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UTBRÄNDHET 

 
Anna Bjurström 

 
Tidigare forskning har visat på ett samband mellan psykosocial arbetsmiljö, psykosocial ohälsa och 
utbrändhet. Det finns idag begränsad forskning om socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö. 
Syftet var att undersöka förekomst av utbrändhet och skillnader i skattad psykosocial arbetsmiljö 
för individer med låg respektive hög utbrändhet. Metod – En enkät med 151 frågor skickades per e-
post till respondenterna. Enkäten bestod av två frågeformulär, QPS Nordic och Shirom-Melamed 
Burnout Questionnaire (SMBQ). Resultat: 43 av 143 av de tillfrågade svarade på enkäten vilket 
motsvarar en svarsfrekvens på 30 %. Resultatet visade att ca 24 % av respondenterna 
kategoriserades som högt utbrända. Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan högt och 
lågt utbrända för delskalorna kontroll av arbetstakt, rolltydlighet, positiva utmaningar, stöd från 
chef och interaktion arbete privatliv. Slutsats – Utbrändhet är vanligare bland de medverkande 
socialsekreterarna jämfört med andra studier om svenska befolkningen.  
 
Previous research has shown that the psychosocial work environment is related to psychosocial ill 
health and burnout. However, there is limited research about the psychosocial work environment 
for social workers. The object was to examine the prevalence of burnout and the relation to 
psychosocial work environment. Methods – A survey with 151 questions were sent by e-mail to the 
respondents. The survey consisted of a questionnaire using the QPS Nordic and Shirom-Melamed 
Burnout Questionnaire (SMBQ). Results - 43 of 143 of the invited social care workers participated 
in the survey corresponding to a rate of 30 %. The result showed a significant group difference 
between high and low burnout employees for the subscales control of work tempo, role clarity, 
positive challenges, support from manager and interaction between work and private life. 
Conclusion – Burnout is more common for the participating social care workers compared to 
previous research in the common population of Sweden.  

 

 

Arbetsmiljön har förändrats i takt med att det skett stora strukturella förändringar 
på arbetsmarknaden i Sverige och andra länder. (Theorell, 2009). Antalet anställda 
inom industrin har ökat medan service- och tjänstesektorn vuxit (Järvholm, 
Reuterwall & Bystedt, 2013). Neddragningar till följd av lågkonjunkturen har också 
påverkat arbetsförhållanden (Kivimäki, ”et al.”, 2001; Theorell, 2009). Den 
offentliga sektorn har varit föremål för diskussioner om effektivisering vilket 
kanske medfört större påfrestningar än för andra branscher (Theorell, 2009). 
Enligt Arbetsmiljöverket (2003b) har den psykosociala ohälsan generellt ökat 
sedan 1997 och insatser behövs för att komma tillrätta med problemen. Den 
psykosociala ohälsan är ett växande problem i Sverige och andra europeiska 
länder (Arbetsmiljöverket, 2012). År 2005-2010 rapporterades 70 000 
arbetssjukdomar och en femtedel av dessa är orsakade av organisatoriska eller 
sociala faktorer. De vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige idag är 
stressrelaterade besvär och sjukdomar som utbrändhet och utmattning och 
depression (Arbetsmiljöverket, 2012; Stenfors, ”et al.”, 2013) Bland yrkesgruppen 
socialsekreterare och kuratorer fördubblades andelen med stressrelaterade besvär 
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under perioden 1997 till 2003 från 14 till 31 procent (Arbetsmiljöverket, 2003a).  
En senare undersökning från Arbetsmiljöverket (2012) visar att andelen 
socialsekreterare med stressrelaterade besvär sjunkit till 19 procent. Samma 
rapport visar att genomsnittet för kvinnor är 10 procent och för män 6 procent. År 
2003 var året då arbetsorsakade besvär, både fysiska och psykiska, var som högst. 
Därefter har det skett en minskning (ibid).   

Inom forskning saknas det ofta en definition av psykosocial ohälsa och psykosocial 
arbetsmiljö. Psykosocial ohälsa kan definieras som ohälsa som är relaterad till 
arbetet och som inte är orsakade av den fysiska arbetsmiljön. Psykosocial 
arbetsmiljö handlar om de psykologiska, sociala och organisatoriska faktorerna i 
arbetsmiljön (Dallner, ”et al.”, 2000). Dessa faktorer samverkar med varandra på 
ett nära sätt vilket gör att de kan vara svåra att separera. Dallner, ”et al.” (2000) 
utvecklade ett frågeformulär som syftar till att mäta individens upplevelser av 
dessa tre nivåer på arbetsplatsen. Dessa har delats in i tre begreppsnivåer som 
benämns arbetsnivå, social och organisationsnivå samt individnivå. Formuläret 
heter QPS Nordic och har utvecklats av forskare från fyra av de nordiska länderna i 
ett projekt finansierat av Nordiska rådet (ibid).  

QPS är användbart vid forskning och arbetsplatsinterventioner för att upptäcka 
olika problemområden i den psykosociala arbetsmiljön (ibid). Syftet med att 
formuläret togs fram var att höja den vetenskapliga kvaliteten och öka 
jämförbarheten av psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. Lohela, 
Björklund, Vingård, Hagberg och Jensen (2009) använde QPS Nordic i sin studie 
om psykosocial arbetsmiljö där de undersökte samband med positiva och negativa 
förändringar av hälsan hos medarbetare i medelstora och stora företag. Studien 
var en del av en stor longitudinell studie inom det så kallade AHA-projektet 
(Karolinska institutet, 2013) fann att förbättrat ledarskap och socialt klimat ökade 
chanserna för positiva förbättringar i hälsan medan ett försämrat ledarskap, lågt 
engagemang i organisationen och upplevd job strain ökade risken för 
försämringar.  

Tham och Meagher (2008) använde också QPS Nordic i sin svenska studie om 
socialsekreterares arbetsmiljö.  Syftet med studien var jämföra socialsekreterares 
skattning av sin psykosociala arbetsmiljö och jämföra med arbete inom vårdyrken 
för att se om det skilde sig åt. Resultatet visade att även om socialsekreterarna 
skattade många aspekter av sitt arbete som positivt var arbetet särskilt krävande 
vad gäller arbetsbelastning, arbetets komplexitet och ledningens kvalitet. En 
omfattande inspektion som Arbetsmiljöverket (2005b) gjort rörande 
kommunernas enhetschefer inom äldre- och handikappomsorgen visar på en 
riskfylld psykosocial arbetsmiljö. Var tredje har haft problem med hälsan det 
senaste året, 6 av 10 hinner inte med sina arbetsuppgifter och var tredje har 
otillräckligt med stöd från sin chef. 

Stress är en aspekt av den psykosociala arbetsmiljön. Alla individer är olika 
känsliga för exponering av stress (Beckie, 2012). På senare år har forskning visat 
att stressen i sig inte är skadlig om den inte är långvarig och att det inte finns 
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utrymme för återhämtning (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 
2006). McEwen (1998) har formulerat den allostatiska stressmodellen. Den 
beskriver vilken nytta det finns rent biologiskt med stress och när den utgör en 
hälsorisk. Akut stress är viktigt för vår överlevnad och reaktionen blir fight (kamp) 
eller flykt (flight) (ibid). Kronisk stress handlar om en kumulativ process av stress i 
vardagen. Enligt Beckie (2012) som i sin studie gjorde en systematisk genomgång 
av tidigare forskning kring allostas och allostatisk belastning finns det omfattande 
forskning som visar på samband mellan kronisk stress i fysisk och psykosocial 
miljö och fysiologisk obalans, fysisk ohälsa och kronisk sjukdom, psykisk ohälsa 
och livslängd.  

När individen exponeras för akut stress sker en fysiologisk reaktion (Allvin, ”et al.”, 
2006). Både kronisk och akut stress kan ha hälsoeffekter på längre sikt (McEwen, 
1998). Kronisk stress utan tillräcklig återhämtning kan leda till överaktivitet rent 
fysiologiskt som benämns allostatisk belastning (McEwen, 1998; Allvin, ”et al.”, 
2006).  Detta påverkar kroppen på så sätt att den utsätts för stresshormoner, 
fortsatt förhöjt blodtryck och puls, matsmältningen försämras och sömnen 
påverkas på grund av förhöjda adrenalinnivåer. Allostatisk belastning påverkar det 
sympatiska nervsystemet och HPA axeln (McEwen, 1998). Allostatisk belastning är 
kopplat till frekvent stress, stresshormoner, individens anpassning vid upprepade 
stressreaktioner, oförmåga för att stänga av allostatiska responser efter 
stressexponering och obalans i det allostatiska systemet triggar kompensatoriska 
effekter i andra system. Efter att kroppen utsätts för stress är det nödvändigt med 
återhämtning för att kroppen ska kunna återställa balansen.  

Utbrändhet och utmattning är tillstånd som kan drabba individen efter långvarig 
stress utan tillräcklig återhämtning. Det behöver inte var arbetsrelaterat 
(Socialstyrelsen, 2003). Begreppet utbrändhet är ingen medicinsk diagnos i 
Sverige utan sedan 2003 finns diagnosen utmattningssyndrom (Ekstedt, ”et al.”, 
2006; Socialstyrelsen 2003).  Tidigare användes diagnosen utmattningsdepression 
men i dag används depression som en tilläggsdiagnos (Socialstyrelsen, 2003). 
Motsvarigheten till utbrändhet i internationell forskning benämns burnout. 
Internationellt finns burnout inte heller som en medicinsk diagnos men finns 
beskrivet i ICD-10 som ett tillstånd av vital utmattning (Ekstedt, ”et al.”, 2006). 
Diagnoskriterierna för utmattningssyndrom är sammanfattningsvis att fysiska och 
psykiska symtom för utmattning ska ha varit i minst två veckor. Symtomen ska 
vara relaterade till identifierbara stressfaktorer som varat i minst sex månader. 
Påtaglig brist på psykisk energi är dominerande för tillståndet. Ett stort antal 
symtom ska ha funnits de senaste två veckorna som i stort sett dagligen som 
koncentrationssvårigheter, nedsatt förmåga att hantera krav och utföra uppgifter 
under tidspress, känslomässig labilitet, sömnstörning, uttröttbarhet och fysiska 
symtom som värk, hjärtklappning och yrsel. Symtomen ska orsaka lidande och 
försämrad funktion. Vad gäller burnout definieras den på lite olika sätt men 
Melamed, ”et al.”, (2006) definierar burnout som en psykologisk spänning och fysisk 
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och mental trötthet som tömmer individen på energi. Detta tillstånd utvecklas efter 
en långvarig exponering för stress i arbetet som delvis är relaterat till psykosociala 
faktorer i arbetet. Det kan konstateras att begreppen utbrändhet, burnout och 
utmattningssyndrom har många likheter. I denna studie används det svenska ordet 
utbrändhet som en synonym på det engelska burnout. 

Shirom och Melamed är några av de mest internationellt mest uppmärksammade 
forskarna inom området. De utvecklade en modell för att mäta graden av 
utbrändhet vid namn Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ) (Melamed 
”et al.” 1992; Melamed, ”et al.”, 1999) som är en av de mest frekvent använda inom 
forskning. Denna modell används också rent kliniskt även i Sverige för att 
diagnosticera utmattningssyndrom (Institutet för stressmedicin, 2013). Flera 
svenska studier använder SMBQ som mått på utbrändhet (Ekstedt, ”et al.”, 2006; 
Evolahti, Hultell & Collins, 2013; Lindert, Müller-Nordhorn & Soares, 2009; 
Norlund, ”et al.”, 2010). Ekstedt, ”et al.” (2006) fann i sin studie samband mellan 
utbrändhet och extrem trötthet/utmattning (fatigue). Det är den typen av trötthet 
som inte går att sova bort genom en natts god sömn utan en långvarig och 
förlamande trötthet. Studien visade att sömnkvaliteten var låg hos utbrända 
personer.  

En annan svensk studie med syfte att identifiera riskfaktorer för utbrändhet fann 
att otillräcklig sömn utgjorde den största risken av de undersökta faktorerna 
(Söderström, Jeding, Ekstedt, Persika & Åkerstedt, 2012). Andra riskfaktorer var 
upptagenhet med att tänka på arbetet på fritiden och höga krav i arbetet. En ny 
studie visar att utvecklingen av utbrändhet över tid samverkade med samtidiga 
förändringar i livsstress och arbetsrelaterade och individuella faktorer (Evolahti, 
”et al.”, 2013). Norlund, ”et al.”, (2010) studerade befolkningen i norra Sverige i ett 
randomiserat urval i syfte att undersöka utbrändhet, arbetsvillkor och kön. 
Resultatet visade ett samband mellan arbetsvillkor och utbrändhet. För kvinnor 
hade socioekonomisk status ett samband med utbrändhet.  I genomsnitt var 13 
procent av befolkningen utbrända, av kvinnorna 16 procent utbrända och av 
männen 10 procent. Den högre förekomsten av utbrändhet bland kvinnor jämfört 
med män kunde delvis förklaras med sämre arbetsvillkor och livssituation i övrigt. 
Lindert, ”et al.”, (2009) studie i ett urval av den svenska befolkningen visade att 
förekomsten av burnout bland kvinnor varierade mellan 17,1 och 22,9 procent.  

Forskning har visat på samband mellan psykosocial arbetsmiljö och hälsa/ohälsa 
(Hultberg, Delge & Ahlborg, 2010; Lohela, ”et al.”, 2009; Melamed, Armen, Shirom 
& Shapira, 2010; Westerlund, ”et al.”, 2010). Mycket av denna forskning bedrivs i 
Sverige och övriga skandinaviska länder (Wännström, Peterson, Åsberg, Nygren & 
Gustavsson, 2009).  Arbetskulturen och lagstiftningen i dessa länder är likartad 
och det finns ett etablerat forskningssamarbete mellan länderna (Theorell, 1990).  

Theorell utvecklade tillsammans med Karasek en internationellt uppmärksammad 
och inom forskning högfrekvent använd modell, krav-kontroll-modellen (Karasek 
& Theorell, 1990). Modellen går ut på att höga krav i arbetet i kombination med 
hög kontroll är det mest ideala arbetsförhållandet. Kontroll handlar om inflytande 
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över arbetet, kontroll över beslut och även om återhämtning som att när individen 
kan ta en paus. Det minst önskvärda och sjukframkallande scenariot är då 
individen har höga krav och låg kontroll, så kallad job strain (ibid). På senare år har 
modellen kompletterats med dimensionen stöd och kallas numera krav-kontroll-
stöd-modellen. Stöd innebär att individen på arbetet upplever stöd från 
arbetskamrater och chef men även att denne har stöd i privatlivet. Fördelar med 
krav-kontroll-stöd är att det finns omfattande forskning och att den är relativt 
enkel vilket underlättar vid stora epidemiologiska studier. En ny svensk studie 
visar att 800 dödsfall per år är arbetsrelaterade och majoriteten av dessa är akut 
hjärtinfarkt orsakade av job strain (Järvholm, ”et al.”, 2013). Detta är vanligare för 
män än kvinnor men förkommer för båda könen, 126 kvinnor och 337 män, enligt 
studien. Krav-kontroll-stöd-modellen har kritiserats för att det finns forskning som 
visar att höga krav och hög kontroll inte alltid är det idealiska förhållandet på 
arbetet och att det kan leda till ohälsa. Annan kritik handlar om arbetslivet 
förändrats och att den utgår ifrån att individen i hög grad har inflytande över sina 
arbetsförhållanden och att den inte fångar in organisatoriska aspekter.  

Bolin, Marklund och Bliese (2006) anser att för mycket forskning fokuserats kring 
individen. På senare år har organisatoriska faktorers påverkan på 
arbetsförhållanden som i sin tur påverkar hälsan studerats mer. Bolin, ”et al.” 
(2006) fann att organisatoriska faktorer påverkar den psykosociala arbetsmiljön 
på olika nivåer. Krav hade samband med arbetsplatsen/ledningen (establishment 
level) och kontroll med arbetsgruppen (sub-unit level). Samband mellan ett ”icke-
lyssnande” ledarskap och utmattning och depression har konstaterats (Theorell ”et 
al.”, 2012). Samma studie visar att även arbetsförhållanden relaterade till krav och 
kontroll inverkar. Lindeberg, ”et al.”, (2011) studerade sambandet mellan kroniska 
stressorer i den psykosociala arbetsmiljön och utmattning bland medelålders 
arbetande svenskar. De fann att utmattning var dubbelt så vanligt bland kvinnor 
som bland män. Höga psykologiska arbetskrav, låg kontroll i arbetet hade ett 
samband med utmattning hos både män och kvinnor. Westerlund, ”et al. (2010) 
fann i sin studie att nyckelfaktorer vad gäller psykosocial ohälsa är relaterade till 
krav som hög arbetsbelastning, press och konflikter mellan krav, låg kontroll och 
lågt socialt stöd. Ledarskapet har också ett samband med ohälsa hos 
medarbetarna. Melamed, Shirom, Toker, Berliner och Saphira (2006) har funnit 
samband mellan krav, kontroll, stöd och burnout. Hultberg, ”et al.” (2010) 
undersökte i sin studie både sjukframkallande och hälsofrämjande faktorer. De 
sjukframkallande faktorerna var högt arbetstempo, tidspress och arbetsbelastning, 
auktoritärt ledarskap, rollkonflikt/rollotydlighet, oklara förväntningar, för svåra 
arbetsuppgifter, för lite kontroll över arbetet, konflikter, kränkningar, orättvisa, 
ensidigt arbete, otrygghet och förändringar i anställningen, litet erkännande, 
oregelbundna arbetstider och ensamarbete. De hälsofrämjande faktorerna är 
rolltydlighet, chefskap, tydliga mål, balans mellan krav och resurser, balans mellan 
ansvar och befogenheter, inflytande, kommunikation, gemenskap och socialt stöd, 
meningsfullhet, förutsägbarhet, positiv återkoppling och belöning. 
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Att arbeta som socialsekreterare är ett krävande arbete (Tham & Meagher, 2008). 
Flera rapporter visar att stressrelaterade besvär är vanligt (Arbetsmiljöverket, 
2003a; Arbetsmiljöverket, 2012). Tham och Meagher (2008) menar att det finns 
begränsad forskning på arbetsmiljön och arbetsförhållanden för socialsekreterare 
i Sverige. Istället riktas fokus på utveckling av metoder och evidensbasering med 
klienterna i fokus. Det finns också forskning som är fokuserad på individens 
förmåga att hantera mötet med människor i svåra situationer (Thomas, 2013). 
Denna studie fann ett samband mellan personal distress och burnout. Personal 
distress innebär att en person vid mötet med en person/klient blir upptagen med 
att hantera egna känslor av olust snarare än klientens och detta ökar risken för 
utbrändhet enligt studien. Evolahti, ”et al.”, (2013) anser att forskning kring 
utbrändhet varit mer fokuserad på organisation och arbetsförhållanden än 
individuella. Att även faktorer i arbetsförhållanden ett samband med utbrändhet 
visar flera studier (Evolahti, ”et al.”, 2013; Norlund, ”et al.”, 2010). 

Att arbeta som socialsekreterare med barn och ungdomar är kanske det mest 
krävande området inom socialtjänsten (Tham & Meagher, 2008). De fattar beslut 
som påverkar på livet för barn och deras familjer på ett genomgripande sätt. 
Socialsekreterare ska både arbeta rådgivande och stödjande samtidigt som har ett 
myndighetsansvar. En rapport från Arbetsmiljöverket (2005a) visade att kvinnliga 
socialsekreterare var de som rapporterade högst andel av stressrelaterade 
sjukdomar, sömnproblem och långtidssjukskrivning. Om arbetet innebär 
känslomässiga påfrestningar att möta människor i kris och olika svåra situationer 
är det viktigt att undersöka hur socialsekreterare med hög grad av stressrelaterad 
ohälsa upplever sin psykosociala arbetsmiljö. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka skillnader mellan olika aspekter av den 
psykosociala arbetsmiljön och förekomst av utbrändhet bland socialsekreterare i 
Stockholmsområdet. Syftet var också att undersöka vilka skillnader som finns i 
upplevelsen av arbetsmiljön mellan de som är utbrända och de som inte är det.  

Hur skattar socialsekreterarna sin psykosociala arbetsmiljö? 

Vilken grad av utbrändhet skattar socialsekreterarna, låg eller hög? 

Vilka skillnader finns mellan skattningar av psykosocial arbetsmiljö avseende 
socialsekreterare med hög respektive låg utbrändhet? 
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Metod 

Då syftet med studien var att undersöka den psykosociala arbetsmiljön och grad av 
utbrändhet i en större population valdes kvantitativ metod. Datainsamlingen 
skedde med hjälp av en elektronisk enkät.  

Process för datainsamling 

Socialsekreterare anställda i kommuner och stadsdelar i Stockholm var målgrupp 
för studien. Urvalet inledningsvis var ett bekvämlighetsurval.  Fler kommuner 
tillfrågades eftersom intresse från cheferna att delta i studien generellt var lågt. 12 
kommuner och 7 stadsdelar i Stockholm tillfrågades sammanlagt. Chefen för 
respektive socialkontor kontaktades via e-post med förfrågan om deltagande i 
studien samt information om studien och dess syfte. Av totalt 19 tillfrågade 
kommuner och stadsdelar tackade 3 ja, 6 tackade nej och 10 svarade inte på 
inbjudan. Till de som inte svarat skickades en påminnelse ut. De som tackade ja var 
tre kommuner med geografisk spridning i Stockholm.  

Den socioekonomiska statusen bedöms som relativt likvärdig bland de tre 
kommunerna. Två av de chefer som tackade ja till medverkan var noga med att 
kontrollera att kommunens namn inte skulle redovisas i studien. 143 
socialsekreterare fick information om studien i e-post via webprogrammet 
Websurvey. Tillammans med informationen i e-postmeddelandet fanns också en 
länk till enkäten i Websurvey. Efter 7 dagar skickades en påminnelse ut. Under 
processen för datainsamling tog några socialsekreterare kontakt per e-post för att 
ställa frågor om studien eller vissa intresse för den. En socialsekreterare skickade 
också e-post för att förklara varför hon inte ville medverka i studien och att skälet 
var tidsbrist.  

Undersökningsdeltagare 

Totalt 43 personer svarade på enkäten. De var anställda i tre kommuner i 
Stockholmsområdet. Samtliga 43 hade lägst universitets/högskoleutbildning (13-
16 år) och 6 av dessa hade högre akademisk utbildning (<16 år). Medelåldern var 
42 år (sd 10,7) och den yngsta var 26 och äldsta 66 år. Antalet år de varit anställda 
på arbetsplatsen varierade från >1 år till 27 år med medelvärde 7 år (sd 6,08). 
Antal år i yrket som socialsekreterare varierade från >1 år till 33 år med ett 
medelvärde på 11 år (8,969). 95 procent hade tillsvidareanställning och 5 procent 
tillfällig anställning.  
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Figur 1 visar på procentuell fördelning och antal respondenter avseende kön, 
hemmavarande barn eller inga barn samt gift/sambo eller ensamstående. Ingen 
valde alternativet särbo varför det inte finns med i figuren. Ej hemmavarande barn 
finns heller ej representerat i figuren (n=7). 

 

 

 

Figur 1. Andel kvinnor och män, andel med hemmavarande barn och de utan barn.  
Andel gifta/sambo och ensamstående. Siffran i respektive stapel anger antal. 
 

Bortfall 

Av 143 socialsekreterare som fick inbjudan om att delta i studien via e-post med 
en länk till enkäten svarade 43 personer på enkäten. Det ger en svarsfrekvens på 
30 procent och ett bortfall på 70 procent. På grund av lågt intresse att delta i 
studien hos cheferna påverkade detta undersökningsgruppens storlek, eftersom 
det var chefen som gav access till kontakten med socialsekreterarna med e-
postadresser och tillåtelse att delta på arbetstid.  

Enkätkonstruktion 

Enkäten bestod av två befintliga frågeformulär, QPS Nordic (Dallner ”et al.”, 2000) 
och SMBQ (Shirom ”et al.”, 2006), sammanfogade till ett. Valet av frågeformulär 
gjordes utifrån att de bedömdes lämpliga för studiens syfte och frågeställningar. 
QPS Nordic mäter även aspekter av krav-kontroll-stöd och organisatoriska 
förhållanden. Valet av befintliga och sedan tidigare validerade frågeformulär 
gjordes av två skäl. För det första har de tidigare använts i forskning men i olika 
stor omfattning. QPS Nordic är ett relativt nytt formulär som anpassats efter 
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nordiska förhållanden och är användbart inom ett begränsat geografiskt område. 
SMBQ har funnits en längre tid och det finns en ansenlig mängd svensk forskning 
där SMBQ använts som mått på stress och utbrändhet (Ekstedt, ”et al.”, 2006; 
Evolahti, ”et al.”, 2013; Lindert, ”et al.”, 2009; Norlund, ”et al.”, 2010). För det andra 
är tiden för studien starkt begränsad och att utforma en egen enkät är 
tidskrävande då pilotstudier är nödvändiga för att kontrollera den interna 
validiteten (Howitt & Cramer, 2011).  

QPS Nordic (Dallner ”et al.”, 2000) består av 129 frågor. De första frågorna rör 
personuppgifter som födelseår, kön, längd på utbildning, yrkestitel, antal år på 
arbetsplatsen, arbetsenhet, antal år på befattningen, anställningsvillkor, 
arbetsledande ställning, antal arbetstimmar per vecka och arbetstid. Några 
ändringar gjordes i den inledande delen med personuppgifter. Frågan om arbetstid 
togs bort eftersom socialsekreterare arbetar dagtid och inte skift. Frågan om 
anställning hos en annan arbetsgivare togs bort eftersom den inte bedömdes 
relevant. Några frågor lades till om levnadssituation, barn, antal år i yrket 
socialsekreterare för att undersöka eventuella confounding variabler (Howitt & 
Cramer, 2011). Frågan om kommunens namn lades till för att möjliggöra 
jämförandet mellan olika arbetsplatser/kommuner.  

Efter de inledande frågorna om personuppgifter finns frågor som är 
kategoriserade efter tre begrepp som benämns arbetsnivå, social och 
organisationsnivå samt individnivå. Arbetsnivå handlar om krav, kontroll, 
rollförväntningar och förutsägbarhet. Social och organisationsnivå handlar om 
social interaktion, ledarskap, kommunikation, organisationskultur och klimat samt 
grupparbete. På individnivå återfinns engagemang (commitment) i organisationen, 
skicklighet (mastery), preferens för utmaningar, förutsägbarhet, arbetsmotiv, 
arbetets centralitet och interaktion mellan arbete och privatliv. Dessa begrepp 
delades sedan in i olika skalor med frågor från dessa olika nivåer. Skalorna 
benämns kvantitativa krav, beslutskrav, inlärningskrav, rolltydlighet, rollkonflikt, 
positiv utmaning i arbetet, kontroll av beslut, kontroll av arbetstakt, 
förutsägbarhet nästa månad, förutsägbarhet nästa två år, preferens för 
utmaningar, uppfattning om skicklighet (mastery), stöd från chef, stöd från 
arbetskamrater, stöd från vänner och familj, uppmuntrande ledarskap, rättvist 
ledarskap, socialt klimat, innovativt klimat, ojämlikhet, personalinriktning, 
arbetets centralitet, engagemang (commitment) till organisationen, uppfattning 
om grupparbete, inre motivation att arbeta och yttre motivation att arbeta. 

Exempel på frågor från de olika delskalorna i QPS: Måste du arbeta i ett högt 
tempo? Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från din närmste 
chef? Utförs arbetet i gruppen på ett flexibelt sätt? Frågorna i delskalan om 
arbetsmotiv går ut på att rangordna hur viktiga olika påståenden är med 
svarsalternativ från 1 till 5 där 1 är helt oviktigt och 5 helt nödvändigt. Frågorna 
som rör de övriga delskalorna har olika svarsalternativ på en skala från 1 till 5 som 
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mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta och mycket ofta eller 
alltid samt mycket lite eller inte alls, ganska lite, något, ganska mycket och väldigt 
mycket. Några frågor anger också alternativen ja eller nej och frågor om antal. En 
fråga angav svarsalternativ från 1 till 7 där 1 var instämmer inte alls och 7 
instämmer fullständigt och en där 1 var en av de minst viktiga sakerna i mitt liv och 
7 var en av de mest viktiga sakerna i mitt liv.  

SMBQ (Melamed, ”et al.” 1992; Melamed, ”et al.”, 1999) består av 22 påståenden 
som innehåller fyra subskalor (Lundgren-Nilsson, Jonsdottir, Pallant & Ahlborg, 
2012). Subskalorna benämns känslomässig/fysisk trötthet, håglöshet, spändhet och 
mental trötthet. Påståendena har svarsalternativ på en skala från 1 till 7 där 1 är 
nästan aldrig och 7 är nästan alltid. Exempel på påståenden är jag känner mig trött, 
jag känner mig spänd, och jag har svårt att koncentrera mig. Varje delskala och 
formuläret som helhet beräknas genom att lägga ihop poäng och dividera med 
antalet frågor. För att bedöma graden av utbrändhet räknas ett medelvärde ut för 
hela formuläret. Medelvärde >4 kategoriseras som låg utbrändhet och medelvärde 
<4 hög utbrändhet (Norlund, ”et al.”, 2010, Ekstedt, ”et al.”, 2006). I föreliggande 
studie refereras till låg respektive hög utbrändhet där låg utbrändhet betyder att 
respondenten ej är utbränd och hög utbrändhet att respondenten är utbränd. 

Statistisk bearbetning 

Data analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS 21. Då data inte var 
normalfördelat användes ett icke-parametriskt test, Mann-Whitney U (2 samples). 

Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet och validitet avseende QPS Nordic testades vid två tillfällen genom 
datainsamlingar i fyra nordiska länder (Dallner, ”et al.”, 2000). Inre homogenitet 
hos skalorna varierade mellan 0,60 och 0,88 vid mätning med Cronbachs alfa och 
test-retest reliabilitet mellan 0,55 och 0,82. Andra forskare som granskat testet 
fann att QPS Nordic är ett bra instrument för att analysera hälsorelaterade besvär 
på arbetet (Wännström, ”et al.”, 2009).  Arbetsmiljöverket (2003) uppger också i 
sin rapport om metoder för kartläggningar av psykosocial arbetsmiljö att 
validiteten och reliabiliteten anses vara hög.  

Vad gäller SMBQ är det också ett instrument för mätning av grad av utbrändhet 
som används både vid forskning och kliniskt vid diagnostisering av utbrändhet och 
utmattning. Validiteten vad gäller kategorin spändhet har den ifrågasatts av 
Lundgren-Nilsson, ”et al.”, 2012). Forskare vid Institutet för stressmedicin gjorde 
en studie där validiteten för SMBQ undersöktes (ibid). De kom fram till att SMBQ 
är användbart både kliniskt och vid forskning och de fann den att den är 
användbar även för att bedöma utbrändhet/utmattning. Dock fann de att kategorin 
spändhet visade brister och föreslår en reviderad version där denna kategori 
exkluderas. Eftersom det finns omfattande och ny forskning där SMBQ fortfarande 
används internationellt och i Sverige (Norlund, ”et al.”, 2010, Ekstedt, ”et al.”, 
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2006) föll valet av formulär på SMBQ och inte någon av de nyare versionerna som 
SMBM. 

För att ett resultat ska vara generaliserbart är en svarsfrekvens på över 70 procent 
önskvärt. I denna studie var svarsfrekvensen låg, 30 procent, då 43 av 143 
socialsekreterare valde att svara på enkäten.  

Etiska aspekter   

Vid forskning är kravet på informerat samtycke en av de forskningsetiska 
principerna (Vetenskapsrådet). Det är önskvärt att respondenterna fått tillräckligt 
med information både muntligt och skriftligt för att kunna fatta beslut om 
deltagande. Vid enkätundersökningar ges information om studien skriftligt och 
respondenten ger sitt godkännande till deltagande genom att svara på enkäten. Så 
var även fallet i denna studie. Enkäten distribuerades via e-post tillsammans med 
information om studiens syfte och genom att klicka på den bifogade länken och 
fylla i enkäten gav respondenten sitt medgivande om deltagande. Den information 
som gavs var att deltagandet är betydelsefullt men frivilligt och att svaren 
behandlas anonymt och konfidentiellt. Svaren skulle endast redovisas på 
gruppnivå och inga individuella svara skulle gå att identifiera. Information gavs att 
även kommunens namn skulle vara anonymt. Enkäten var konstruerad på så sätt 
att det gick att avböja att svara på vissa frågor och ändå komma vidare till nästa 
fråga och slutligen elektroniskt skicka in enkäten. I slutet gavs en påminnelse om 
att alla svar inte var ifyllda, därefter var det upp till respondenten om den ville 
svara på frågorna eller inte.  

 

 

Resultat 

Socialsekreterarnas skattningar av den psykosociala arbetsmiljön 

Resultatet visar (se tabell 1) att socialsekreterarna skattar sin psykosociala 
arbetsmiljö, för vissa delskalor, annorlunda i jämförelse med referensdata för QPS 
Nordic. Referensdata grundas på respondenter (n = 2010) från olika branscher i de 
nordiska länderna (Dallner, ”et al.”, 2000). De delskalor med störst skillnad för 
skattat medelvärde var; kontroll av arbetstakt (0,9), stöd från chef (0,6) 
uppmuntrande ledarskap (0,6) rättvist ledarskap (-0,5) preferens för utmaningar 
(-0,5), stöd från arbetskamrater (0,5), stöd från vänner och familj  
(-0,5), socialt klimat (-0,5), rollkonflikt (0,4) och personalinriktning (0,4).  
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Tabell 1. Jämförelse av medelvärden för respektive delskala i QPS Nordic mellan 
socialsekreterare och referensdata (medelvärden, standardavvikelse samt differens). 
 

           
Skalnamn soc. sekr. 

(m)  
Sd ref. data  

(m) 
Sd Diff 

      
           

Kvantitativa krav 3,4 0,9 3,4 0,8 0,0 

Beslutskrav 3,8 0,7 3,7 0,7 0,1 

Inlärningskrav 2,9 0,7 2,8 0,6 0,1 

Rolltydlighet 4,2 0,7 4,2 0,8 0,0 

Rollkonflikt 2,9 0,9 2,5 0,8 0,4 

Positiva utmaningar 4,4 0,5 4,1 0,7 0,3 

Kontroll av beslut 3,3 0,6 3,0 0,7 0,3 

Kontroll av arbetstakt 3,8 0,6 2,9 1,2 0,9 

Förutsägbarhet månad 4,3 0,5 4,2 0,7 0,1 

Förutsägbarhet två år 3,3 1,0 3,0 1,0 0,3 

Preferens utmaningar 3,0 0,8 3,5 0,8 -0,5 

Upplevelse skicklighet 3,9 0,6 3,9 0,5   0,0 

Stöd från chef 4,0 0,7 3,4 1,0 0,6 

Stöd från arbetskamrater 4,4 0,7 3,9 0,9 0,5 

Stöd från vänner familj 3,5 1,1 4,0 0,9 -0,5 

Uppmuntrande ledarskap 3,4 0,9 2,8 1,0 0,6 

Rättvist ledarskap 3,3 0,4 3,8 0,8 -0,5 

Socialt klimat 3,2 0,4 3,7 0,8 -0,5 

Innovativt klimat 3,8 0,7 3,5 0,7 0,3 

Ojämlikhet 2,1 0,8 1,9 0,9 0,2 

Personalinriktning 3,2 0,9 2,8 0,9 0,4 

Interaktion arbete privatliv 1 2,9 0,9 2,6 1,1 0,3 

Interaktion arbete privatliv 2 2,0 0,9 1,8 0,9 0,2 

Arbetets plats i livet 3,8 0,9 4,1 0,9 -0,3 

Engagemang i organisationen 3,4 0,9 3,2 0,9 0,2 

Uppfattning grupparbete 4,1 0,6 3,8 0,7 0,3 

Inre motivation arbeta 3,9 0,6 3,9 0,6 0,0 

Yttre motivation arbeta 3,7 0,6 3,7 0,7 0,0 
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Socialsekreterarnas skattade grad av utbrändhet 

Tabell 2 visar hur stor andel av respondenterna som var lågt utbrända respektive 
högt utbrända.  

 
Tabell 2. Antal respondenter som var lågteller högt utbrända, även angett i procent. 
 

SMBQ  
 

 Antal Procent 

   Lågt utbrända  33 76,7 

Högt utbrända  10 23,3 

Total 43 100,0 

 

 

Skillnader i skattning av den psykosociala arbetsmiljön beroende på grad av 
utbrändhet 

Inga signifikanta skillnader vid gruppjämförelser fanns vad gäller utbrändhet för 
kön, ålder, levnadssituation, barn, utbildningens längd, antal år på arbetsplatsen 
och antal år i yrket. Resultatet visar på signifikanta gruppskillnader mellan hög och 
låg utbrändhet och rolltydlighet (p=, 008), positiva utmaningar (p=, 022), kontroll 
av arbetstakt (p=, 015), stöd från chef (p=, 024) och interaktion mellan arbete och 
privatliv (p=, 001). 
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Tabell 3. Skillnader i skattningar för respektive delskala i QPS Nordic för deltagare 

med låg respektive hög utbrändhet. Medelvärden, standardavvikelser och signifikans. 

*Anger att det finns en signifikant skillnad p>, 05.  
 

            
Skalnamn låg  Sd Hög Sd Sig 

  utbrändhet   Utbrändhet     

      

Kvantitativa krav 3,4 1,0 3,5 0,7 ,876 

Beslutskrav 3,9 0,7 3,8 0,4 ,542 

Inlärningskrav 2,9 0,7 2,9 0,6 ,921 

Rolltydlighet* 4,4 0,5 3,6 0,9 ,008 

Rollkonflikt 2,8 0,9 3,3 0,7 ,063 

Positiv utmaning i arbetet* 4,5 0,4 3,9 0,7 ,022 

Kontroll av arbetet 3,4 0,6 3,1 0,6 ,105 

Kontroll av arbetstakt* 3,9 0,5 3,3 0,6 ,015 

Förutsägbarhet för nästa månad 4,4 0,5 4,0 0,6 ,059 

Förutsägbarhet för nästa två år 3,3 1,1 3,0 0,4 ,184 

Preferens för utmaningar 3,1 0,8 2,8 0,8 ,149 

Uppfattning om skicklighet 4,0 0,5 3,6 0,7 ,141 

Stöd från chef 4,1 0,6 3,5 0,8 ,024 

Stöd från arbetskamrater 4,5 0,7 4,1 0,6 ,055 

Stöd från vänner och familj 3,6 1,1 3,2 1,2 ,487 

Uppmuntrande ledarskap 3,5 1,0 3,3 0,8 ,600 

Rättvist ledarskap 3,3 0,3 3,2 0,5 ,561 

Socialt klimat 3,2 0,4 3,2 0,4 ,966 

Innovativt klimat 3,9 0,7 3,6 0,6 ,226 

Ojämlikhet 2,0 0,8 2,5 0,6 ,093 

Personalinriktning 3,2 0,9 3,0 0,8 ,419 

Interaktion arbete privatliv 1* 2,7 0,9 3,6 0,7 ,001 

Interaktion arbete privatliv 2* 1,8 0,9 2,6 0,7 ,001 

Arbetets centralitet 3,8 1,0 3,6 0,7 ,435 

Commitment till organisationen 3,6 0,8 3,0 1,2 ,157 

Uppfattning om grupparbete 4,2 0,6 3,9 0,6 ,166 

Inre motivation att arbeta 4,0 0,6 3,7 0,3 ,204 

Yttre motivation att arbeta 3,8 0,6 3,5 0,5 ,149 
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Diskussion 

Inledande diskussion om resultatet som helhet 

Syftet med studien var att undersöka skillnader mellan olika aspekter av den 
psykosociala arbetsmiljön och förekomst av utbrändhet bland socialsekreterare i 
Stockholmsområdet. Syftet var även att undersöka skillnader avseende hur 
socialsekreterare med hög och låg utbrändhet upplever sin arbetsmiljö. Utifrån 
statistik från Arbetsmiljöverket (2003; 2005a, 2012) och tidigare forskning (Tham 
& Meagher, 2008) var antaget att många socialsekreterare har en hög grad av 
stress och ligger i riskzonen för att drabbas av utbrändhet och 
utmattningssyndrom. Resultatet visar att 76,7 procent av socialsekreterarna är 
lågt utbrända medan 23,3 procent är högt utbrända. Nästan var fjärde 
socialsekreterare är således utbränd men i arbete. Det fanns signifikanta skillnader 
hur socialsekreterare med hög utbrändhet skattade sin psykosociala arbetsmiljö 
jämfört dem med lågt skattad utbrändhet. Dessa skillnader fanns i delskalorna 
interaktion arbete privatliv (individnivå), rolltydlighet (uppgiftsnivå), positiva 
utmaningar (uppgiftsnivå), kontroll av arbetstakt (uppgiftsnivå) och stöd från chef 
(social och organisationsnivå).  

Socialsekreterarnas skattade grad av utbrändhet 

Andelen som är utbrända i studien kan jämföras med tidigare forskning inom 
andra yrkeskategorier. I MONICA-studien (Norlund, ”et al.”, 2010) var förekomsten 
av utbrändhet 13 procent. 16 procent av kvinnorna och 10 procent av männen var 
utbrända. I en annan studie varierade förekomsten mellan 17,1 och 22, 9 procent 
(Lindert, ”et al.”, 2009). I studien om socialsekreterarna var förekomsten högre. 
Genomsnittet på 23,3 procent stämmer relativt väl in på Arbetsmiljöverkets 
(2012) senaste undersökning om stressrelaterade besvär hos socialsekreterare 
som var 19 procent.  

Socialsekreterares skattningar av psykosocial arbetsmiljö jämfört med referensdata 

Socialsekreterarnas skattning av sin psykosociala arbetsmiljö jämfört med 
referensdata på olika arbetsgrupper från fyra nordiska länder (Dallner, ”et al.”, 
2010) visar att det skiljer sig mest på kontroll av arbetstakt där socialsekreterarna 
skattar högre, att de i högre grad kan kontrollera arbetstakten. Stöd från chef 
skiljer sig också där socialsekreterarna skattar stödet från närmaste chef högre än 
referensdata. Preferens för utmaningar skattar de lägre än referensdata. Stöd från 
arbetskamrater skattar de högre och stöd från vänner och familj lägre. Socialt 
klimat skattar de lägre. Vad gäller kvantitativa krav ligger de på samma nivå för 
socialsekreterarna som referensdata.  

Resultatet överensstämmer inte med en tidigare studie om socialsekreterares 
psykosociala arbetsmiljö jämfört med vårdanställda där de skattade kraven högre 
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vad gäller arbetsbelastning (Tham & Meagher, 2008). Detta kan tolkas som att de 
kommuner vars chefer tackade ja till deltagande i studien i högre grad har en 
bättre psykosocial arbetsmiljö och en lägre arbetsbelastning. Att det skiljer sig 
avseende hur respondenterna upplever stödet från närmaste chef och skattar det 
avsevärt högre än referensdata kan stödjer även denna tolkning. Att preferens för 
utmaningar skattas lägre av respondenterna jämfört med referensdata kan bero på 
att rollen i sig innebär tillräckligt med utmaningar jämfört med många andra 
yrkesroller. Stödet från arbetskamrater skattar respondenterna högre än 
referensdata och även högre än en tidigare studie om socialsekreterarnas 
psykosociala arbetsmiljö (ibid). Detta stöder också teorin att den psykosociala 
arbetsmiljön för respondenterna generellt är bättre då stöd från kollegor är en 
viktig komponent. Stöd från vänner och familj skattar respondenterna lägre än 
referensdata. Där saknas forskningsresultat att jämföra med gällande 
socialsekreterare. Det kan vara så att socialsekreterarnas arbetsuppgifter är så 
pass betungande så att vänner och familj inte klarar av att vara ett bollplank och 
stöd. 

Skillnad mellan skattning av den psykosociala arbetsmiljön beroende på grad av 
utbrändhet 

Resultatet visar på signifikanta skillnader inom delskalorna interaktion arbete 
privatliv (individnivå), rolltydlighet (uppgiftsnivå), positiva utmaningar 
(uppgiftsnivå), kontroll av arbetstakt (uppgiftsnivå) och stöd från chef (social och 
organisationsnivå). 

Starkast skillnad mellan grupperna lågt utbrända och högt utbrända återfanns i 
delskalan interaktion arbete privatliv. De utbrända socialsekreterarna skattade i 
högre grad att arbetet påverkade hem och familjeliv negativt. Detta kan bero på att 
de varit utsatta för långvarig stress har bristande förmåga att koppla av och få den 
återhämtning som behövs på fritiden (McEwen, 1998; Beckie, 2012; Allvin, ”et al.”, 
2006). Denna förmåga har en rent fysiologisk förklaring som beskrivs i den 
allostiska modellen. De utbrända skattade också att hem- och familjeliv i högre 
grad påverkar arbetet negativt. Detta kan bero på att bekymmer familjelivet också 
tar kraft och går ut över arbetet vilket i forskning också visat sig ha ett samband 
med utbrändhet. Dock visade resultatet inga skillnader i levnadssituation för de 
högt och lågt utbrända gällande om man har eller inte, gift/sambo eller 
ensamstående. Detta väcker frågor om vilka andra faktorer i hem-och familjeliv 
som påverkar arbetet negativt. Tidigare forskning visar att känslomässig spänning 
utanför arbetet kopplad till familj och livssituation som ansträngd ekonomi 
(Norlund, ”et al.”, 2010) eller låg social integration kan bidra till utbrändhet 
(Evolahti, ”et al”, 2013). Socialsekreterare är relativt lågavlönade med tanke på 
den långa utbildning de har och det är dyrt att leva och bo i Stockholm. Låg social 
integration är ett annat förklaringsalternativ. Detta kan eventuellt också förstärka 
utbrändheten då detta bidrar till mindre ork allmänt vilket kan leda till en större 
isolering. En tidigare studie om socialsekreterare i Sverige (Tham & Meagher, 
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2008) visade ett liknande resultat där socialsekreterarna skattade att kraven i 
hem-och familjeliv liksom i arbetet påverkade varandra negativt.  

Rolltydlighet handlar om klart definierade mål, vetskap om ansvarsområde och om 
precis vad som krävs i arbetet. De med högre utbrändhet skattade en högre 
osäkerhet vad gäller rollen. Dessa frågor handlar om krav och kontroll. De kan 
påverka kraven både så att individen ställer högre och lägre krav på sig själv än 
förväntat på grund av otydlighet i arbetsrollen. Rollotydlighet påverkar kontrollen 
negativt eftersom det uppstår en osäkerhet. Mindre kontroll ökar också risken för 
stress eftersom det innebär att arbetet innebär oförutsedda och osäkra moment. 
Hultberg, ”et al.”, (2010) har sin forskning studerat sjukframkallande faktorer och 
rolltydlighet är en sådan faktor. Studien om socialsekreterares i Sveriges 
arbetssituation (Tham & Meagher, 2008) visade också att de upplevde en lägre 
rolltydlighet jämfört med andra grupper inom vården. Söderström, Jeding, Ekstedt, 
Perski & Åkerstedt (2012) fann i sin studie att höga krav relaterade till arbetet 
hade samband med utbrändhet. 

Frågorna om kontroll av arbetstakt handlade om respondenten själv kunde 
bestämma arbetstakt, när denne ska ta paus och hur länge samt bestämma 
arbetstider (flextid). De med hög utbrändhet skattade högre än de med låg 
utbrändhet. Det innebär att de upplever en lägre kontroll över hur snabbt de ska 
arbeta och över återhämtning. Att inte kunna påverka arbetstider påverkar också 
graden av kontroll över arbetet negativt. Hultberg, ”et al.”, (2010) fann i sin studie 
även att högt arbetstempo, tidspress och arbetsbelastning är sjukframkallande 
faktorer.  

Frågorna om positiva utmaningar handlade om upplevelsen att kunskaper och 
färdigheter är till nytta i arbetet, om det finns positiva utmaningar och om arbetet 
är meningsfullt. Även här fanns en signifikant skillnad och de med hög utbrändhet 
skattade lägre än de med låg utbrändhet. Resultatet kan förstås utifrån att de 
utbrända har ett sämre välmående på grund av den höga stressnivån (McEwen, 
1999). Detta gör kanske att de utmaningar som finns i arbetet kanske inte upplevs 
som positiva. Utmaningar kanske snarare blir en belastning. Att inte uppleva stöd 
från närmaste chef visar också på ett avstånd vilket kanske också påverkar 
upplevelsen att kunskaper och färdigheter är till mindre nytta. Detta kan också 
påverka graden av meningsfullhet då de med hög utbrändhet upplever en lägre 
grad av stöd. Detta kan tolkas som en lägre grad av engagemang från närmaste 
chefen och detta kan påverka att arbetet känns mindre meningsfullt.   

Frågorna om stöd från chef handlade om respondenten om den behöver får stöd 
och hjälp av närmaste chef. Det handlade också om chefen är villig att lyssna på 
problem som rör arbetet och om chefen visar uppskattning för arbetsprestationer. 
En signifikant skillnad fanns mellan de med låg och hög utbrändhet där de med hög 
utbrändhet skattade en lägre grad av stöd. Att inte uppleva socialt stöd från 
närmaste chefen har visat sig ha ett samband med ohälsa (Lohela, ”et al.”, 2009; 
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Westerlund, ”et al.”, 2010). En negativ förändring likväl som en positiv förändring 
av socialt stöd från chefen visade sig att ett samband med medarbetarnas hälsa 
(Lohela, ”et al.”, 2009). Socialt stöd av närmaste chef är en aspekt av ledarskapet 
som påverkar medarbetarnas upplevelse av stress, ohälsa och sjukfrånvaro 
(Westerlund, ”et al.”, 2010). Resultatet har på så sätt stöd i tidigare forskning, 
socialt stöd från närmaste chef påverkar hälsan hos medarbetarna. De individuella 
förutsättningarna kan förklara resultatet i skillnader mellan respondenterna med 
och låg utbrändhet. Forskning visar att personal distress påverkar hur individen 
handskas med att möta människor i svåra situationer (Thomas, 2013). De med hög 
utbrändhet har kanske större behov av socialt stöd från chefen men upplever en 
lägre grad av stöd. En inspektion av Arbetsmiljöverket (2005b) visade att 
enhetschefer inom kommunal verksamhet hade en bristande psykosocial 
arbetsmiljö. Det finns anledning att tro att dessa brister även återfinns inom 
socialtjänsten. Enhetscheferna rapporterade att de har svårt att hinna med sina 
arbetsuppgifter och en av dessa arbetsuppgifter är att finnas tillhands för 
underordnade då dessa både personal- och verksamhetsansvar. De högt utbrända 
är kanske känsligare för detta då det påverkar deras psykosociala arbetsmiljö.  

Sammanfattande diskussion om resultatet 

Tidigare studier visar att personalomsättningen bland socialsekreterare i Sverige 
är hög och statusen för yrket har är låg (Tham & Meagher, 2009). Resultatet visar 
på en genomsnittlig anställningstid på nuvarande arbetsplats var sju år. Dock fanns 
en stor spridning i antalet anställningsår från under från ett till 33 år. Allt 
sammantaget talar för att det råder någon form av obalans kopplat till yrkesrollen. 
Vad denna obalans handlar går endast att spekulera i. Nedskärningarna inom den 
offentliga sektorn är en faktor som ökar påfrestningarna hos de anställda 
(Theorell, 2009). En stor longitudinell studie från Finland visar att organisatoriska 
förändringar och neddragningar påverkar hälsan (Kivimäki, ”et al”, 2001). De 
ökade kraven på dokumentation och evidensbasering och förfining av metoder kan 
leda att kontrollen över arbetet minskar samtidigt som belastningen ökar då 
personalomsättningen är hög och bemanningen är begränsad. De dubbla rollerna 
som innebär att arbeta rådgivande och stödjande och samtidigt vara en 
myndighetsperson med både ansvar och makt över olika typer av ingripanden kan 
bidra till stressen (Tham & Meagher, 2008) Detta stöds av resultatet som visar att 
socialsekreterarna i högre grad upplever rollkonflikt jämfört med referensdata för 
QPS Nordic. Socialtjänsten är en kommunal myndighet med en politiskt styrd 
organisation. Ny politisk styrning medför ibland genomgripande förändringar där 
de anställda behöver anpassa sig vid exempelvis omorganiseringar.  

De utbrända socialsekreterarna skattar att det har höga krav vad gäller arbetstakt 
och att de skattar lägre rolltydlighet som kan kopplas till kontroll över 
arbetsuppgifter av vad som krävs. De skattar också stöd från chef lägre. Till detta 
kommer att de upplever att arbetet är mindre meningsfullt, att det i lägre 
utsträckning saknas positiva utmaningar och att kunskaper och färdigheter är till 
mindre nytta. Sammantaget ger det en bild som kan relateras till höga krav, en 
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lägre grad av kontroll och bristande stöd från närmaste chef. I ett så krävande och 
komplext arbete är det av stor vikt att chefen har möjlighet att finnas där som chef. 
Arbetsmiljöverkets (2005b) inspektion gällande enhetschefer i kommunerna kan 
ge en fingervisning om att cheferna också har en bristande psykosocial arbetsmiljö 
då de uppfattar att de i sin tur inte har stöd från sin chef, att många har 
stressrelaterade besvär och att de har en alltför hög arbetsbelastning. En studie om 
socialsekreterare i jämförelse med vårdanställda visar att de i lägre grad upplever 
att ledningen bryr sig om deras hälsa och välmående samt känner sig mindre 
omhändertagna av ledningen (Tham & Meagher, 2009).  

Forskning visar att människor är olika känsliga för stress (Beckie, 2012) och att 
arbeta som socialsekreterare innebär att handskas med egen och andras stress. 
Människor reagerar olika vid mötet med andra/klienter som har någon form av 
lidande och detta upplevs som mer påfrestande för en del vilket benämns personal 
distress (Thomas, 2013). Detta kan relateras till resultatet på så sätt att de 
utbrända i lägre grad kan återhämta sig vilket visar sig att arbetet påverkar hem- 
och familjeliv negativt och tvärtom. Utbrändheten i sig är också ett resultat av en 
långvarig stress utan tillräcklig återhämtning (McEwen, 1999). Trots de 
individuella skillnaderna finns det en del förändringar i den psykosociala 
arbetsmiljön som påverkar hälsan positivt hos de anställda (Hultberg, ”et al.”, 
2010; Lohela, ”et al.”, 2009).  

Det finns som nämnts forskning som visar att det ger resultat att förbättra den 
psykosociala arbetsmiljön och vilka faktorer som är relaterade till en bättre hälsa 
hos de anställda (Hultberg, ”et al.”, 2010; Lohela, ”et al.”, 2009). Trots det finns det 
ett glapp mellan forskningsresultat och ett bristande psykosocialt 
arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2005b). Att arbeta framgångsrikt med 
hälsofrämjande faktorer kräver kunskaper, engagemang och att resurser och tid 
avsätts för detta ändamål. I dagens samhälle har stress i både arbetsliv och 
privatliv blivit normaliserat. Detta leder till sänkt livskvalitet för de som är 
stressade, utbrända och utmattade. I sin allvarligaste form leder det också till 
dödlighet i arbetsrelaterad hjärtinfarkt. Kommunerna och alla andra 
organisationer har ett arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen där även den 
psykosociala arbetsmiljön ingår.  

För att ges bättre förutsättningar att utföra ett arbete som kan beskrivas som 
komplext och krävande (Tham & Meagher, 2008) kan en rad förbättringar i den 
psykosociala arbetsmiljön vidtas. Några av de faktorer som har en koppling till 
förbättrad respektive försämrad hälsa återfinns i resultatet: rolltydlighet, chefskap, 
tydliga mål, gemenskap och socialt stöd och meningsfullhet. (Hultberg, ”et al.”, 
2010).  Att systematiskt arbeta för att förbättra dessa områden kan leda till att 
sjukskrivningar förhindras, arbetsförmågan stärks och livskvaliteten höjs.  
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Reliabilitet och validitet 

QPS Nordic och SMBQ har enligt tidigare studier god reliabilitet och validitet. I 
denna studie användes båda dessa frågeformulär då de sammanfogats till ett med 
hjälp av Websurvey. I det här fallet socialsekreterarna inom de tre kommunerna 
samt om socialsekreterare i Stockholmsområdet eller kanske i Sverige. 
Svarsfrekvensen var för låg (30 procent) för att med större säkerhet kunna säga att 
resultatet gäller för hela populationen, de tre kommunerna. Ytterligare en 
begränsning var att endast tre av de totalt nitton tillfrågade kommunerna valde att 
delta i studien. Om fler kommuner deltagit och svarsfrekvensen blivit högre hade 
det medfört en större statistisk power. Resultatet ska därför tolkas med 
försiktighet. Dock visade analyserna att signifikanta skillnader fanns mellan de 
som var lågt och de som var högt utbrända i fem olika delskalor. Därför har 
resultatet ändå betydelse för framtida forskning och säger något om den 
population som studerades. En begränsning som bör tas i beaktande är dock att 
risken för att de signifikanta skillnaderna beror på slumpen ökar med antalet 
delskalor som jämförs. De resultat som erhålls ger dock en enhetlig bild av att de 
skillnader som observerades mellan grupperna lågt och högt utbrända sannolikt 
inte beror på slumpen då samtliga signifikanta resultat visar en sämre skattning 
för de med hög grad av utbrändhet. Det är också av intresse att reflektera över 
vilka som svarat på enkäten. Är det de med hög eller låg utbrändhet som svarat i 
större utsträckning eller är fördelningen densamma som för populationen som 
helhet? Detta går inte att svara på men det finns en del effekter att i åtanke. Det 
skulle kunna vara så att de som är mest missnöjda och är utbrända i större 
utsträckning har svarat på enkäten. Scenariot skulle också kunna vara så att det är 
en lägre andel utbrända som svarat på enkäten eftersom de saknar energi på grund 
av utmattning och koncentrerar sig på arbetsuppgifterna hellre än att delta i en 
studie. Om det är fallet kanske resultatet med en högre svarsfrekvens skulle visa 
på en högre andel utbrända.  

Den så kallade healthy worker effect stöder också tesen att det finns en högre 
andel utbrända som inte svarat på enkäten. Healthy worker effect innebär bland 
annat att de som deltar i studier är de som är friskast. Enkäten sändes till 
socialsekreterarens e-postadress som används i tjänsten. Det innebär att 
eventuella sjukskrivna för utbrändhet eller andra stressrelaterade symtom eller 
sjukdomar inte deltar i studien. En annan möjlighet är att de arbetsplatser som 
deltar i högre grad lider av mindre stress och utbrändhet än de som tackat nej till 
deltagande i studien eller de som inte hördes av alls trots påminnelse. Psykosocial 
arbetsmiljö är ett känsligt område på så sätt att ansvaret vilar på chefen och det är 
han eller hon som ska godkänna deltagande. Det finns således ett intresse för en 
del chefer att inte delta för att man inte vill veta. Detta var dock något som togs i 
beaktan vid förfrågan om deltagande i studien och information om att kommunens 
namn inte skulle anges gavs. Känsligheten borde därför blivit mindre samtidigt 
som ett deltagande också lyfter upp frågan på dagordningen. En chef i en kommun 
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angav som ett skäl till att inte delta i studien oro för att det skulle ”väcka saker” hos 
socialsekreterarna och att det tidigare varit bekymmer.  

Annat som talar för att de arbetsplatser som var högt belastade valde att inte delta 
handlar om de skäl som ibland angavs. De handlade i flera fall om många andra 
undersökningar och tidsbrist. En hänvisade till att det räckte med 
medarbetarundersökningen och att ännu en enkät kunde upplevas för belastande 
för personalen. En annan sa att socialsekreterarna har hög arbetsbelastning och att 
detta var skälet till att de inte kunde medverka. Ytterligare en angav som skäl att 
de prioriterade ett samarbete med Stockholms universitet då förfrågningar om 
deltagande i studier var vanliga.  Intressant var också att ingen av de sju stadsdelar 
i Stockholm som tillfrågades tackade ja till att delta utan det var tre 
kranskommuner. Eftersom det låga intresset från chefer att delta i studien var 
problematiskt kontaktades även en av de stora fackliga organisationerna som 
driver frågor om arbetsmiljöarbete. Tanken var att välja en annan urvalsprocess 
och genom facket få tillgång till socialsekreterarnas privata e-postadresser. Facket 
bemötte inte förfrågan som skickades per e-post till ordföranden. Ytterligare en 
reflektion till den låga svarsfrekvensen är att chefernas attityd till undersökningen 
kan ha bidragit. En eventuell negativ attityd kan ha påverkat socialsekreterarna så 
att de valde att avstå.  

Avslutande reflektioner och framtida forskning 

Studien väcker frågor för framtida forskning av socialsekreterares psykosociala 
arbetsmiljö och stressrelaterad ohälsa som utbrändhet och utmattning. Det är 
angeläget att studera området ytterligare både med tanke på socialsekreterarnas 
hälsa samt med tanke på de klienter de möter. Socialsekreterarna möter de 
svagaste i samhället: barn som far illa, människor med missbruksproblem och 
psykiskt sjuka, ensamkommande flyktingbarn och de som inte kan försörja sig 
själva på annat sätt än genom försörjningsstöd. Socialsekreterarna har ett viktigt 
uppdrag att stötta dessa människor och för att kunna göra det behöver de själva ha 
de bästa förutsättningar och en god psykosocial arbetsmiljö. Inte bara för att 
kunna möta särskilt utsatta människor och ha ork att hjälpa dem på ett 
professionellt och medkännande sätt utan också för deras egen skull. Denna studie 
visar att nästan en fjärdedel av socialsekreterarna i de tre kommunerna lider av 
utbrändhet och de arbetar fortfarande. I detta fall skulle ett ökat socialt stöd från 
den närmaste chefen, kontroll över arbetstakten och möjligheten att säga nej till 
fler arbetsuppgifter och en ökad meningsfullhet genom att detta belyses och 
diskuteras på arbetsplatsen kunna förbättra hälsan hos de utbrända och förhindra 
sjukskrivning och ytterligare symtomutveckling. Vad gäller interaktion mellan 
arbete och hem- och familjeliv är återhämtning centralt. Mer utrymme för pauser 
och en lägre arbetstakt med en lägre arbetsbelastning underlättar för 
återhämtning. Kanske finns det då möjlighet att gå in till chefen och be om stöd och 
hjälp eller att ta en promenad när arbetet känns extra påfrestande. Om 
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arbetsbelastningen är rimlig är det kanske lättare att tillåta sig att vara hemma när 
det är nödvändigt för hälsan istället för att kanske ändå gå till arbetet och på så 
sätt vara sjuknärvarande. En god psykosocial arbetsmiljö möjliggör också en större 
förståelse för upp- och nedgångar i familjelivet. Det kan då vara tillåtet att vara på 
arbetet och prestera mindre vid kris eller sjukdom i familjen. 

I framtida studier är det önskvärt att levnadssituationen kopplat till stress och 
utbrändhet belyses. Även ekonomisk situation har visat sig påverka utbrändhet. 
Det är också av intresse att inkludera frågor om sömn, återhämtning, värk och den 
upplevda hälsan eftersom dessa faktorer också kan predicera utbrändhet så att 
insatser sätts in i rätt tid och kan förebygga sjukskrivning som kostar stora 
summor pengar för samhället och innebär ett stort lidande för dem som drabbas.  
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