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Sammanfattning 
 
En av fyra socialsekreterare lider av psykisk ohälsa, vilket gör att många blir utbrända och 
sjukskrivna under en längre period. Det finns olika faktorer som orsakar ohälsan, men en av 
dem kan vara det som är relaterat till deras arbetsuppgifter.  
Denna studie syftar till att undersöka socialsekreterares psykiska mående, i relation till deras 
arbetsuppgifter. Insamling av material har gjorts genom enkäter som skickats ut till totalt 183 
socialsekreterare som är yrkesverksamma inom Umeå, Norsjö, Malå, Åsele, Dorotea, Sorsele 
och Bjurholms kommun. Studien visar att det inte går att se någon större skillnad mellan 
socialsekreterarnas psykiska mående oavsett om de bor i Umeå kommun eller i någon av de 
små kommunerna som undersöktes. Varken inflytande över utvecklingen på arbetsplatsen 
eller fördelning av arbetsuppgifter hade någon påverkan på det psykiska måendet hos 
socialsekreterarna. Majoriteten av respondenterna ansåg att de i låg utsträckning utförde ett 
klientnära arbete, utifrån deras utbildning och professionella roll. En fjärdedel av 
socialsekreterarna upplevde att de i låg utsträckning hann med sina arbetsuppgifter. Resultatet 
i denna studie visar på områden som är i behov av åtgärder, och som socialtjänsten kan ta del 
av i sitt arbete mot en förbättrad arbetsmiljö.  
 
 
Nyckelord: socialsekreterare, psykiskt mående, psykisk ohälsa, arbetsbelastning, arbetsmiljö, 
inflytande, klientnära arbete.  
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1. Inledning 
Att arbeta inom socialt arbete kan vara givande såväl som krävande. Ett yrke som 
socialsekreterare i dagens Sverige sammankopplas ofta till stress och hög arbetsbelastning, 
vilket i sin tur kan leda till utbrändhet. Att socialsekreterare inom socialtjänsten lider av 
psykisk ohälsa är ett faktum. Enligt Arbetsmiljöverkets rapport från 2016 lider en av fyra 
socialsekreterare av psykiska påfrestningar, såsom sömnbesvär (18 %) samt oro och ångest 
(14 %) (Arbetsmiljöverket, 2016).  

 
En tanke som väcktes under arbetets gång var socionomers benägenhet att upptäcka psykisk 
ohälsa hos människor i sin närvaro. Socionomer jobbar dagligen med personer som lider av 
psykisk ohälsa och på grund av det borde kunskapen på området vara hög. De borde också 
vara duktiga på att känna igen tecken på psykisk ohälsa och hjälpa kollegor alternativt påkalla 
stöd. Trots det är psykisk ohälsa högre bland socionomer än i andra yrkesgrupper 
(Arbetsmiljöverket, 2016).  
 
Arbetsmiljöverket (2016) har undersökt psykisk ohälsa bland den arbetsföra befolkningen. I 
kvinnodominerade yrken såsom socialsekreterare, psykologer, sjuksköterskor och 
förskollärare är det högre andel som är sjukskrivna på grund av stress och psykiska 
påfrestningar än i traditionellt manliga yrken (Arbetsmiljöverket, 2016). Bland dem med 
eftergymnasial utbildning anger 13,7 % att de haft besvär till följd av stress eller andra 
psykiska påfrestningar (Arbetsmiljöverket, 2016). Detta ska jämföras med yrkesgruppen 
socialsekreterare, psykologer m.fl. där 26,4 % av kvinnorna och ingen uppgift bland männen, 
uppger att de haft psykiska besvär som följd av psykisk belastning i arbetet det senaste 12 
månaderna (Arbetsmiljöverket, 2016). Närmare 30 % av dem som hade uppgett att de haft 
psykiska besvär under det senaste året hade någon gång också varit sjukfrånvarande från 
arbetet under den perioden (Arbetsmiljöverket, 2016). 
 
Enligt Arbetskraftsbarometern, en publikation från SCB, råder det ökad brist på socionomer 
och det blir allt svårare för arbetsgivare att rekrytera socialarbetare. Sju av tio arbetsgivare 
upplever brist på nyutexaminerade medan nio av tio rapporterar brist på yrkeserfarna 
socionomer (SCB, 2016). Slutsatsen av detta är att det finns ett stort behov av socionomer, 
där socialsekreterare ingår.  
 
Enligt Folkhälsomyndighetens rapport Folkhälsan i Sverige visar statistiken på att andelen 
kvinnor med eftergymnasial utbildning i högre grad lider av psykisk ohälsa, än män i samma 
kategori (Folkhälsomyndigheten, 2016). Eftersom majoriteten (85 %) av alla socionomer i 
Sverige är kvinnor, skapas en dubbelrisk för psykisk ohälsa. Delvis för att de tillhör gruppen 
kvinnor med eftergymnasial utbildning, men framförallt för att de utgör majoriteten bland de 
yrkesverksamma socionomerna i Sverige. Studier visar också att även om män och kvinnor 
arbetar på samma ställe så utför de olika arbetsuppgifter, vilket också kan vara en del av 
förklaringen till den större ohälsan bland kvinnorna (Arbetsmiljöverket, 2017).  
 
En annan tanke som väcktes var kring den psykiska ohälsan inom socialtjänsten. Om ohälsan 
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är ett faktum kan det ifrågasättas hur attraktivt socionomyrket blir på grund av dess status. 
Där gäller det för socialtjänsten att arbeta för att få sina medarbetare att behålla både hälsan 
och sin anställning i behåll. Om det inte sker någon förändring, befaras yrkets status att 
sjunka. De nyutexaminerade socionomerna kommer inte i första hand att välja ett 
socialsekreterarjobb, eftersom risken att bli överbelastad och “gå in i väggen” är för hög. 
Detta stärks genom resultatet i en undersökning från Akademikerförbundet SSR (2015), där 
72 % av deltagarna, socialsekreterare över hela landet, uppger att de under de senaste två åren 
övervägt att söka ett annat jobb utanför socialtjänsten.  
 
Psykisk ohälsa är en del av arbetsmiljön. Men tanken på begreppet arbetsmiljö, förknippas 
ofta främst med de fysiska aspekterna, såsom ergonomi, buller, vibrationer och belysning. 
Även om dessa har betydelse, spelar de psykiska aspekterna ändå en stor roll. I enlighet med 
2 kap 1 §, Arbetsmiljölag (1977:1160), ska “... arbetsförhållandena anpassas till människors 
olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende”. Arbetsmiljön i det psykiska avseendet 
är det som valts att fokusera på i den här studien. Att arbeta under höga krav i kombination 
med att inte ha möjlighet att kontrollera sin arbetssituation, ökar riskerna för psykisk ohälsa 
och leder indirekt till långtidssjukskrivningar (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Lägg då till att 
en tjänsteman verkar i en juridisk och etiskt svår situation där denne har stora krav på att 
hjälpa klienterna men samtidigt lyda lagar och förordningar. Dessutom ska också 
tjänstemannen vara lojal mot kollegor och överordnade (Bengtsson & Melke, 2014). Detta 
kan leda till svåra situationer där det krävs att tjänstemannen känner sig trygg i sig själv och 
sin yrkesroll. 
 

1.1 Begreppsförklaring 

Nedan följer en redogörelse av centrala begrepp som är återkommande i uppsatsen.  
 

  
Socialsekreterare 
  

  
En socialarbetare som jobbar klientnära. 
  

 
Socialarbetare 
 

 
En person som jobbar med socialt arbete. 
Det kan vara en socionom, socialpedagog, 
socialchef, kurator, socialsekreterare, 
behandlingspedagog, omsorgschef, 
familjerådgivare, socialkonsulent och 
inspektör. 
 

 
Liten kommun 

 
De små kommunerna, i denna studie som 
har mindre än 2500 invånare i tätorten, 
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nämligen Norsjö, Malå, Åsele, Dorotea, 
Sorsele och Bjurholms kommun.  

 
Stor kommun 

 
Umeå kommun, med drygt 122 892 
invånare årsskiftet 2016/2017*. 
 
*Umeå kommun, 2017.  

 
Deltagare 

 
Omnämns i uppsatsen även som 
respondent, socialsekreterare eller person.  
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2. Syfte 
Till en början var tanken att undersöka acceptansen kring psykisk ohälsa i jämförelse med 
fysisk hälsa och sjukdomar. Efter att ha bearbetat, diskuterat och återigen utformat en 
problemformulering, bestämdes det att syftet skulle avgränsa, detta för att smalna av och 
konkretisera ämnet. Att undersöka psykisk ohälsa kändes alldeles för omfattande. Psykisk 
ohälsa är ett vitt begrepp som innefattar allt från psykisk sjukdom, psykisk störning samt 
upplevda besvär som stör det psykiska välbefinnandet och som påverkar en persons dagliga 
liv (Suntarbetsliv, 2016). Därför hamnade fokus istället på deras psykiska hälsa, i relation till 
deras arbetsuppgifter. Därmed blev det nya syftet att undersöka socialsekreterares 
självupplevda psykiska hälsa i relation till deras arbetsuppgifter. Under begreppet 
arbetsuppgifter innefattas socialsekreterarnas inflytande, känslan av ett meningsfullt arbete i 
relation till utbildning, beslutstagande, handlingsfrihet samt att hinna med sina 
arbetsuppgifter, att räcka till.  
 
Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares självupplevda psykiska hälsa i relation 
till deras arbetsuppgifter. Dessutom kommer en jämförelse att göras, detta mellan en stor 
kommun (Umeå) och flera små (Norsjö, Malå, Åsele, Dorotea, Sorsele och Bjurholm), för att 
se om det finns några likheter och skillnader. Då en av fyra socialsekreterare lider av psykisk 
ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2016) blir det intressant att se hur resultatet för denna studie 
kommer att visa sig.  
 

2.1 Frågeställningar 

1. Påverkar känslan av inflytande socialsekreterarens mående? 
2. Finns det något samband mellan överbelastning och psykisk ohälsa? 
3. Finns det någon skillnad mellan det psykiska måendet beroende på vilken kommun 

socialsekreterarna jobbar i? 
4. Finns det någon skillnad mellan det psykiska måendet beroende på vilket kön 

socialsekreteraren har? 
  

2.2 Hypotes 

Utifrån våra frågeställningar har vi kommit fram till två hypoteser vi vill pröva. 
 

1. Det finns ett samband mellan kvantitativ överbelastning av arbetsuppgifter och 
psykisk ohälsa bland socialsekreterare.  

2. Ett lågt inflytande samt bristande förmåga att ta självständiga beslut, det vill säga 
bristande egenkontroll över arbetsuppgifterna, har negativ betydelse för den psykiska 
hälsan.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  
Men psykisk ohälsa kan också kopplas till utbrändhet. Det är ett begrepp som vanligtvis 
associeras med socialsekreterare. Enligt Christina Maslach har begreppet utbrändhet tre 
huvuddrag. Emotionell utmattning, empatibortfall gentemot klienter samt subjektiv 
försämring av arbetsprestation. Under intervjuer med en stor grupp socialarbetare 1976, 
noterade hon “liknande tillstånd hos personal som har gått över gränsen i sitt engagemang för 
klienterna” (Theorell, 2012). Sedan dess har hennes definition utgjort kärnan för begreppet, 
som också var tänkt som en psykologisk definition. Men 1989 kom ytterligare en 
begreppsförklaring. Det var Shirom och Melamed, två israeliska forskare, som definierade 
utbrändhet som “kronisk uttömning av energi”, vilket blev en biologisk definition. 
Utbrändhet blev enligt denna definition “ett tillstånd där organismen inte längre förmår att 
återställa balansen”. Synonymer på detta är uttryck som “stresskollaps”, att “gå in i väggen” 
eller “gå i taket”. (Theorell, 2012).  
 
I enlighet med ICD-10 (International Classification of Diseases) finns det flera diagnoser som 
kan användas vid stressrelaterade utmattningstillstånd. Med koppling till DSM (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders) finns det en diagnos i relation till arbetet (Z56.7), 
men som inte fyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Dessutom finns diagnoserna 
utbrändhet (Z73.0) och stress (Z73.3) (Socialstyrelsen, 2003).  
 
Med psykisk ohälsa menas psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra 
dagliga liv. I begreppet ingår ängslan, oro, ångest och sömnbesvär (Suntarbetsliv, 2016). 
Motsatsen, psykisk hälsa, handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som 
meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att 
de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar (Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), 2017).  
 

3.1 Krav-kontroll- och stödmodellen 

En modell som har dominerat området stress kopplat till arbetsmiljö de senaste 30 åren är 
krav-kontroll- och socialt stöd modellen (Sanne, Torp, Mykletun, & Dahl, 2005). Sanne, 
Torp, Mykletun, & Dahl (2005) är norska forskare som har översatt en svensk kortare och 
modifierad version av Karasek och Theorells ursprungliga frågeformulär. Frågeformuläret 
består av 16 frågor, fem frågor om krav, fem frågor om kontroll och sex frågor om socialt 
stöd där respondenten skattar sig själv utifrån frågorna med hjälp av en 4-gradig skala, där 1 
är håller inte med och 4 är håller helt med (Sanne, Torp, Mykletun, & Dahl, 2005). 
Frågeformuläret som Sanne, Torp, Mykletun, & Dahl (2005) använde i sin studie användes 
inte i denna studie, men vissa frågor såsom “Har du tillräckligt med tid för alla dina 
arbetsuppgifter” och “Hur och vad kan du påverka på ditt arbete” är snarlika frågor som 
återfinns i det frågeformuläret som användes i denna studie. Dessa två frågor återfinns under 
kategorin “krav” och kategorin “kontroll”. I kategorin “socialt stöd” så finns det inga 
liknande frågor med det frågeformulär som används i denna studie. 
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Karaseks och Theorells (1990) krav-kontroll- och stödmodell beskriver de yttre kraven som 
finns, i förhållande till den kontroll över situationen en person upplever samt det stöd denne 
kan få. Modellen är uppdelad i tre delar; krav, kontroll och socialt stöd (Karasek & Theorell, 
1990).  
 
Krav 
Karasek och Theorell (1990) menar att kraven som ställs inom arbetslivet påverkar hur 
mycket energi en person behöver lägga ner på arbetet. Enligt teorin finns det kvantitativa, 
kvalitativa, kognitiva eller emotionella krav som avgör hur mycket energi som går åt till att 
utföra en arbetsuppgift.  
 
Kontroll 
Kontroll syftar till vilket handlingsutrymme som finns. Detta utrymme handlar om vilken 
kompetens som finns i arbetet men även om hur stort inflytande en medarbetare har på sin 
arbetsplats. När kontroll saknas, är bristande eller håller på att förloras, skapas eller ökar den 
stress som redan är befintlig (Karasek & Theorell, 1990).   
 
Socialt stöd 
Det sociala stödet i arbetet, såsom vägledning, feedback och återkoppling, är viktigt. Finns 
inte detta blir det ytterligare en faktor som ökar stressnivån. Forskning visar att medarbetare 
som känner ett socialt stöd från chefer och andra kollegor, utvecklar mindre stressymptom än 
de som inte har det (Karasek & Theorell, 1990).   
 
Sammanfattningsvis påverkas kraven av vilken kontroll och socialt stöd en medarbetare har. 
Om kontrollen och stödet finns går kraven att hantera och tvärtom. Saknas kontroll och stöd 
kan, vad som anses som ett litet krav, kännas för stort och övermäktigt. Blir kraven dessutom 
för höga resulterar det i att personen kan bli aggressiv och socialt isolerad (Karasek & 
Theorell, 1990). 
 
I relationen mellan krav och kontroll brukar modellen måla upp fyra extrema situationer 
(Theorell, 2012). Den första situationen, den “avspända”, innebär att kraven inte är allt för 
höga och att handlingsutrymmet är högt. I denna situation är tempot på arbetet rimligt och 
som medarbetare finns möjligheten att lägga upp sitt arbete själv. I den andra situationen, den 
“passiva”, handlar det om att kraven är låga men så även handlingsutrymmet. Den tredje 
situationen, den “spända”, består av höga krav och litet handlingsutrymme och den fjärde och 
sista situationen, den “aktiva”, av höga krav och högt handlingsutrymme. Forskning visar på 
att medarbetare som befinner sig i den “spända” situationen har störst risk för att drabbas av 
sjukdom (Theorell, 2012).  
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Figur 1.1 Krav- kontroll- och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990). 
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4. Tidigare forskning 
Folkhälsomyndigheten (2016) har undersökt psykisk ohälsa bland den vuxna befolkningen 
genom att fråga om personerna har upplevt lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller 
ångest. Andelen kvinnor som upplevt besvär var 37 % respektive 24 % för män. Ålder tycks 
ha betydelse då den yngre delen av respondenterna i högre utsträckning än den äldre, 
rapporterade att de upplevt lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest 
(Folkhälsomyndigheten, 2016).   
 
Forskning pekar alltså mot att socialarbetare mår mindre dåligt än övriga befolkningen men 
trots det finns psykisk ohälsa inom yrkeskåren, vilket leder till problem. Evans, Huxley, 
Gately, Webber, Mears, Pajak och Katona (2006) har undersökt socialarbetare i Wales och 
Englands psykiska ohälsa. Studien visade att en stor del av socialsekreterarna kände sig 
överstressade, psykiskt utmattade och hade en känsla av att de var undervärderade. Detta 
menar Evans et al. (2006) leder till svårigheter med att rekrytera nya socialarbetare och att 
problemen som socialarbetare upplever bibehålls. Socialarbetarnas möjlighet att ta 
självständiga beslut har också betydelse för deras mående och ett utökat handlingsutrymme är 
positivt för yrkeskåren (Theorell, 2012).  
 
Trots att forskning visar att ett mindre deltagande i klienterna leder till att socialsekreterarna 
upplever att de inte räcker till så uppmanar chefer och organisationer socialsekreterarna att 
inte sätta sig in i klienternas livssituation. Detta gör de genom att förvandla individer till 
administrativa “ärenden” och skapar ett klimat där socialsekreterarna agerar som neutrala 
resursfördelare som slussar klienterna till stöd och hjälp utanför socialtjänsten (Larsson & 
Morén, 1988). Larsson och Moréns avhandling är närmare 30 år gammal, men det betyder 
inte att studien ej längre är aktuell. I en ny kartläggning från Akademikerförbundet SSR 
(2015) visar statistiken på att socialsekreterarna (79 %) upplever ett ökat administrativt 
arbete. Den största konsekvensen av detta är, enligt 82 % av de deltagande, ett minskat 
klientnära arbete vilket visar på att det administrativa arbetet har ökat på bekostnad av det 
klientnära arbetet (Akademikerförbundet SSR, 2015).  
 
I Arbetsmiljöverkets (2017) 8:e mars-rapport så är det organisatoriska och sociala faktorer 
som är bakgrunden till de höga sjuktalen inom kvinnodominerade yrken och de menar att 
detta inte går att förändra på individnivå. Arbetsmiljöverket föreslår att det behövs centralt 
stöd till kommuner så att kraven står i proportion till resurserna som de har att förfoga över. 
De menar också att det behövs mer samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare, 
skyddsombud, företagshälsovård och myndigheter kring de här frågorna (Arbetsmiljöverket, 
2017). 
 
Hos medarbetare på jämställda arbetsplatser har det visat sig förekomma en bättre hälsa 
relaterat till arbetet. Forskning visar att en bristande könsintegrering leder till fler konflikter, 
trakasserier och högre personalomsättning. Dessutom har en icke jämställd arbetsplats starka 
kopplingar till sjukfrånvaro, minskad effektivitet och konflikter mellan personal och ledning 
(Arbetsmiljöverket, 2013).  
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Som tidigare nämnts så tycks ålder ha betydelse för hur socialsekreterare trivs och stannar 
kvar på arbetsplatsen. I Travis, Lizano och Mor Baraks (2016) studie har de undersökt 
socialsekreterare i USA som arbetar med barn. Det visade sig att yngre socialsekreterare var 
mer benägna att säga upp sig från arbetet medan de äldre socialsekreterarna klarade sig 
bättre. Detta kan bero på att de har andra förväntningar och uppfattningar på arbetet än dem 
yngre. Enligt Travis, Lizano och Mor Barak (2016) så har de äldre större möjlighet att 
påverka sin situation på arbetet samt känner sig mer delaktiga i att lösa eventuella problem 
som uppstår på arbetsplatsen. 
 
Socialsekreterare är ett utsatt yrke där 71 % uppger att tar med sig jobbet hem och upplever 
negativa effekter av det (Arbetsmiljöverket, 2016). Trots att det är många av socialsekreterare 
som uppger att de varit hemma på grund av psykisk ohälsa så är det 56 % som ändå har gått 
till jobbet en eller fler gånger trots att de inte borde ha gjort det, med hänsyn till deras 
hälsotillstånd (Arbetsmiljöverket, 2016). Cirka 60 % av socialsekreterarna har någon gång 
upplevt våld eller hot om våld i arbetet men det händer även på fritiden. Arbetsmiljöverket 
(2016) skriver att exempel på anmälningar kan vara att klienter ringt till socialsekreterarnas 
privata telefoner, vilket har orsakat obehag och störningar. 
 
Studier, som gjorts på uppdrag av Akademikerförbundet SSR, har undersökt socialsekreterare 
i Västerbottens läns arbetssituation. Sammanlagt deltog 112 socialsekreterare i intervjuerna 
som gjordes. Denna studie visar att endast 11 % tycker att de har en lagom arbetsbelastning 
samtidigt som 88 % tycker att de knappt hinner med eller inte hinner med sina 
arbetsuppgifter. Den resterande 1 % tycker att arbetsbelastningen skulle kunna ökas 
(Akademikerförbundet SSR, 2015). Det som socialsekreterare är mest missnöjda med är 
också arbetsbelastningen (44 %) men även bristande organisation (29 %) och bristande 
resurser (12 %), som i sig är bidragande faktorer till att socialsekreterarna i Västerbotten är 
missnöjda med sin arbetssituation (Akademikerförbundet SSR, 2015). Socialsekreterarna tror 
att den höga arbetsbelastningen leder till negativa konsekvenser som ökad stress, svårigheter 
att göra ett bra jobb, svårt att få erfaren personal, fler som slutar, svårt att tillsätta tjänster, 
ökade sjukskrivningar samt en ökning av hot och våld (Akademikerförbundet SSR, 2015). 
Vidare visar studien att 79 % av socialsekreterarna upplever att de administrativa kraven i 
jobbet har ökat samtidigt som 94 % av dessa upplever att de inte fått något förstärkt stöd i 
samband med denna ökning. 82 % av socialsekreterarna upplever att de administrativa kraven 
medför minskad tid för direkt klientarbete. Dessutom har 71 %, under de senaste två åren, 
övervägt att söka ett annat jobb utanför socialtjänsten (Akademikerförbundet SSR, 2015). 
Mer än hälften, 66 %, av de tillfrågade socialsekreterarna trodde att högre lön skulle leda till 
att fler skulle stanna kvar inom socialtjänsten (Akademikerförbundet SSR, 2015). 
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5. Metod 

5.1 Val av forskningsdesign    

5.1.1 Enkätundersökning  
Undersökningen i denna studie bygger på en enkät som administreras via webben (Lantz, 
2011). En enkät omfattar fler än ett fall och görs vid en viss tidpunkt för att samla in 
kvantitativ eller kvantifierbar data. Datamaterialet ska beröra två eller fler variabler som 
sedan kan analyseras för att hitta olika samband (Bryman, 2008).  
 
En webbenkät innebär att respondenterna besöker en webbsajt för att fylla i den enkät som 
finns där (Bryman, 2008). Frågeformuläret gjordes via Google formulär, en tjänst från 
Google där en webbaserad enkät kan skapas och som sedan enkelt skickas ut via en länk till 
deltagarna.  
 

5.2 Litteraturanskaffning 

För att fördjupa oss på ämnet så användes en rad olika tillvägagångssätt för att skaffa 
litteratur och kunskap på området. Samtal under handledning och tips på litteratur från 
samma källa gav ett brett utbud av idéer och förslag på olika ingångar och forskningsfrågor 
på ämnet. Läsning av böcker gav ett allmänt och grundläggande perspektiv på området. Den 
mer kvantitativa faktabaserade forskningsbakgrunden till området har hittats via 
vetenskapliga artiklar på databasen SocINDEX genom Umeå universitetsbibliotekets 
hemsida. Sökord som användes var social work, mental health och job satisfaction. Statistiska 
underlag har hämtats från Arbetsmiljöverket, Statistiska centralbyrån, Statens 
folkhälsoinstitut, Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting där samtliga 
är erkända aktörer som regelbundet samlar in information om befolkningens psykiska 
mående.  
 

5.3 Etiska överväganden   

Gällande de forskningsetiska principerna har dessa tagits i beaktning under uppsatsens gång. 
Det grundläggande individskyddskravet finns konkretiserade i fyra allmänna krav när det 
gäller forskning som avser människor. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera dem som forskningen berör kring 
studiens syfte samt kring vilka villkor som gäller för deras medverkan (Vetenskapsrådet, 
2002). I enkätens följebrev informerades socialsekreterarna kring studiens syfte, men 
eftersom enkäten skickades ut via mail, fick de avgöra själva om de ville delta, inte delta eller 
avbryta efter att ha börjat svara på enkäten. Frivilligheten nämns därför inte, på grund av 
uppfattningen att det var underförstått från deltagarnas sida. Därmed ska även tilläggas att 
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enkäterna i första hand skickades ut till enhetscheferna, som socialsekreterarnas närmsta chef, 
för att de i sin tur skulle skicka den till sina medarbetare. Där kan maktaspekten diskuteras, 
eftersom enkäten inte skickades direkt till deltagarna själva. En slutsats av detta kan vara att 
deltagarna upplevt ett indirekt tvång av att delta i enkäten, på uppmaning av deras chef.  
 
Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i enkäten själva har rätten att bestämma över sin 
medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Till en början medgavs inte ett samtycke från 
verksamhetschefen, men på en lägre nivå godkände enhetschefen sina medarbetares 
medverkan. Trots att socialsekreterarna blivit uppmanade att svara på enkäten från sina 
chefer, togs ändå det avgörande beslutet för socialsekreterarna att delta av dem själva.  
 
Gällande konfidentialitetskravet innebär det att deltagarnas uppgifter ska förvaras så att ingen 
obehörig kan ta del av dessa (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom socialsekreterarna är 
anonyma i sina enkätsvar, har detta krav inte varit svårt att förhålla sig till. Det som kan 
påpekas är deltagaren från en av de undersökta kommunerna, som i enkätsvaren kunde 
identifieras. För att inte bryta mot konfidentialitetskravet gjordes en sammansättning av de 
“små” kommunerna.  
 
Till sist handlar nyttjandekravet om att deltagarnas uppgifter endast får användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifterna kring socialsekreterarna i denna 
studie kommer enbart att användas för studiens ändamål. När uppsatsen är klar kommer de 
deltagande att bli tillfrågade om de vill ta del av resultaten och även vart uppsatsen kommer 
att publiceras.  
 

5.4 Enkätens utformning och genomförande  

Valet av begreppen psykiskt mående respektive psykisk ohälsa var inte givna. Innan enkäten 
färdigställdes samt skickades ut gick diskussionen kring hur deltagarna i studien skulle tolka 
dessa begrepp. Trots att en femtedel och upp till 40 % av den vuxna svenska befolkningen 
uppger sig lida av psykisk ohälsa betyder inte det att alla har kunskap om vad psykisk ohälsa 
faktiskt innebär (Theorell, 2012). För att göra det enkelt för deltagarna valdes därför 
begreppet “psykiskt mående” på frågorna gällande deras självupplevda psykiska hälsa. Att 
fråga kring deltagarnas mående kan upplevas som lite mer “vardagligt”, och är på så sätt 
enklare att både fråga kring och att svara på. Begreppet psykisk ohälsa används endast i en 
fråga, där acceptansen kring psykisk ohälsa som en anledning till frånvaro på deras 
arbetsplats ifrågasattes.  
 
För att mäta socialsekreterares psykiska hälsa i relation till deras arbetsuppgifter så 
utformades en enkät på 15 frågor som skickades ut via mail. Materialinsamling i form av 
enkät valdes för att det passade syftet men också för att det är en metod som är lätt att 
administrera då det inte medför någon intervjuareffekt samt att respondenterna kan besvara 
enkäterna när de har tid och möjlighet (Bryman, 2008). Fördelen med den valda metoden 
enkät är effektivitet och fler respondenter. Nackdelen är att svaren inte blir lika djupgående 
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som i en intervju “face-to-face”. För att öka svarsfrekvensen så föranleddes mailen av 
telefonsamtal till omsorgschef, IFO-chef och/eller 1:e socialsekreterare på respektive 
kommun. Detta gjordes för att förklara syftet med studien men också för att cheferna skulle 
uppmana sina medarbetare att svara på enkäten. Svarstiden var först satt på 5 arbetsdagar 
men förlängdes sedan till 8 arbetsdagar i kombination med ett påminnelsemail till de 
kommuner som inte hade svarat. Det ökade svarsfrekvensen för en motsvarande relativt liten 
insats (Bryman, 2008). 

5.5 Målpopulation 

Den population som legat till grund för materialinsamlingen är samtliga socialsekreterare 
inom socialtjänsten i Umeå, Norsjö, Malå, Åsele, Dorotea, Sorsele samt Bjurholms kommun. 
Socialsekreterarna, individerna, utgör alltså populationen som intresset var att undersöka 
(Lantz, 2011).  
 
Enkäterna skickades ut till målpopulationen via mail. Antalet enkäter som skickades ut var 
183 stycken, medan respondenterna var 44 stycken. Av dessa 44 deltagare var 10 stycken 
män respektive 34 stycken kvinnor. Det betyder en svarsfrekvens på 24 %, vilket kan tyckas 
lågt. Trots detta gjordes påminnelser för att öka svarsfrekvensen, både via telefon och mail. 
Hade dessa inte gjorts kanske siffran hade landat ännu lägre (Bryman, 2008).  

5.6 Bortfall 

Bortfallet i denna studie landade, till stor del på grund av deltagarna i Umeå kommun, på 76 
% (139 stycken). De olika kommunernas svarsfrekvens redovisas i tabell 1, där antalet 
utskickade enkäter jämförts med hur många svar som kommit in.  
 

Kommun Totalt  Antal svarande 

Umeå 157 25 (16 %) 

Norsjö 8 4  

Malå 5 3  

Åsele 4 4  

Dorotea 1 1 

Sorsele 4 3  

Bjurholm 4 4 

Totalt  183 44 (24 %) 

Tabell 1. Andel svar från deltagarna på enkäten.  
 
Tabell 1 visar på hög svarsfrekvens (50-100 %) från alla kommuner förutom Umeå.  
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I en stor kommun bor det fler invånare, vilket betyder att det råder ett annat tempo. På grund 
av detta kan det hända att invånarna i Umeå kommun är mer stressade än i de övriga 
kommunerna. Dessutom råder det tidsbrist och överbelastning, vilket märktes under 
utlämningen av formuläret, där verksamhetschefen på socialtjänsten tog beslutet att hennes 
socialsekreterare inte hade tid att svara på enkäten, som skulle ha en maximal tidsåtgång på 5 
minuter. Trots att Umeå är de som innehar flest deltagare, är dess svarsfrekvens minst. Det 
stora bortfallet i Umeå kommun kan ha påverkat urvalet eftersom deltagarna där är 
underrepresenterade (Lantz, 2011).  
 
För att minska bortfallet går det att använda sig av olika åtgärder - före, under och efter 
studiens datainsamling. Konkret innebär det att deltagarna måste informeras, att enkäten 
testas i en pilotundersökning samt att deltagarna får påminnelser om att svara på enkäten 
(Lantz, 2011). 
 
24 % svarsfrekvens är ett lågt deltagande (Bryman, 2008). Det kan vara flera faktorer som 
påverkar den låga svarsfrekvensen. Idag stöter människor på enkäter och utvärderingar 
överallt i samhället, i affären, på flygplatsen, hemsidor osv. vilket kan göra att människor är 
less på att fylla i enkäter. Det kan också vara så att socialsekreterarna, i sitt stressiga arbete, 
väljer att prioritera annat som uppfattas som viktigare. Tendensen tyder på att benägenheten 
att svara på enkäter minskar bland befolkningen i stort och det syns även i svarsfrekvensen då 
bara 1 av 4 svarade på enkäten (Bryman, 2008). Det känsliga ämnet kan också ha betydelse 
för bortfallet då vissa personer inte upplever sig anonyma i webbenkäter (Lantz, 2011). Att 
anonymiteten var viktig syns också på fråga 1, som handlar om ålder och där endast 84 % 
(37/44) valde att svara på just den frågan. Bortfallet beror troligtvis på att de inte ville bli 
igenkända. 

5.7 Urval 

I kontakt med chefer inom socialtjänsten under materialinsamlingen skapades insikten kring 
att det skiljer sig organisatoriskt mellan stora och små kommuner. Därmed skapades intresset 
att studera skillnader mellan en större tätort (Umeå) och kommuner som har mindre än 2500 
invånare i sina tätorter. I studien ingår därmed även en jämförelse mellan Umeå kommun och 
Norsjö, Malå, Åsele, Dorotea, Sorsele och Bjurholm kommun. Alla orter belägna i 
Västerbottens län. 
 
Då vi har valt att göra en totalundersökning, där alla individer i populationen undersöks, finns 
det inget urval, och därmed inte någon urvalsram. Den urvalsram som ändå kan nämnas är de 
olika kommunerna som deltagarna ingår i. Rampopulationen är densamma som urvalsramen, 
som om vi hade haft ett urval, hade varit identisk med målpopulationen som beskrivs ovan 
(Lantz, 2011). 
 
De individer som utgör populationen är socialsekreterare, i åldrarna 25-67 år, 
yrkesverksamma inom Umeå, Norsjö, Malå, Åsele, Dorotea, Sorsele samt Bjurholms 
kommun. 
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5.8 Pilotundersökning 

Innan vi skickade ut enkäten till målpopulationen testades den genom en pilotundersökning. 
Detta för att se hur frågorna gick att besvara men även för att kunna förändra samt förbättra. 
När en enkät eller ett frågeformulär genomförs bör detta testas innan det skickas ut på riktigt. 
Genom att göra en pilotundersökning skapas möjligheten att vid behov justera eventuella 
felaktigheter och säkerställa frågorna så att de uppfattas på rätt sätt. Dessutom bör det 
verkligen läggas vikt vid utformningen av det följebrev som tillkommer enkäten, för att 
respondenten ska förstå vikten av hens deltagande (Lantz, 2011). För oss tog det ungefär en 
arbetsvecka innan vi skickade ut studiens enkät. Med andra ord lade vi ner mycket tid och 
eftertanke innan vi skickade ut det slutgiltiga resultatet.  

5.9 Bearbetning och analys 

Enkätsvaren laddades ner från Google formulär och sammanställdes i dataprogrammet Excel. 
I Excel så bearbetades materialet och vissa av deltagarnas svar omformulerades till enhetliga 
svar, detta för att kunna få ut kärnan i det de menade. Vissa svar plockades dessutom bort 
innan materialet sammanställdes, då det var oklart vad respondenten menade. Därefter 
sammanställdes empirin till diagram och tabeller för att göra det lättare att analysera och 
visualisera resultatet. 
 
Då det är för få respondenter för att göra en statistisk tolkning så kommer empirin att ha en 
teoretisk utgångspunkt. Trots att det inte statistiskt sätt går att säkerställa samband, så går det 
utifrån resultatet att utläsa tendenser och jämföra mot tidigare forskning för att göra teoretiska 
tolkningar av materialet. 

5.10 Tillförlitlighet för studien 

För att beskriva hur studien stämmer överens med verkligheten kan begreppen validitet och 
reliabilitet användas som utgångspunkt. Reliabilitet handlar om hur resultatet stämmer 
överens med verkligheten och hur tillförlitlig studien är. Om en studie görs flera gånger ska 
resultatet bli ganska likt för att den ska ha en hög reliabilitet (Lantz, 2011). Det finns tidigare 
forskning på området som inte stämmer överens med studien som har gjorts. Det kan bero på 
den låga svarsfrekvensen vilket betyder att enskilda utstickande individer kan påverka 
resultatet. Det kan också tilläggas att det sätt som den här studien har mätt psykisk ohälsa på, 
inte är exakt samma sätt som andra forskare använt sig av, vilket också kan påverka 
resultatet. För att hålla enkäten så kort som möjligt och för att öka svarsfrekvensen, har 
mående bara mätts med en enkel fråga. Det här sättet att mäta mående har inspirerats från 
Nygren (2012) som gjort på ett liknande sätt. I resterande frågor, som bl.a. rör inflytande och 
klientnära arbete, har inspiration hämtats från Larsson och Moréns (1988) avhandling. 
 
Validiteten avser hur forskarna har lyckats mäta det som avsågs att mäta och kan förhindras 
genom noggrann planering av forskningsprocessen (Lantz, 2011). För att hålla en hög 
validitet har det gjorts en rad åtgärder. Påminnelser skickades ut för att minska bortfallet, 
enkäten bearbetades och testades innan den skickades ut och i några frågor exempelvis ålder 



 18 

och kommun har det valts att mäta mer specifikt än det behövdes för att minimera risken för 
feltolkningar. En annan aspekt att ta hänsyn till är att i studien så har psykisk ohälsa varit 
central och det sättet som enkäterna distribuerats har varit via arbetsmailen vilken kan ha lett 
till att sjukskrivna inte haft möjlighet att delta i studien, men det är samtidigt en grupp som är 
svåra att nå generellt. Den höga arbetsbelastningen bland socialsekreterare och den ökande 
trenden att inte svara på enkäter syns i svarsfrekvensen i denna studie, men det kan antas vara 
liknande förhållanden om studien hade utförts på någon annan kommuns socialtjänst. Skulle 
studien göras om under liknande förutsättningar, i likartade kommuner och med samma 
frågeställningar, så är sannolikheten stor att studien skulle få en likartad tendens. 

5.11 Arbetsfördelning  

Fördelningen av arbetet under uppsatsen har upplevts som jämn. Även om litteratur sökts på 
enskilt håll, har uppsatsen bearbetats tillsammans kontinuerligt. Enkäten utformades 
tillsammans och med stöttning från handledaren, för att sedan skickas ut. Frågorna 
konstruerades med Larsson och Moréns (1988) doktorsavhandling och Nygrens (2012) artikel 
som inspiration, men anpassades för att passa in på den här studiens syfte och 
frågeställningar. Bearbetning och analys av resultatet har delvis skett tillsammans, men även 
delats upp för att skapa effektivitet. Fredrik har haft huvudansvar över bakgrund och 
bearbetning av resultat. Emilia har haft huvudansvar över inledning, begreppsförklaring och 
metod. Gällande diskussion och slutsats har båda författarna haft ansvar över dessa delar.  
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6. Resultat  
Utifrån enkätens frågor redovisas studiens resultat nedan. Första avsnittet (6.1) är uppdelat i 
tre kategorier, där jämförelser mellan kommun, kön och ålder tydliggörs. Övriga avsnitt 
redovisas koncist utifrån de frågor som besvarades i enkäten.  
 
I enkäten som skickades ut till deltagarna ingick totalt 15 frågor. De första fem behandlade 
socialsekreterarnas ålder, kön, högsta avslutade utbildning, vilken kommun de arbetar mot 
samt hur länge de varit anställda vid sina arbetsplatser.  
 
Socialsekreterarna i denna studie var mellan 25-67 år gamla, 10 stycken män respektive 34 
stycken kvinnor. Alla deltagare hade gått en universitetsutbildning på tre år eller mer. 25 
stycken arbetade mot Umeå kommun, fyra stycken mot Norsjö, tre mot Malå, fyra mot Åsele, 
en mot Dorotea, tre mot Sorsele och fyra stycken mot Bjurholms kommun. Den som hade 
varit anställd längst var en medarbetare som arbetat 27 år på sin arbetsplats, medan den som 
varit anställd kortast tid, hade varit anställd i två månader.  
 

6.1 Självskattat psykisk mående 

6.1.1 Kommun 

 

Kommun Antal Värde Medelvärde 

Liten kommun 19 66 3,47 

Umeå kommun 25 93 3,72 

Totalt 44 159 3,61 

Tabell 2. Hur upplever du att ditt psykiska mående har varit den senaste månaden? 
 
I jämförelsen mellan Umeå kommun, de små kommunerna och deras självupplevda psykiska 
mående, fick Umeå kommun medelvärdet 3,72, medan de övriga kommunerna tillsammans 
fick 3,47. I studiens enkät ställdes frågan på följande sätt: “Hur upplever du att ditt psykiska 
mående har varit den senaste månaden?”, där 1 var “Dåligt”, 2 “Ganska dåligt”, 3 “Varken 
eller”, 4 “Ganska bra” och 5 “Bra”. Enligt medelvärdet mår socialsekreterarna i Umeå 
kommun “bättre” än medarbetarna i de små kommunerna, även om det endast skiljer 0,25 
mellan kommunerna. Det normerade medelvärdet för samtliga socialsekreterare landade på 
3,61, vilket varken var bra eller dåligt, till ganska bra. Medianen för både Umeå kommun och 
de små kommunerna var 4. 
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Diagram 1. Hur 
upplever du att ditt 
psykiska mående 
har varit den 
senaste månaden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I diagram 1 redovisas respondenternas självupplevda psykiska mående den senaste månaden, 
där de fick svara på en skala mellan 1 och 5. Om staplarna jämförs visar det på att Umeå 
kommun har en större andel som mår “Bra”, till skillnad från de små kommunerna. Alla 
respondenter svarade mellan “Ganska dåligt” (2) till “Bra” (5), medan ingen svarade att de 
hade upplevt den senaste månadens psykiska mående som “Dåligt” (1). I diagrammet så går 
det endast att se en marginell skillnad i självskattat psykisk mående mellan kommunerna. 
 

6.1.2 Kön 
 

Kön Antal Värde Medelvärde 

Män 10 32 3,20 

Kvinnor 34 127 3,74 

Totalt 44 159 3,61 

Tabell 3. Hur upplever du att ditt psykiska mående har varit den senaste månaden? 
 
Om det självupplevda psykiska måendet jämförs mellan män och kvinnor landar medelvärdet 
för männen på 3,20 respektive 3,74 för kvinnor. Det betyder att männen i denna studie, 
upplever sitt psykiska mående som lägre, “mår” sämre, än kvinnorna. Medianen för 
kvinnorna landade på 4, medan den för männen i studien landade på 3,5. Även här finns en 
skillnad. 
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Diagram 2. Hur 
upplever du att ditt 
psykiska mående 
har varit den 
senaste månaden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I diagram 2 jämförs variablerna “Det psykiska måendet den senaste månaden” mellan de 
olika könen, män och kvinnor. Enligt medelvärdet upplevde männen ett sämre psykiskt 
mående, och detta stärks genom staplarna i diagrammet. Detta visar att 30 % (3/10) av de 
deltagande männen i studien upplevde sitt mående som “Ganska dåligt” (2), i jämförelse med 
motsvarande 8,82 % (3/34), hos kvinnorna. Något som också kan analyseras är bortfallet från 
männens sida gällande kategorin “Bra” (5) på skalan. Medan 20,59 % (7/34), av kvinnorna 
upplevde sitt psykiska mående som “Bra” (5), var det ingen av männen som hade skattat en 
femma.  

6.1.3 Ålder 
 
I den sista jämförelsen under fråga 6 mäts “Det självupplevda psykiska måendet den senaste 
månaden” i relation till deltagarnas ålder. Då den totala populationen bestod av 44 
respondenter, varav ett bortfall på 7 personer gällande ålder, ingår därmed 37 stycken 
deltagare i jämförelsen.  
 
Den yngsta deltagaren i denna studie är 25 år, medan den äldsta 67 år gammal. Medelåldern 
på alla deltagarna landar därmed på 44,6, avrundat till 45 år. I tabell 4 jämförs de “yngre” och 
de “äldre” i, alltså yngre och äldre än 45 år, i relation till deras självupplevda psykiska 
mående.  
 
Slutsatsen är att de yngre mår “bättre”, det vill säga de skattar sitt självupplevda psykiska 
mående högre, än de äldre i denna studie. 
Medianen för både de yngre och äldre låg på 4.  
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Ålder Antal Värde Medelvärde Median 

Yngre (<45) 17 60 4,16 4 

Äldre (45>) 20 81 4,05 4 

Totalt 37 141 4,10 4 

Tabell 4. Hur upplever du att ditt psykiska mående har varit den senaste månaden? 
 
I tabell 5 redovisas deltagarnas upplevda psykiska mående utifrån åldrarna 20-29, 30-39, 40-
49, 50-59, 60-69 år. Denna analys gjordes för att se inom vilka åldersspann som 
socialsekreterarna skattade lägre respektive högre, gällande sitt psykiska mående. Slutsatsen 
av detta är att de mellan 30-39 år skattar sitt mående lägst. Detta kan ses i relation till de 
övriga åldersspannen (20-29 respektive 40-69 år), där medianen på det skattade värdet är en 
4:a på samtliga deltagare inom dessa åldrar.  
 

Ålder Median Medelvärde 

20-29 år 4 3,67 

30-39 år 3 3,33 

40-49 år 4 4,00 

50-59 år 4 4,25 

60-69 år 4 3,80 

Tabell 5. Hur upplever du att ditt psykiska mående har varit den senaste månaden? 
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6.2 Arbetets inflytande över psykiskt mående 

 
Diagram 3. I vilken 
utsträckning påverkar 
jobbet ditt psykiska 
mående?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vidare undersöktes i vilken utsträckning socialsekreterarna skattade arbetsplatsens inflytande 
över deras psykiska mående utifrån en skala på 1-5, där 1 var i låg utsträckning och 5 i hög 
utsträckning. Resultatet av detta visas i diagram 3. Lite mer än hälften (52 %, 13/25) av 
socialsekreterarna som arbetade mot Umeå kommun skattade en 4:a eller 5:a, det vill säga att 
de tyckte att arbetet hade stor betydelse för deras psykiska mående. Motsvarande siffra för 
socialsekreterare som arbetade mot en liten kommun var lite mer än 40 % (8 /19). 
Spridningen skiljde sig också då 20 %(5/25) socialsekreterare arbetandes mot Umeå kommun 
svarade en 5:a medan socialsekreterare som jobbar för en liten kommun svarade 5,26 % 
(1/19). Ingen som arbetar för en liten kommun och endast 8 % (2/25) som arbetar för Umeå 
kommun hade svarat en 1:a, så det var en mycket liten del av socialsekreterarna i denna 
undersökning som inte tyckte att arbetet påverkade det psykiska måendet.  
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6.3 Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa  

 
Diagram 4. Har du 
under den senaste 
månaden varit 
hemma på grund av 
ditt psykiska 
mående?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I diagram 4 redovisas fråga 8, “Har du under den senaste månaden varit hemma på grund av 
ditt psykiska mående?”, där svarsalternativen är begränsade till “Ja” eller “Nej”. Resultatet 
visar på att det endast är 8 % (2/25) av respondenterna i Umeå kommun som varit hemma 
från jobbet på grund av psykisk ohälsa. Ingen respondent i de små kommunerna har varit 
hemma från jobbet av samma anledning.  

6.3.1 Antal gånger  
 
Följdfrågan på fråga 8, blev “Hur många gånger har du varit hemma på grund av ditt 
psykiska mående den senaste månaden?”. På denna fråga redovisades de två respondenternas 
antal sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Den ena respondenten hade varit borta 
sammanlagt tre gånger den senaste månaden, medan den andra hade varit sjukskriven i tre 
månader. Båda två på grund av psykisk ohälsa.  
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6.4 Acceptans kring psykisk ohälsa som frånvaroorsak 

 
Diagram 5. Hur 
upplever du 
acceptansen kring 
psykisk ohälsa som en 
anledning till frånvaro 
på din arbetsplats?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att mäta respondenternas upplevelse av acceptans kring psykisk ohälsa som 
frånvaroorsak så fick socialsekreterarna svara utifrån en skala på 1 - 5 där 1 tyder på att 
socialsekreteraren upplever det som oacceptabelt och 5 som acceptabelt. Resultatet redovisas 
i diagram 5. För att förtydliga begreppet psykisk ohälsa för respondenten så lades en 
beskrivning in i denna fråga. Det var ingen av socialsekreterarna i studien som svarade att det 
var helt oacceptabelt att vara frånvarande på grund av psykisk ohälsa. Den absoluta 
majoriteten har svarat en 4 eller uppåt, 78,95 % (15/19) för socialarbetare som arbetar för en 
liten kommun och motsvarande siffra för Umeå kommun är 76 % (19/25) vilket indikerar på 
att psykisk ohälsa upplevs som en accepterad frånvaroorsak bland socialsekreterare. Det 
innebär att det bara är en mycket marginell skillnad mellan kommunerna.  
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6.5 Inflytande på arbetsplatsen 

 
Diagram 6. Känner 
du att du har 
inflytande över 
utvecklingen på din 
arbetsplats?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I diagram 6 redovisas respondenternas upplevelse av inflytande över utvecklingen på sin 
arbetsplats, och för att mäta det fick respondenterna svara på en skala på 1-5 där 1 motsvarar 
låg utsträckning och 5 hög utsträckning. I den här frågan skiljde sig kategorin “liten 
kommun” åt ordentligt då ingen (0/19) av socialsekreterarna som arbetade mot mindre 
kommuner svarade 2 eller nedåt. Detta medan motsvarande siffra för Umeå kommun var 
21,67 % (10/24). Samtliga socialsekreterare som arbetade mot en liten kommun (19/19) 
svarade en 3:a eller mer och majoriteten (13/19) låg på 4:a eller uppåt. Socialsekreterarna 
som arbetade mot Umeå kommun var mer spridda och kring 20 % (5/24) uppgav en 4:a eller 
uppåt. Resultatet visar på en stor skillnad mellan kommunerna då de socialsekreterare som 
jobbar i en liten kommun i den här studien i mycket högre utsträckning anser att de har 
inflytande på sin arbetsplats. 
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6.6 Fördelning av arbetet 

 
Diagram 7. Vem 
fördelar 
arbetsuppgifterna 
på din arbetsplats?  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Gällande fördelning av arbetet för deltagarna i de olika kommunerna fanns det fyra olika 
alternativ. Det första alternativet var “Arbetsuppgifterna fördelas mellan kollegor”, det andra 
“Chef eller administratör”, det tredje “Jag väljer själv mina arbetsuppgifter” samt ett “Övrigt” 
alternativ, som konverterats till “Okänt”.  
 
I diagram 7 redovisas resultatet av de olika alternativen. Det alternativ som majoriteten 
(63,16 % (12/19) respektive 68 % (17/25) svarat, var “Chef eller administratör”, på frågan 
om vem som fördelar arbetsuppgifterna på deras arbetsplats. Dock skiljde det sig lite mellan 
kommunerna. I de små kommunerna var det vanligare (7/19) att arbetsuppgifterna fördelades 
mellan kollegorna. Detta medan det i Umeå kommun var 12 % (3/25) som valde sina 
arbetsuppgifter själva, vilket inga (0/19) av de deltagande från de små kommunerna gjorde.  
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6.7 Beslutstagande faktorer 

 
Diagram 8. 
Vilken av dessa 
faktorer, förutom 
lagar, utgår du 
från i första hand 
när du tar beslut 
gentemot 
klienter? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vidare undersöktes vad socialsekreterarna utgick ifrån i första hand när de tog sina beslut. 
Resultatet på denna fråga redovisas i diagram 8. De flesta svarade “Egen uppfattning av 
klientens behov” både från gruppen socialsekreterare som arbetade mot en liten kommun och 
Umeå kommun. Procentsatsen landade på 47,37 % (9/19) respektive 32 % (8/25), vilket 
indikerar på att en stor del av socialarbetare tar egna, självständiga beslut. Socialsekreterare i 
kategorin “liten kommun” utgick nästan 1/3 (6/19) “Utifrån klientens egen vilja” vilket skiljer 
ut sig från socialsekreterarna i Umeå kommun där endast 8 % (2/25) svarade samma faktor 
där. Däremot svarade 24 % (6/25) av Umeå kommuns socialsekreterare “Beslut från högre 
uppsatt chef”, vilket är betydligt större andel än för socialsekreterare i de små kommunerna 
där det endast var en person som svarade detta alternativ (1/19).  
 
De flesta av Umeå kommuns socialsekreterare utgick i första hand ifrån sin egen bedömning, 
i andra hand från chefer och i tredje hand utifrån kommunala riktlinjer. Bland 
socialsekreterarna i “liten kommun” utgick de flesta också i första hand ifrån sin egen 
bedömning, därefter klienten och i tredje hand utifrån kommunala riktlinjer.  

 
 
 
 
 
 



 29 

6.8 Klientnära arbete 

 
Diagram 9. Med 
tanke på din 
utbildning och 
professionella roll, 
hur stor del av din 
arbetstid utför du 
ett klientnära 
arbete? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När det gäller det klientnära arbetet var detta något som deltagarna fick svara på, utifrån sin 
utbildning och professionella roll. Detta redovisas i diagram 9. På frågan fanns det en skala 
mellan 1 och 5, där 1 var i “Låg utsträckning”, 2 i “Ganska låg utsträckning”, 3 “Varken 
eller”, 4 i “Ganska hög utsträckning” och 5 i “Hög utsträckning”. Majoriteten av 
respondenterna (44 % (11/25) respektive 57,9 % (11/19) skattade en 1:a respektive en 2:a. 
Detta kan med andra ord tolkas som att majoriteten av socialsekreterarna i denna studie 
upplever att de i låg eller ganska låg utsträckning utför ett klientnära arbete, med tanke på 
deras utbildning och professionella roll.   

6.9 Känsla av att räcka till  

 
Diagram 10. 
Upplever du att du 
hinner med dina 
arbetsuppgifter som 
du blivit tilldelad?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slutligen undersöktes respondenternas upplevelse av att hinna med de arbetsuppgifter som de 
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blivit tilldelade. Resultatet redovisas i diagram 10. Detta genom skattning på en skala mellan 
1-5 där 1 var i låg utsträckning och 5 i hög utsträckning. 
 
Ingen (0/25) av socialsekreterarna som arbetade mot Umeå kommun svarade en 5:a och 28 % 
(7/25), mer än en fjärdedel, svarade 2 och neråt. Nästan hälften av socialsekreterarna från 
Umeå kommun (10/25) och mer än hälften (10/19) från en liten kommun svarade en 3:a. 
26,31 % (5/19) av socialsekreterarna som arbetade mot en liten kommun svarade en 2:a eller 
nedåt vilket är lite fler än dem som svarade en 4:a eller uppåt (21,05 %, 4/19). 
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7. Analys och diskussion 
I Sverige är socionomyrket dominerat av kvinnor, då 85 % av alla socionomer är kvinnor och 
endast 15 % är män (Arbetsmiljöverket, 2016). På grund av detta var det intressant att se hur 
procentsatsen i denna studie skulle visa sig. När materialet började bearbetas upptäcktes ett 
samband mellan den procentuella skillnaden mellan kvinnor och män. Delvis i denna studie, 
men även i vår klass på socionomprogrammet vid Umeå universitet. I studien deltog 23 % 
män (10/44) och 77 % (34/44) kvinnor, vilket är exakt samma procentsats som förekommer i 
vår klass. Sambandet mellan dessa procentuella satser handlar inte om orsak och verkan. Det 
går alltså inte att säga att procentsatsen i vår klass har orsakat procentsatsen i denna studie. I 
slutändan handlar sambanden ofta om slutsatser eller gissningar, och forskarna vet aldrig den 
verkliga orsaksriktningen (Bryman, 2008). Lantz (2011) kallar detta fenomen för 
skensamband, där den observerade korrelationen kan vara ett resultat av slumpen istället för 
någon typ av verkligt samband. Skensambandet förefaller ologiskt och kan inte förklaras via 
någon annan bakomliggande variabel eller något systematiskt fel (Lantz, 2011). Detta är 
intressant för att det indikerar på att den ojämna könsfördelning som finns bland utbildade 
socionomer kommer att upprätthållas. Det är ett problem då icke jämställda arbetsplatser har 
mer konflikter, trakasserier och högre personalomsättning än jämställda arbetsplatser vilket är 
faktorer som karaktäriserar ett ohälsosamt arbete (Arbetsmiljöverket, 2013). 
 
I frågan om hur deltagarna upplevt sitt psykiska mående den senaste månaden gjordes en 
jämförelse mellan kommun, kön och ålder. Gällande skillnaden mellan kommunerna i 
relation till deras självupplevda psykiska mående så visade skattningen på att de i Umeå 
kommun upplevde sitt psykiska mående högre än dem i de “små” kommunerna, även om 
skillnaden var väldigt liten. Innan uppsatsskrivandet började, diskuterades det kring 
motsatsen, alltså att socialsekreterarna i en större stad eller kommun var mer stressade och på 
sätt skulle uppleva sitt psykiska mående som sämre. Resultatet är anmärkningsvärt då 
socialsekreterare i Umeå kommun uppger högre siffror på det som forskningen visar leder till 
sämre psykiskt mående än de små kommunerna. Umeå kommuns socialsekreterare uppgav att 
de hade mindre inflytande på arbetsplatsen och över arbetsfördelningen (Diagram 6 och 7). 
Detta går emot tidigare studier som visar att inflytande och möjlighet att påverka sin situation 
är en förklaring till ökad trivsel (Travis, Lizano & Mor Barak, 2016). I enlighet med Karaseks 
och Theorells (1990) krav-kontroll- och stödmodell, borde Umeå kommuns socialsekreterare 
också ha högre stress då de har ett lägre handlingsutrymme. Modellen säger samtidigt att om 
det sociala stödet finns och att kraven är hanterbara, så kan det väga upp den bristande 
kontrollen (Karasek & Theorell, 1990). Detta hade kunnat undersökas om studien istället 
använts sig av Sanne, Torp, Mykletun, & Dahls (2005) frågeformulär då det frågar om 
kollegornas stöd och dess inverkan på det psykiska måendet. Umeå kommuns 
socialsekreterare uppgav också i högre utsträckning att det var allt annat än deras egen 
uppfattning av klientens behov som påverkade besluten i första hand. (Diagram 8). Det 
motsäger Theorells (2012) teori som menar att ett utökat handlingsutrymme skulle gynna 
socialsekreterarnas psykiska mående. Dessutom skattade de sig lägre än de små kommunerna 
när det gällde att hinna med de arbetsuppgifter som de blivit tilldelade (Diagram 10).  
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Umeå kommuns socialsekreterare skattade i högre utsträckning att arbetet hade betydelse för 
deras psykiska mående, vilket betyder att det måste vara något annat än inflytande och 
självbestämmande på arbetsplatsen som gör att socialsekreterarna i Umeå kommun skattar 
sitt psykiska mående högre. En faktor som skulle kunna spela roll är det sociala stödet enligt 
krav-kontroll- och stödmodellen, då kollegor och chefers vägledning och stöttning har stor 
inverkan på individens mående (Karasek & Theorell, 1990). En annan faktor skulle kunna 
vara acceptansen kring psykisk ohälsa då socialsekreterarna i Umeå kommun tycker att 
sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa är accepterat, vilket leder till att personalen där kan 
vara mer öppna och därmed stöttande mot varandra. Det är också belagt att så länge 
gemenskapen i gruppen fungerar, så spelar andra faktorer inte så stor roll (Zanderin, 2005; 
Sanne, Torp, Mykletun, & Dahl, 2005; Theorell, 2012). De olika kommunernas gemenskap i 
arbetsgrupperna kan därmed ha stor betydelse för socialsekreterarnas skattade mående och 
det är någonting som inte undersöks i denna studie och som behöver studeras ytterligare. En 
annan förklaring till att socialsekreterare från Umeå kommun mådde lite bättre än 
motsvarande i de små kommunerna kan vara att klientens utsatta situation och mående 
påverkar socialsekreteraren i de små kommunerna på ett annat sätt än i Umeå kommun. Det 
är belagt att 71 % av socialsekreterarna tar med sig jobbet hem och upplever negativa effekter 
av det (Arbetsmiljöverket, 2016). Det skulle kunna vara så att socialsekreterare i en liten 
kommun har svårare att släppa arbetet vid avslutad arbetsdag, då chansen är stor att 
socialsekreteraren träffar på klienten i vardagen eller har en privat koppling till klienten.  
 
Vidare går det att ställa sig frågan om Umeå kommun har mer resurser, både 
kompetensmässiga och ekonomiska? Detta var något som märktes under materialinsamlingen 
då det i kontakt med socialtjänsten i mindre kommuner visade sig vara ett stort problem med 
att rekrytera personal. Då det redan är brist på socialsekreterare blir det ännu svårare för de 
mindre kommunerna (SCB, 2016). Detta har lett till att vissa kommuner provar nya sätt att 
locka till sig utbildade socialsekreterare. Ett exempel på det är Dorotea och Vilhelmina 
kommun som har sänkt arbetstiden till 32 timmar per vecka med bibehållen lön (Hedlund, 
2017). Bristen på kompetens och resurser kan vara en av förklaringarna till att 
socialsekreterarna i de mindre kommunerna svarade att de upplevde psykisk ohälsa i högre 
utsträckning. När bristen på utbildade socialsekreterare är hög är det lätt att tänka sig att det 
läggs mer ansvar och arbetsuppgifter på de få som faktiskt stannar kvar. Om det är så att 
Umeå kommun har mer ekonomiska resurser så kanske de också har större möjligheter att 
satsa på sin personal både med mer extern handledning och ökade löner, något som 
socialsekreterarna själva menar leder till att dem stannar kvar inom socialtjänsten 
(Akademikerförbundet SSR, 2015). I detta sammanhang hade det varit intressant att 
undersöka hur de olika kommunerna jobbar med förebyggande arbete mot psykisk ohälsa. 
 
I de små kommunerna hade socialsekreterarna högre inflytande nämligen 68,42 % (13/19), då 
dessa sammanlagt hade skattat 4:or och 5:or. Med andra ord upplevde de att de i ganska hög 
till i hög utsträckning hade inflytande över sin arbetsplats. 47,37 % (9/19) av samma 
deltagare skattade att de tog beslut utifrån sin egen uppfattning gentemot klienter. Sambandet 
visar på att ju högre inflytande socialsekreterarna i studien hade, i desto större utsträckning 
tog de egna beslut. Samtidigt upplevde 57,9 % (11/19) i de små kommunerna att de i låg till 
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ganska låg utsträckning utförde ett klientnära arbete utifrån sin utbildning och professionella 
roll. I mindre kommuner finns tendenser att socialsekreterare får ta ett bredare ansvar, 
däribland administration. Även om de administrativa uppgifterna är viktiga, är det 
problematiskt att så många av socialsekreterarna, i både Umeå men även de mindre 
kommunerna, inte känner att de utför ett klientnära arbete. Detta resultat borde väcka något 
hos ledningen inom socialtjänsten. Det kan också vara viktig information för dem att få, för 
att kunna omstrukturera arbetsuppgifterna och göra så att socialsekreterarna upplever sig göra 
ett klientnära och meningsfullt arbete. Resultatet i denna studie kan också kopplas till en 
undersökning från Akademikerförbundet SSR (2015). Där uppger 82 % av deltagarna, 
socialsekreterare i Västerbottens län, att de ökade administrativa kraven lett till ett minskat 
direkt klientarbete. 
 
När jämförelsen mellan könen (män och kvinnor) däremot gjordes, visade det sig att männen 
upplevde sitt psykiska mående som lägre än vad kvinnorna gjorde. 30 % (3/10) av de 
deltagande männen i studien upplevde sitt mående som “Ganska dåligt” medan motsvarande 
siffra hos kvinnorna låg på 8,82 % (3/34). Återigen visade resultatet i studien det motsatta 
både gentemot den hypotes som studien grundar sig i, men även mot tidigare forskning på 
ämnet. Folkhälsomyndigheten (2016) rapport visade att de med eftergymnasial utbildning så 
led 33 % av kvinnorna respektive 23 % för männen av psykiska besvär, det vill säga 10 
procentenheters skillnad mellan könen.  
 
Studien har också undersökt om ålder har betydelse för det psykiska måendet. Tidigare 
forskning har visat på en korrelation mellan högre ålder och bättre mående (se 
Folkhälsomyndigheten, 2016, Travis, Lizano och Mor Barak, 2016). I denna studie går det 
däremot inte att se något tydligt samband mellan ålder och psykiskt mående och det kan bero 
på en låg svarsfrekvens. Generellt brukar enskilda utstickande resultat som skiljer sig från 
tidigare forskning bero på ett stort bortfall, så att enskilda individer kan ha skapat ett 
snedvridet resultat (Lantz, 2011). Det går dock inte att utesluta möjligheten kring att det finns 
variationer på arbetsplatser i de undersökta kommunerna som gör att resultatet skiljer sig från 
tidigare forskning. 
 
Enligt arbetsmiljöverkets statistik var det 26,4 % av kvinnorna inom yrkesgruppen (där 
socialsekreterare ingick) som hade haft psykiska besvär som följd av psykisk belastning i 
arbetet det senaste 12 månaderna (Arbetsmiljöverket, 2016). I denna studie var det dock 
endast två av sammanlagt 44 personer som varit hemma från jobbet på grund av psykisk 
ohälsa. Det innebär en siffra på 0,5 procent vilket skiljer sig markant från den redovisade 
siffran som Arbetsmiljöverkets statistik visar. Hur kommer det sig att procentsatsen i denna 
studie är så låg?  
 
I en reflektion kring den låga siffran, finns det olika möjliga alternativ. Antingen har de som 
redan är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa fallit bort, eftersom enkäten gjordes på 
arbetstid, vilket betyder att det blir ytterligare bortfall utöver de redan konstaterade. Det kan 
också vara så att deltagarna inte vågar vara ärliga i sina svar, på grund av rädsla och tabu. 
Psykisk ohälsa i arbetet kan leda till både sjukskrivning, arbetslöshet eller 
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förtidspensionering. Detta i sig kan leda till att den psykiska hälsan blir ännu sämre, och att 
den som lider av ohälsan blir isolerad, alienerad och utsatt vilket ökar känslan av skam i hög 
grad (Theorell, 2012). Ett annat alternativ är att siffran är så låg på grund av att 
respondenterna varit ärliga, och inte sjukskrivit sig på grund av psykisk ohälsa. Även om det 
motsätter statistiken från Arbetsmiljöverket går det inte att generalisera resultatet av denna 
studie i hela landet. Till sist kan det vara så att bland dem som inte svarade på enkäten, finns 
flera som inte svarade på grund av tidsbrist eller för att de kände sig träffade av ämnet, som 
kan uppfattas som känsligt och privat (Lantz, s.43, 2011).  

7.1 Studiens styrkor och svagheter 

Denna studie har en rad starka sidor som ska lyftas fram. Det är en omfattande studie i den 
bemärkelsen att alla kommuner i Västerbottens län under 2500 invånare i dess tätort har 
kommit med, dessutom med en stark svarsfrekvens. Däremot var svarsfrekvensen från Umeå 
kommun låg, en högre svarsfrekvens skulle vara önskvärt för att öka tillförlitligheten för 
studien. Spridning i ålder och erfarenhet är bred och samtliga respondenter hade gått på 
högskola/universitet 3 år eller fler, vilket är optimalt för att passa målgruppen i studien. Det 
är ett aktuellt men samtidigt ett känsligt ämne, vilket kanske är en förklaring till den partiellt 
låga svarsfrekvensen. Den sneda könsfördelningen, där kvinnor är en majoritet, kan både ses 
som en styrka och en svaghet i studien. Det är fler kvinnor inom yrkeskåren, så studien 
avspeglar verkligheten i det avseendet. Samtidigt är det så få män, vilket gör det svårt att 
generalisera resultatet. 

7.2 Förslag till åtgärder och vidare forskning 

Det som hade varit intressant att jämföra är hur resultatet hade sett ut i en jämförelse mellan 
en storstad i södra Sverige gentemot en i norr, som i denna studie. Finns det någon skillnad 
mellan hur människor upplever sitt psykiska mående beroende på vart i landet de bor? Om 
studien hade applicerats i större kommuner söderut, hur hade resultaten blivit då? I jämförelse 
med Stockholm, Göteborg och Malmö, som räknas till de största städerna i landet, blir Umeå 
som en “stor” kommun betydligt mycket mindre, med sina drygt 123 000 invånare.  
 
En annan aspekt är om studien hade gjorts som en kvalitativ studie med liknande 
problemformulering. Studien hade förmodligen fått ett annat djup och ett helt annat resultat 
vilket hade varit intressant att betrakta, för att få en större förståelse på området.  
 
I denna studie undersöktes, som bekant, psykisk ohälsa i relation till socialsekreterarnas 
arbetsuppgifter. Hade studien istället undersökt psykisk ohälsa generellt sett hade resultatet 
kanske skiljt sig åt ytterligare.  

 
Avslutningsvis hade det varit intressant hur deltagarnas attityd till studien såg ut, och hur den 
hade sett ut om författarna istället varit högre uppsatta inom institutionen för socialt arbete. 
Hade författarnas status någon påverkan på deltagarnas inställning till studien?  
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7.3 Slutsats  

- Det går i denna studie inte att se någon större skillnad mellan socialsekreterarnas 
psykiska mående oavsett om de bor i Umeå kommun eller i någon av de små 
kommunerna som undersöktes. 

- Varken inflytande över utvecklingen på arbetsplatsen eller fördelning av 
arbetsuppgifter hade någon påverkan på det psykiska måendet hos socialsekreterarna. 

- Majoriteten av respondenterna ansåg att de i låg utsträckning utförde ett klientnära 
arbete, utifrån deras utbildning och professionella roll. 

- En fjärdedel av socialsekreterarna upplevde att de i låg utsträckning hann med sina 
arbetsuppgifter.  
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9. Bilagor  

9.1 Bilaga 1: Följebrev 

 
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter vid Umeå universitet, som under vårterminen 2017 skriver vår 
C-uppsats med syfte att undersöka socialsekreterares självupplevda psykiska hälsa i relation 
till deras arbetsuppgifter. Denna enkät tar cirka 5 minuter att fylla i. 
 
Sista svarsdag: Onsdag den 8 mars.  
 
 
Tack för din medverkan!  
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Emilia Lind och Fredrik Perdal  
 
emsl0002@student.umu.se  
frpe0077@student.umu.se  
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9.2 Bilaga 2: Enkät 

 
Frågor 
 
1. Vilket år är du född? 
● Öppet svarsalternativ 

 
2. Kön? 

● Man 
● Kvinna 
● Definierar mig varken som man eller kvinna 

 
3. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

● Grundskola  
● Gymnasium 
● Högskola/Universitet (Minst 3 år eller fler) 

 
4. Vilken kommun arbetar du mot? 

● Bjurholms kommun 
● Sorsele kommun 
● Dorotea kommun 
● Åsele kommun 
● Malå kommun 
● Norsjö kommun 
● Umeå kommun 

 
5. Längd på nuvarande anställning. Ange i år/månader.  

● Öppet svarsalternativ. 
 
6. Hur upplever du att ditt psykiska mående har varit den senaste månaden? 

● Skala: 1-5 där 1 = Dåligt och 5 = Bra.  
 
7.  I vilken utsträckning påverkar jobbet ditt psykiska mående?  

● Skala 1-5 där 1 = Liten påverkan och 5 = Stor påverkan.  
 
8. Har du under den senaste månaden varit hemma på grund av ditt psykiska mående?  

● Ja 
● Nej 

 
9. Hur många gånger har du varit hemma på grund av ditt psykiska mående den senaste 
månaden? 
 
Om du inte har varit hemma på grund av ditt psykiska mående så kan du gå vidare till nästa 
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fråga. 
 

● Öppet svarsalternativ.  
 
10. Hur upplever du acceptansen kring psykisk ohälsa som en anledning till frånvaro på din 
arbetsplats? 
 
Med psykisk ohälsa menar vi psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra 
dagliga liv. I begreppet ingår ängslan, oro, ångest och sömnbesvär.  
 

● Skala 1-5 där 1 = Oaccepterad och 5 = Accepterad. 
 
11. Känner du att du har inflytande över utvecklingen på din arbetsplats?  

● Skala 1-5 där 1 = I låg utsträckning och 5 = I hög utsträckning. 
 
12. Vem fördelar arbetsuppgifterna på din arbetsplats? 

● Chef eller administratör 
● Jag väljer själv mina arbetsuppgifter 
● Arbetsuppgifterna fördelas mellan kollegor 
● Övrigt svarsalternativ 

 
13. Vilken av dessa faktorer, förutom lagar, utgår du från i första hand när du tar beslut 
gentemot klienter? 

● Ekonomiska resurser 
● Kommunala riktlinjer 
● Beslut från högre uppsatt chef 
● Utifrån klientens egen vilja 
● Egen uppfattning av klientens behov 
● Medarbetarnas uppfattning av klientens behov 
● Övrigt svarsalternativ 

 
14. Med tanke på din utbildning och professionella roll, hur stor del av din arbetstid utför du 
ett klientnära arbete?  

● Skala 1-5 där 1 = I låg utsträckning och 5 = I hög utsträckning. 
 
15. Upplever du att du hinner med dina arbetsuppgifter som du blivit tilldelad?  

● Skala 1-5 där 1 = I låg utsträckning och 5 = I hög utsträckning. 
 


