 
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4. Metod 

4.1 Presentation av metod 

Uppsatsens problemformulering visar att det är objektiva variabler som inkomst, ålder, 

kön, utbildning och anställningslängd som ska studeras och ett kvantitativt 

tillvägagångsätt ger tydliga fakta kring dessa variabler. Även subjektiva variabler som 

attityder kring hur respondenterna upplever sin yrkesstatus, hur stressade de är samt 

nivåer av upplevd oro undersöks via kvantitativa metoder. Det söks även efter samband 

mellan dessa variabler och en kvantitativ metod bidrar med möjligheten att söka 

samband mellan de utvalda variablerna. 

Studien genomförs med hjälp av en enkätundersökning, det vill säga ett 

frågeformulär med fasta svarsalternativ (Ejlertsson: 2005;7). En dataenkät skapades 

vilket är en fördel då det innebär mindre inkodning än andra distributionsformer av 

enkäter (Ejlertsson: 2005;10). Respondenternas svar på dataenkäten samlades på ett 

kalkylblad som sedan matades in i SPSS.  

Enkätformen innebar även andra fördelar i form av att det tillät ett stort 

urval spritt över ett stort geografiskt område. En enkätstudie låter också respondenterna 

få tid till att i lugn och ro svara på frågorna. Med hjälp av ett flertal kommuner och 

medhjälpare fick enkäten en spridning över olika yrkeskategorier i den kommunala 

sektorn. När enkäten skickades ut till respondenterna fick de själva avgöra när de skulle 

svara på frågorna eller om de inte ville delta i undersökningen.   

 

4.2 Urval/Population 

Studien undersöker yrkesstatus inom kommunen där de olika kommunerna i Sverige är 

den utvalda populationen, som det sedan gjordes ett stickprov ur (Eliasson:2013;44). 

Kommunsektorn valdes att studeras på grund av att alla kommuner i Sverige har 

arbetsätt som är standardiserat och enhetligt för alla kommuner (kommunallagen 

1991:900). Exempelvis finns det lagar som rör kommunernas och landstingens 

befogenheter. Arbetsplatser i den privata sektorn har ofta en rad olika arbetssätt och 

arbetsgångar som skiljer sig från varandra. 

Det har tillämpats ett klusterurval där det valdes en sektor (kommunal 

eller privat) som skulle undersökas. Sedan valdes vilket län som skulle tittas närmare 

på, i det här fallet Kronobergs län (Eliasson:2013;47f). Kronobergs län valdes för att det 

är geografiskt närmast och det gör att besök på kommunerna kan ske om det skulle 

behövas. Utifrån det valda länet plockades det sedan ut kommuner utifrån 
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kommunernas storlek, där både stora och små kommuner representeras. Att både stora 

och små kommuner valdes beror på att vi antar att när det kommer till stress kan en liten 

kommun eventuellt ha en mindre arbetsbörda än en stor kommun. Därför valdes både 

stora och små kommuner utifrån deras folkmängd. Det här innebar att urvalet blev 

strategiskt. 

Inom de valda kommunerna skickades sedan enkäten till så många olika 

yrkesgrupper som möjligt. Kontakt togs med kommunerna via deras hemsida där ett 

mail skrevs till informationsenheten. Detta mail vidarebefordrades sedan av 

informationsenheten till informatörer och personalansvariga som utvärderade om de 

kunde skicka enkäten till sina anställda. När klartecken för fortsatt samarbete getts 

skickade kontaktpersonerna på varje kommun själva vidare enkäten till sina anställda. 

Då kommunerna själva bidrog med att fördela enkäten till olika 

yrkeskategorier kan det inte sägas något om hur stort det externa bortfallet är. Det fanns 

i efterhand ingen möjlighet att ta reda på hur många individer som mottog mailet med 

enkäten men valt att inte delta. Detta är naturligtvis en stor nackdel som gör att det inte 

går att generalisera resultatet för alla kommunanställda (Se vidare diskussion i avsnittet 

metodologisk reflektion).  

 

4.3 Etiska överväganden 

Sedan 2004 finns det en etiklag som reglerar etiska frågeställningar i forskning som 

gäller människor. Vetenskapsrådet har därför skapat forskningsetiska principer som all 

forskning ska följa. Den här studien förhåller sig till dessa råd och riktlinjer. Den första 

vetenskapliga principen som den här studien förhåller sig till är informationskravet 

(Vetenskapsrådet s.7). Alla deltagare i undersökningen har via ett följebrev till enkäten 

blivit informerade om syftet med undersökningen och varför de blivit utvalda att delta. 

 Studien förhåller sig till Vetenskapsrådets samtyckeskrav (Veteskapsrådet 

s. 9) och därför är deltagandet i undersökningen helt frivilligt. Ett mail skickades ut och 

deltagarna valde själva om de ville svara på enkäten. Alla svaren från de olika 

kommunerna är sammanställda tillsammans för att uppfylla konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet s. 12). I och med detta behålls anonymiteten i enkäten. Därför går det 

inte att urskilja från vilka kommuner de olika svaren kommer i från. I texten lyfts även 

ingen enskild enkät eller person fram. 

 Ytterligare ett etiskt krav uppsatsen förhåller sig till är nyttjandekravet 

(vetenskapsrådet s.14). I följebrevet klargörs det för deltagarna vad materialet ska 
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användas till, vart det ska publiceras, i detta fall Linnéuniversitetets publikationssystem 

DIVA samt vilka som ska ta del av den färdiga uppsatsen. Det är relevant att noggrant 

överväga dessa etiska principer då uppsatsen behandlar olika typer av personuppgifter 

som yrke och inkomst. I de mindre kommunerna kan det kanske finnas endast en person 

med en viss lön eller yrkestitel.  Därför nämns inte vilka kommuner som deltagit utan 

endast vilket län. 

 

4.4 Enkätkonstruktion 

Med hjälp av syftet och frågeställningarna skapades och utformades enkäten. De 

övergripande problemområdena bröts ned till mindre frågor. Syftet operationaliserades 

till de frågor som finns i enkäten (Ejlertsson: 2005;46).  Exempelvis har de 

konventionella variablerna som indikerar upplevd yrkesstatus använts rent av som i 

fråga ”9. Vilken är din månadsinkomst (Innan skatt)?” Men dessa variabler har även 

operationaliserats till frågor som ”10. Jag uppfattar min inkomst jämfört med andra på 

min arbetsplats som…?”. Ytterligare ett exempel på operationaliseringsprocessen är att 

variablerna stress och oro bröts ner till frågor som ”16. Jag tänker på mitt arbete på min 

fritid” och ”jag jobbar över/extra” (Se bilaga I för enkät). 

Arbetet med enkäten började med att konstruera ett följebrev och att tänka 

över eventuella etiska ställningstaganden. Följebrevet inleds med att ge respondenterna 

en överskådlig bild av det tema som enkätundersökningen berör. Fortsättningsvis skrevs 

det i följebrevet att det insamlade materialet endast kommer att användas som grund till 

en examensuppsats. I slutet av följebrevet lämnades kontaktuppgifter i form av mail och 

telefonnummer för kontakt vid eventuella frågor kring enkäten och undersökningen.  

 I enkäten skapades ett flertal olika frågeteman för att generera en klar och 

tydlig enkät. Exempel på frågeteman är bakgrundsvariabler som hjälper till att få en 

överblick av respondenterna. Respondenterna får då svara på frågor som behandlar 

bland annat variablerna kön, ålder och utbildning. Ett annat tema i enkäten var ”Frågor 

om yrke och status” (Se bilaga I).  

Det beslutades att till största delen arbeta med frågematrisser för att spara 

utrymme och skapa en tydligare enkät (Ejlertsson: 2005;83). Med hjälp av 

frågematriserna kunde frågor som berörde samma ämne samlas. Ett exempel på detta är 

matris nummer 8 med titeln ”Jag valde mitt yrke för att…” Till denna matris samlades 

frågor som berörde det temat, exempelvis: ”… mina föräldrar har ett liknande eller 

samma yrke” (Se bilaga I).   
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I enkäten används främst femgradiga likertskalor med fem olika 

svarsalternativ varav två negativa, två positiva samt ett neutralt svarsalternativ 

(Ejlertsson: 2005;91). Detta för att inte tvinga respondenterna till att ta ställning 

(Ejlertsson: 2005;82). De svarsalternativ som bland annat används är: Instämmer helt, 

Instämmer delvis, Varken eller, Instämmer inte riktigt, Instämmer inte alls. Det neutrala 

alternativet i just detta exempel är Varken eller.  

De neutrala frågorna ställs först för att sedan ställa mer känsliga och svåra 

frågor efter det. Ordningen i vilken frågorna kommer kan påverka hur respondenterna 

svarar. Med detta i åtanke ställdes exempelvis frågan om hur respondenterna värderar 

sin sociala status sist, då detta inte bör blandas in med frågorna om yrken och status 

(Ejlertsson: 2005;99). 

 När frågorna till enkäten konstruerats fokuserades det på enkätens layout. 

Exempelvis var endast en matris synlig i taget för att undvika förvirring. I och med att 

urvalet är stort och spritt över ett stort område distribuerades enkäten via mail. För att 

distribuera enkäten bidrog ett antal kommuner med hjälp. När materialet var insamlat 

började bearbetningen och analysen av materialet (Ejlertsson: 2005;16).  

 

4.5 Metodologisk reflektion 

De eventuella nackdelar som uppstår i en enkätstudie är att det uppkommer både internt 

och externt bortfall. För den här uppsatsen är det externa bortfallet okänt och därmed 

möjligtvis stort, vilket leder till att det inte går att tillskriva någon specifik grupp några 

generaliserade slutsatser bortsett från gruppen som svarat. Eftersom kommunerna valde 

att själva distribuera enkäten har det i efterhand upptäckts att det är omöjligt att veta hur 

många som mottog enkäten men valde att inte svara. 268 respondenter deltog men 

jämfört med antalet kommunanställda som finns (och som eventuellt fick enkäten men 

inte deltog) i de utvalda kommunerna, ger detta inte en korrekt speglig av 

kommunanställda som grupp. 

Det var svårt att få tillgång till fältet och de flesta av kommunerna hade 

inte möjlighet att bidra med hjälp. Beslutet togs därför att ge kommunerna 

valmöjligheter, exempelvis att lämna ut maillistor, själva distribuera enkäten, få enkäten 

via post eller genom besök på kommunens arbetsplatser. Alla kommuner valde då att 

själva dela ut enkäten till sina anställda. Detta för att behålla anonymiteten. Naturligtvis 

har detta en negativ effekt för resultatet som gör att slutsatser endast kan dras om den 
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grupp som faktiskt svarat på enkäten. Därför är resultaten i den här studien mer av en 

indikation än ett övergripande resultat av alla kommunanställda. 

 Det har även förekommit internt bortfall i studien och främst för matrisen 

”8. Jag valde mitt yrke för att…” (Se bilaga I). Här ges respondenten en matris där 

denne med hjälp av en likertskala ska besvara hur mycket de instämmer i hur olika skäl 

har påverkat valet av deras yrke. Bortfallet här beror på att många respondenter bara 

valt ett av alternativen i stället för att ge alla alternativ en gradering. Därför har det valts 

att inte använda dessa frågor i undersökningen. Detta skedde för ytterligare några 

frågor. Detta innebär att de mer konventionella måtten för upplevd yrkesstatus får större 

utrymme. 

Då en dataenkät har valts kan det uppstå fel vid inmatningen (Ejlertsson: 

2005;34). Det vill säga när svaren överfördes till dataprogrammet SPSS. Sedan kan 

även formuleringen och språket i frågorna ställa till problem och misstolkningar kan 

uppstå (Ejlertsson: 2005;48). Det har ämnats skapa enkla frågor som förhoppningsvis 

inte ska kunna tolkas på fel sätt. Exempelvis tillfrågas respondenterna om varför de 

valde sitt nuvarande yrke (Se bilaga I) För många av respondenterna var det kanske 

många år sedan de valde sitt yrke och då går det inte att fullständig lita på att de 

kommer ihåg den specifika faktorn till sitt val av yrke.  

Det måste även reflekteras över om de frågor som ställs, om dessa är 

ställda på ett sätt som gör att respondenterna svarar det som är önskvärt eller vad de 

förväntar sig att svaret ska vara. Exempelvis i matris 8. ”Jag valde mitt yrke för att…” 

finns påståendet ”… Jag anser att det är ett betydande yrke” (se bilaga I). Denna fråga 

är väldigt laddad, då respondenterna kanske känner att de borde svara på ett visst sätt. 

Samt att begreppet ”betydande yrke” kan ha olika innebörd för olika individer. 

 

5. Presentation av resultat, analys och tolkningar 

5.1 Univariat analys 

I första delen presenteras respondenterna. Efter det läggs det fram variabler som 

förklarar hur respondenterna upplever och ser på sin yrkesstatus, hur oroliga de är samt 

hur stressade de känner sig. 

 

5.1.1 Presentation av respondenterna 

I denna del presenteras information om deltagarna i undersökningen. Majoriteten av 

respondenterna är högutbildade kvinnor med hög inkomst. Det betyder att slutsatserna 
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som dras kommer dras utifrån denna grupp och därmed är det inte en generell spegling 

av alla anställda inom kommunsektorn. 

 
Tabell 1: 

 
I undersökningen deltog totalt 268 personer varav 192 kvinnor och 76 män. 

Respondenternas ålder varierar från 22 år upp till 65 år. Det betyder att majoriteten av 

respondenterna är kvinnor. Alla respondenter jobbar inom den kommunala sektorn och 

majoriteten av dem är högutbildade. Respondenternas utbildning varierar från 

grundskolenivå till masternivå. Majoriteten av respondenterna, 46 % har en 

kandidatutbildning, följt av 20 % som har en eftergymnasial utbildning och 20 % som 

har en masterutbildning. Det betyder därmed att cirka 66 % har minst en 

kandidatutbildning. Utifrån detta går det att konstatera att den här gruppen inte 

avspeglar den valda urvalet på ett korrekt vis. Detta måste finnas i åtanke när materialet 

sedan analyseras.  
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Diagram 1: 

 
Respondenternas inkomst sträcker sig från 16 500 kr upp till 84 000 kr. Majoriteten av 

respondenterna har en god inkomst, då de flesta av respondenterna tjänar mellan 26 000 

– 35 999 kr i månaden. Stapeldiagrammet visar dessutom att ca 87 % av respondenterna 

har en inkomst mellan 26 000 – 84 000, det betyder därmed att populationens 

inkomstnivå är hög. Detta måste också finnas i åtanke vid analysen då detta inte 

avspeglar det valda urvalet på ett korrekt vis. 

Utifrån respondenternas bakgrund måste det tas med i slutsatserna att 

studien grundar sig i en grupp där majoriteten utgörs av högutbildade och högavlönade 

kvinnor och inte i gruppen kommunanställda i sin helhet. 

 

5.1.2 Respondenternas upplevda yrkesstatus 

I den här delen följer en redogörelse för hur respondenterna upplever sin yrkesstatus. I 

undersökningen görs en skillnad i hur respondenterna värderar sin yrkesstatus jämfört 

med andra i samhället och med andra på sin arbetsplats. 
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Diagram 2: 

 
I diagram två har respondenterna utvärderat sin upplevda yrkesstatus jämfört med andra 

i samhället. Det kan utläsas att ungefär hälften av respondenterna anser att de varken 

har högre eller lägre yrkesstatus jämfört med andra i samhället. Cirka 30 % av 

respondenterna upplever att de har ganska hög yrkesstatus jämfört med andra i 

samhället. 15 % av respondenterna upplever att de har ganska låg eller låg yrkestatus 

och 35 % anser att de har ganska hög eller hög yrkesstatus. Det innebär att de flesta av 

respondenterna placerar sig i mitten eller i de två högsta kategorierna.  
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Diagram 3: 

 
I diagram tre blir det tydligt att nästan 60 % av respondenterna upplever att de varken 

har högre eller lägre yrkesstatus än andra på sin arbetsplats. Det kan också utläsas att 

cirka 35 % upplever att de har ganska hög eller hög yrkesstatus jämfört med andra på 

sin arbetsplats. 8 % av respondenterna upplever att de har ganska låg eller låg status 

jämfört med andra på sin arbetsplats. Det innebär att de flesta placerar sig i mitten eller 

i högre kategorier även när de jämför sig med andra på arbetsplatsen. 

 Diagram två och tre visar att det inte finns någon större skillnad i 

respondenternas upplevda yrkesstatus beroende på om de jämför sig med samhället eller 

personer på sin arbetsplats. Det skiljer 9 % mellan yrkesstatus jämfört med andra i 

samhället och med andra på arbetsplatsen i kategorin varken hög eller låg yrkesstatus. 

Det innebär att fler placerar sig i mitten när de jämför sig med andra på arbetsplatsen än 

när de jämför sig med andra i samhället. 

 Sammanfattningsvis upplever de flesta att de varken har hög eller låg 

yrkesstatus. Det gäller både när respondenterna jämför sig med andra i samhället och på 

arbetsplatsen. Detta kan förklaras med hjälp av reference group theory som säger att de 

flesta placerar sig i mitten på grund av att de jämför sig med personer som är väldigt 

lika dem själva. På arbetsplatsen jämför de sig med sina kolleger som kanske har 

liknade inkomst och utbildning. När de jämför sig med samhället sker jämförelsen med 

den grupp de rör sig i, i vilken personerna ofta är lika dem själva. 
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5.1.3 Respondenternas oro och stress 

Vidare kommer det att undersökas hur stressade och oroliga respondenterna känner sig. 

Respondenterna blev tillfrågade hur ofta de känner oro och stress både i allmänhet och 

på arbetsplatsen. 

 
Diagram 4: 

 
Diagram fyra visar hur ofta respondenterna är oroliga över att inte hinna med sina 

arbetsuppgifter. 10 % oroar sig varje dag över att inte hinna med sina arbetsuppgifter 

och 20 % oroar sig mer än en gång i veckan. 23 % är oroliga ungefär en gång i veckan 

och 27 % av respondenterna är oroliga över att inte hinna med sina arbetsuppgifter en 

gång i månaden. Det är 20 % som sällan eller aldrig oroar sig över att hinna sina 

arbetsuppgifter.  

 Det betyder därmed att cirka 53 % av respondenterna är oroliga över att 

inte hinna med sina arbetsuppgifter ungefär en gång i veckan eller mer. Undersökningen 

visar dessutom att cirka 47 % av respondenterna känner oro över att inte hinna med sina 

arbetsuppgifter ungefär en gång i månaden eller mer sällan. Det innebär att ungefär 

hälften av respondenterna känner oro över att inte hinna med sina arbetsuppgifter 

relativt ofta. Medan den andra hälften av respondenterna är oroliga ungefär en gång i 

månaden eller mer sällan.   
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Diagram 5: 

 
Diagram fem visar att det är 26 % av respondenterna som är stressade på sin arbetsplats 

ungefär en gång i veckan och 24 % är stressade på sin arbetsplats mer än en gång i 

veckan. 10 % är stressade på sin arbetsplats i stort sett varje dag. Därmed är det 60 % av 

respondenterna som är stressade på arbetsplatsen en gång i veckan eller mer. Det 

innebär att respondenterna är mer stressade på arbetsplatsen än de är oroliga över att 

inte hinna med sina arbetsuppgifter. 
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Diagram 6: 

 
I diagram fem går det att utläsa att 60 % av respondenterna är stressade på arbetsplatsen 

en gång i veckan eller mer. I diagram sex är det tydligt att 43 % av respondenterna är 

stressade i allmänhet en gång i veckan eller mer. Alltså är respondenterna mer stressade 

på arbetet än i allmänhet.  

 Sammanfattningsvis för den univariata analysen är att majoriteten av 

respondenterna är högavlönade och högutbildade kvinnor. Det betyder därmed att de 

resultat och analyser som görs utifrån det insamlade materialet kommer att fokusera på 

en mer specifik grupp än kommunalanställda i allmänhet. Det är därmed denna grupp 

som slutsatserna och resultaten kommer att beröra.  

Vidare visar den univariata analysen att över hälften av respondenterna 

upplever att de varken har hög eller låg yrkesstatus jämfört med andra i samhället och 

på arbetsplatsen. Undersökningen visade dessutom att lite mer än hälften av 

respondenterna känner oro över att inte hinna med sina arbetsuppgifter. Respondenterna 

är också mer stressade på arbetsplatsen än de är i allmänhet. 
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5.2 Bivariat analys 

Den bivariata analysen inleds med att undersöka den första av de två frågeställningarna: 

Påverkar variablerna inkomst, utbildning, ålder, kön och anställningslängd upplevd 

yrkesstatus? Sedan övergå analysen till den andra frågeställningen som berör oro och 

stress: Påverkar respondenternas värdering av sin egen yrkesstatus hur stressade och 

oroliga de känner sig? 

 

5.2.1 Upplevd yrkesstatus och inkomst 

Här undersöks vilka faktoret som kan ha samband med upplevd yrkesstatus. Analysen 

börjar med att söka samband mellan respondenternas inkomst och hur de upplever sin 

yrkesstatus.  

 
Tabell 2: 

Kommentar: Chi2 värdet är 93 427 och p=0.000, vilket innebär att sambandet är statistiskt signifikant 

 

I tabell två är variabeln för inkomst omkodad för att få en bättre överblick och tydligare 

tabell. Inkomsten hos respondenterna varierar från 16 500 kr upp till 84 000 kr. Det 

beslutades att koda om denna variabel med 10 000 kr intervall, bortsett från den första 

och sista kategorin där intervallen är större. 

Det finns ett signifikant samband mellan respondenternas inkomst och 

deras upplevda yrkesstatus jämfört med andra i samhället. Majoriteten av 

respondenterna som har en inkomst mellan 16 500 och 45 999 kr anser att de har varken 
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hög eller låg yrkesstatus jämfört med andra i samhället. Av de respondenter vars 

inkomst överstiger 45 999 kr anser övervägande majoriteten att de har ganska hög eller 

hög yrkesstatus jämfört med andra i samhället. 

Resultatet av den här tabellen visar att respondentens inkomst har 

samband med hur de uppfattar sin yrkesstatus jämfört med andra i samhället. Det går att 

utläsa att 49 % av respondenterna svarar att de varken har hög eller låg yrkesstatus. 

Vilket stämmer överens med reference group theory som säger att de flesta jämför sig 

med personer som liknar dem. Detta leder till att många placerar sig som medel 

(Lindemann & Saar:2014:5).  

 
Tabell 3: 

 
Kommentar: Chi2 värdet är 80 665 och p=0.000, vilket innebär att sambandet är statistiskt signifikant 

 

I tabell tre används den omkodade inkomstvariabeln igen, men nu söks det efter 

samband med hur respondenterna värderar sin yrkesstatus jämfört med andra på 

arbetsplatsen. Det finns ett liknade mönster i tabell tre som i tabell två, där majoriteten 

av respondenterna anser att de varken har hög eller låg yrkesstatus jämfört med andra på 

sin arbetsplats. Därmed är det fler som placerar sig i mitten när de jämför sig med andra 

på arbetsplatsen än andra i samhället. Av de respondenter som tjänar mellan 36 000 till 

45 999 kr anser 48 % att de har ganska hög yrkesstatus jämfört med andra på sin 

arbetsplats.  
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I de två första lönekategorierna har dock antalet respondenter som anser 

sig vara i mitten ökat. I tredje och fjärde lönekategorierna har antalet som anser sig ha 

varken låg eller hög yrkesstatus jämfört med andra på arbetsplatsen minskat. Medan 

den sista kategorin är oförändrad. 

 Återigen är det tydligt att inkomst har samband med hur respondenterna 

värderar sin yrkesstatus jämfört med andra på arbetsplatsen. Över 60 % av de 

respondenter som tjänar mellan 16 500 till 35 999 kr anser att de har varken låg eller 

hög yrkesstatus jämfört med andra på sin arbetsplats. Eftersom detta är en stor grupp 

antas det att referensramen gör att de jämför sig med individer som är väldigt lika dem 

själva.  

Ytterligare ett mönster som finns i både tabell två och tre är att när 

inkomsten ökar, värderar även respondenternas sin yrkestatus högre. När inkomsten 

minskar värderar respondenterna sin yrkesstatus lägre. Inkomst påverkar därmed 

upplevd yrkesstatus både positivt och negativt.  

 

5.2.2 Upplevd yrkesstatus & utbildning, ålder, kön och anställningslängd 

Undersökningen fortsätter med att söka samband mellan respondenternas utbildning och 

hur de värderar sin yrkesstatus jämfört med andra i samhället och på deras arbetsplats. 

Det finns inget signifikant samband som skulle tyda på att respondentens utbildning 

påverkar hur de värderar sin yrkesstatus vare sig jämfört med andra i samhället eller på 

arbetsplatsen. 

 Det kontrollerades även om ålder har något samband med hur 

respondenterna värderar sin yrkesstatus. Det finns inget signifikant samband som skulle 

tyda på att ålder påverkar hur respondenterna i undersökningen värderar sin yrkesstatus 

varken när de jämför sig med samhället eller med personer på sin arbetsplats. Inte 

heller respondenternas kön har samband med hur de värderar sin yrkesstatus, varken om 

respondenterna jämför sig med andra i samhället eller med personer på sin arbetsplats. 

Det finns heller inget signifikant samband mellan respondenternas anställningslängd 

och hur de värderar sin yrkesstatus jämfört med andra i samhället eller andra på deras 

arbetsplats.  

 Sammanfattningsvis har undersökningen funnit att endast respondenternas 

inkomst har ett samband med hur de värderar sin yrkesstatus. Detta stämmer både när 

respondenterna jämför sig med andra i samhället och när de jämför sig med andra på sin 

21 
 



  
 

arbetsplats. Övriga variabler som utbildning, ålder, kön och anställningslängd har inget 

signifikant samband med hur respondenterna i undersökningen värderar sin yrkesstatus.  

 

5.2.3 Upplevd yrkesstatus & stress och oro 

Analysen fortsätter med att söka samband mellan upplevd yrkesstatus och nivåer av 

stress och oro. Analysen börjar med att kontrollera om upplevd yrkesstatus har samband 

med respondentens oro över att inte hinna med sina arbetsuppgifter. 

 
Tabell 4: 

 
Kommentar: Chi2 värdet är 27 986 och p=0.032, vilket innebär att sambandet är statistiskt signifikant 

 

Det finns ett signifikant samband mellan respondenternas upplevda yrkesstatus jämfört 

med andra i samhället och deras oro över att inte hinna med sina arbetsuppgifter. 57 % 

av respondenterna som upplever att de har låg yrkesstatus jämfört med andra i 

samhället, känner oro över att inte hinna med sina arbetsuppgifter i stort sett varje dag. 

Därmed påverkar låg yrkesstatus hur oroliga respondenterna känner sig över att inte 

hinna med sina arbetsuppgifter. Det bör noteras att förutom det som nämnts ovan finns 

det få mönster i denna tabell.  

Det finns inget signifikant samband mellan respondenternas upplevda 

yrkesstatus jämfört med andra på arbetsplatsen och deras oro över att inte hinna med 

sina arbetsuppgifter. Här kan vi se att referensgruppen som respondenten jämför sig 

med har samband med oro.  
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 Undersökningen fortsatte med att undersöka om det fanns något samband 

mellan upplevd yrkesstatus jämfört med andra i samhället och hur stressade 

respondenterna känner sig på sin arbetsplats. Undersökningen visade att det inte fanns 

något signifikant samband mellan respondentens upplevda yrkesstatus jämfört med 

andra i samhället och hur stressade de känner sig på sin arbetsplats. Det gå inte att hitta 

något signifikant samband mellan respondenternas upplevda yrkesstatus jämfört med 

andra på arbetsplatsen och nivå av stress på arbetsplatsen. Därmed påverkar upplevd 

yrkesstatus inte hur stressade respondenterna är på sin arbetsplats. Det finns inte heller 

något signifikant samband mellan respondenternas upplevda yrkesstatus och hur 

stressade de är i allmänhet. Varken för upplevd yrkesstatus jämfört med andra i 

samhället och jämfört med andra på arbetsplatsen. 

 Sammanfattningsvis har upplevd yrkesstatus jämfört med andra i 

samhället samband med oro över att inte hinna med sina arbetsuppgifter. Det finns dock 

inget samband mellan upplevd yrkesstatus jämfört med andra på arbetsplatsen och oro 

över att inte hinna med sina arbetsuppgifter. Det finns inte något samband mellan 

upplevd yrkesstatus och stress på arbetsplatsen eller hur stressade respondenterna är i 

allmänhet. Detta gäller både när vi kontrollerar för upplevd yrkesstatus jämfört med 

andra i samhället och jämfört med andra på arbetsplatsen. 

 

6. Slutsatser  
Syftet med undersökningen är att undersöka vilka faktorer som har samband med och 

skapar upplevd yrkesstatus. Studien undersöker även om upplevd yrkesstatus kan ha 

samband med variabler som stress och oro. Frågor om objektiva variabler som inkomst, 

utbildning, ålder, kön och anställningslängd om dessa har samband med respondenters 

upplevda yrkesstatus. Vidare undersöktes det även om den subjektiva variabeln upplevd 

yrkesstatus har samband med stress och oro. 

 

6.1 Inkomst  

 Det söktes efter samband mellan respondenternas inkomst och deras upplevda 

yrkesstatus jämfört med andra. Respondenterna ombads jämföra sig med två olika 

grupper, samhället i stort och med andra på deras arbetsplats. Det visade sig att 

respondenternas inkomst påverkar hur de upplever sin yrkesstatus jämfört med andra i 

samhället och när de jämförde sig med andra på arbetsplatsen. Alltså påverkar inkomst 

hur våra respondenter upplever sin yrkesstatus.  
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Det här antas ha en koppling till referensgrupper. När en individ har en 

hög lön finns det färre som ligger på samma lönenivå och därför jämför de sig med 

individer som tjänar mindre, vilket leder till en högre upplevd yrkesstatus. Sedan om en 

individ har en lägre lön har även de få i liknade lönekategori att jämföra sig med vilket 

gör att de gör sin jämförelse med de som tjänar mer, vilket leder till en lägre upplev 

yrkesstatus.  

 Utifrån reference group theory går det att se att respondenternas upplevda 

yrkesstatus inte ändras markant om de jämför sig med samhället i stort eller med sina 

kolleger, med ett fåtal avvikelser. Än en gång finns en tydlig tendens att värdera sin 

yrkesstatus mot mitten av skalan på grund av att respondenterna jämför sig med 

personer som är lika dem själva. Dock bör det noteras att när respondenterna jämför sig 

med samhället anser en större del 32 % i inkomstkategorin 16 500 – 25 999 kr att de har 

ganska låg yrkesstatus. Men när respondenterna i samman inkomstkategori jämför sig 

med sin arbetsplats sjunker den siffran till 15 %.  

I det fallet finns det en skillnad i hur respondenterna upplever sin 

yrkesstatus beroende på om de jämför sig med samhället eller sin arbetsplats. 

Antagligen beror detta på att när respondenterna jämför sig med andra på sin arbetsplats 

jämför de sig med personer som är relativt lika dem själva. När respondenterna jämför 

sig med samhället i stort blir referensramen större, det betyder därmed att 

respondenterna gör en jämförelse med personer som är både lika och olika dem. Detta 

kan bidra till att det finns en skillnad när respondenterna som tillhör kategorin 16 500 – 

25 999 kr jämför sig med samhället och arbetsplatsen. Än en gång är det tydligt att 

upplevd yrkesstatus skiftar beroende på vilken grupp individerna jämför sig med. 

Det finns även en liknande skillnad i inkomstkategorin 26 000 – 35 999 kr 

där 30 % anser att de har ganska hög yrkesstatus när de jämför sig med samhället. I 

samma kategori sjunker siffran till 19 % när respondenterna jämför sig med andra på sin 

arbetsplats. Även detta kan grunda sig i en skillnad i att jämföra med de som liknar 

respondenterna själv och alla i samhället. 

 

6.2 Utbildning, ålder och kön 

Andra objektiva variabler som undersöktes var utbildning, ålder och kön och om dessa 

har samband med upplevd yrkesstatus. Det finns inget signifikant samband mellan dessa 

variabler och upplevd yrkesstatus som skulle tyda på att de influerar hur respondenterna 

värderar sin yrkesstatus.  
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Lindemann och Saar (2014) fann att högre utbildning påverkar subjektiv 

social position positivt, men detta gäller inte för upplevd yrkesstatus i detta fall. Därmed 

påverkar inte utbildning respondenternas upplevda yrkesstatus. Inte heller ålder har 

något signifikant samband med respondenternas upplevda yrkesstatus i den här studien. 

Elstad (2004) hittade en koppling mellan ålder och yrkeskarriär efter att respondenterna 

uppnått en viss ålder. I den här undersökningen finns dock inget samband som tyder på 

att ålder skulle ha något samband med upplevd yrkesstatus. Det finns inte heller något 

signifikant samband mellan kön och upplevd yrkesstatus i undersökningen.  

Att endast inkomst och inte utbildning, ålder eller kön kan kopplas till 

upplevd yrkesstatus kan bero på att inkomst är starkt kopplat till just yrken. Tidigare 

forskning visar att faktorer som utbildning, ålder och kön är typiska indikatorer för 

subjektiv social position, men att påverkan från dessa faktorer har minskat. Forskare 

skriver att detta kan bero på en ökad individualisering (Lindemann & Saar:2014;4). 

Individualisering kan därmed förklara varför dessa variabler kan ha minskat i styrka 

även för upplevd yrkesstatus. Sedan är det möjligt att faktorerna som påverkar upplevd 

yrkesstatus inte påverkar social position och vice versa. 

 

6.3 Anställningslängd 

Fortsättningsvis finns det inget signifikant samband mellan respondentens 

anställningslängd och deras upplevda yrkesstatus. Anställningens längd påverkar 

därmed inte hur respondenterna värderar sin yrkesstatus. 

 

6.4 Upplevd yrkesstatus och oro 

Vidare undersöktes det om respondenternas upplevda yrkesstatus har något samband 

med stress och oro. De första variablerna som det söktes samband mellan var upplevd 

yrkesstatus och oro. Det finns ett signifikant samband mellan respondenternas upplevda 

yrkesstatus som de har jämfört med andra i samhället och deras oro över att inte hinna 

med sina arbetsuppgifter. Det finns inget signifikant samband mellan upplevd 

yrkesstatus jämfört med andra på arbetsplatsen och oro över att inte hinna med sina 

arbetsuppgifter. 

Att endast oro kan kopplas till jämförelse med samhället och inte 

arbetsplatsen kan bero på att oron ökar när respondenterna jämför sig med andra 

arbetsplatser. De kan uppleva att de måste hålla jämn takt med andra arbetsplatser och 

blir därför oroliga om de inte hinner med sina arbetsuppgifter. 
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 Upplevd låg yrkesstatus har samband med att respondenterna känner oro 

över att inte hinna med sina arbetsuppgifter när de jämför sig med andra i samhället. 57 

% av respondenterna som värderar sin yrkesstatus som låg uppger också att de känner 

sig oroliga över att inte hinna med sina arbetsuppgifter i stort sett varje dag. Låg status 

har tidigare kopplats till låg hälsa (Haught, Rose, Geers & Brown: 2015;356) och det 

stämmer även i denna undersökning. Det bör påpekas att förutom detta var det svårt att 

finna några tydliga mönster i kopplingen mellan upplevd yrkesstatus och oro. 

  

6.5 Upplevd yrkesstatus och stress 

Fortsättningsvis undersöktes det om upplevd yrkesstatus har samband med stress. Det 

uppkom inget signifikant samband mellan upplevd yrkesstatus och stress. Detta gäller 

både för stress på arbetsplatsen och stress i allmänhet. Alltså har upplevd yrkesstatus 

inget samband med stress. 

 För att sammanfatta den här delen av resultatet kan det konstateras att 

upplevd yrkestatus påverkar oro över att inte hinna med sina arbetsuppgifter när det 

gäller yrkesstatus jämfört med andra i samhället, men inte jämfört med andra på 

arbetsplatsen. Upplevd yrkesstatus har inte något samband med stress på arbetsplatsen 

eller stress i allmänhet. 

 

6.6 Återkoppling till problemformuleringarna 

Nedan följer svar på problemformuleringarna utifrån det resultat som framkommit i 

studien. Första frågan var ”skapar variablerna inkomst, utbildning, ålder, kön och 

anställningslängd upplevd yrkesstatus?”. Studien ger svaret: Nej, det finns ingen fakta i 

studien som pekar på att utbildning, ålder, kön eller anställningslängd skulle ha något 

samband med upplevd yrkesstatus. Men undersökningen har visat att inkomst påverkar 

upplevd yrkesstatus och att den påverkar både yrkestatus jämfört med andra i samhället 

och jämfört med andra på arbetsplatsen. 

Detta antas bero på att förklaringskraften hos dessa variabler för upplev 

yrkesstatus har minskat (Lindemann & Saar:2014;4). Att inkomst har en större 

förklaringskraft kan bero på dess koppling till just yrken. En annan aspekt som kan ha 

påverkat resultaten är det externa bortfallet som ger en väldigt homogen 

respondentgrupp. Även det interna bortfallet kan påverka då vissa av variablerna inte 

kunde användas i analysen (Se diskussion nedan). 
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Den andra problemformuleringen som ställdes var ”påverkar 

respondenternas värdering av sin egen yrkesstatus hur stressade och oroliga de känner 

sig?” Svaret är: Nej, det finns inget signifikant samband som visar att upplevd 

yrkesstatus påverkar hur stressade respondenterna är. Detta stämmer både för stress i 

allmänhet och stress på arbetsplatsen. Det som kom fram är att upplevd yrkesstatus 

jämfört med andra i samhället påverkar hur oroliga respondenterna är över att inte hinna 

med sina arbetsuppgifter. Det finns inget signifikant samband när det kommer till 

upplevd yrkesstatus jämfört med andra på arbetsplatsen och oro över att inte hinna med 

sina arbetsuppgifter. 

Detta resultat antas igen bero till viss del på både externt och internt 

bortfall. Det kan också ha grund i att respondenterna känner oro över att inte hålla 

samma arbetstempo som på andra arbetsplatser samt att stress är starkare kopplat till 

andra individuella faktorer (Se diskussion nedan). 

 

7. Diskussion 
De tolkningar, analyser och diskussioner som tas upp i den här studien grundar sig 

endast i den grupp som svarade på enkäten. Då det externa bortfallet är stort går det inte 

att generalisera resultaten till något övergripande. Därför gäller diskussionen som följer 

endast den faktiska gruppen som besvarade enkäten och inte kommunanställda som en 

grupp. 

 

7.1 Upplevd yrkesstatus 

Resultatet av studien visar att det endast är inkomst som påverarkar upplevd yrkesstatus 

medan utbildning, ålder, kön och anställningslängd inte gör det. Varför är det så? 

Lindemann och Saar (2014) skriver att faktorer som etnicitet, ålder och kön har 

samband med subjektiv social position men att effekten av dessa faktorer har minskat. 

Detta tror forskarna beror på en ökad individualisering där individens referensgrupper 

förändras. Det betyder att individens referensgrupper har gått från att innefatta familj, 

vänner och kolleger till samhället i stort och andra grupper. Därmed har 

referensramarna expanderat. Därför fick undersökningen ett resultat som tyder på att 

utbildning, ålder, kön och anställningslängd inte har effekter på upplevd yrkesstatus. 

Även att upplevd yrkesstatus och inte subjektiv social position undersöks kan ha 

betydelse för hur resultatet blev. Eftersom studien handlar om upplevd yrkesstatus 
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kopplar respondenterna ihop yrke med inkomst, och att inkomst därför blir en strakare 

faktor. 

 

7.2 Upplevd yrkesstatus och Stress/Oro 

Studien visar också att upplevd yrkesstatus inte har något signifikant samband med 

stress i allmänhet eller med stress på arbetsplatsen. Upplevd yrkesstatus är kanske inte 

något som är ett dagligt inslag som respondenterna tänker på, varken på arbetet eller 

hemma och därför orsakar det kanske inte stress hos respondenterna. Undersökningen 

visar att en hel del av respondenterna var stressade på sin arbetsplats. 

Resultatet visar däremot att upplevd yrkesstatus jämfört med andra i 

samhället har samband med hur oroliga respondenterna är över att hinna med sina 

arbetsuppgifter. Detta tyder på att upplevd yrkesstatus ändå påverkar respondenterna på 

deras arbetsplats och i deras dagliga arbete. 

 

7.3 Utveckling och förbättring av studien 

Då det inte finns något samband mellan upplevd yrkesstatus och stress tyder detta på att 

det finns andra faktorer än upplevd yrkesstatus som skapar stress hos respondenterna. 

Detta skulle vara intressant att studera vidare och se vilka faktorer på exempelvis 

arbetsplatsen som skapar stress. 

Eftersom urvalet och metoden innebar ett stort externt bortfall som 

påverkar studien skulle en stor förbättring ske om urvalet och bortfallet hanterades på 

ett bättre sätt. En mer avgränsad population skulle eventuellt hjälpa till att få kontroll 

över det externa bortfallet vilket leder till mer generaliserbara resultat, då 

undersökningen inte kunde generaliseras till den förutbestämda populationen 

kommunalanställda. 

I efterhand skulle enkäten behövt att vara kortare och mer fokuserad på det 

som skulle undersökas. I början låg undersökningens fokus mer på kontroll och stress 

än upplevd yrkesstatus och stress/oro. På grund av detta blev enkäten ganska stor och 

spridd. Men eftersom huvudämnet var upplevd yrkesstatus var det mer lämpligt att söka 

samband mellan yrkesstatus och stress än kontroll och stress. 
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Växjö 150402 
 

Till dig som svarar på den här enkäten 
 

Föreliggande undersökning berör yrken och mer specifikt hur yrken är kopplade till 
status. Vi kommer bland annat att undersöka om olika yrkesgrupper uppfattar status 
olika. Vidare kommer vi även titta på vilken roll upplevd status påverkar sociala miljön 
på arbetsplatsen. Till det behöver vi er hjälp och vi hoppas att ni kan svara på våra 
frågor. 
 
Vi vill poängtera att du som svarar är helt anonym och dina svar behandlas av oss med 
största respekt och försiktighet. Materialet som samlas in ska enbart användas i en 
examensuppsats som skrivs vid Linnéuniversitetet. Den färdiga uppsatsen kommer 
därför endast att publiceras via Linnéuniversitetets eget publiceringssystem DIVA samt 
eventuellt läsas av de inblandade på kommunen och övriga deltagare. 
 
Har ni frågor av något slag tveka inte att kontakta oss. Tack på förhand för din hjälp och 
ditt deltagande i vår undersökning. 
 
Med Vänliga Hälsningar, 
 
Nathalie Westberg &  Sara Persson 
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Frågor om dig 
  

1. Är du…?    Kvinna    □ 

    Man    □ 

    Annat    □ 
 
 
 
 
2. Vilken är din ålder?   Vänligen fyll i_________________år 
 
 
 
 

3. Vilken är din högsta utbildning?  Grundskoleutbildning     □ 

    Gymnasieutbildning     □ 

           Eftergymnasial yrkesutbildning □ 
    Kandidatutbildning     □ 
    Master/magister utbildning     □ 

    Forskarutbildning     □ 
 
 
4. Vilken är din mammas högsta  Grundskoleutbildning     □ 

    utbildning?    Gymnasieutbildning     □ 

           Eftergymnasial yrkesutbildning □ 
    Kandidatutbildning     □ 
    Master/magister utbildning     □ 

    Forskarutbildning     □ 
  
 
  

5. Vilken är din pappas högsta  Grundskoleutbildning     □ 

    utbildning?    Gymnasieutbildning     □ 

           Eftergymnasial yrkesutbildning □ 
    Kandidatutbildning     □ 
    Master/magister utbildning     □ 

    Forskarutbildning     □ 
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Frågor om yrke och yrkesstatus 
 
 
6. Vilket är ditt yrke? (v.g. texta tydligt)  Vänligen fyll i___________________ 
 
 
 

7. Hur länge har du arbetat inom ditt   mindre än 1 år    □ 

   nuvarande yrke?    1-3 år    □ 

    4-6 år    □ 

    7-9 år    □ 

    10-12 år    □ 

    13-15 år    □ 

    16-18 år    □ 

    19-21 år    □ 

    Mer än 21 år    □ 
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8. Jag valde mitt yrke för att… 
 
      Instämmer    Instämmer     Varken      Instämmer        Instämmer 
  helt               delvis                eller             interiktigt        inte alls 
 

…mina föräldrar har ett □ □ □ □ □ 

liknande eller samma yrke  
 

… det är ett yrke som  □ □ □ □ □ 
förekommer i min släkt 
 

…mina föräldrar hade  □ □ □ □ □ 

inflytande på mitt val 
av yrke 
 

…yrket sammanföll med □ □ □ □ □ 

mina intressen 
 

…jag kan göra skillnad □ □ □ □ □ 

med hjälp av mitt yrke 
 

…jag såg upp till andra  □ □ □ □ □ 

med det yrket 
 

…jag anser att det är ett  □ □ □ □ □ 

betydande yrke 
 

…det är ett yrke som alla □ □ □ □ □ 

känner till 
 

…yrket är förenligt med □ □ □ □ □ 

en god inkomst 
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9. Vilken är din månadsinkomst (Innan skatt)? Vänligen fyll i ________________ kr 
 
 
 
 

10. Jag uppfattar min inkomst jämfört med  Hög  □ 

    andra på min arbetsplats som…?  Ganska hög  □ 

    Varken hög eller låg □ 

    Ganska låg  □ 

    Låg  □ 
 
 
 
 

11. Jag uppfattar min inkomst jämfört  Hög  □ 

     med andra i samhället som…?  Ganska hög  □ 

    Varken hög eller låg □ 

    Ganska låg   □ 

    Låg   □ 
 
 
 
 
12. Frågor om yrkesstatus 
  Hög Ganska hög  Varken hög  Ganska låg Låg 
    eller låg  
   
Vilken status anser  
du att ditt yrke har □ □ □ □ □ 
jämfört med andra i 
samhället? 
 
Vilken status anser 

du att ditt yrke har □ □ □ □ □ 
jämfört med andra  
på din arbetsplats? 
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13. Din yrkesstatus 
 
  Instämmer      Instämmer   Varken eller     Instämmer  Instämmer  
  Helt                  delvis                                         inte riktigt   inte alls 
 

Jag tänker på min yrkes- □ □ □ □ □ 
status ofta 
 

Yrkesstatus är viktigt □ □ □ □ □ 
på min arbetsplats 
 
 

Min yrkesstatus är □ □ □ □ □ 
tydlig på min  
arbetsplats   
 

Det är viktigt att yrkens □ □ □ □ □ 
status är tydliga på min 
arbetsplats 
 

Det är viktigt att yrkens  □ □ □ □ □ 
status är tydliga i 
samhället 
 

Jag känner stolthet över □ □ □ □ □ 
min yrkesstatus 
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14. Frågor om ditt yrke 
 
 Instämmer    Instämmer    Varken eller    Instämmer   Instämmer 

   helt                 delvis                         inte riktigt   inte alls 
 

Jag är nöjd med mitt  □ □ □ □ □ 
yrkesval 
 

Jag är stolt över mitt yrke  □ □ □ □ □ 
 
Jag har möjlighet att 

lära mig nya färdigheter  □ □ □ □ □ 
inom mitt yrke 
 
Jag har möjlighet att 

utvecklas i mitt yrke  □ □ □ □ □  
 

Jag vill utvecklas inom   □ □ □ □ □ 
mitt yrke 
 
Jag vill lära mig nya  

färdigheter inom mitt  □ □ □ □ □ 
yrke 
 

Min yrkesstatus värderas □ □ □ □ □ 
rättvist av andra 
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15. Frågor om din arbetsplats 
 

 Instämmer     Instämmer    Varken eller   Instämmer   Instämmer 
   helt delvis                        inte riktigt    inte alls 
 
Jag har möjlighet att 

påverka min arbetssituation  □ □ □ □ □  
 
Jag har möjlighet att 

påverka mitt dagliga  □ □ □ □ □ 
arbetsschema 
 

Jag har möjlighet att  □ □ □ □ □ 
påverka mina arbetstider 
 
Jag har möjlighet att 

i viss mån välja när  □ □ □ □ □ 
jag ska ta rast 
 
Jag har gott om tid 

till att utföra mina  □ □ □ □ □ 
arbetsuppgifter 
 
Jag hinner med de 

arbetsuppgifter jag  □ □ □ □ □ 
har 
 

Jag väljer själv om jag  □ □ □ □ □ 
ska ha övertid 
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16. Frågor om stress  
 I stort sett Mer än en Ungefär en Ungefär en Sällan  
 varje dag gång i  gång i gång i eller 

veckan veckan månaden aldrig 
 
 

Jag tänker på mitt  □ □ □ □ □ 
arbete på min fritid 
 

Jag jobbar över/extra  □ □ □ □ □ 
 
Jag känner oro över att  

inte hinna med mina  □ □ □ □ □ 
arbetsuppgifter 
 
Jag känner mig stressad  

på min arbetsplats  □ □ □ □ □ 
 

Jag känner mig stressad  □ □ □ □ □ 
i allmänhet 
 
 
 
 
 
17. Hur skulle du bedöma din egen sociala status?    (Låg)  0  1  2   3   4   5   6   7   8   9   10 (Hög) 
      (Var vänlig ringa in ditt svar) 
 

 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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