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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att genom en analys av sekundärdata insamlat via en enkätstudie 

undersöka om det fanns någon korrelation mellan utbrändhet och social gemenskap, 

känslomässiga krav eller erfarenhet inom yrket. Analysen visar att endast en av dessa faktiskt 

hade någon korrelation med utbrändhet i det aktuella data setet. Denna korrelation låg mellan 

de känslomässiga kraven och den känslomässiga utmattningen. Detta är inte förvånande 

eftersom den känslomässiga utmattningen är grundstenen i Maslach utbrändhets teori. Denna 

studie bidrar med en bekräftelse av de känslomässiga kravens roll i risken för utbrändhet. Den 

bidrar även med att öppna upp för nya kritiska granskningar av den påståendet att social 

gemenskap i arbetet är ett skydd och det samma gäller påståendet gällande erfarenhet inom 

yrket.  

 

Abstract 

The aim of this study was to determent the relationship between the burn-out syndrome and 

the respective variables, time in the profession, social support and emotional demands. The 

study is based on secondary quantitative data from a survey conducted recently among social 

workers in Sweden. The results show that there is no correlation between the burn-out 

syndrome and time in the profession, neither between the burn-out syndrome and social 

support. The only correlation that was confirmed in this data set was between the burn-out 

syndrome and high emotional demands. This study contributes with is a confirmation of 

where more research should be focused, on the emotional demands and solutions for further 

safety measures against the burn-out syndrome in relation to these demands. It also 

contributes by critically questioning the relationship between the other variables and the burn-

out syndrome.   
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Det är cirka 15 procent av yrkesverksamma kvinnor och 8 procent av yrkesverksamma män 

som rapporterar att de lider av psykiska besvär till följd av stress och/eller psykiska 

påfrestningar i arbetet. Problem som är relaterade till stress och psykisk belastning ökade 

enligt rapporten, mellan år 2012 till år 2014 för att sedan ligga på en jämn nivå till och med år 

2016 dit rapporten sträcker sig. Vidare är stress och psykiska påfrestningar det vanligaste 

skälet till arbetsrelaterade besvär och den näringsgren som rapporten benämner som vård och 

omsorg och sociala tjänster, är den näringsgren som har störst andel besvär till följd av 

arbetet (Arbetsmiljöverket 2016). Stress och påfrestningar förefaller vara ett problem som rör 

personer i människobehandlande yrken generellt. Socialsekreterare tillhör den kategori som 

har hög andel arbetsrelaterade besvär som har sin grund i psykisk belastning (ibid.).  

Annan forskning inom ämnet har också visat på att stressen hos socialsekreterare ökat i och 

med den ökade arbetsbelastningen och de minskade resurserna, och detta är enligt forskare 

även en anledning till att många lämnar yrket (Astvik & Melin 2013, Härenstam m fl 2005, 

Petterson m fl 2005). Orsaken till stress och utbrändhet kan variera. Det som kan konstateras 

är att det finns ett problem med stress och utbrändhet för socialsekreterare inom det sociala 

arbetet i Sverige (Astvik & Melin 2013; Tham 2016, 2018a).  

Den ökade stressen kan bland annat bero på att kvalitetskraven inte går ihop med de resurser 

socialsekreterarna har. Detta beskrivs som en konsekvens av New Public Management och att 

kostnadseffektivitet blivit allt viktigare, vilket i sin tur leder till högre krav både på 

dokumentation och på mängden ärenden som ska handläggas medan de ekonomiska 

resurserna blir knappare, vilket i sin tur igen också sänker de andra typerna av resurser som en 

konsekvens av den ökade stressen. Forskning har påvisat att denna kombination har en 

korrelation med högre nivåer av stress (Astvik & Melin 2013, Härenstam m fl 2005, Petterson 

m fl 2005, EASHW 2009 Coffey m fl 2009, Huxley m fl 2005, Bejerot & Hasselbladh 2013). 

Vidare visar forskningen på att en brist på social gemenskap på arbetsplatsen kan vara en risk 

för att bli utbränd (Standsfeld 2006) då de anställda inte får de stöd som behövs. Höga 

känslomässiga krav i arbetet är även associerat med hög risk för att bli utbränd (Maslach 

1985) då de känslomässiga resurserna blir tömda utan någon möjlighet till återhämtning. I 
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senare forskning har det även påvisats att ingången i yrket är, utan tillräckligt stöd, en risk för 

utbrändhet (Tham 2018a). 

Stress och utbrändhet leder ofta till sjukskrivning, i många fall till och med 

långtidssjukskrivning. Även om den totala sjukfrånvaron har minskat mellan år 2014 och år 

2016, har sjukskrivning över fem veckor ökat för kvinnor. Detta betyder alltså att den kortare 

sjukfrånvaron har minskat medan den längre sjukfrånvaron har ökat (Arbetsmiljöverket 

2016). Majoriteten av dessa sjukskrivningar har sin grund i arbetsrelaterade besvär som har 

sin grund i psykisk ohälsa. Vidare är det tydligt att socialtjänstarbetare en av de mest utsatta 

yrkesgrupperna för stress och psykiska påfrestningar (ibid.). Det finns därför anledning att 

undersöka vad som ligger bakom dessa problem. 

Enkätstudien utgår från en enkät som utformades i Danmark för att undersöka hur 

arbetsförhållandena uppfattades av de anställda. Den här studien förväntas bidra med kunskap 

om hur väl dessa förklaringsmodeller kan användas för att förstå hur socialsekreterarna 

uppfattar sin arbetssituation i relation till den självrapporterade nivån av utbrändhet som 

framkommer i enkätstudien. Det som resultatet av den här studien kan bidra med är en 

utvecklad kunskap om vilka faktorer som spelar in i socialsekreterares utvecklande av 

utbrändhet och hur dessa faktorer kan förstås.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att testa väletablerade förklaringsmodeller inom arbetsvetenskap genom 

att undersöka hur socialarbetare, som rapporterar tecken på utbrändhet, rapporterar a) social 

gemenskap på arbetsplatsen; b) känslomässiga krav inom ramen för arbetet; och c) erfarenhet 

inom professionen. Utifrån de svar som framkommer i analysen kan sedan de ovannämnda 

teorierna testas. 

1.2.1 Frågeställning och hypoteser  

Eftersom detta är en kvantitativ analys, uttrycks frågeställningarna i form av hypoteser:  

1. Hos de socialsekreterare som har en stark social gemenskap på arbetsplatsen är nivåerna av 

utbrändhet låga. 

2. Hos de socialsekreterare som upplever höga känslomässiga krav i arbetet är nivåerna av 

utbrändhet höga. 

3. De socialsekreterare som är nya i yrket har höga nivåer av utbrändhet. 
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2 Kunskapsläge  

2.1 Litteratursökning  

Litteratursökningsprocessen visade sig vara lite mer komplicerad än förväntat. Det som gav 

bäst resultat kom då referenser togs från tidigare arbeten och därifrån användes en s.k. 

snöbollssökning. Det sökverktyg som gav de mest fruktsamma resultaten för 

snöbollssökningen var Google Scholar. Den här sökningen fortsatte tills en bra kunskapsbas 

hade skaffats för att skriva problemformuleringen samt besluta om vilket fokus som skulle 

gälla för studien. Efter att ha valt syftet för studien och frågeställningar började sökandet efter 

definitioner av ord och fördjupad kunskap i de ämnen som valts ut. Detta gjordes till stor del 

på samma sätt som tidigare, processen började med att söka på LUBsearch för att se om det 

finns någon peer reviewed forskning att ta del av. Tidigare uppsatser användes även på så vis 

att jag kunde söka referenser via dem. 

2.2 Kunskapsläge 

Denna studie rör utbrändhet vilket är en konsekvens av stress (Socialstyrelsen 2013). Det 

måste dock påpekas att det är två olika fenomen vilka också skiljer sig från utmattning. Ingen 

av dessa är synonymer men används ofta felaktigt. Stress är den kroppsliga reaktionen som 

påbörjas då kroppen anser att den står framför ett hot (ibid.). Utmattning är en medicinsk 

diagnos som uppstår som en konsekvens då stressreaktionen inte tar slut och kroppen börjar 

förstöra sig själv (Åsberg m.fl. 2010). Utmattning har ett antal medicinskt diagnostiska 

kriterier. Utmattningssyndromet kan uppstå när det föreligger en icke-livshotande långvarig 

stress utan återhämtning. Detta presenteras genom extrem fysisk och psykisk trötthet, 

kognitiva störningar, störd sömn och affektiva symtom (ibid.). Utbrändhet är en kombination 

av olika typer av arbetsrelaterade stressorer. Så både utmattning och utbrändhet är 

konsekvenser av förlängda stressreaktioner. Utbrändhet är arbetsrelaterad stress medan 

utmattning kan vara arbetsrelaterad men de kan även ha sin grund i andra orsaker så som 

sjukdom eller familjesituation (ibid.).    

Stress och utbrändhet är viktiga att ta upp i undersökningar rörande arbetssituationer inom alla 

professioner men speciellt de som arbetar med människor eftersom den mänskliga kontakten 

ökar risken för olika typer av stressreaktioner (Maslach 1985). Det här avsnittet är upplagt så 

att forskningen är uppdelat i olika kategorier. Varje kategori kommer att inledas med en 

genomgång av begreppens mening och sedan en presentation av forskningsläget som har 
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gjorts inom ämnet. Kategorin avslutas sedan med en sammanfattning om hur kunskapsläget 

ser ut för den kategorin nu och om det finns någon kunskapslucka som bör fyllas.  

2.2.1 Stress 

NE (Nationalencyklopedin) definierar stress som ”de anpassningar i kroppens funktioner som 

utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer)”. Dessa är de 

kroppsliga funktioner som hjälpte människan att överleva i forntiden då de stärker kamp och 

flyktberedskapen. Konceptet stress uppmärksammades först på 1940 talet av en man som 

hette Hans Selye, han benämnde detta ”General adaptation syndrome”. Det han upptäckte var 

att negativa händelser hade negativa effekter på hälsan hos både människor och djur. På 70-

talet uppmärksammades det dock att i vissa fall bidrog negativa händelser inte till negativa 

hälsoeffekter. Detta gjorde att den tidens stressforskare drog slutsatsen att stress uppstår när 

det finns en obalans mellan de belastningar och resurser som är rådande. Detta kan röra sig 

både om att de finns för lite resurser men även att det finns för mycket resurser. Resurser här 

innebär fysiskt välmående och emotionell trygghet, för mycket av detta kan göra att det inte 

finns en referensram att hantera stressen utifrån (Socialstyrelsen 2003).  

Förloppet av stressreaktioner beskrivs som en flerpartsprocess. Det börjar med en alarmfas 

där alla processer avstannar och personen måste orientera sig i relation till hotet som uppstått. 

I denna fas beslutas vilken typ av motstånd som ska användas. Därefter verkställs beslutet och 

det rör sig då om kamp, flykt eller att spela död (freeze). Efter alarmfasen kommer motstånds 

fasen. I denna är målet att undanröja hotet som är framför oss. Här beskrivs vi som 

övermänskliga. I kamp kommer alla muskler i överkroppen att aktiveras, medan det är 

underkroppen som aktiveras i flyktreaktionen. Tidigare i historien när vi levde närmare 

naturen skulle vi antingen lyckas eller misslyckas med att undanröja det aktuella hotet. 

Lyckas vi kan vi gå tillbaka till vårt normaltillstånd och misslyckas vi så blir vi dödade av 

hotet. I dagen samhälle är det dock mer vanligt att vi varken lyckas undanröja hotet eller att vi 

dör och följen blir då att stressreaktionen fortsätter. Hotet är kvar och vi är maktlösa inför det 

och det är nu som kronisk stress kan uppstå. Efter ett tag kommer våra resurser att börja ta slut 

och då börjar kroppen varna oss för att om stressreaktionen inte tar slut snart så kommer 

kroppen börja förstöra sig själv istället för att förstöra hotet. Det som sker i det läget är att vi 

närmar oss vad Selye kallade utmattningsfasen. Kroppen varnar oss för detta genom 

symptomen; sömnsvårigheter, problem med låga energinivåer, fysiologiska symptom samt 

psykiska reaktioner så som olust, ångest och depression. (Socialstyrelsen 2003). Den här 
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typen av reaktion på förlängda stressreaktioner infaller då stress sammanfaller med bristande 

återhämtning (Astvik & Melin 2013, Lundberg 2005, Sonnentag & Bayer 2005).  

Andra forskare beskriver olika typer av stress och hur stress kan både positivt, neutralt och 

negativt. Positiv stress gör att människor vågar utmana sig själva, klarar av att hantera vardags 

utmaningar och nya okända situationer. Den mer neutrala stressen är när stressen leder till 

negativa effekter men de negativa effekterna kan neutraliseras med tillräckligt socialt stöd, 

den typen av stress kan också få positiva effekter. Hanteras den här typen av stress korrekt 

kan det bygga självförtroende och leda till bättre stresshantering. Den negativa stressen 

kommer in först då det inte finns tillräckligt med stöd och/ eller den finns tidigare erfarenheter 

rörande stress som försämrar stresshanteringen. Konsekvenser som kan uppstå av den 

negativa stressen är bland annat leda till ångest, depression, sömnsvårigheter, överätande, 

nikotinintag, överdriven alkoholkonsumtion, anti-socialitet, att jobba över eller att ta med sig 

jobbet hem för att jobba sig ut ur stressen samt mindre fysisk aktivitet (McEwen 2017). 

Under den här rubriken har utvecklingen av konceptet stress och olika typer av stress tagits 

upp. Det finns alltså medicinska diagnoser som rör stress och det finns olika grader av stress 

som tar sig utryck på olika sätt både fysiologiskt samt mentalt. Det som blir tydligt då 

kunskapsläget undersöks är att det finns en konsensus om att en del stress är nödvändigt och 

tillochmed viktigt för utveckling. Det finns dock en mängd olika åsikter som framkommer om 

hur mycket stress som är hälsosamt. Detta avsnitt handlar alltså om vilken funktion stress 

fyller, hur det tar sig utryck fysiskt, dess konsekvenser om en stressreaktion inte får ett slut, 

medicinska diagnoser och olika typer av stress samt hur stress påverkar interaktionen mellan 

människor. Den påverkan tar sig utryck i att effekterna av stress kan lindras av socialt stöd 

medan en effekt av stress är att individer drar sig undan från sociala relationer eftersom all 

energi går till att hantera stressen.  

2.2.2 Utbrändhet 

Benämningen utbrändhet användes troligen för första gången i en psykologisk/psykiatrisk 

kontext i Freudenbergers analys av personal som arbetade med människor med svåra 

psykologiska problem under 1970-talet. Utbrändhet ses av vissa som en konsekvens av en 

utdragen stressituation där resurserna blivit uttömda. Det finns många likheter mellan 

arbetsrelaterad stress och utbrändhet (Socialstyrelsen 2003). Kriterierna som används för att 

undersöka utbrändhet brukar mätas med Maslach Burnout Inventory där tre olika kategorier 

mäts. Den första är emotionell utmattning och mäter känslor rörande upplevelsen av att vara 
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emotionellt uttömd och att bli extremt trött på grund av sitt arbete. Den andra kategorin är 

depersonalisation och mäter bristen på emotionellt engagemang i klientens situation eller 

välmående. Den tredje och sista kategorin är personligprestation. Den kategorin mäter 

respondentens känsla av kompetens och framgångar inom arbetet (Maslach 1985).  

Några forskare har försökt sammanställa några olika faktorer som kan leda till utbrändhet. En 

av de riskfaktorer som tas upp är en stor arbetsbörda. Den riskfaktorn ökar då det gäller den 

känslomässiga delen av arbete, då detta ansågs vara det som var speciellt krävande. En annan 

riskfaktor som tas upp är en bristande arbetsgemenskap. Det stöd som anses behövas är både 

stöd från kollegor och överordnade men även stöd från familj eller vänner kan vara en 

lindrande faktor mot påfrestningar. Det finns andra faktorer som också kan öka chansen för att 

bli utbränd så som bristande erkännande, rollotydlighet, bristande kontroll över det egna 

arbetet, rättvisa och värderingskonflikter (Socialstyrelsen 2003). Dessa är inte aktuella för 

denna studie, därför utvecklas inte resonemangen rörande dem.  

Utbrändhet och utmattning förväxlas ofta men dessa är inte synonymer (Åsberg m.fl. 2010). 

Utmattning är en medicinsk diagnos medan utbrändhet kommer från arbetspsykologin. 

Utmattningssyndrom uppstår som en konsekvens av långvarig stress och kan vara, men är inte 

nödvändigtvis, arbetsrelaterad. Utmattningssyndrom tar sig utryck genom trötthet, 

sömnstörningar, kognitiva symtom samt vegetativa symtom. Utbrändhet uppstår som en 

konsekvens av en frustration över arbetsförhållanden. Det som tas upp som exempel på 

anledningar till frustration är upprepade misslyckande trots hög ambitionsnivå, för stor 

arbetsbelastning, för liten egenkontroll över arbetet och bristande stöd på arbetsplatsen. Det 

kan även handla om andra typer av arbetsförhållanden som upplevs omöjliga. Detta resulterar 

i emotionell utmattning, cynism och försämrad arbetsprestation (Åsberg m.fl. 2010). Detta är 

de samma som tas upp i Maslach Burnout Inventory, översättningarna av de olika 

kategorierna förändras smått i olika publikationer, dock är betydelsen alltid den samma. 

Det som tas upp i det här avsnittet är hur begreppet utbrändhet började användas, faktorer som 

kan leda till utbrändhet samt dess konsekvenser. Från början var utbrändhet bara ett begrepp 

som antogs röra människobehandlade yrken och det pratades mycket om omsorgens pris för 

de omhändertagande. Det var mycket fokus på hur det påverkade de som jobbade med 

människor på ett personligt plan. Det lät ofta som att de anställda behövde och förväntades att 

alltid vara personligt engagerade i varje ärende och lägga ner hela sitt väsen in i sin 

yrkesutövning. Lite senare i utvecklingen av begreppet har det uppmärksammats att det inte 

bara är människobehandlade yrken som drabbas av utbrändhet och i och med den 



 7 

revideringen så har det också skett en skiftning från den personliga påverkan som den 

konstanta strömmen av tragik en måste hantera som professionell till ett mer 

arbetsmiljömässigt perspektiv. Nu handlar det mycket om en diskrepans mellan kraven på de 

anställda och de resurser som de får för att utföra sitt arbete. Grundtanken är fortfarande att 

det är den känslan av misslyckande eller hopplöshet som ligger till grund för utbrändhet. 

Skillnaden ligger i att dessa känslor nu kopplas till oförmågan att utföra sitt arbete på grund 

av bristande resurser istället för att de som förr kopplades till den personliga kontakten med 

de hjälptagande. 

2.2.3 Den sociala arbetsmiljöns betydelse 

Jag har tagit definitionen av psykosocial arbetsmiljö från Stressforskningsinstitutets temablad 

om Arbetsorganisation & hälsa: två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning 

(Stressforskningsinstitutet 2014). Där skriver man att psykosocial miljö är de faktorer av 

social natur som har betydelse för psykiska processer (ibid.).  

En modell för att undersöka den psykosociala arbetsmiljön är job - strain modellen eller 

demand - control modellen. Bägge dessa modeller är utformade av en forskare vid namn 

Karasek och handlar om vikten av att ha en balans mellan krav och möjlighet att ha kontroll 

över sitt arbete. Grunden för de här modellerna är att det måste finnas en balans mellan hur 

höga krav som ställs, vilket inkluderar både de kvantitativa och de psykologiska kraven i 

arbetet, och nivån av autonomi och mängden resurser (Stansfeld 2006).  

Social gemenskap är med i en stor del av all stressforskning, både den rörande stress i arbete 

och stress i allmänhet. Social gemenskap är en stor skyddsfaktor (Standsfelt 2006, Leka & 

Cox 2008, Bakker 2007, Bakker 2017, Xanthopoulou, Bakker, Dollard, et al. 2007, Tham 

2007, McEwen 2017). Social gemenskap på arbetsplatsen kan både vara ett praktiskt stöd där 

kollegor hjälper varandra att hantera en överväldigande arbetsbörda (Bakker 2007, Van der 

Doef and Maes, 1999, Cohen and Wills, 1985) och ett känslomässigt stöd mellan kollegor där 

det mer rör sig om att de anställda känner tillhörighet med arbetsplatsen och kollegorna. Den 

andra typen av stöd kan ta sig i uttryck på många olika sätt på olika arbetsplatser, en studie 

visar på att sättet de anställda pratar med varandra på kan ha inverkan på förekomsten av 

utbrändhet på en arbetsplats. Har samtalen ett positivt innehåll så leder det till en minskad 

förekomst av utbrändhet medan det däremot är omvänt, att samtalen har ett negativt innehåll 

så leder det till ökade fall av utbrändhet (Socialstyrelsen 2003, se Zellars och Perrewé 2001).  
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Även vid fall av utbrändhet visar en studie att det sociala stödet fyller en viktig funktion, både 

i insjuknandet, under sjukskrivningsperioden och vid tillbakagång till arbete. Finns det goda 

relationer från början kan det underlätta processen att be om hjälp. Under sjukskrivningen 

hjälper kontakt med kollegor då detta kan göra att den anställda känner sig önskvärd och 

uppskattad. Tillbakagången till arbetet underlättas också av kollegialt stöd, men det behöver 

även finnas stöd från överordnade i den processen så att tillbakagången inte blir till ett 

riskmoment för återinsjuknande. De överordnades stöd är särskilt viktigt i denna fas då de kan 

hjälpa till med praktiskt stöd som till exempel rörande schema och arbetsfördelning 

(Socialstyrelsen 2003). Det har visat sig att en dålig relation med direkt överordnad korrelerar 

med att socialsekreterare lämnar sitt arbete (Tham 2007). Detta tyder på att det sociala stödet 

från överordnad är viktigt. Både de formella och informella relationerna på arbetsplatsen 

fyller funktionen att underlätta att få det stöd som behövs på arbetsplatsen (Socialstyrelsen 

2003). Det är alltså väl etablerat att social gemenskap och socialt stöd anses ha en positiv 

inverkan på stresshantering på arbetsplatsen. 

Det som tas upp under den här rubriken är vad en psykosocial arbetsmiljö är, hur den sociala 

komponenten spelar in och vilken roll den spelar i relation till stresshantering och utbrändhet. 

Det som kommit upp under genomgången av kunskapsläget som det är nu är att social 

gemenskap eller socialt stöd i olika former kommer upp som en skyddsfaktor i nästan all 

forskning som berör stress och arbetsmiljö. Det som dock är intressant är att nästan alla 

studier inom arbetsvetenskap visar på höga nivåer av social gemenskap i relation till de andra 

skyddsfaktorer som tas upp, även när studien också visar på höga nivåer av utbrändhet. För 

mig uppstår då frågan om denna teori om att socialt stöd eller gemenskap skulle fungera som 

en skyddsfaktor kommer från faktiskt gedigen forskning eller om det kommer från den nästan 

instinktiva inställning vårt samhälle har där vi tror att socialt stöd underlättar allt. En möjlig 

förklaring skulle kunna vara att de flesta av dessa studier har utfört genom intervjuer, där kan 

det vara så att intervjupersonerna känner sig bättre då de pratat med kollegor de tycker om 

men att detta faktiskt inte har någon effekt på den nivån av utbrändhet som faktiskt finns på 

arbetsplatsen. Genom en kvantitativ enkätundersökning kan frågorna operationaliseras på ett 

sätt som kan tydliggöra hur relationen mellan social gemenskap på arbetsplatsen och 

utbrändhet ser ut. 
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2.2.4 Arbetets uppgifter och krav 

Känslomässigt ansträngande arbete finns inom många olika yrkesgrupper och bland annat hos 

socialsekreterare. För att ett yrke ska anses vara känslomässigt ansträngande så finns där ett 

antal kriterier som ska uppfyllas. Dessa inkluderar direkt kontakt med människor, att inge 

andra människor med specifika känslor och att yrket kräver att den anställda ska uppvisa vissa 

specifika känslor eller inte tillåter de anställda att visa andra känslor (Hochchild 2012). Det 

finns ett antal olika sätt att hantera ett emotionellt ansträngande arbete. Ett exempel är bland 

annat att den anställda identifierar sig helt med sin yrkesroll vilket innebär att det inte finns en 

gräns mellan den personliga och den professionella rollen. Ett annat sätt är att inte identifiera 

sig med yrkesrollen, en nackdel med det kan vara att det leder till skam och en känsla av att 

bara låtsas bry sig. Det innebär att personen inte blir personligt påverkad av arbetet men 

istället upplever en känsla av skam av att inte vara genuin med personerna de arbetar mot. Ett 

tredje sätt är att inte identifiera sig med arbetet och samtidigt inte känna någon skam över det. 

Det som kan hända för de som använder den här metoden är dock att det finns en risk för att 

den anställda utvecklar en stark vi-och-dem känsla och att detta leder till cynism (Hochchild 

2012). Det som saknas i dessa sätt att hantera de känslomässigt ansträngande arbetena är ett 

sätt som inte medför flera andra nackdelar.  

Emotionell utmattning kan uppstå när en jobbar med människors problem, då detta innebär en 

kronisk emotionell påfrestning för socialsekreterare (Maslach 1985). Det innebär att de 

emotionella resurserna är uttömda och det finns ingenting som fyller på med nya krafter. 

Konsekvensen blir är att förmågan att hjälpa inte längre finns inom personen även om viljan 

fortfarande finns. Detta kan leda till ett förhållningsätt som avhumaniserar individen de ska 

hjälpa. Detta gör att de inte behöver engagera sig emotionellt i individen (ibid). Målet för ett 

professionellt utförande av arbetet kan vara saklig omsorg, där närhet och distans är i balans 

den är dock svår att upprätthålla då omsorg och objektivitet inte går ihop. Desto sakligare en 

är desto kyligare blir relationen till klienter (ibid.).   

Det finns ett antal olika strategier som socialsekreterare tar till då kvalitetskraven inte går ihop 

med de resurser de har. Det kan sägas att dessa strategier följer ett mönster som börjar med att 

socialsekreterare försöker kompensera för bristen på resurser genom att ta med sig arbetet 

hem, arbeta genom lunchen och gå till jobbet även om de är sjuka. Det är inte hållbart i 

längden att arbeta på det viset då det inte ger någon tid för återhämtning. När den strategin 

slutar att fungera så kan socialsekreterarna börja sänka de krav de ställer på sig själva, det är 
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oftast den direkta kontakten med brukarna som först minskar och socialsekreterarna börjar 

rationalisera att de inte kan hjälpa alla eller inte har tid att träffa alla brukare. Det kan leda till 

att socialsekreterarna blir trötta på att de inte kan göra någonting som faktiskt har någon effekt 

för brukarna. Det i sin tur kan leda till att de drar sig undan från den sociala delen av 

arbetsgemenskapen och fokuserar enbart på sina egna ärenden. När socialsekreterarna har 

kommit till det här stadiet så finns alternativet att försöka förändra arbetsförhållandena genom 

att kommunicera till de överordnade att det inte är hållbart. Det är dock sällan som 

socialsekreterare faktiskt använder sig av den strategin. Den sista strategin är att lämna 

arbetsplatsen eller till och med lämna yrket (Astvik & Melin 2013). 

Den här delen började med att ta upp de förändringar som skett för socialsekreterare med 

bakgrunden att den förändringen ligger i de ökade kraven och minskade resurserna. Vidare tas 

det känslomässiga arbetet och dess konsekvenser upp. Till slut tas olika strategier som 

används av socialsekreterare för att kunna hantera de överväldigande kraven upp. Det 

framkommer att arbetssituationen för socialsekreterare har förändrats en hel del under de 

senaste femton åren då de som arbetar med socialt arbete upplever det som att kraven stadigt 

höjs medan deras resurser minskar. Samtidigt införs det mer och mer detaljstyrning som gör 

att handlingsutrymmet minskar. Detta påverkar både det praktiska utförandet av arbetet och 

gruppdynamiken på arbetsplatserna.  

2.2.5 Erfarenhet 

Socialsekreterares arbete har förändrats från början av tvåtusentalet till nu. Det handlar om att 

socialsekreterares arbetsuppgifter och arbetssituation har förändrats. I början av tvåtusentalet 

så lades en stor del av tiden på interaktion mellan klient och socialsekreterare, detta har nu 

förändrats så att majoriteten av tiden läggs på hantering av krissituationer. Det kan bero på att 

det finns en högre andel yngre socialsekreterare nu med mindre erfarenhet eftersom att de inte 

har kunskap nog att hantera den tunga arbetsbördan (Tham 2018a). Kraven blir högre 

samtidigt som de anställda får mindre kontroll över sitt arbete. Arbetet verkar också styras 

mer av krissituationer än tidigare, detta gör att de anställda inte kan följa de planer de har för 

arbetsdagen. Mer jobb hamnar på hög och att detta påverkar fritiden och hemmalivet. 

Socialsekreterare blir tilldelade arbetsuppgifter utan att få några resurser att hantera 

situationen med (ibid.).  

Många nyexaminerade socialsekreterare känner att de inte är förberedda på de utmaningar 

som uppstår i yrkeslivet (Tham & Lynch 2017). Det är viktigt för många av de 
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nyexaminerade socialsekreterarna att de var omtyckta och uppskattade av klienterna. Det 

finns en stor rädsla för att göra någonting fel vilket leder till ett regelrätt utförande av 

arbetsuppgifter som kan vara oflexibelt. Det finns även en känsla av hopplöshet hos dem 

eftersom de kände att de inte faktiskt kan hjälp klienterna och att systemet är riggat mot dem 

(ibid.). Det finns även en känsla av att det verkliga sociala arbetet hade fått en mindre plats i 

jämförelse med de administrativa arbetsuppgifterna (ibid.). Dem som varit i yrket en kortare 

tid jobbar ofta i de mer socioekonomiskt ansträngda områdena där det också är en högre grad 

av personalomsättning (Tham 2007). De socialsekreterarna med minst erfarenhet känner ofta 

att de utför uppgifter som egentligen kräver mer kunskap än de har (ibid.).  

Praktikterminen utgör ett utvecklande moment som bidrar med mer kritiska inblickar i yrket 

och gör socionomstudenterna mer självsäkra. Det finns dock en genomgående känsla hos de 

nyexaminerade att inte vara kvalificerade för många av de positioner som ingår i det sociala 

arbetet, det finns även en oro över att fatta beslut som professionell yrkesutövare (Tham & 

Lynch 2014). Det finns en förväntan hos de nyexaminerade att få tillgång till extensivt stöd 

och en tydlig introduktion in i arbetet på arbetsplatsen (ibid.). Det är dock sällan som det finns 

utrymme för en sådan introduktion. Det är vanligare att de nyexaminerade direkt förväntades 

utföra uppgifter utan att det fanns tid för att grundligt gå igenom vad som förväntades av dem 

(ibid.). Socialsekreterare inom barn och unga har en kortare medeltid i yrket och en lägre 

medelålder än de flesta andra människobehandlande yrken (Tham & Meagher 2009). De 

yrkesutövande i det här yrket visar också högre nivåer av att vara missnöjda med sin 

organisation och hur de blivit bemötta av kollegor och överordnade (ibid). Att arbeta inom 

barn och unga är ett ingångsyrke där det är många som startar karriären, det är dock få som 

stannar och bidrar med erfarenhet till de nyanställda vilket leder till att fler slutar då de inte 

får de stöd de behöver (ibid.). 

Kunskapsläget för hur det är för socialsekreterare i början av sin karriär är baserat på Tham 

med kollegors forskning. Det som blir tydligt då det här kunskapsläget undersöks är att 

nyexaminerade socionomer är sårbara och osäkra på hur de är menade att utföra de arbete som 

förväntas av dem. Det verkar också finnas ett större behov hos de som är mindre yrkeserfarna 

att bli mer omhändertagna och få mer bekräftelse på att de gör saker rätt. Det som har tagits 

upp under den här rubriken är hur en brist av tillräckligt stöd i början av yrkeslivet kan leda 

till en ökad sårbarhet. 
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2.2.6 Avslutning  

Det följande är en kort genomgång av allt som tas upp under kunskapsläget. Stress är den 

fysiologiska reaktionen på ett upplevt hot, det kan röra sig om fysiska eller mentala hot, 

faktiska eller uppfattade. Utbrändhet uppkommer som en konsekvens av förlängd stress i 

arbetet. Utbrändhet som det ser ut i Maslach Burnout Inventory, som är det mest använda 

bedömningsinstrumentet där de mäts i tre skalor och det finns ett antal olika saker som bidrar 

till att bli utbränd. Dessa är bland andra att vara ny i yrket och ha höga känslomässiga krav i 

arbetet. Socialt stöd å andra sidan påstås utgöra en skyddande faktor gentemot utbrändhet.   

Utbrändhet är konsekvensen av ett antal olika arbetsstressorer i kombination. Man antog länge 

att utbrändhet bara var någonting som drabbade människor som arbetade i direkt kontakt med 

andra människors personliga problem, det visade sig senare att detta inte var fallet men det är 

de yrkesgrupperna som är mest utsatta. Det kan delvis bero på att de känslomässiga kraven 

utgör en stor riskfaktor för att bli utbränd. Det är en risk att vara känslomässigt engagerad i 

alla ärenden då det lätt händer att yrkesutövaren jobbar över eller tar med sig jobbet hem för 

att göra så mycket som möjligt, och det inte lämnar mycket utrymme för återhämtning. En 

brist på engagemang är också en konsekvens av utbrändhet, det finns ingen plats för empati 

då alla kroppensresurser går åt för att hantera den fortgående stressreaktionen. Det hade dock 

behövts undersökas mer vilka skyddsfaktorer som faktiskt kan vara praktiskt genomförbara, i 

nu läget är det ofta bara presenterat som ett dilemma eller en balansgång mellan självomsorg 

och kvalitet i arbetet. Kort erfarenhet inom yrket kan även de vara en risk för ökad känslighet 

för utbrändhet, det handlar då om att de som är nya i yrket inte får den inskolning in i yrket de 

behöver samt att de inte ännu utvecklat en yrkesidentitet och hanteringssätt som skyddar emot 

riskfaktorerna. Det finns dock inte så mycket forskning om det här området som hade varit 

önskvärt. Det som skulle behöva göras är att utföra en studie som följer en grupp nu 

examinerade socialsekreterare som får tid för inskolning i yrket och extensiv information om 

vad som förväntas av dem och vad deras arbetsuppgifter är och sedan undersöka de 

långsiktiga skillnaderna mellan den gruppen och en kontrollgrupp som får den typen av 

introduktion som används nu. Det sociala stödet i form av goda relationer med kollegor och 

överordnade kan agera som ett skydd mot utbrändhet då det kan vara ett sätt att fylla på 

resurser så att det inte tär lika mycket på den enskilde. Det finns dock vissa oklarheter i detta 

då de flesta arbetsplatser med hög grad av utbrändhet även rapporterar gott socialt stöd detta 

gör att den här skyddsfaktorn, trots att den används i nästan all stressrelaterad 

arbetsmiljöforskning kanske inte bör användas. 
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2.4 Teori 

Mitt teoretiska underlag grundar sig i ett antal olika förklaringsmodeller från olika vinklar. 

Det är de olika förklaringsmodellerna som kommer att presenteras under den här rubriken. 

Förklaringsmodellerna kommer huvudsakligen från en amerikansk forskare men har även 

inslag av svensk forskning för att stötta att de slutsatser som dras är aktuella för den här 

studien.  

2.4.1 Den sociala arbetsmiljöns betydelse 

Den sociala gemenskapen på arbetsplatsen kan vara ett skydd mot utbrändhet genom att ge de 

anställda ett utlopp för de känslor de inte är tillåtna att visa då de är med klienter, genom att 

göra det lättare för de anställda att be varandra om hjälp i specifika ärenden eller med 

arbetsbördan. Det kan också handla om att de anställda fikar tillsammans och pratar om saker 

som inte rör arbetet.. Det kan dock även vara en riskfaktor för utbrändhet, bland annat kan det 

vara en risk att det inte finns någon social gemenskap men också mer direkt. En negativ 

attityd gentemot arbetet, klienterna eller ledningen i arbetslaget kan göra att anställda som 

annars kunnat trivas väl på arbetsplatsen också blir mer negativa. Det i sin tur påverkar både 

hur de anställda utför sitt arbete och hur de upplever arbetsplatsen (Maslach 1985). Utan 

tillräckliga sociala resurser på arbetsplatsen i form av social gemenskap ökar effekterna av 

stress vilket sedan minskar de sociala resurserna på arbetsplatsen då socialsekreterarna 

använder sig av strategin att dra sig undan från arbetsgruppen för att få så mycket av sitt eget 

jobb gjort som möjligt. Detta blir en cirkel där mindre social gemenskap leder till mer stress 

som leder till mindre social gemenskap (Astvik & Melin 2013). För att positiva effekter av 

social gemenskap på arbetsplatsen ska ha effekt kan det röra sig om att socialsekreterare 

behöver mer direkt form av stöd i form av en mentor. Detta kan vara speciellt viktigt i början 

av yrket för att de ska lära sig hur de kan agera i stressfyllda situationer inom yrkesutövningen 

(Tham & Meagher 2009) 

2.4.2 Arbetsuppgifter och krav  

Emotionella krav i arbetet uppstår i alla yrken som har en direkt kontakt med klienter eller 

brukare. De känslomässiga kraven ökar i grad då de anställda i sin yrkesutövning hanterar 

brukares personliga problem eller ofta hamnar i situationer som kräver ett känslomässigt 

engagemang. Det är i de yrken som ställs inför höga känslomässiga krav som innebär störst 

risk för utbrändhet. Det kan utryckas som att de som arbetar inom denna typ av yrken tömmer 
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sina känslomässiga batterier på arbetet med klienter, för att inte bli utbränd så måste 

batterierna laddas om. Detta sker genom återhämtning i form av ledighet från yrket eller i 

positiva kontakter med andra människor, kollegor eller familj (Maslach 1985). Kontakten 

mellan socialsekreterare och klienter är det huvudsakliga elementet i allt utförande av socialt 

arbete. Det är genom den kontakten som beslut kan fattas och planer implementeras. För att 

den kontakten ska vara produktiv så bör en allians skapas mellan socialarbetare och klient 

(Tham 2018a). Moralisk stress är en annan form av de känslomässiga krav som 

socialsekreterare ställs inför. Den moraliska stressen uppstår då de anställda inte lägga det 

engagemang de hade önskat i sitt utförande av arbetet då de för att skydda sig själva drar sig 

undan emotionellt från kontakten med klienter. De anställda drar sig undan för att det inte 

finns tillräckliga resurser på arbetsplatsen för att ge klienterna den tid deras ärenden kräver. 

Det som händer då är att de anställda måste välja mellan att skydda sig själva eller hjälpa 

klienten vilket är en moraliskt stressfull situation (Astvik & Melin 2013).  

2.4.3 Erfarenhet 

De finns två typer av socialsekreterare. De ena är de som kommer att drabbas av utbrändhet 

och de resterande kommer inte drabbas av utbrändhet. Det är därför som utbrändhet kan 

tyckas uppstå oftare hos socialsekreterare som är mindre erfarna. De som kommer att bränna 

ut sig gör alltså det under de första fem åren. De drabbade lämnar sedan ofta yrket. De som 

stannar i yrket har blivit äldre och mer erfarna och var då mindre benägna redan från början 

att drabbas av utbrändhet (Maslach 1985). De socialsekreterare som påbörjar sitt 

yrkesutövande behöver ett extensivt stöd och en tydlig introduktion in i yrket. Finns inte det 

stödet på arbetsplatsen så ökar risken för utbrändhet eftersom de nya socialsekreterarna inte 

vet vad som förväntas av dem eller hur de ska utföra sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt 

som inte är farligt för deras egna hälsa. Det som styr om de nyanställda blir utbrända eller inte 

är hur arbetssituationen ser ut när de kommer in på arbetsplatsen. Är de som redan arbetar där 

överväldigade av sin arbetsbörda kommer de inte ha tid att lära upp de nyanställda vilket ökar 

risken för utbrändhet (Tham 2016).  
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3 Metod 

Studien använder sig av sekundärdata. Analys av sekundär data är en kvantitativ metod som 

går ut på att en studie använder ett data-set som samlats in av en annan forskare för andra 

ändamål. Det kan handla om att en forskare vill se hur en population förhåller sig till ett 

fenomen och då analyserar datan ur det perspektivet. Analyseras den datan av en annan 

forskare kan samma data användas för att svara på andra frågor.   

För den här studien så införskaffades data genom att kontakta en forskare som samlat in data 

rörande det ämnet som är fokus för studien. Både den process som berör den ursprungliga 

studien och den som berör denna föreliggande studie presenteras. 

3.1 Datainsamling via COPSOQ II  

Den data som jag använde kom från en enkätstudie utfördes av Hanne Berthelsen som är en 

forskare vid Malmös universitet. Enkäten skickades ut våren 2017 och riktade sig till 

socialsekreterare och sektionschefer för att undersöka deras upplevelser av arbetsmiljön. 

Enkätstudien utfördes med verktyget Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ II). 

COPSOQ II är en vetenskapligt beprövad enkät (Berthelsen et al 2016, se Pejtersen et al 

2010) som kan användas för undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Enkäten bygger på flera olika teorier om organisatoriska och sociala riskfaktorer i arbetet 

samt på empirisk forskning. COPSOQ II har översatts till 26 språk och används bl.a. för 

kartläggning och utveckling av arbetsmiljön av arbetsmarknadens parter såsom fackförbund, 

företagshälsovård och HR-avdelningar. Enkäten bifogas som bilaga (Bilaga 1).  

Arbete inom människobehandlande offentliga organisationer måste förstås i sin lokala 

kontext. I den kommun som enkäten genomförts kan den kontexten beskrivas genom en kort 

inblick i förändringar som genomförts de senaste 20 åren. 1996 delades det sociala arbetet 

rörande individ och familjeomsorg samt asyl-ärenden mellan tio stadsdels fullmäktige. Detta 

var uppdelningen fram till 2013 då förändring gjordes. Från att ha dessa tio 

stadsdelsfullmäktige minskades antalet till fem stadsrådsnämnder. Alla stadsdelar har sina 

egna enheter där socialsekreterarna arbetar med de invånare som bor inom respektive område.   

Även socialsekreterare är en term som kan betyda lite olika saker i olika kommuner. Det vill 

säga att det är en jobbtitel som kan inkludera olika typer av uppgifter. I den aktuella 

kommunen är socialsekreterarna de som tar emot ansökningar och anmälningar, gör 

förhandsbedömningar och tar ställning till om utredning ska inledas eller inte samt även 
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utreder vilket behov av stöd som finns. Beslut om att stöd ska beviljas fattas under eller efter 

utredning och insatser ska även följas upp. Att motivera människor att ta emot stöd och att 

samverka med andra aktörer som skola, psykiatri med flera brukar också ingå i 

arbetsuppgifterna. Den här beskrivningen tyder på att socialsekreterares arbetsuppgifter är 

mångfacetterade och gränserna för vad som ingår är inte klart angivna utan skiljer sig mycket 

åt beroende på inom vilket verksamhetsområde en arbetar. 

COPSOQ II undersöker den organisatoriska och sociala arbetsmiljön genom olika teman som 

i sin tur är uppdelade i underkategorier. Inom dessa underkategorier finns där de 

operationaliserande frågorna vilka växlar i antal men det är alltid mellan två och sex frågor. 

Dessa frågor är utformade så att de ställer frågor från olika vinklar för att få fram svar med 

hög reliabilitet. Utöver dessa finns oberoende bakgrundsvariabler som ålder, kön, typ av 

anställning, tid i yrket m.fl. Det var en webbaserad enkät och det skickades ut en inbjudan att 

delta i studien till alla socialsekreterare och sektionschefer i den aktuella kommunen. Inbjudan 

skickades till 1044 anställda och 831 personer besvarade enkäten, vilket är 80 % av den 

aktuella kommunens socialsekreterare. 

3.2 Metodologiska överväganden  

Hypoteserna är framtagna utifrån kunskapsläget så som det ser ut nu. En enkätstudie är den 

metod som är bäst lämpad för att besvara de frågeställningar som valts och för att kunna mäta 

de resultat som kommer från den bivariata analysen mot de rådande teorierna. För att få de 

mest tillförlitliga resultat så används metoden analys av sekundärdata.  

3.2.1 För- och nackdelar analys av sekundärdata 

Det finns flera fördelar med denna metod, speciellt för en studentuppsats. Då det är svårt för 

studenter att på egen hand insamla empiri av den mängden eller kvalitet som en forskare kan, 

och genom att använda ett redan insamlat material underlättas processen. Det gör även att det 

finns mer tid för att verkligen analysera den redan insamlade datan på djupet eftersom en inte 

behöver lägga så mycket tid på att utforma enkäterna. Detta är en stor fördel då tiden för 

uppsatsskrivande är begränsad. Det kan även hjälpa till att säkra reliabiliteten och validiteten 

om en använder tidigare forskning från en säker källa som redan blivit kollegialt granskad, så 

kallad peer review (Bryman 2011).  

Nackdelarna med en sekundär analys är att en inte känner till allt om insamlandet av empirin. 

Detta kan bli problematiskt om den tidigare forskaren inte varit tydlig i sina definitioner av 
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termer. Det kan även finns en osäkerhet om kvaliteten på empirin. Det finns ingen garanti för 

att den empirin som används är trovärdig då du inte var där när den samlades in. I det här 

fallet har studien utförts av en etablerad forskare och utöver det har datan även genomgått 

peer review-processen. En annan nackdel kan vara att det rör sig om en omfattande 

datamängd och komplexa data (Bryman 2011). I min studie så minskas dessa risker i och med 

den kontakt och ingående information som tillhandahållits av forskaren som bidragit med den 

data som har analyserats.  

3.2.2 För- och nackdelar med enkäter 

En fördel med att använda sig av enkäter, jämfört med intervjuer, är att en kan få in en större 

mängd data, och det blir ingen s.k. ”intervjuareffekt”. Vidare kan respondenterna själva välja 

när de ska svara på enkäterna och detta gör det lättare för dem att ta sig tid att göra det 

(Bryman 2011).  

Nackdelarna är dock bland annat att det inte finns någon möjlighet att samla in 

tilläggsinformation och det finns inte heller utrymme för respondenterna att ställa 

förtydligande frågor (Bryman 2011).  En annan nackdel med att använda sig av en enkätstudie 

som inte utformats från de egna frågeställningarna är att det kan saknas nyckelvariabler 

(ibid.). Det kan röra sig om att vissa frågor som en vill besvara inte går att besvara och detta 

kan leda till att en omformulering av frågeställningarna blir nödvändigt. Det här är någonting 

som kommer att tas upp i analysen. 

3.3 Urval 

Först kommer den primära urvalsprocessen rörande population att beskrivas sedan kommer 

mitt urval av frågor från enkätstudien att beskrivas. 

3.3.1 Primärt urval 

Urvalet för denna studie är ett totalurval av socialsekreterarna i en stor kommun i Sverige. 

Enkäten skickades ut till alla socialsekreterare i den aktuella kommunen. Slutresultatet var 

831 respondenter vilket innebär 80 procent av alla socialsekreterare i den kommunen. Ett 

totalurval är när en hel population undersöks (Esaiasson et.al 2012). I detta fall gäller 

enkätstudien socialsekreterare i en stor kommun i Sverige varav alla blev tillfrågade att delta i 

studien. Svarsfrekvensen ligger på 80% vilket kan anses vara en hög svarsfrekvens. Trots att 

detta rör sig om ett totalurval kan resultaten generaliseras till att gälla socialsekreterare även 
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utanför den aktuella kommunen eftersom det inte rör som om platsberoende faktorer. Det 

handlar alltså om socialsekreterarnas egna upplevelser av arbetssituationen och de effekter 

dessa upplevelser har för att utveckla stress och utbrändhet. 

3.3.2 Sekundärt urval 

Efter att ha tagit del av vilka variabler som användes i det ursprungliga forskningsprojektet 

valdes ett antal variabler ut som har relevans för hypoteserna. Därför valdes 3 underkategorier 

samt en bakgrundsvariabel som är relevanta. De underkategorier som valdes var social 

gemenskap, känslomässiga krav och utbrändhet samt bakgrundsvariabeln tid i yrket. Dessa 

valdes specifikt för att testa tre väletablerade teorier inom fältet. Dessa frågor valdes också 

speciellt ut då de rör hypoteserna som utformats. 

3.3.3 Hypoteserna operationalisering  

Operationalisering av frågorna är någonting som de som utformade COPSOQ II gjorde vilket 

innebär att jag inte gör om den processen jag kommer därför att presentera hur det gjordes i 

det här avsnittet. Operationalisering innebär att man utformar frågorna som ska ställas för att 

undersöka frågeställningar på det bästa sättet möjligt. I denna studie bestämdes det alltså att 

för att få de tydligaste svaren så var frågan uppdelad i de olika mindre delarna av frågan. Får 

en person då höga resultat på alla de respektive frågorna, vilka inte kommer i ordning, så 

genereras ett svar med hög reabilitet.   

För att mäta den sociala gemenskapen i COPSOQ II så ställs frågor både rörande det sociala 

stödet från kollegor och från överordnade och sedan finns det även frågor om den sociala 

gemenskapen i arbetet. COPSOQ II beskriver den sociala gemenskapen som en kombination 

av ett antal andra kriterier som tillsammans bidrar till en god gemenskap vilka inkluderar stöd 

från kollegor och överordnade. I COPSOQ II framgår även att en dålig social gemenskap är 

kopplat till bland annat utbrändhet. Det kan även leda till sämre kvalitet i arbetet. De frågor 

som ställs om den sociala gemenskapen är: Är stämningen bra mellan dig och dina 

arbetskamrater? Är samarbetet bra mellan arbetskamraterna på din arbetsplats? och Känner 

du dig delaktig i en gemenskap på din arbetsplats? 

För att mäta de känslomässiga kraven i arbetet tar enkäten upp frågor kring det faktiska 

utförandet av arbetet samt den anställdas upplevelse av de känslomässiga kraven i arbetet. 

COPSOQ II undersöker de känslomässiga kraven på arbetsplatsen genom fyra frågor: 

Hamnar du genom ditt arbete i känslomässigt påfrestande situationer? Måste du förhålla dig 
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till andra människors personliga problem i ditt arbete? Är ditt arbete känslomässigt 

krävande? och Blir du känslomässigt berörd av ditt arbete?  

När erfarenhet tas upp så handlar det om erfarenhet eller tid i yrket. Inte tid på arbetsplatsen. 

Hade erfarenhet mätts som tid på arbetsplatsen hade det lätt kunnat handla om att det är den 

sociala gemenskapen som saknas. Eftersom den sociala gemenskapen redan mäts så skulle 

detta göra resultaten mindre trovärdiga. Det mäta med en fråga med 5 svarsalternativ som är 

mindre än ett år, mellan ett och två år, mellan två och fem år, mellan fem och sju år eller mer 

än sju år.  

För att mäta utbrändhet så används den första av de kategorier som Maslach presenterar i 

Maslach Burnout Inventory i enkäten. Frågorna som ställs i enkäten är alltså inte heltäckande 

för en mätning av utbrändhet. De frågor som ställs är hur ofta har du: saknat ork och energi? 

Varit fysiskt utmattad? Varit känslomässigt utmattad? och känt dig trött? De svarsalternativ 

som ges i enkäten är hela tiden, en stor del av tiden, en del av tiden, en liten del av tiden och 

inte alls.   

3.4 Bearbetning och analys 

Vidare användes SPSS för att analysera data och sedan gjordes en bivariat analys för att 

undersöka om det fanns någon korrelation mellan mina valda teman. Dessa resultat 

analyserades sedan mot de förklaringsmodeller som presenterades under teori. 

De kraven som ställdes för att förkasta noll-hypotesen var att P-värdet är p<0,0001. Det vill 

säga att chansen att dessa resultat uppstått av slumpen har en ca 0,01% sannolikhet eller 

mindre. Det är detta som kallas statistisk signifikans och den mest använda gränsen för den 

högsta acceptabla statistiska signifikansnivån är 0,05 (Bryman 2011). Detta är dock någonting 

som varierar mellan forskare, där vissa väljer att sänka den högsta acceptabla statistiska 

signifikansnivån, den höjs dock inte. Ett p-värde under 0,05 innebär är att den samvariation 

som syns i analysen av data har 95% sannolikhet att ses i resten av populationen som 

undersöks (Bryman 2011). Gränsen som sattes för korrelationskoefficienten för att det ska 

räknas som en korrelation mellan de olika variablerna är att värdet ska vara över +/- 0,25. 

Detta är för att en korrelation under detta är så pass svag att det inte säger någonting. Detta är 

en låg gräns att sätta för korrelationskoefficienten. Den gränsen sattes därför att det rör sig om 

diskreta och graderade värden (för mer ingående förklaring se bilaga 3). 
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De svarsalternativ som gavs i enkätstudien är alla ordinalvariabler. De svarsalternativ som ges 

på de flesta frågor i enkäten är: alltid, ofta, ibland, sällan och aldrig/nästan aldrig. Det finns 

även variationer av samma modell som används. De finns ett fåtal undantag i 

bakgrundsfrågorna som rör sig om tvåsvarsfrågor eller så kallade nominalskalevariabler 

(Bryman 2011 s. 321). Ordinalvariabler är när alternativen kan rangordnas men avstånden 

mellan alternativen inte är konstanta (ibid.). Dock är det medelvärdena som mäts i den 

bivariata analysen vilket då rör sig om diskreta och graderade värden (Bilaga 3).  

I denna studie är det korrelation och inte kausalitet som undersöks. (Bryman 2011). I 

bearbetningen av materialet användes korrelationstabeller i programmet SPSS. Detta då det är 

den bästa metoden för att se samvariation mellan två variabler. Resultaten av dessa 

korrelationstabeller gav svar på de tre utvalda noll-hypoteserna. I korrelationstabellen 

placerades den förmodade ”oberoende variabeln” i kolumnerna och den förmodade 

”beroende” i raderna (Bryman 2011). I denna studie placerades exempeltemat känslomässiga 

krav i kolumnerna och utbrändhet i raderna eftersom hypotesen säger att de känslomässiga 

kraven påverkar utbrändheten och inte tvärtom (ibid). De korrelationer som framkommer 

kommer också att presenteras med hjälp av scattered dot grafer för att ge en tydlig visuell 

överblick över datan. Korrelationen mättes med Spearman's rho vilket beräknade sambandet 

mellan ordinalvariabler (Bryman 2011). Besvarades inte mer än hälften av frågorna inom en 

del så räknades det som att det svaret är saknat.  

3.5 Metodens tillförlitlighet 

Det bidrar till resultatens tillförlitlighet att det rör sig om ett stort antal respondenter. Den här 

enkätens tillförlitlighet har även testats innan den använts. Detta gjordes genom en studie 

baserad på kognitiva intervjuer, men även på psykometriska analyser är genomförda i Sverige 

och globalt (Bertelsen m.fl. 2016). Det finns också en fördel med att använda ett material som 

samlades in i syftet att bara undersöka hur de anställda upplever situationen eftersom detta 

inte samlades in med tanken att testa någon teori så finns det ingen chans att det inverkar på 

frågornas utformning och/eller hur respondenterna kan tänkas svara. Det bidrar till 

tillförlitligheten av de resultaten för framkommer. Det är dock inte möjligt att dra några 

generaliserande slutsatser om hur arbetsbördan eller de känslomässiga kraven ser ut på andra 

platser än den aktuella kommunen, men om hypotesen visar sig stämma kan ett antagande 

vara att höga emotionella krav leder till högre nivåer av utbrändhet för socialsekreterare även 
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utanför kommunen. Givet antagandet att detta är en allmänmänsklig reaktion och att 

socialsekreterare reagerar på samma sätt i hela landet. 

3.6 Etiska överväganden 

Det fanns ett antal bakgrundsvariabler som kunnat avslöja vilka arbetsplatser där enkäterna 

delats ut. Detta hade kunnat utgöra ett etiskt dilemma om dessa hade lämnats ut. I 

mailkontakten med Berthelsen beslutades därför att dessa helt skulle utelämnas så att det inte 

finns en risk för att anonymiseringen blir fördärvad. Av samma anledning utelämnades 

referenser angående socialsekreterares arbetsuppgifter i den aktuella kommunen, dessa kan 

tillhandahållas på begäran. I en analys av sekundärdata har de etiska aspekterna som har med 

vilka frågor som ställs och hanteringen av materialet redan hanterats. Eftersom jag själv inte 

vet vilka som har besvarat enkäten eller var specifikt de jobbar kommer det inte vara möjligt 

att placera någon individ i en utsatt situation. För att ändå få en inblick i de etiska 

överväganden som gjordes i enkätstudien så bad jag om att få se informationsbrevet som 

skickades ut tillsammans med enkäterna till respondenterna, vilket jag fick. 

Informationsbrevet bifogas i bilaga (Bilaga 4).  
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4 Resultat  

När resultaten undersöks måste det påpekas att de som mår sämst inte är på arbetsplatsen för 

att besvara enkäten (Bilaga 1) som delats ut då det kan vara rimligt att anta att de redan är 

sjukskrivna. Det är i det här avsnittet som hypoteserna testas. Hypotes ett: Hos de 

socialsekreterare som har en stark social gemenskap på arbetsplatsen så är nivåerna av 

utbrändhet låga, två: Hos de socialsekreterare som upplever höga känslomässiga krav i 

arbetet så är nivåerna av utbrändhet höga och tre: De socialsekreterare som är nya i yrket 

har höga nivåer av utbrändhet. 

4.1 Univariat analys 

I det här avsnittet kommer jag att gå igenom de resultaten som framkom i presentationen av 

enkätstudien. Jag kommer att ta upp de resultat som är relevanta för min studie. Resultaten 

från COPSOQ beräknas genom att alla svarsalternativ tilldelas ett nummer mellan 0 och 100. 

Frågorna undersöker en dimension vilket är vad enkäten egentligen vill få fram resultat 

gällande. Så för att få fram resultatet så tas medelvärdet från svaren på de enskilda frågorna i 

en dimension som svaret på inställningen till den gällande dimensionen. Frågorna har fem 

svarsalternativ som spänner från mycket/ alltid till aldrig/nästan aldrig. Dessa alternativ är 

graderade så att mycket/alltid har värdet 100, sedan kommer 75, 50, 25 och slutligen har 

alternativet aldrig/nästan aldrig värdet 0. För att få fram resultat för en grupp så tas alla 

enskilda svar, det vill säga medelvärdet, och tar ut ytterligare ett medelvärde på de 

sammanlagda svaren. De referensvärde som används är taget från omfattande 

arbetsmarknadsundersökningar i Danmark (detta är för att det är ett danskt 

undersökningsverktyg).   

Det var 85 % kvinnor, 13 % män och 2 % som inte ville uppge könstillhörighet som svarade 

på enkätundersökningen. Det finns alltså en överrepresentation av kvinnor i studien. Detta har 

dock inga konsekvenser i detta fall då kön inte är en faktor som tas upp i den här analysen. 

Den här könsuppdelningen är inte heller någonting unikt för den gällande kommunen, det är 

ett mönster som återfinns inom socialt arbete överlag.    

4.1.1 Social gemenskap  

Dimensionen social gemenskap undersöks genom fyra frågor. Det resultat som framkommer i 

studien är att medelvärdet för den sociala gemenskapen hos socialsekreterare i den aktuella 
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kommunen är 80 medan referensvärdet ligger på 78. Det visar alltså att en majoritet tycker att 

det finns en god social gemenskap på arbetsplatsen. Både inom socialtjänsten och resten av 

arbetsmarknaden. Det är också vad som önskas att se i den här dimensionen, höga värden är 

ett positivt resultat. Det medelvärde som framkommer är 80 % med en standardavvikelse som 

är 13. Detta resulterar i en något negativ snedfördelning. Det lägsta som rapporterats är 16 och 

det högsta är 100. Det var 830 respondenter som svarade på dessa frågor.  

4.1.2 Känslomässiga krav  

Dimensionen känslomässiga krav undersöks med fyra frågor. Det resultat som framkommit är 

att medelvärdet för socialsekreterare i den aktuella kommunen är 70 medan referensvärdet 

ligger på 40 för arbetsmarknaden. Detta är inte ett positivt resultat då det i den här 

dimensionen önskas ett så lågt resultat som möjligt. Medelvärdet för de känslomässiga kraven 

är 70 med standardavvikelsen 16. Det lägsta som rapporterats är 18 och det högsta är 100. Det 

var 830 respondenter som svarade på dessa frågor.  

4.1.3 Erfarenhet  

Erfarenhet är vad vi kallar tid i yrket i den här studien, detta mäts i bakgrundsvariabler.  

Tid i yrket är uppdelat i fem olika svarsalternativ. Det var 19 % som svarade att de hade varit 

i yrket i mindre än ett år, 18 % svarade mellan ett och två år, 21 % svarade mellan två och fem 

år, 8 % svarade mellan fem och sju år och 34 % svarade att de varit aktiva i yrket mer än sju 

år. Dessa är numrerade mellan ett och fem där mindre än ett år är numrerat 1 och mer än sju är 

numrerat 5. Medelvärdet är därför skrivet som 3 med standardavvikelsen 2.  Det var 828 

respondenter som svarade på den här frågan.  

4.1.4 Utbrändhet  

Dimensionen utbrändhet mäts med fyra frågor. För socialsekreterarna ligger medelvärdet på 

43 och referensvärdet är på 34. Det är inte en överväldigande skillnad men den är ändå not 

värdig. Det önskade resultatet i den här dimensionen är att ha låga värden. Medelvärdet som 

är 44 och standardavvikelsen är 24. Det är en något negativ snedfördelning. Det lägsta som 

rapporterats här är 0 och det högsta är 100. Det var 828 respondenter som svarade på dessa 

frågor.  
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4.2 Bivariat analys 

I det avsnittet kommer jag att beskriva resultaten av de bivariata analyserna. 

Korrelationskoefficienten skrivs ut som CC i tabellerna och visar både riktningen och styrkan 

på sambandet mellan de variabler som mäts. Den är alltid mellan -1 och + 1. Ju närmare plus 

eller minus 1 desto starkare är sambandet. Allt under/över +/- 0,25 kommer att räknas som att 

det inte finns en reell korrelation. Signifikansen skrivs som Sig. för att det ska räknas som en 

signifikant korrelation så ska P-värdet vara <0.0001. Antalet respondenter skrivs som N i 

tabellerna.  

4.2.1 Social gemenskap och utbrändhet  

Under den här rubriken studeras korrelationen mellan social gemenskap på arbetsplatsen och 

utbrändhet (Tabell 1, Figur 1). Hypotesen som testas här är: Hos de socialsekreterare som har 

en stark social gemenskap på arbetsplatsen så är nivåerna av utbrändhet låga. 

Tabell 1. Korrelationskoefficienter mellan de samlade utbrändhets- och social 

gemenskapsvariablerna. 

  Utbrändhet Social 

gemenskap 

Utbrändhet CC 

Sig. 

N 

1,000 

 

828 

-0,131 

0,000 

828 

Social 

gemenskap   

CC 

Sig. 

N 

-0,131 

0,000 

828 

1,000 

 

830 

 

Det var 828 respondenter som svarade på frågorna gällande utbrändhet och 830 som svarade 

på de gällande social gemenskap. Det som fram kommer i min analys av den här data är att 

det finns en svag korrelation mellan de gällande variablerna. Detta betyder alltså i att när 

social gemenskap ökar minskar den rapporterade mängden utbrändheten lite. Det ger en 

negativ korrelationskoefficient med värdet -0,131 vilket innebär att det är en svag korrelation, 

och är så nära 0 att det är svårt att säkerställa ett samband.  
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Trots detta visar signifikansvärdet att korrelationen är statistiskt signifikant eftersom 

signifikansvärdet är under 0.05 vilket var den satta gränsen för denna studie. Den passade 

linjen som framkommer i Figur 1 nedan har ett R2 värde på 0,021 vilket är så lågt att det inte 

kan räknas som en indikator för något samband varken positivt eller negativt. Det ser ut som 

att det finns ett samband när en ser grafen efter som linjen har en lutning. När värdena 

analyseras framkommer det alltså att linjen i grafen inte per se rapporterar om ett reellt 

samband mellan social gemenskap och utbrändhet. Figur 1 visar att aocial gemenskap klustrar 

allmänt kring höga värden men utbrändhet fördelar sig relativt centralt och spänner över hela 

y-axeln, vilket tydliggör den låga korrelationen mellan dessa variabler. Linjen är en linjär 

passning till korrelationspunkterna. 

 

 

 

Figur 1. Korrelationsplot mellan utbrändhet och social gemenskap. Storleken på datapunkten 

motsvarar svarsfrekvensen, där många datapar ger en stor punkt och få en liten punkt. Linjen är en 

linjär passning till korrelationspunkterna. 
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4.2.2 Känslomässiga krav och utbrändhet 

Under den här rubriken mäts korrelationen mellan känslomässiga krav i arbete och utbrändhet 

(Tabell 2 och Figur 2). Hypotesen som testas här är: Hos de socialsekreterare som upplever 

höga känslomässiga krav i arbetet så är nivåerna av utbrändhet höga. 

Tabell 2. Korrelationskoefficienten mellan de samlade utbrändhets- och känslomässiga 

kravsvariablerna. 

  Utbrändhet Känslomässiga krav 

Utbrändhet CC 

Sig. 

N 

1,000 

 

828 

0,293 

0,000 

828 

Känslomässiga 

krav 

CC 

Sig. 

N 

0,293 

0,000 

828 

1,000 

 

828 

 

Det var 828 respondenter som svarade på de frågor som rörde både känslomässiga krav och 

utbrändhet. Det som framkommer vid den bivariata analysen av dessa data är att det finns en 

positiv korrelation mellan höga känslomässiga krav och höga mängder rapporterad 

utbrändhet. Detta innebär att de som svarat högt på de frågorna gällande känslomässiga krav 

också, i viss utsträckning, har svarat högt på frågorna gällande utbrändhet. 

Korrelationskoefficienten är 0,293 och har ett mycket lågt signifikansvärde, p << 0.0001. Den 

här korrelationen är fortfarande låg men för den här studien så har korrelationskoefficienten 

ett värde strax över det som krävdes för att räkna det som en reell korrelation (se vidare 

Bilaga 3). R2 värdet i det här fallet är 0,086 vilket betyder att även fast den här linjen ser ut att 

visa på ett starkt samband så är variabiliteten i svaren mycket stor. Det här sambandet är det 

starkaste som framkommer i någon av de analyser som utfördes i den här studien. Figur 2 

visar en svag korrelation mellan stora känslomässiga krav och ökad utbrändhet. Den stora 

variabiliteten i svaren döljer i viss mån trenden som framgår av korrelationsplotten.  
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Figur 2. Korrelationsplot mellan utbrändhet och känslomässiga krav. Storleken på datapunkten 

motsvarar svarsfrekvensen, där många svarspar ger en stor punkt. Linjen är en linjär passning till 

korrelationspunkterna 
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4.2.3 Erfarenhet och utbrändhet 

Under den här rubriken mäts korrelationen mellan erfarenhet och utbrändhet. Hypotesen som 

testas här är: H3: De socialsekreterare som är nya i yrket har höga nivåer av utbrändhet. 

Tabell 3. Korrelationskoefficienten mellan de samlade utbrändhets- och 

erfarenhetsvariablerna 

  Utbrändhet Tid i yrket 

Utbrändhet CC 

Sig. 

N 

1,000 

 

828 

-0,138 

0,000 

826 

Tid i yrket  CC 

Sig. 

N 

-0,138 

0,000 

826 

1,000 

 

828 

 

Det var 828 respondenter som svarade på frågorna gällande utbrändhet och 826 som svarade 

på frågan om tid i yrket. Det som framkommit i den här analysen är att det finns en 

korrelation med en negativ riktning. Det är en svag negativ korrelation på -0,138 (Tabell 3 

och Figur 3 nedan). Det gäller ett signifikansvärde som påvisar att det är en 99% sannolikhet 

att denna korrelation ej uppstod slumpmässigt.  I grafen nedan så betyder ett mellan 0-1 år, 

två betyder 1-2 år, tre betyder 2-5 år, fyra betyder 5-7 år och fem betyder mer än sju år i yrket. 

Korrelationskoefficienten är alltså i det här fallet under den gränsen som sattes för den här 

studien. Det betyder alltså att det inte framkommer någon korrelation mellan det aktuella 

variablerna. Här försvåras analysen av att erfarenhetsvariablen har så få utfallsmöjligheter, 

vilket drar ner korrelationen ytterligare (Bilaga 3) 

R2-värdet för en linjär passning till detta dataset är 0,018 vilket understryker att det inte finns 

något tydligt samband. Det är i själva verket det lägsta R2 värdet som framkommer i den här 

studien. Figur 3 visar att det är direkt uppenbart att vi inte kan hitta en korrelation mellan 

dessa variabler i denna studie. Linjen är en linjär passning till korrelationspunkterna. 
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Figur 3. Korrelationsplot mellan utbrändhet och tid i yrket. Storleken på datapunkten motsvarar 

svarsfrekvensen. Linjen är en linjär passning till korrelationspunkterna 

4.2.4 Korrelationer mellan alla variabler 

Nedan är en korrelations matris där varje rad representerar en av de 19 frågorna i enkäten 

(Figur 4). Fråga ett är kön, fråga två är ålder, fråga tre är ”Har du direkt kontakt med 

patienter/kunder/klienter/elever i ditt arbete?”, fråga fyra är ”Arbetar du som chef?” fråga fem 

är ”Hur länge har du arbetat inom ditt nuvarande yrke?”, fråga sex medelvärdet för frågorna 

rörande känslomässiga krav, fråga sju är ”Hamnar du genom ditt arbete i känslomässigt 

påfrestande situationer?”, fråga åtta är ”Måste du förhålla dig till andra människors personliga 

problem i ditt arbete?”, fråga nio är ”Är ditt arbete känslomässigt krävande?” fråga tio är ”Blir 



 30 

du känslomässigt berörd av ditt arbete?”, fråga elva är medelvärdet av frågorna gällande 

social gemenskap, fråga tolv är ”Är stämningen bra mellan dig och dina arbetskamrater?”, 

fråga 13 är ”Är samarbetet bra mellan arbetskamraterna på din arbetsplats?”, fråga 14 är 

”Känner du dig delaktig i en gemenskap på din arbetsplats?”, fråga 15 är medelvärdet på 

frågorna rörande utbrändhet, fråga 16 är ”Hur ofta har du – saknat ork och energi?” fråga 17 

är ”Hur ofta har du – varit fysiskt utmattad?”, fråga 18 är ”Hur ofta har du – varit 

känslomässigt utmattad?” och fråga 19 är ”Hur ofta har du – känt dig trött?”. 

 

Figur 4. Korrelationsmatris mellan alla svarsresultat i studien. Korrelationskoefficienten mellan 

frågorna visas som motsvarande matriselement, till exempel korrelationen mellan fråga 6 och 15 visas 

som färgkoden i elementet på rad 6 och kolumn 15. Färgkodningen visas till höger i figuren. 

Den gula diagonala linjen i Figur 4 som går från det nedre vänstra hörnet till det övre högra 

visar korrelationen mellan den egna frågan, för exempel så korrelerar fråga ett med ett värde 

på ett med fråga ett. De olika sidorna om diagonalen är likadana så all information kan utläsas 
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av en av sidorna. Den mörkblå rutan betyder att det finns en negativ korrelation mellan fråga 

tre och fyra, det vill säga mellan de som arbetar som chefer och de som har direkt kontakt 

med klienter, chefer träffar alltså inte klienter. Den mörkt gula rutan visar att det finns en 

positiv korrelation mellan fråga två och fem, ålder och tid i yrket. Den första gula kvadraten 

som är uppgjord av fem rutor på diagonalen visar hur väl frågorna gällande känslomässiga 

krav i arbetet korrelerade med de andra frågorna inom samma kategori det vill säga frågorna 

mellan sex och tio. Den andra kvadraten visar på hur väl frågorna gällande social gemenskap 

korrelerade med sig själva, fråga elva till fjorton. Den tredje kvadraten gäller utbrändhet, 

fråga femton till nitton.  

Som det syns i grafen så finns det även två svaga kvadrater i Figur 4 där känslomässiga krav 

och utbrändhet överlappar. Det visar att det finns en svag korrelation mellan frågorna sex till 

sju och mellan frågorna 14 till 19. Vidare finns samma svaga korrelation mellan frågorna nio 

till tio och mellan frågorna fjorton till nitton. Det visar dock också att denna korrelation inte 

täcker alla frågor rörande känslomässiga krav i arbetet. Fråga åtta: ”Måste du förhålla dig till 

andra människors personliga problem i ditt arbete?” verkar inte följa det mönster som de 

andra inom den kategorin. Detta har antagligen att göra med formuleringen eller placeringen 

av frågan i enkäten.  

Det som tar tagits upp under den här rubriken är att respondenterna som svarade på frågorna 

rörande känslomässiga krav med höga medelvärden har också svarat med höga medelvärden 

på frågorna rörande utbrändhet. Vidare tas det upp att det inte finns samma trend rörande 

social gemenskap eller tid inom yrket.   
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4.2.5 Signifikanta korrelationer 

 

Figur 5. Signifikansmatris för korrelationerna i figur 4. Här visas alla korrelationer som har en 

korrelationskoefficient över 0.25 och som har ett signifikansvärde under 0.0001, som gula kvadrater.  

I Figur 5 presenteras en p-värdes matris. Här visas de korrelationer som har en 

korrelationskoefficient över 0.25 och som har ett p-värde under 0,0001. Det som är intressant 

att titta på i den här grafen är korrelationerna mellan utbrändhet och känslomässiga krav det 

som syns där är att det finns signifikant korrelation mellan fråga 18 är ”Hur ofta har du – varit 

känslomässigt utmattad?” och fråga tio: ”Blir du känslomässigt berörd av ditt arbete?”, mellan 

fråga 18 och fråga nio ”Är ditt arbete känslomässigt krävande?”, mellan fråga 18 och fråga sju 

”Hamnar du genom ditt arbete i känslomässigt påfrestande situationer?” samt mellan fråga 18 

och fråga sex som visar medelvärdet för frågorna gällande känslomässiga krav.  



 33 

Vidare ser vi den signifikanta korrelationen mellan fråga 15 vilken visar medelvärdet för 

utbrändhet och fråga nio ”Är ditt arbete känslomässigt krävande?”, mellan fråga 15 och fråga 

sju ”Hamnar du genom ditt arbete i känslomässigt påfrestande situationer?” samt mellan fråga 

15 och fråga sex som visar medelvärdet för frågorna gällande känslomässiga krav.  

Det vi lär oss här är att när det rapporteras höga känslomässiga krav i arbetet rapporteras 

också hög känslomässig utmattning vilket är en del av utbrändhet, det finns även annan 

information att inhämta från den här grafen men inget som har relevans för de valda 

hypoteserna.  

4.2.6 Avslutande: 

Denna bearbetning av data handlar om att se korrelationer mellan variabler vilket innebär att 

när den ena variabeln ökar så minskar eller ökar den andra variabeln. Det är alltså inga 

påståenden om vilken variabel som påverkar vilken det exkluderar inte heller att andra 

variabler kan påverka dessa korrelationer. Det som framkommer är att de förväntade 

korrelationerna inte syns i bearbetningen av denna data med någon betänkvärd styrka. Med 

undantag för den svaga samvariationen mellan de känslomässiga kraven i arbetet och 

utbrändhet så fanns där inga samvariationer mellan de utvalda variablerna.  

Det enda som korrelerar signifikant med tid i yrket är ålder, vilket betyder att jag inte kan 

hitta någonting som stödjer Thams teori gällande erfarenhet i denna data. Det som korrelerar 

med känslomässiga krav i arbetet är utbrändhet. Det är värt att nämna att det syns att den 

andra frågan som undersöker de känslomässiga kraven i arbetet inte verkar fråga det som det 

är meningen att den ska undersöka. Detta syns genom att denna fråga inte korrelerar med de 

andra frågorna rörande känslomässiga krav. Frågorna gällande den sociala gemenskapen 

korrelerar inte med några andra frågor än de andra som också rör social gemenskap. Tittar 

man på medelvärdet av utbrändhet så korrelerar det alltså med medelvärdet av känslomässiga 

krav, fråga ett, tre och fyra rörande känslomässiga krav och frågorna rörande utbrändhet.  

Det som tas upp under denna rubrik som är relevant i relation till de utvalda hypoteserna är att 

de respondenter som svarade med höga värden på känslomässiga krav också svarade med 

höga värden på känslomässig utmattning. Det finns inte några liknande relationer mellan 

frågorna rörande annan typ av utbrändhet. Inte heller mellan social gemenskap eller tid i yrket 

och utbrändhet, vilket visar att dessa relationer inte kan ses i den här datan. 
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5 Analys 

I det här avsnittet mäts min data mot de etablerade teorierna som tas upp i teoriavsnittet.  

5.1 Social gemenskap 

Hypotesen som testades genom denna analys var: Hos de socialsekreterare som har en stark 

social gemenskap på arbetsplatsen så är nivåerna av utbrändhet låga. Det som framkom var 

att noll-hypotesen inte kan förkastas.  

De sociala relationerna på arbetsplatsen kan både vara en risk och ett skydd (Maslach 1985). 

De kan både ta energi och tid från arbetet men även ge styrka och stöd. Det handlar alltså om 

att dåliga sociala relationer på arbetsplatsen kan vara en stor risk då skyddet som de sociala 

relationerna ska tillföra inte finns (ibid.) eller om att de sociala relationerna på arbetsplatsen är 

känslomässigt krävande vilket i sin tur leder till att risken för känslomässig utmattning blir 

större (ibid.). Det som framkommer i min data är att de sociala relationerna inte har någon 

större effekt åt ena eller andra hållet. Det skulle då kunna röra sig om att det finns en god 

social gemenskap på arbetsplatsen men att de aktuella relationerna även medför emotionell 

stress (ibid.). En sak som Maslach tar upp som en skyddsfaktor är tillgången till en 

mänskligklagomur, vilket är en eller flera personer som den enskilde kan gå till och bland 

annat klaga, bekänna misstag och gnälla till. Den effekt det kan ha enligt Maslach är att 

underlätta den emotionella bördan (ibid.). Jag kan dock ifrågasättas hur det är för den 

mänskliga klagomuren. Den personen lär behöva gå till sin egen mänskliga klagomur och så 

vidare. Kan detta möjligtvis göra att de på arbetsplatsen går i en cirkel och att det i slutändan 

går på ett ut? Det skulle vara en möjlig förklaring till varför min data inte visar på någon 

samvariation mellan den sociala gemenskapen och nivån av utbrändhet. Maslach tar även upp 

faran med gnällstunden som hon benämner den. Det är den stund då arbetsgruppen kommer 

tillsammans och beskriver hur tungt och jobbigt de har det med sina arbetsuppgifter, vilket i 

sig inte är fel, det som blir fel enligt Maslach är när det inte görs några ansträngningar för att 

hitta konstruktiva lösningar på situationerna (Maslach 1985). Även detta skulle kunna vara en 

förklaring till varför jag inte ser samma mönster i min data som har hittats i andra studier. Det 

skulle kunna vara så att de positiva och negativa effekterna av de sociala relationerna tar ut 

varandra. Det kan även vara så att socialsekreterarna på den här arbetsplatsen har arbetat för 

att undvika att de anställda ska dra sig undan från den sociala gemenskapen och att det har 

tagit tid från de anställda att fokusera på arbetet och att detta lett till stress av den anledningen 
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(Astvik och Melin 2013). Det kan även vara så att social gemenskap inte är ett lika stort skydd 

mot utbrändhet som tidigare ansetts (Tham & Meagher 2008). 

5.2 Känslomässiga krav 

Hypotesen som testades genom denna analys var: Hos de socialsekreterare som upplever 

höga känslomässiga krav i arbetet så är nivåerna av utbrändhet höga. Det framkom i 

analysen att noll-hypotesen kan förkastas. 

Det fanns en samvariation var mellan känslomässiga krav och utbrändhet, detta har ett stort 

stöd i tidigare forskning och bekräftas av mina resultat. Det var dock störst samvariation 

mellan frågorna rörande känslomässiga krav i arbetet och frågan inom utbrändhet rörande 

känslomässig utmattning. Det syntes en korrelation mellan utbrändhet och känslomässiga krav 

i arbetet. Det framkommer dock ingen samvariation mellan de känslomässiga kraven och de 

andra variablerna, social gemenskap och tid inom yrket. Det blev tydligt när alla variabler 

mättes mot varandra i Figur 4. Det som blev tydligt i Figur 5 var att det fanns en signifikant 

korrelation mellan medelvärdet av de känslomässiga kraven och medelvärdet av utbrändhet, 

vilket innebär att det finns en signifikant korrelation där. I min data korrelerar känslomässiga 

krav med känslomässig utmattning vilket också är det som Maslach säger är grundstenen i 

utbrändhet. När den enskilde anställda blir för emotionellt engagerad, blir ställd inför höga 

känslomässiga krav och tar ut sig i arbetet för mycket så blir reaktionen känslomässigt 

utmattning (Maslach 1985). 

Astvik och Melin beskriver att när de anställda upplever för mycket krav i arbetet så använder 

de bland annat kravsänkande strategier. Det kan underlätta den stress som upplevs men det 

kan även skapa moraliska konflikter vilket i sig också ökar den känslomässiga stressen 

(2013). Den korrelation som kan ses i min data är mellan känslomässiga krav och 

känslomässig utmattning vilken passar med teorin som beskriver hur de kravsänkande 

strategierna som kan appliceras då det gäller höga känslomässiga krav på arbetsplatsen. 

Vidare beskrivs det att en konsekvens av dessa strategier är inre moraliska konflikter som kan 

tolkas som ytterligare en emotionell stressfaktor (Astvik & Melin 2013). Det gör att en 

tolkning av deras teori är att det gäller en ond cirkel där den känslomässiga stressen bara 

långsamt ökar. Det skulle kunna förklara att det är den ända korrelationen som kunde hittas i 

min data. Ju mer de anställda utsattes för stress desto mer sänkte de kraven vilket i sin tur 

leder till att de upplever ännu mer känslomässig stress.     
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En annan möjlig förklaring till att de socialsekreterare som arbetar i den aktuella kommunen 

både blir utbrända och upplever höga känslomässiga krav kan vara att de har blivit 

överväldigade av kraven som ställs på dem (Maslach 1985). Blir de anställda överväldigade 

av känslomässiga krav kan det nämligen leda till att de anställda börjar avhumanisera 

klienterna för att klienternas historier inte ska påverka dem lika mycket känslomässigt (ibid.). 

Det skulle då hänga ihop med de upprepade omstruktureringen som har skett de senaste 20 

åren i den aktuella kommunen. Då detta är en stress för de anställda som gör att de kanske inte 

har en möjlighet att ladda batterierna med positiva sociala relationer (ibid.).   

5.3 Erfarenhet  

Hypotesen som testades genom denna analys var: De socialsekreterare som är nya i yrket har 

höga nivåer av utbrändhet. Det som framkommer i analysen är att noll-hypotesen inte kan 

förkastas.  

Det framkommer ingen signifikant korrelation mellan tid i yrket och utbrändhet i min data, 

vilket innebär att den här studien inte ger stöd för Thams teori. Det bristande sambandet 

mellan tid i yrket och utbrändhet kan detta bero på en känsla hos de nyanställda av att inte 

vilja klaga eller att i den aktuella kommunen kanske tar exceptionellt väl hand om de som 

påbörjar yrkesbanan där. Det kan även här röra sig om att enkäter inte är det bästa sättet att 

undersöka denna samvariation eller att denna teori utformades utifrån intervjustudier och att 

detta samband upplevts som att det har en större effekt än vad de faktiskt har för 

intervjupersonerna. Detta borde alltså undersökas vidare i mer inriktad forskning, både av 

kvantitativ och kvalitativt slag, för att se vilket och något samband som finns. Maslach 

beskriver att det finns en korrelation mellan tid i yrket och utbrändhet som enligt henne beror 

på att de som drabbas av utbrändhet ofta drabbas tidigt i karriären och att det är dem som inte 

drabbas som fortsätter inom yrket (Maslach 1985). Vidare beskrivs det att utbrändhet hos de 

nyanställda kan bero på att de ofta är unga, omogna och inte vet hur de ska hantera ansvaret 

(ibid.). Det skulle kunna vara så att anledningen till att det här inte återfinns i min data kan 

vara ett tecken på hur dagens unga nyanställda skiljer sig från hur det var då den teorin 

utvecklades. Det är inte orimligt att anta att det finns skillnader mellan generationerna, det är 

dock någonting som det bör forskas mer om. Specifikt skulle fältet gynnas av jämförande 

studier över generationerna. 

Tham beskriver att de som varit inom yrket i mindre än tre år rapporterar signifikant högre 

värden rörande den psykiska hälsan än de som varit yrkesaktiva längre, det är inte någonting 
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som återfinns i analysen av min data. Det som visas i Thams studie är att de som varit 

yrkesaktiva i mindre än tre år rapporterar att de blir känslomässigt uttömda av sitt arbete i 

nästan dubbelt så hög utsträckning som de som varit i yrket längre (Tham 2016). Det här 

mönstret kan inte hittas i min data som vi kan se i Figur 4. Det Tham beskriver som en möjlig 

anledning till denna skillnad mellan dessa grupper är att de som är nya inom yrket inte har 

blivit introducerade in i yrket på ett tillfredställande vis eller att det finns ett otillräckligt stöd 

på arbetsplatsen (Tham 2016). En möjlig förklaring till att det mönster som Tham beskriver 

inte återfinns i min data är att den aktuella kommunen har givit de nyanställda en grundlig 

introduktion och att det finns ett tillräckligt stöd, det verkar som en trovärdig möjlighet då den 

aktuella kommunen har lagt mycket resurser på att utveckla verksamheten. Det behövs dock 

definitivt mer forskning inom ämnet erfarenhet som någonting som påverkar risken för 

utbrändhet.  
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6 Diskussion och slutsats  

Syftet med denna studie var att undersöka om de samband som påstås finns mellan de tre 

variablerna och utbrändhet kunde återfinnas i min data. De hypoteser studien testade var 

följande: finns det någon korrelation mellan social gemenskap, känslomässiga krav eller 

erfarenhet och utbrändhet. Studiens resultat visar att den enda betydelsefulla korrelationen 

som hittades var den positiva korrelationen mellan de känslomässiga kraven och den 

känslomässiga utmattningen. Studien visar inga andra visar ingen korrelation varken positiv 

eller negativ mellan social gemenskap eller erfarenhet och utbrändhet. Det som framkom var 

alltså att de som svarat med höga värden på känslomässiga krav också svarat med höga 

värden på frågor rörande känslomässigutmattning.   

I analysen har flera olika möjligheter presenterats för att förklara skillnaderna mellan de 

förväntade resultaten och de faktiska resultaten. En möjlig förklaring är att de som haft minst 

social gemenskap eller blivit mest påverkade av att vara nya i yrket inte var kvar på 

arbetsplatsen för att besvara enkäten medan alla har blivit påverkade av de känslomässiga 

kraven och eftersom det ingår i yrket så kanske det finns en beredskap hos de anställda att 

detta kommer att vara svårt och att de därför stannar kvar även om dem kraven blir för stora. 

Det kan vara så att dessa förklaringsmodeller som påvisar sambandet mellan social 

gemenskap och utbrändhet samt mellan erfarenhet och utbrändhet inte stämmer överens med 

verkligheten.    

Det finns många antaganden inom forskningen rörande utbrändhet. Antaganden som inte 

alltid har sin grund i forskning som är relevant idag. Det flesta modeller för arbetsvetenskap, 

de teorier som de flesta fortfarande har som bas för forskningsfrågor eller forskningsområden 

kommer från de som myntade begreppen. För exempel så används Karaseks modeller ofta, 

ibland i modifierade former för att utreda hur väl en arbetsplats fungerar. Dessa antaganden 

borde ses över för att undersöka vilka effekter de områden som undersöks där har på 

arbetsplatser. Det är inte att säga att äldre forskning borde strykas från historien, dock har de 

flesta forskningsämnen länge tagit saker förgivet till någon har ifrågasatt de antagandena. För 

den här studien specifikt så formulerades hypoteserna utifrån de mest använda skydds- och 

riskfaktorerna utan att ha kunskap om hur mycket dessa påverkade utbrändhet. Resultatet av 

studien som har presenterats har visat att social gemenskap inte har de skyddande egenskaper 

som det påstods i det här datasetet.  
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Det finns som beskrivet i analysen flera skäl till att de resultaten som hittades i data visade 

vad den visade. Det som kan sägas i vilket fall som helst är att det finns ett behov av mer 

forskning inom ämnet. De speciellt inom den sociala gemenskapens roll i relation till 

utbrändhet. Det sociala stödet och gemenskapen på arbetsplatsen har en roll i nästan all 

forskning rörande arbetsvetenskap där de tas upp som skyddsfaktorer gentemot stress och 

utbrändhet, det är inte lika ofta som det faktiskt presenteras några kvantitativa data som 

stödjer det påståendet. Vidare behövs det mer forskning angående utbrändhet överlag, det 

skulle även behövas tydligare definitioner av de olika begreppen som används. Utöver det 

skulle det vara mycket intressant med en studie som hade med respondenter som var 

sjukskrivna och som var aktiva i yrket. 
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Bilagor 

Bilaga 1 COPSOQ II Enkät 

COPSOQ SVERIGE 

Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

Organisationens egen inledande text 

Instruktion Frågorna i denna enkät handlar om arbetsförhållanden, hälsa och trivsel. Frågorna 

handlar om hur du känner, uppfattar och upplever att det fungerar för dig. Det är inte 

meningen att du ska fylla i enkäten med hjälp från andra. Kom ihåg att det inte finns några rätt 

eller fel, det handlar om vad du själv tycker och tänker. Det är viktigt för undersökningens 

kvalité att du svarar på så många frågor som du kan.  

Det tar mellan 15 - 20 minuter att svara på enkäten. Du svarar på enkäten genom att sätta ett 

kryss i den cirkel som motsvarar rätt svarsalternativ för dig.  

Exempel på hur ett svar kan se ut: 

Utmärkt, Mycket god, God, Någorlunda, Dålig 

I allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är: 

- Psykosocial arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse 

[svars alternativ] Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig/ nästan aldrig 

Är din arbetsbörda ojämnt fördelad så att arbete samlas på hög? 

Hamnar du genom ditt arbete i känslomässigt påfrestande situationer? 

Har du möjlighet att påverka väsentliga beslut som gäller ditt arbete? 

Är du tvungen att arbeta väldigt snabbt? 

Är stämningen bra mellan dig och dina arbetskamrater? 

Måste du förhålla dig till andra människors personliga problem i ditt arbete? 

Kan du påverka vem du arbetar tillsammans med? 

Kan du påverka vad du gör i ditt arbete? 
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Kommer du efter med ditt arbete? 

Är ditt arbete varierat? 

Är samarbetet bra mellan arbetskamraterna på din arbetsplats? 

Hur ofta händer det att du inte hinner slutföra alla dina arbetsuppgifter? 

Har du tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter? 

Känner du dig delaktig i en gemenskap på din arbetsplats? 

Kan du påverka din arbetsmängd? 

Hur ofta överväger du att söka nytt jobb? 

Om du behöver, får du hjälp och stöd från dina kollegor? 

- Följande frågor handlar om psykosocial arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. Vissa 

frågor kanske passar dig och ditt arbete bättre än andra frågor men vänligen försök att 

besvara alla frågorna ändå. Markera det svar som passar bäst in på dig och ditt arbete. 

[svars alternativ] Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig/ nästan aldrig 

Om du behöver, är dina kollegor beredda att lyssna till dina problem med arbetet? 

Hur ofta talar dina kollegor med dig om hur du utför ditt arbete? 

[svars alternativ] I mycket hög grad I hög grad Delvis I låg grad I mycket låg grad 

Måste du hålla ett högt arbetstempo? 

Är ditt arbete känslomässigt krävande? 

Kräver ditt arbete att du tar intiativ? 

Är ditt arbete meningsfullt? 

Får du information i god tid på din arbetsplats t.ex. när det gäller viktiga beslut, förändringar 

och framtidsplaner? 

Finns det klara mål för ditt arbete? 

Ställs det krav som strider mot varandra i ditt arbete? 

Uppmärksammar och uppskattar ledningen din arbetsinsats? 
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Känner du att din arbetsinsats är viktig? 

Skulle du rekommendera andra att söka anställning på din arbetsplats? 

Vet du exakt vilka som är dina ansvarsområden? 

Respekteras du av ledningen på din arbetsplats? 

Blir du känslomässigt berörd av ditt arbete? 

Kan du använda ditt kunnande eller dina färdigheter i ditt arbete? 

Får du veta du allt du behöver för att klara ditt arbete på ett bra sätt? 

Gör du saker i arbetet som accepteras av vissa personer men inte av andra? 

[svars alternativ] I mycket hög grad I hög grad Delvis I låg grad I mycket låg grad 

Behandlas du rättvist på din arbetsplats? 

Vet du precis vad som förväntas av dig i ditt arbete? 

Måste du ibland göra något som egentligen borde ha gjorts annorlunda? 

Har du möjlighet att lära dig något nytt genom ditt arbete? 

Känner du dig motiverad och engagerad i ditt arbete? 

Måste du ibland göra saker i ditt arbete som kan verka onödiga? 

Arbetar du i ett högt tempo under hela dagen? 

Erbjuder ditt arbete möjligheter att utveckla dina färdigheter? 

Har din arbetsplats stor betydelse för dig? 

- Angående ditt arbete i allmänhet. Hur tillfredsställd är du med: 

[svars alternativ] Mycket tillfredsställd Tillfredsställd Varken eller Otillfredsställd Mycket 

otillfredsställd 

dina framtidsutsikter i jobbet? 

fysiska arbetsförhållanden? 

det sätt dina kunskaper används på? 

ditt arbete som helhet, allt inräknat? 
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- Arbetsplatsen som helhet Frågorna nedan avser inte ditt eget jobb utan din arbetsplats 

som helhet. 

[svars alternativ] I mycket hög grad I hög grad Delvis I låg grad I mycket låg grad 

Litar ledningen på att medarbetarna gör ett bra jobb? 

Kan man lita på den information som kommer från ledningen? 

Löses konflikter på ett rättvist sätt? 

Undanhåller ledningen viktig information från de anställda? 

Blir de anställda uppskattade för en bra arbetsinsats? 

Undanhåller de anställda information från varandra? 

Undanhåller de anställda information från ledningen? 

Litar de anställda i allmänhet på varandra? 

Hanterar ledningen alla förslag från de anställda seriöst? 

Är det möjligt för de anställda att uttrycka sina åsikter och känslor? 

Fördelas arbetsuppgifterna på ett rättvist sätt? 

- Följande frågor avser din relation till din närmaste chef. 

[svars alternativ] Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig/ nästan aldrig 

Om du behöver, är din närmaste chef beredd att lyssna på problem som rör ditt arbete? 

Om du behöver, får du stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef? 

Hur ofta talar din närmaste chef med dig om hur du utför ditt arbete? 

- I vilken utsträckning anser du att din närmaste chef – 

[svars alternativ] I mycket hög grad I hög grad Delvis I låg grad I mycket låg grad 

– ser till att samtliga medarbetare har bra utvecklingsmöjligheter? 

– prioriterar trivseln på arbetsplatsen högt? 

– är bra på att planera arbetet? 

– är bra på att hantera konflikter? 
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- Dessa frågor handlar om ifall det finns plats för alla på din arbetsplats. 

[svars alternativ] I mycket hög grad I hög grad Delvis I låg grad I mycket låg grad 

Behandlas män och kvinnor som jämställda på din arbetsplats? 

Finns det utrymme för anställda av olika etnisk bakgrund och med olika religion? 

- Hälsa och trivsel Följande frågor avser hur du har haft det under de senaste 4 

veckorna. 

[svars alternativ] Hela tiden En stor del av tiden En del av tiden En liten del av tiden Inte alls 

Hur ofta har du sovit dåligt eller oroligt? 

Hur ofta har du saknat ork och energi? 

Hur ofta har du haft svårt att somna? 

Hur ofta har du varit fysiskt utmattad? 

Hur ofta har du varit känslomässigt utmattad? 

Hur ofta har du vaknat för tidigt och inte kunnat somna om? 

Hur ofta har du känt dig trött? 

Hur ofta har du vaknat fler gånger och haft svårt att somna om? 

Hur ofta har du haft svårt att koppla av? 

Hur ofta har du varit lättretlig? 

Hur ofta har du varit anspänd? 

Hur ofta har du varit stressad? 

[svars alternativ] Utmärkt Mycket god God Någorlunda Dålig 

- I allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är: Arbete och privatliv Följande frågor 

handlar om relationen mellan arbete och privatliv. 

[svars alternativ] Ja, helt säkert Ja, till viss del Ja, men bara lite Nej, inte alls 

Upplever du au ofta en konflikt mellan ditt arbete och privatliv, så att du helst hade velat vara 

på “båda ställena samtidigt“? 
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Känner du att ditt arbete tar så mycket av din energi att det påverkar privatlivet negativt? 

Känner du att ditt arbete tar så mycket av din tid att det påverkar privatlivet negativt? 

Säger din familj eller dina vänner till dig att du arbetar för mycket? 

- Konflikter och kränkande beteenden 

[svars alternativ] Ja, dagligen Ja, varje vecka Ja, varje månad Ja, några gånger Nej 

Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot om våld på din arbetsplats? 

   Om ja, från vem?      Kollegor   (Det går att markera med flera kryss)    En överordnad          

Underställda          Klienter/ kunder/ patienter 

[svars alternativ] Ja, dagligen Ja, varje vecka Ja, varje månad Ja, några gånger Nej 

Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för fysiskt våld på din arbetsplats? 

   Om ja, från vem?      Kollegor   (Det går att markera med flera kryss)    En överordnad          

Underställda          Klienter/ kunder/ patienter 

Med mobbing menas att man upprepade gånger blir utsatt för obehagliga eller kränkande 

handlingar, som det är svårt att försvara sig emot. 

[svars alternativ] Ja, dagligen Ja, varje vecka Ja, varje månad Ja, några gånger Nej 

Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för mobbing på din arbetsplats? 

   Om ja, från vem?      Kollegor   (Det går att markera med flera kryss)    En överordnad          

Underställda          Klienter/ kunder/ patienter 

[svars alternativ] Ja, dagligen Ja, varje vecka Ja, varje månad Ja, några gånger Nej 

Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet 

på din arbetsplats? 

   Om ja, från vem?      Kollegor   (Det går att markera med flera kryss)    En överordnad          

Underställda          Klienter/ kunder/ patienter 

Tack för att du tog dig tid att fylla i alla frågorna 
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Bilaga 2 Poäng uträkning COPSOQ II  

Poängsättning COPSOQ II, Sverige 

Hur beräknar man medelvärden och fördelningar? I COPSOQ-enkäten används följande 

metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar: 

1. För varje enskild fråga tilldelas svarspersonen en score. I de flesta frågor används 

scores/poäng 0 – 25 – 50 – 75 – 100 för de fem svarsalternativen. Om det finns fyra 

svarsalternativ används 0 – 33,3 – 66,7 – 100. Med andra ord: samma avstånd mellan 

svarsalternativen. 

2. För att kunna bedöma en dimension på bästa sätt, ställs oftast flera frågor om samma 

dimension, exempelvis vad gäller inflytande i arbetet. Det medverkar till att ge bättre 

tillförlitlighet och precision. 

3. För varje enskild svarsperson räknas ett medelvärde fram för varje dimension. Detta räknas 

ut som ett  medelvärde av de poäng som personen har fått på de enstaka frågorna i 

dimensionen. Oftast finns fyra frågor i en dimension, och då blir det medelvärdet av dessa 

fyra frågor. Medelv ärdet kan ligga mellan 0 och 100. 

4. I enstaka fall är en fråga ”felvänd” i förhållande till de andra frågorna i dimensionen. Detta 

gäller exempelvist frågan ”Har du tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter?” 

inom dimensionen ”kvantitativa krav”. Då vänder man på svarsmallen för frågan så att det är 

höga krav, som får den högre poängen. 

5. Om en svarsperson inte har svarat på samtliga frågor i en dimension, använder man 

följande regel: Svarspersonen räknas med om vederbörande har svarat på åtminsten hälften av 

frågorna i dimensionen – och annars inte. 

6. Man räknar därefter ut medelvärden för grupper av svarspersoner på var och en av 

dimensionerna. 

7. När man sedan jämför medelvärden måste det finnas en viss skillnad för att den kan 

betraktas som  betydelsefull/relevant. När man räknar med skalor från 0-100 vill det oftast 

vara så att skillnader på mindre än 5 poäng inte kan anses vara av särskild betydelse eftersom 

de personer som det hela rör sig om inte ”kan känna skillnaden”. (Observera, statistisk 

signifikans är något annat. När man har stora datamaterial krävs endast en skillnad på 1-2 



 52 

poäng för att man kan erhålla statistiskt signifikanta skillnader. Om grupperna är mindre, då 

krävs större skillnader). 

8. Är det då alltid bra att ligga högt på en dimension? Svaret är nej! Det är exakt som med allt 

annat i livet. Det är bra att ha en hög lön, men inte att ha ett högt blodtryck. Så förhåller det 

sig också med dimensionerna i COPSOQ. 

 

 

Bilaga 3 Korrelationer för kontinuerliga variabler med diskret utfall.  

Korrelationer för kontinuerliga variabler med diskret utfall.  

 

I den givna studien har vi använt en kontinuerlig skattningsvariabel, där de svarande har fått 

skatta i hur stor grad svarande håller med om ett påstående, med skattning mellan t.ex håller 

inte alls med till håller helt med. Dessa svar har sedan transfererats till ett diskret numerisk 

värde. De redovisade korrelationerna är således underställda denna diskretisering vilket 

påverkar utfallet, enligt följande förenklade resonemang: 

 

Eftersom den svarandes inställning till frågan är en kontinuerlig skala som sedan projiceras 

ner till fem diskreta alternativ så är det diskreta utfallet typiskt sett ett avrundat utfall, med en 

godtycklig avrundning. Om till exempel svarandes upplevelse ligger mellan håller helt med 

och håller i stort sett med föreligger ett visst godtycke i hur svaret faller i det diskreta utfallet. 

Den här typen av variationer påverkar sedan korrelationsfaktorerna. För att kvantitativt 

studera hur sådana avrundningsvariationer påverkar de bestämda korrelationskoefficienterna 

så lät vi svarsalternativen stokastiskt variera mellan de omkringliggande möjliga 

svarsalternativen, och effekten på korrelationskoefficienten bestämdes. Självkorrelationen 

sjunker i genomsnitt från 1 till 0,7 ± 0,1 för samtliga frågor och från 1 till 0,7 ± 0,05 för 

sammanställningsfrågorna (Figur 1).  

 

Vidare ger de diskreta utfallen en ren trivial effekt på korrelationskoefficienten eftersom små 

avvikelser i svarsavsikt ger stora effekter i det diskreta utfallsrummet. Det låga antalet 
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diskreta utfall ger således en generiskt instabil korrelationskoefficient vilket ska tas in i 

analysen av de korrelationer som upptäckts i den här studien.  

 

 

Figur S1. Exempel på hur autokorrelationskoefficienten ändras för stokastiskt varierande svar mellan 

närliggande svarsalternativ. I panel A visas fördelningen av korrelationskoefficienter för den 

sammanvägda variabeln social gemenskap när de svarsalternativen tillåts variera slumpmässigt mellan 

de närliggande svarsalternativen, simulerande avrundningsvariationer. Autokorrelationen (alltså 

korrelationen med sig själv) sjunker från 1 till 0.51 ± 0.02. I panel B visas motsvarande fördelning för 

sammanläggningsvariabeln utbrändhet. I det här fallet sjunker autokorrelationen från 1 till 0.77 ± 0.01. 

Detta visar systemets relativa instabilitet och inneboende känslighet för avrundningsstörningar.  

 

 

 

Bilaga 4 Information om medarbetarundersökning som ingår i 

forskningsprojekt 

Idag genomförs många arbetsplatsundersökningar som syftar till att utveckla verksamheten. 

Detta ställer ökande krav på att de frågor som används i enkäterna är baserade på forskning 

och ger god kunskap om hur arbetsmiljön är och hur den påverkar personalen. COPSOQ är ett 

instrument som är lämpat för att ringa in specifika arbetsmiljöproblem, är etablerat 

internationellt, samt bygger på publicerad forskning.  Med detta projekt önskar vi sprida 

kännedom om och underlätta användningen av en svensk version av COPSOQ i praktiskt 



 54 

arbetsmiljöarbete. Syftet med projektet är att bygga upp en anonym databank med 

referensvärden och samlad kunskap för att hjälpa arbetsplatser, företagshälsovård och andra i 

deras praktiska arbete med att förbättra arbetsmiljön.    

Förfrågan om deltagande och beskrivning av studien Du tillfrågas att delta i denna studie i 

samband med att din arbetsplats utför en medarbetarundersökning som ingår i ett större 

projekt.  Enkäten syftar till att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats. 

Data samlas in anonymt genom en webbaserad enkät, som tar ca 15 minuter att genomföra. 

Om du önskar se enkäten innan du beslutar dig avseende deltagande, se 

www.copsoq.se/enkäten. Efter avslutad medarbetarundersökning får din arbetsplats en rapport 

med en sammanställning av resultat från kartläggningen av den lokala arbetsmiljön, 

redovisningen sker på ett sådant sätt att ingen enskild medarbetares svar kan urskiljas, ej 

heller vilka som har svarat på enkäten.  Svar från din arbetsplats ingår tillsammans med svar 

från andra arbetsplatser i en anonym databank.    

Risker Risken för att någon kan utröna vem som har svarat vad undviks genom att enkäten 

besvaras anonymt och att resultat enbart redovisas för minimum 10 deltagare. 

Undersökningens resultat kommer tillsammans med resultat från andra arbetsplatser 

offentliggöras i statistisk form utan att resultaten kan hänföras till enskilda personer eller 

arbetsplatser.   

Information  om  medarbetarundersökning  som  ingår  i  forskningsprojekt   

Ifall man upplever oro inför deltagande eller diskriminering med bakgrund i projektet kan 

man ta kontakt med projektledaren för rådgivning om hur detta kan hanteras.    

Nytta Projektet kan leda till direkt nytta på din arbetsplats genom att identifiera möjligheter 

till att förbättra arbetsmiljön. Dessutom bidrar projektet till samlad kunskap om den 

psykosociala miljön på svenska arbetsplatser.   

Sekretess Projektet är godkänt av forskningsetisk nämnd. All hantering av personuppgifter 

faller under personuppgiftslagen (1998:204) och de kommer att behandlas konfidentiellt och 

förvaras enligt gällande föreskrifter.    

Information om studiens resultat Din arbetsplats får en rapport med en sammanställning av 

resultat från kartläggningen av den lokala arbetsmiljön. Vetenskaplig rapportering kommer att 

ske avseende sammanslagen data. Referenser till vetenskaplig rapportering kommer att 

publiceras på hemsidan, www.copsoq.se, och kan också erhållas från forskningsansvarig. 
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Frivillighet Det är helt frivilligt att delta i projektet. Du kan utan särskild förklaring avstå från 

att delta. Om du påbörjat att fylla i medarbetarenkäten kan du när som helst avbryta ditt 

deltagande genom att avstå från att skicka in dina svar. Om du väljer att avstå från att delta, 

eller att avbryta ditt deltagande, kommer detta inte att få några negativa konsekvenser för dig.    

 


