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Abstract
Problem. Professions as social workers are described to be the most exposed to stress
based on the high workload of social services. Work-related stress affects both the
organization and the quality of work but mainly leads to mental health among employees
Aim. This study examines how professional social workers experiencing work-related
stress, and if there is any correlation with the sense of coherence, (KASAM), years of
employment and gender. The theoretical background of the study is based on KASAM
from the salutogenic perspective.
Method. This study is using a quantitative research strategy in the form of a crosssectional study. A survey with questions about background, work-related stress and
KASAM has been constructed and sent by email to professional social workers in
southern Sweden.
Results. The analysis of the response generated that the main stress factors at work are
increased workload, high self-esteem, difficulty in setting limits and taking more
responsibility than should be done. The result shows a significant correlation with a
negative value between work-related stress and KASAM, as well as a significant
relationship between professional years and KASAM.
Conclusion. The study´s result shows a relationship between social workers high
demands and commitment at work to KASAM:s three components, comprehensibility,
manageability and meaningfulness. This indicate that a great commitment is not always
positive. There is also a relationship between professional experience and the level of
KASAM, stress coping and health among social workers.
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Sammanfattning
Problemet. Yrkesgrupper som socialsekreterare anses vara mest utsatta för stress
grundat på socialtjänstens höga arbetsbelastning. Arbetsrelaterad stress påverkar både
organisationen och arbetets kvalité men leder främst till psykisk ohälsa bland de
anställda.
Syfte. Denna studie undersöker hur yrkesverksamma socialsekreterare inom
socialtjänsten upplever arbetsrelaterad stress, samt om det finns något samband med
känsla av sammanhang (KASAM), verksamma år och kön. Studiens teoretiska bakgrund
är baserad på KASAM utifrån det salutogena perspektivet.
Metod. Studien utgörs av en kvantitativ forskningsstrategi i form av en tvärsnittsstudie.
En enkät med frågor om bakgrund, arbetsrelaterad stress och KASAM har sammanställts
och skickats ut via mejl till yrkesverksamma socialsekreterare södra delen av Sverige.
Resultat. Svaren som enkäten genererade visar att de främsta stressfaktorerna på arbetet
anses vara ökad arbetsbelastning, höga egna krav samt svårigheten över att sätta gränser
och att ta ett större ansvar än vad hen bör göra. Resultatet visar ett signifikant samband
med ett negativt värde mellan arbetsrelaterad stress och graden av KASAM samt ett
signifikant samband mellan yrkesverksamma år och KASAM.
Slutsats. Utifrån respondenternas svar är det möjligt att utläsa ett samband mellan
socialsekreterares egna höga krav och engagemang i arbetet med KASAM:s tre
komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Detta tyder på att ett stort
engagemang inte alltid är positivt. Vidare finns ett samband mellan socialsekreterares
yrkeserfarenhet och grad av KASAM, personliga stresshantering och hälsa.

Nyckelord: enkätstudie, arbetsrelaterad stress, KASAM, socialsekreterare
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Inledning
“Stress knäcker socionomer-sjukskrivningarna fördubblas”, det är rubriken på en artikel
från Akademikerförbundet SSR (2015a). Långtidssjukskrivningar för personer inom
kontaktyrken i kommun och landsting beskrivs de senaste fem åren ha fördubblats och
kvinnor mellan 36-45 år upplevs vara mest utsatta. Långtidssjukskrivningarna grundar sig
i psykisk ohälsa och flest fick diagnosen anpassningsstörningar och reaktion på svår
stress. Stressen beskrivs vara den främsta orsaken till ökad sjukdom för både kvinnor och
män. Yrkesgrupper som är anställda inom socialt arbete, främst socialsekreterare och
kuratorer, anses vara de mest utsatta vilket kopplas till socialtjänstens höga
arbetsbelastning (Akademikerförbundet, 2015a). Den höga arbetsbelastningen
uppmärksammas även i en undersökning där socionomer svarat på varför de lämnar
myndighetsutövande arbeten inom socialtjänsten (Wihlborg, 2016). I undersökningen
framkommer det att den främsta orsaken till varför man lämnar anses vara hög
arbetsbelastning (83%) och på andra plats beskrivs orsaken vara för att arbetet är för
stressande (68%). Hög arbetsbelastning förklaras vara en obalans mellan krav och
resurser vilket senare resulterar i stress och mental press.
Det svenska välfärdssamhället har under de senaste decennier genomgått stora
förändringar det uppger Arbetsmiljöverket (2017b). Förändringar som bland annat
medfört decentraliserat resultat- och kostnadsansvar, målstyrning och en ständig
rationalisering. Detta har bidragit till högre krav i kombination med hög arbetsbelastning
och begränsade resurser. Vilket gör att socialsekreterare upplever att det kan vara svårt
att utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt. Ansvaret att hantera obalansen mellan krav
och resurser ligger hos socialsekreteraren själv, vilket leder till olika strategier som
antingen påverkar den egna hälsan eller kvaliteten i arbetet. Hur arbetet är organiserat
hänger ihop med stress (Arbetsmiljöverket, 2017b). Enligt Arbetsgivarverket (2013) är
friskfaktorer avgörande för att en anställd ska trivas, ha arbetslust och hälsa. Friskfaktorer
kopplas till KASAMs tre komponenterna, begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet
och exempel på faktorer kan vara arbetsmiljön, den egna rollen, tydlig organisation och
mål. Enligt Arbetsmiljöverket (2007) är faktorer som stödsamtal, extern handledning,
stöd från chef och kollegor positivt förebyggande och åtgärder mot stress.

2

Problemformulering
Yrkesgrupper som socialsekreterare och kurator anses vara mest utsatta för stress, detta
kopplat till socialtjänstens höga arbetsbelastning (Akademikerförbundet SSR, 2015a).
Tidigare undersökningar visar att arbetsrelaterad stress påverkar både organisationen och
arbetets kvalité men främst att stressen leder till psykisk ohälsa bland de anställda
(Akademikerförbundet, 2015a; Arbetsmiljöverket, 2007; Arbetsmiljöverket, 2017a).
Faktorer som påverkar upplevelsen av stress kan vara kön (Ivarsson, 2014; Pilar Matud
2004), ålder (Storey & Billingham, 2001) och yrkeserfarenhet (Tham, 2007) men även
obalans i begränsade resurser och högre krav (Arbetsmiljöverket, 2017b). Enligt
Antonovsky (2005) beskrivs även graden av KASAM ha betydelse för individens
upplevelse av stress. I motsats till en individ med låg grad KASAM har en individ med
hög grad KASAM ett problemorienterat förhållningssätt till svårigheter samt kan hantera
stressen i livet på ett förnuftigt och flexibelt sätt. Han menar även att graden av KASAM
som individen besitter är det som påverkar vilken position som individen har på skalan
mellan ohälsa och hälsa. Kan ett kvinnodominerat yrke med oerfarna socialsekreterare
innebära en extra utsatt position?
Socialsekreterare i denna studie innefattar samtliga handläggare som arbetar inom
socialtjänsten.

Syfte
Vi vill i studien undersöka socialsekreterares upplevelse av arbetsrelaterad stress samt
undersöka hur känslan av sammanhang (KASAM) på arbetet relaterar till upplevd stress.

Frågeställningar
1. Hur upplever yrkesverksamma socialsekreterare arbetsrelaterad stress.
2. Finns det ett samband mellan upplevd arbetsrelaterad stress och känsla av
sammanhang (KASAM).
3. Finns det några skillnader på hur länge man varit verksam i yrket, samt mellan
män och kvinnor, gällande arbetsrelaterad stress och känsla av sammanhang på
jobbet.
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Bakgrund
Stress
Stress har funnits sen människans begynnelse och är enligt Levi (2001) en naturlig fysisk
reaktion. Reaktionen stress är en flyktreaktion vilket innebär att hjärnan sänder signaler
till kroppen för att snabbare kunna fly undan eller förbereda sig i hotfulla situationer.
Signalerna från hjärnan gör att hjärtat slår fortare, noradrenalin och adrenalin frigörs,
muskulaturen förses med mer blod och lungorna börjar ventilera snabbare. För
stenåldersmänniskan var en välutvecklad fysisk stressreaktion avgörande för överlevnad.
Den urgamla fysiologiska reaktionen på stress beskrivs inte passa in i dagens
informationssamhälle, istället uppfattas stress leda till ohälsa. Människan reagerar
fortfarande, likt stenåldersmänniskan, på faror och hot men lever idag annorlunda från
stenåldern och den fysiologiska reaktionen av stress hanteras inte på bästa sätt. De faror
och hot som finns i dagens samhälle beskrivs vara mer ihållande och inte av samma
kortsiktiga karaktär som på stenåldern. Stress som pågår över tid och blir ett bestående
och varaktigt mönster i vardagen är enligt Levi (2001) det som skapar problem.
Stress kan ha två inverkningar på en individ, positiv eller negativ inverkan. Positiv stress
hjälper individen att prestera bättre medan negativ stress minskar prestationen. Det är
individuella faktorer som avgör om stressen har en skadlig påverkan, om den orsakar
fysiska eller psykiska symtom (Stevenson & Harper, 2006). Vid negativ stress kan det ge
konsekvenser på arbetet såsom att effektiviteten i arbetet minskar, minskad arbetslust
och prestation, samt minskat intresse för organisationen och kollegor (Fairbrother &
Warn, 2003).
Levi (2001) benämner fyra typer av reaktion på stress; känslor, intellekt, beteenden och
fysiologisk-biokemiska reaktioner. När en individ utsätts för stressande påfrestningar
uppstår känslor och upplevelse av oro och ångest är en naturlig följd. Något som sällan
uppmärksammas är hur en stressande påfrestning påverkar vårt intellekt och försämrar
våra kognitiva förmågor. Det kan beskrivas med att vår kreativa förmåga försämras och
gör det svårare att lösa olika problem. Den tredje reaktionen beteenden kan ge uttryck på
många olika vis. Exempel på beteende vid för hög stresspåfrestning är ökad
tobaksrökning, ökad alkoholkonsumtion, självmordstankar och ett förändrat ätbeteende.
Dessa typer av beteenden har en negativ inverkan och kan leda till såväl lindriga som
allvarliga sjukdomar. Den fjärde typen av reaktion, de fysiologiska och biokemiska
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reaktionerna, är kopplat till kroppens produktion av adrenalin, noradrenalin och kortisol.
Vid denna typ av reaktion börjar binjurarna producera mer adrenalin som frigör bränslen
ur sockerdepåerna, i både muskulatur och lever, samtidigt som noradrenalin på
motsvarande sätt frigör bränsle ur fettdepåerna. Kortisol som kommer från
binjurebarken ger inverkan på både socker- och fettomsättningen. Levi (2001) beskriver
att om de fysiologiska och biokemiska reaktionerna blir långvariga och/eller intensiva
och/eller ofta återkommande, finns det risker att det påfrestar organismen vilket kan
innebära skador på både funktionen och strukturen i olika organ och organsystem.

Arbetsrelaterad stress
Arbetsrelaterad stress är en konsekvens av belastade förhållanden på arbetet. Det
beskrivs vara ett sammansatt problem som visar sig olika i olika yrken och branscher.
Hög arbetsbelastning och problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen anses
vara de två största riskfaktorerna för arbetsrelaterad stress. Ensamarbete, skiftarbete och
brister i den fysiska miljön är andra faktorer som också kan påverka (Arbetsmiljöverket,
2017a). Arbetsrelaterad stress beskrivs av Europeiska kommissionen (2002) uppstå då
arbetet och personen inte passar ihop, främst om personen inte har kontroll över arbetet
i tillräckligt stor utsträckning . Arbetsrelaterad stress ger de anställda kognitiva,
emotionella, beteendemässiga och fysiologiska reaktioner som resulterar i ångest och
press. Reaktionerna bidrar även till en känsla av svårigheter att klara av situationen.
Faktorer såsom farliga arbetsförhållanden, tidsbrist, för hög eller för låg arbetsbelastning,
avsaknaden av bekräftelse från chefer och kollegor, samt oklara arbetsbeskrivningar och
mål, är några av de vanliga stressfaktorerna på arbetsplatser. När arbetsrelaterad stress
uppfattas som påtaglig, bestående eller återkommande kan konsekvenserna bli kritiska
och leda till både fysiska och psykiska problem och kan i vissa fall leda till dödsfall i form
av självmord (Europeiska kommissionen, 2002).
Arbetsrelaterad stress är en viktig fråga inte enbart i form av mindre välmående hos
socialsekreterarna utan även för att effektiviteten i arbetet blir lidande (Collings &
Murray, 1996). Typiskt för stressfyllda och psykiskt ansträngande yrken anses enligt
Socialstyrelsen (2009) vara ett yrke som består av ett ständigt arbete med människor.
Parmsund et al. (2009) menar att psykiska påfrestningar oftast uppstår i yrken där
relationer till andra individer är avgörande vilket resulterar i arbetsrelaterad stress, såsom
exempelvis inom socialt arbete.
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Teoretisk bakgrund
Känslan av sammanhang, KASAM
Aaron Antonovsky (2005) utvecklade det kognitiva begreppet KASAM som innebär
Känslan av sammanhang. Antonovsky hade ett intresse för att undersöka faktorer som
främjar och bibehåller hälsan vilket kopplas till det salutogena perspektivet. Antonovsky
(1991) hade en holistisk människosyn och myntade begreppet salutogenes (salut=hälsan,
genes= ursprung). Han ansåg att den moderna medicinen dominerades av
sjukdomsorientering (patogent perspektiv) samt sjukdomsbekämpning och förespråkade i
motsats till detta det salutogena, där hälsans ursprung är det essentiella.
En individ beskrivs aldrig som helt frisk eller helt sjuk utan ständigt förflyttar sig mellan
de två polerna ohälsa och hälsa. Antonovsky (2005) menar att graden av KASAM som
individen besitter är det som påverkar vilken position som individen har på skalan mellan
ohälsa och hälsa. Vid en svag KASAM har individen svårigheter att finna lösningar på
problem samt att anpassa sig till nya förhållanden. Med en svag KASAM upplevs
situationer som ohanterliga och obegripliga vilket också gör att individen lättare ger upp.
Situationerna blir svårlösta samtidigt som individen fylls med ångest. Med en stark
KASAM har individen lättare att klara av svårigheter som hen möter i livet. Vid stark
KASAM har individen ett problemorienterat förhållningssätt till svårigheter samt hantera
stressen i livet på ett förnuftigt och flexibelt sätt.
KASAM delas upp i tre centrala komponenter, begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet. Enligt Antonovsky (2005) syftar begriplighet till vilken utsträckning
man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, information som
ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än slumpmässiga, oförklarliga
eller kaotiska. Vid en hög känsla av begriplighet anses framtida händelser vara
förutsägbara och de oförutsägbara händelserna upplevs gå att förklara samt ordna.
Begriplighet gör det genomförbart för individen att begripa sig själv och omvärlden på ett
tydligt och sammanhängande sätt.
Komponenten hanterbarhet fokuserar på förmågan att möta och hantera situationer utan
att bli offer för omgivningen. Förmågan kan ses som resurser som används för att
hantera olika svårigheter. Inre resurser kan vara erfarenhet och strategier och yttre
resurser kan vara sociala nätverk eller materiella ting exempelvis pengar. Vid en hög
känsla av hanterbarhet ses överraskande händelser som möjliga att övervinna, eftersom
individen har en känsla av att kunna hantera dem. Vid hanterbarhet krävs också att det
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finns en begriplighet så att individen förstår situationen (Antonvsky, 2005).
Meningsfullhet innebär delaktighet och en känsla av att kunna påverka situationen, som
individ vill man se en mening med det hela. Vid en hög meningsfullhet menar
Antonovsky (2005) att individer upplever svårigheter som utmaningar som ska bekämpas
samt vill finna en mening med svårigheterna. Det finns en koppling mellan komponenten
meningsfullhet och motivationskomponenten. Om individen inte anser att ett problem är
värt att lägga energi på så brister de andra komponenterna, detta gör att Antonovsky
(2005) anser meningsfullhet som den viktigaste komponenten inom begreppet KASAM.
När samtliga komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är höga eller
respektive låga hos en individ uppstår inte problem. Det resulterar i att individens
mönster då är stabilt, antingen positivt eller negativt, att man ser en hög eller låg grad av
sammanhang i världen. En kombination av höga och låga komponenter kan ge problem,
exempelvis skulle en hög begriplighet kombinerat med en låg hanterbarhet kunna
innebära ett starkt tryck mot förändring. Förändringens riktning avgörs och påverkas av
känslan av meningsfullhet. Upplevs situationen meningsfull för individen kommer det
finnas en stark motivation till att söka strategier och resurser för att lösa problemet,
skulle en situation inte upplevs tillräckligt meningsfull eller motiverande kommer
individen inte engagera sig. Meningsfullhet är avgörande för hur individen hanterar
svårigheter i livet (Antonvsky, 2005).
Situationen som Antonovsky (2005) fann som mest intressant, var när individen hade låg
begriplighet och en låg hanterbarhet men en hög grad av meningsfullhet. Med låg
begriplighet och låg hanterbarhet kan en situation upplevas som kaotisk och slumpmässig
samt avsaknad av resurser. Individens höga grad av meningsfullhet gör att hen bestämt
sig för att klara av situationen. Enligt Antonovsky (2005) bidrar den höga
meningsfullheten till att individen får lägga mycket energi och resurser på de övriga
komponenterna, begriplighet och hanterbarhet, för att kunna klara av situationen. Den
höga känslan av meningsfullhet gör att individen inte ger upp trots att det eventuellt inte
kommer lyckas.
Samtliga tre komponenter beskrivs vara betydelsefulla till förmågan av en lyckad
problemhantering. Enligt Antonovsky (2005) är känslan av meningsfullhet viktigast då
den är avgörande för livsomställningar och anpassningar till alla situationer. Har
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individen en hög meningsfullhet kan förståelsen och resurserna erhållas. Begriplighet
beskrivs vara mer relevant än hanterbarhet. Det måste finnas en förståelse för en
situation för att veta vilka resurser som individen behöver använda, samtidigt om inte
individen har hanterbarhet minska meningsfullheten, eftersom det inte finns någon
känsla av att hen kan göra något åt situationen.
Antonovsky (2005) skriver att stress inte enbart behöver vara något dåligt utan att det i
vissa sammanhang kan bidra till att en person utför sitt arbete mer noggrant och bättre.
Däremot kan för mycket stress under en längre period leda till ohälsa för individen. När
det finns balans mellan KASAM:s tre komponenter begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet har personen en hög grad av KASAM vilket också innebär att hälsan är
balanserad (Andersson, 2002; Pellmer & Wramner, 2007). KASAM och stress kan
kopplas ihop utifrån vad som gör att en person hamnar i obalans (Weman-Josefsson &
Berggren, 2013). När en person hamnar i obalans vid stress beror det ofta på bristande
resurser, höga krav samt att hen känner sig otillräcklig i situationen. Obalans vid stress
upplever även en person med låg KASAM vilket får hen att känna sig utsatt och som
besvär för andra (Antonovsky, 2005).
Antonovskys begrepp KASAM har kritiserats utifrån att det är oberoende av sociala,
kulturella, demografiska och religiösa förhållanden. Något som kritiker anser
problematiskt då sociala villkor anses ha inflytande och påverkan på individens grad av
KASAM. Enligt Kallenberg och Larsson (2004) förklaras en stark KASAM vara lättare
att uppnå ”i sociala sammanhang där självständighet, personlig självhävdelse och sociala,
intellektuella och kulturella färdigheter stärks”. De har genom en stor undersökning i
Sverige låtit personer mellan 15 och 75 år svara på frågor om sin socioekonomiska och
sociala situation, hälsoläge samt på ett 13-frågors KASAM-test. Generellt visar
undersökningen att KASAM hade en starkare koppling till allmänt välmående och
psykologiska symptom än till fysisk hälsa och somatiska symptom. Studien visade även
resultat på två olika aspekter gällande könsskillnad, mäns grad av KASAM var generellt
högre än kvinnors men att KASAM:s relation till hälsa var starkare hos kvinnor än bland
män. Resultatet utifrån socioekonomiska och sociala faktorer visar att KASAM är
starkare relaterat till hälsa än till utbildningsnivå, inkomst, antalet familjemedlemmar och
antalet vänner. Trots kritiken kring KASAM anses det ändå finnas en stark koppling
mellan KASAM och hälsa däremot så efterfrågas mer forskning om mekanismer som kan
ligga bakom sambandet mellan KASAM och hälsa (Kallenberg & Larsson, 2004). Enligt
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Lundberg (1997) anses tidigare problem såsom ekonomiska svårigheter och barndomens
sociala klass inte påverka den vuxne individens KASAM, däremot blir ofta de individer
som haft en sämre ekonomi med större sannolikhet outbildade arbetare. Lundberg (1997)
fortsätter att förklara det direkta sambandet mellan att vara outbildade arbetare och svag
KASAM.
KASAM-instrumentet har kritiserats utifrån att det inte tar hänsyn till människors känslor
(Siegrist, 1993; Geyer, 1997). Siegrist (1993) menar att människans känsla har betydelse
då negativa känslor kan ge upphov till stressreaktioner, exempelvis kan en människas
uppfattning av en situation väcka känslor av ilska som i sin tur leder till ökad stress för
individen.

Tidigare forskning
World Health Organisation, WHO (2014) beskriver psykisk hälsa:
Mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities,
can cope with the normal stresses of life, can work productively and is able to make a
contribution to his or her community.
Faktorer såsom snabb social förändring, stressig arbetsmiljö, könsdiskriminering,
ohälsosam livsstil och kränkningar av mänskliga rättigheter är faktorer som påverkar den
psykiska hälsan negativt (World Health Organisation, 2014). Stressens negativa inflytande
verkar enligt studier vara ett allmänt problem runt om i världen och visar sig inom flera
yrkesområden. Chan et al. (2000) jämför i sin studie sex olika yrkesgrupper, allmänläkare,
advokater, ingenjörer, lärare, sjuksköterskor, samt personer som arbetar med
livförsäkringar, i Singapore och resultatet visar att gruppen sjuksköterskor är de som
upplevde mest arbetsrelaterad stress. Stress påverkar även norska lärare då utbrändhet
blir en följd av skolans kontext och lärarens egen arbetstillfredsställelse (Skaalvik &
Skaalvik 2009). I Sverige beskrivs flera arbeten inom landstinget vara psykiskt påfrestande
(Socialstyrelsen, 2009) och mellan åren 1997-2003 syntes en kraftig ökning av
långtidssjukskrivningar bland framförallt kvinnor som hade anställning inom kommun
och landsting (Orth-Gomér, 2012). Kindenberg (2002) menar att stress i dagens samhälle
hör till det normala på det flesta arbetsplatser i Sverige och Währborg (2009) beskriver
stress som ett av det stora hotet mot vår hälsa. Forskning visar att det är i samspelet
mellan sociala, biologiska och psykologiska aspekter som stress utvecklas (Währborg,
2009) och sedan mitten av 1990-talet har långtidssjukskrivningarna på grund av
stressrelaterad psykisk ohälsa ökat (Glise, 2007). Den nya ohälsan ökar i Sverige och allt
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fler personer mellan 16 och 44 år upplever sig ha en dålig hälsa utifrån stressrelaterade
besvär. Tidigare orsaker för sjukskrivningar såsom värk har fått träda tillbaka och nya
anledningar som resulterar i sjukskrivning anses vara stress, utbrändhet, trötthet,
depression, oro och ångest (Währborg, 2009).
Arbetsmiljöverket (2007) genomförde år 2005-2006 en tillsyn av arbetsmiljön hos
socialsekreterare mot bakgrund av att socialsekreterarnas arbetssituation kännetecknades
av hög arbetsbelastning, förekomst av våld, hög personalomsättning och
omorganisationer. I tillsynen framkommer det att en verksamhet med tydliga mål skapar
bättre förutsättningar för socialsekreteraren att leva upp till socialtjänstens intentioner.
Det förekommer även en brist i information vem socialsekreteraren ska vända sig till om
man upplever för tung arbetsbelastning. Även den höga personalomsättningen påverkar
arbetsbelastningen, då stor tid går åt till att introducera nya medarbetare får de nuvarande
anställda dra ett tyngre lass på arbetet. Alla dessa faktorer påverkar stressnivån hos
socialsekreterare. I rapporten framgår det att stödsamtal, extern handledning, stöd från
chef och kollegor är positiva förebyggande åtgärder mot stress (Arbetsmiljöverket, 2007).
National Association of Social Workers har även identifierat olika orsaker som bidrar till
arbetsrelaterad stress genom en elektronisk enkätundersökning till sina medlemmar
(Arrington, 2008). National Association of Social Workers är en organisation i USA som
arbetar med socialt arbete och deras studie visar att avsaknaden av tid till att slutföra
nödvändiga arbetsuppgifter, arbetsbelastningen samt mer ansvar än vad de klarar av är
stressorer som påverkar arbetet negativt. Många av deltagarna i studien uppger att de
upplever hälsorelaterade problem som en följd av stressen på arbetet. De vanligaste
stressrelaterade hälsoproblemen är trötthet, psykologiska problem och sömnsvårigheter.
Utifrån studien har deltagarna olika strategier för att hantera stressen och för
socialarbetare var motion följt av terapi och meditation de främsta copingstrategierna.
Andra strategier var trädgårdsarbete, musik, titta på tv och massage (Arrington, 2008).

Arbetserfarenhet och hälsa
Stress verkar vara ett utbrett problem bland yrkesarbetande. Bristande strategier att
hantera kraven på jobbet kan vara en av förklaringarna till att människor upplever
arbetsrelaterad stress (Arbetsmiljöverket, 2007). Tham (2007) genomförde en studie där
arbetsvillkoren för socialsekreterare inom den sociala barnavården med särskilt fokus på
om man är ny i yrket jämfört med mer yrkeserfaren försökte belysas.
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Trots att socialsekreterarna generellt är positiva till yrket, uppger många att de upplevde
psykiska problem såsom sömnsvårigheter, känslor av nedstämdhet och betydelselöshet,
emotionell utmattning samt fysiska symtom. Ca 50% av socialsekreterarna uppger att de
led av sömnsvårighet och lite mer än tre fjärdedelar av de svarande upplever sig press på
arbetet.
I området där socialsekreterare skattade sin hälsa kopplat till yrkeserfarenhet, skattade de
nya socialsekreterarna sin hälsa sämst, trots att de generellt gett mest positiva upplevelse i
övriga frågor. Tydligast skillnad, i området kopplat till hälsa, mellan nya och erfarna
socialsekreterare finns kring upplevelsen i kapabel till att fatta beslut, betydelselös person
och olycklig och nedstämd, där nya socialsekreterare skattade lägst (Tham, 2007). En del
av förklaringen kan höra samman med erfarenheten, att man skapar sig en mer
verklighetsanpassad bild av sitt arbete. Förväntningar på vad man själv kan åstadkomma
är mer realistiska vilket leder till att känslor av besvikelse och misslyckande inte uppstår
(Tham, 2007). Även Mandell, Stalker, Zeeuw Wright, Frensch och Harvey (2013) visar i
sin studie att socialarbetare har genom erfarenhet utvecklat förmågor att hantera sitt
arbete bättre. Socialsekreterare med kortast erfarenhet upplever arbetsbelastningen som
hög och följden blir en högre upplevelse av stress (Akademikerförbundet, SSR, 2015b).
Colling och Murray (1996) studerade upplevelsen av stress bland socialsekreterare i
England. I sin studie studerar de både arbetsrelaterade faktorer och personliga faktorer
kopplat till stress. De fann att planering och att nå målen för verksamheten är det som
överlag är mest stressande. Betydelsefulla arbetsrelaterade faktorer för upplevelsen av
stress är arbetsbelastning, osäkerhet kring insats och kvalitetskontroll samt att möta
samhällets förväntningar. Socialarbetarnas upplevelse är att de lägger för mycket tid på
administrativa uppgifter. Bakgrundsfaktorer såsom ålder och civilstånd kan vara
betydelsefulla för upplevelsen av stress. Storey och Billingham (2001) beskriver liknande
mönster i sin undersökning att äldre socialsekreterare upplever en lägre stress. Möjliga
förklaringar som de lyfter är att äldre socialsekreterare är mer erfarna och genom det har
de mer kontroll över sin arbetssituation. Det kan även förklaras att genom ökad ålder
utvecklas bättre copingstrategier och ett tryggare socialt nätverk. Även Hamama (2012)
visar i sin studie en koppling mellan ålder och utbrändhet bland socialsekreterare, där de
som är äldre och arbetat längre inom yrket upplever mindre utbrändhet. Till skillnad från
tidigare nämnda studier menar Donnelly (2014) att ålder, yrkesbenämning och
yrkeserfarenhet inte har någon påverkan på upplevelsen av arbetsrelaterad stress. Studien
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genomfördes på sjukskötare som arbetar på akutavdelning såsom akutmottagning och
intensivvårdsavdelning. Resultatet visar istället att faktorer som omplaceringar,
administrativa uppgifter och dödsfall upplevs som mest stressframkallande.

KASAM
Resultat i Johnsons (2004) studie visar att KASAM har en unik relation till den generella
hälsan. I undersökningen är KASAM en bland flera variabler som undersöktes utifrån en
hälsorelevans och utöver relationen till den generella hälsan är KASAM den variabeln
som har störst samband till människans strategier för att hantera svårigheter samt
uppfattningen av självkänsla. I Hall et al. (2009) undersökning poängteras att graden av
KASAM har betydelse för hur människans psykiska hälsa påverkas i en positiv riktning.
Den visar även skillnader i återhämtning. I undersökningen led samtliga respondenter av
en större depression och de med hög grad av KASAM återhämtade sig snabbare i
jämförelse med de respondenterna med lägre grad KASAM. Även Nielsen och Hansson
(2007) uppmärksammar i sin artikel betydelsen av KASAM och de ser ett samband
mellan låg KASAM och en hög grad av negativ hälsa gällande stress. De har undersökt
15-åriga ungdomar och resultatet visar att det finns ett samband mellan KASAM och
hälsa. Resultatet visar främst att flickor med låg grad av KASAM som utsattes för stress
signalerade ohälsa dubbelt så ofta som flickor med låg grad av KASAM som inte blev
utsatta för stress. En skillnad som inte visar sig hos flickor med hög grad av KASAM.
Bland de flickorna med låg grad av KASAM med stress hade 41% varit sjuka de senaste
två veckorna och bland de flickorna med låg grad av KASAM utan stress hade 21% varit
sjuka. Undersökningen visar även att pojkar generellt har en högre grad av KASAM än
flickor. Även Larsson och Kallenberg (1996) visar i sin studie att män skattar en högre
grad av KASAM än kvinnor.
I en longitudinell undersökning visar resultatet att graden av KASAM stärktes ju äldre
deltagarna var (Feldt et.al, 2007). Undersökningen genomfördes på två grupper, en grupp
med personer under 30 år och en grupp med personer över 30 år, och graden av
KASAM mättes vid två tillfällen med fem års tid emellan. Undersökningen visar att den
äldre gruppens medelvärde på graden av KASAM var högre vid båda mättillfällena, samt
att graden av KASAM även visade sig vara mer stabil över tid i jämförelse emot
personerna i den yngre gruppen. Från den första mätningen till fem år senare visar båda
grupperna en ökad grad av KASAM och den yngre gruppen visade den största ökningen.
Även Antonovsky (2005) menar att graden av KASAM blir mer stabil i samband med
ökad ålder då det kan kopplas till individens livserfarenhet. Han beskiver även att
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stressens karaktär, om den är negativ eller positiv, är det som påverkar människans styrka
av KASAM. Morst och Furst (1979) förklarar att den positiva stressen gynnar de fysiska
och mentala funktionerna samt att den anses vara god och hälsosam för individen.
Negativ stress beskrivs som skadlig eller direkt sjukdomsframkallande för individen.
Oberoende av stressens karaktär är det människans nuvarande grad av KASAM som
avgör huruvida konsekvenserna av händelsen blir skadliga, neutrala eller hälsofrämjande
(Antonovsky, 2005). Även i Arbetsgivarverkets (2013) undersökning görs en koppling
mellan KASAM och människans hälsa. Arbetsgivarverket (2013) poängterar i sin
rapportserie att friskfaktorer får en människa att trivas samt bidrar till arbetslust och
hälsa. Både arbetsplatser, människor och friskfaktorer beskrivs vara unika. Genom
arbetsmiljöarbete synliggörs faktorer som påverkar den psykiska och fysiska hälsan i
oberoende riktning. Detta görs för att främja hälsan vilket anses vara en av det viktigaste
delarna i ett arbetsmiljöarbete. Identifierade friskfaktorer är betydelsefulla för ett
framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Ett arbetsmiljöarbete kan bedrivas utifrån ett salutogent
perspektiv eller ett patogent perspektiv. Det patogena beskrivs vara det traditionella
arbetsmiljöperspektivet och fokuserar på risker och brister för att förebygga ohälsa. Det
salutogena syftar till att uppmuntra och arbeta sig emot friskfaktorer (Arbetsgivarverket,
2013).
Arbetsgivarverket (2013) kopplar Antonovskys centrala komponenter, begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet i KASAM till friskfaktorer. Högre känsla av
sammanhang ger den anställde bättre förutsättningar till att hantera och lösa svårigheter
på arbetsplatsen.

Bilden nedan utgår från de tre centrala komponenterna och visar olika faktorer som
påverkar KASAM i arbetslivet.
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Begriplighet

Hanterbarhet

Meningsfullhet

Kunskap om: Egen

Resurser och stöd:

Motivation: Visioner, mål,

Feedback från: Chefen,

Påverkansmöjligheter:

Värderingar: Etik och

Kompetens: Kunskap,

Positiva upplevelse:

organisation, omvärlden,
branschen,
arbetsinnehållet,
arbetsmiljön, egna rollen,
förändringar

arbetskamraterna, övriga
intressenter.

Människor, tydlig
organisation och
arbetsmaterial.

Arbetstempo, arbetets
uppläggning, beslut.

förmåga, vilja.

lön + förmåner

moral, rättvisa, värdegrund

Relationen till
arbetskamrater och chefer,
humor, variation i
arbetslivet,
trivselaktiviteter,
självkänsla, fysisk
arbetsmiljö.

(Arbetsgivarverket, 2013)
Arbetsmiljöverkets (2007) projektrapport från år 2006-2007 visar att de ställde flertalet
krav kopplat till KASAM:s komponenter på arbetsgivarna inom försörjningsstöd. Det är
krav kring uppgiftsfördelning för att stärka känslan av begripligheten och hanterbarhet,
samt krav för att skapa en djupare förståelse kring rutiner och policy. I projektrapporten
framkommer även att socialsekreterarna inte fick tillräckligt bra stöd från sina chefer
vilket grundar sig i att cheferna har en stressig och påfrestande arbetssituation. Chefernas
arbetssituation är också en av grunderna till varför kraven på arbetsgivarna ställdes
(Arbetsmiljöverket, 2007). Arbetsmiljöverket (ibid) och Tham (2007) belyser att
personalomsättning är en av delarna som påverkar socialarbetarnas arbetsmiljö. Detta
bidrar till att verksamheterna får en sämre kontinuitet och en högre arbetsbelastning för
både anställda och chefer. Vilket kan påverka känslan av sammanhang mellan
arbetskollegorna men även relationen till cheferna.
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Kön
Män och kvinnor påverkas olika av olika stressorer i arbetet. En undersökning har
genomförts av Statistiska centralbyrån tillsammans med Arbetsmiljöverket som visar att
fler kvinnor än män är drabbade av arbetsorsakade besvär och att den största orsaken
anses vara på grund av stress eller andra psykiska påfrestningar (Ivarsson, 2014). Mellan
åren 2003-2012 minskade de arbetsorsakade besvären för både män och kvinnor men
inför år 2014 förändrades det i en negativ riktning. Ökningen av arbetsorsakade besvär
relaterat till stress inför 2014 visar en ökning för både män och kvinnor, men att det är en
betydligt större antal kvinnor som är utsatta. Hos män beskrivs den fysiska belastningen
vara den största orsaken till besvär, vilket skulle kunna kopplas till att män och kvinnor
har olika arbetsuppgifter och arbetar inom olika yrken. Undersökningen belyser att när
stressen blir till vardag är den skadlig och orsakar besvär (Ivarsson, 2014). Pilar Matud
(2004) påvisar även i sin undersökning att det framkommer en skillnad mellan män och
kvinnor i vilka stressorer som påverkar. Kvinnor uppger att familj och hälsorelaterade
händelse som stressande medan män uppger arbete och pengar.
Kvinnans utsatthet innebär en stor risk inom det kvinnodominerade socionomyrket
(Ivarsson, 2014), enligt Statistiska centralbyrån (2013) beskrivs socionomyrket ha en
ojämn könsfördelning utifrån att andelen kvinnor uppgår till 85%. I Storey och
Billingham (2001) studie framkommer det att socialsekreterarna generellt upplever en
hög eller väldigt hög stressnivå på arbetet. Vidare framkommer det att män har en lägre
stressupplevelse än kvinnor. Däremot anses faktorn bristande resurser vara stressande av
samtliga informanter oavsett kön. Collings och Murray (1996) visar att faktorer såsom
arbetsbelastning, osäkerhet kring insats och kvalitetskontroll är stressframkallande.
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Metod
I detta avsnitt kommer forskningsstrategi, insamlingsmetod och tillvägagångssätt för
studien att presenteras. Studiens genomförande redogörs och de två mätinstrumenten
som utgör enkäten presenteras. Vidare kommer urvalsprocessen och analysmetoden att
beskrivas, slutligen redovisas kvalitetskriterier, etiska överväganden och en viss del
förförståelse.

Kvantitativ studie
Denna studie utgörs av en kvantitativ forskningsstrategi i form av en tvärsnittsstudie. I
kvantitativ forskningsstrategi utgör fyra intresseområden fokus, mätning, kausalitet,
generalisering och replikation. Mätning innebär att göra data mätbart för att kunna
studera det. Kausalitet har fokus på förklaring, varför något är på ett visst sätt.
Generalisering säger om resultatet i en studie kan överföras till andra grupper.
Replikation handlar om att kunna genomföra studien igen och får ett liknande resultat.
Detta för att se om resultatet har påverkats utifrån forskarens förväntningar (Bryman,
2011).
Enligt Bryman (2011) förknippas kvantitativ studie samman med ett deduktivt synsätt.
Forskaren formulerar en hypotes utifrån en teori som sedan förkastas eller accepteras. I
denna studie har frågeställningarna styrt datainsamlingen vilket enligt Bryman (2011) är
en del av ett deduktivt synsätt. Kvantitativ metod innebär att en struktur och definition
av vad som är relevant till studien har gjorts på förhand. Detta gör att respondenternas
svar är styrda i förhållande till svarsalternativ som är framarbetade samt är forskarens
egna definitioner vilket är ett deduktivt förhållningssätt (Jacobsen, 2012). Denna studie
vänder sig till många enheter samt studerar fenomenet i olika kontexter. Detta skapar en
bred beskrivning av fenomenet vilket gör att sannolikheten för att resultatet kan
generaliseras ökar (Jacobsen, 2012).

Datainsamling och material
Datainsamling har skett genom en webbaserad enkät med 70 frågor. För att beskriva
studiepopulationen har fem frågor angående bakgrundsvariabler samlats in: kön, ålder,
befattning, yrkesverksamma år samt yrkesverksamma år på nuvarande enhet. 36 frågor
inklusive följdfrågor, mäter arbetsrelaterad stress och 29 frågor har ställts för att mäta
känslan av sammanhang, KASAM.
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Work Stress Questionnaire
Work Stress Questionnaire (WSQ) är ett självskattningsinstrument som används för att
bedöma arbetsrelaterad stress och används för att uppmärksamma personer som riskerar
långtidssjukskrivningar. Instrumentet har sedan tidigare testats och visat god validitet och
tillfredsställande reliabilitet (Holmgren, Hensing & Dahlin-Ivanoff, 2009).
Självskattningsinstrumentet undersöker arbetsförhållande i relation till arbetsrelaterad
stress och är uppdelat i fyra områden, otydlig organisation och konflikter, individuella
krav och engagemang, inflytande över arbetet och konflikt mellan arbete och fritid.
Otydlig organisation och konflikter består av 7 frågor med följdfråga, exempel på fråga:
“Förekommer det konflikter på din arbetsplats?” samt “Upplever du det som
stressande”. Individuella krav och engagemang består av 7 frågor med följdfråga,
exempel på fråga: “Blir du ofta engagerad i ditt arbete?” samt “Upplever du det som
stressande”. Följdfrågan besvaras på en fyrgradig ordinalskala från 1 (inte stressande) till 4
(mycket stressande). Området inflytande över arbetet består av 4 frågor, exempel på fråga:
“Har du möjlighet att påverka de beslut som berör verksamheten på din arbetsplats?”.
Frågorna besvaras på en fyrgradig ordinalskala från 1 (ja, alltid) till 4 (nej, aldrig). Konflikt
mellan arbete och fritid består av 3 frågor, exempel på fråga: “Har du på grund av arbetet
svårt att få tid till att umgås med dina vänner?”. Frågorna besvaras på en fyrgradig
ordinalskala från 1 (ja, alltid) till 4 (nej, aldrig). Cronbach´s alpha har testats inom
respektive område och visar följande värden, otydlig organisation och konflikter har en
svag varians och därav kan inte cronbach´s alpha redovisas, individuella krav och
engagemang α=.78, inflytande över arbetet α=.62 och konflikt mellan arbete och fritid
α=.95.

KASAM-Sense of Coherence
För att mäta känsla av sammanhang används Antonovskys (2005) frågeformulär “Sense
of Coherence” (SOC). Frågorna är uppdelade i form av en självskattningsskala med 29
stycken frågor. Frågeformuläret Sense of Coherence har cronbach´s alpha-värden på .70
och .95 och har genom tester visat både hög validitet och god reliabilitet (Eriksson &
Lindström, 2005). Frågeformulärets frågor är uppdelade och 11 frågor handlade om
begriplighet, 10 om hanterbarhet och 8 om meningsfullhet. Samtliga frågor skattas på en
sjugradig skala. Exempel på fråga utifrån komponenten begriplighet: “När du talar med
människor har du då en känsla av att de inte förstår dig”, besvaras på en sjugradig skala
från 1 (har aldrig den känslan) till 7 (har alltid den känslan). Exempel på fråga utifrån
komponenten hanterbarhet: “När du ställs inför ett svårt problem är lösningen”, besvaras
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på en sjugradig skala från 1 (alltid förvirrande eller svår att finna) till 7 (fullständigt solklar).
Exempel på fråga utifrån komponenten meningsfullhet: “Hur ofta känner du att det inte
är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv?” besvaras på en sjugradig skala
från 1 (mycket ofta) till 7 (mycket sällan/aldrig). Studiens cronbach´s alpha-värde har inom
begriplighet ett värde på α=.79, inom hanterbarhet ett värde på α=.85 och inom
meningsfullhet ett värde på α=.88.

Urval och tillvägagångssätt
Utifrån ett bekvämlighetsurval har verksamma socialsekreterare inom socialtjänsten i
södra delen av Sverige valts ut. Genom en första kontakt med berörda enhetschefer
skickades ett informationsbrev gällande undersökningen och i samband efterfrågades
respondenternas mejladresser (bilaga 1). Totalt kontaktades 20 enhetschefer varav åtta
(40%) av dem godkände att deras medarbetare deltog i vår undersökning. Fem (25%)
enhetschefer tackade nej på grund av hög arbetsbelastning och sju (35%) har inte svarat
på informationsbrevet.
Totalt skickades 110 enkäter ut via en länk på mejl till socialsekreterare. Mejlet innehöll
även ett informationsbrev (bilaga 2) med information kring studien och dess syfte,
anonymitet samt kontaktuppgifter. Innan enkäten skickades ut gjordes en
pilotundersökning och utifrån den omformulerades delar av innehållet i
informationsbrevet. Enkäten fanns tillgänglig i 10 dagar och totalt svarade 56 (51%)
personer på enkäten. Respondenterna består av 49 kvinnor och sju män i åldrarna 24-64
år. De har olika befattningar såsom socialsekreterare, biståndshandläggare, LSShandläggare och familjerättssekreterare.

Validitet
Validitet är enligt Bryman (2011) ett viktigt begrepp för att säkerhetsställa studiens
kvalité. Validitet för kvantitativa studier innefattar intern validitet, extern validitet och
ekologisk validitet. Den interna validiteten kopplas till kausala samband kring en slutsats,
att säkerställa om en viss variabel påverkar en annan. Denna studies interna validitet
stärks och visar en pålitlighet genom att använda mätinstrumentet som tidigare påvisat en
god validitet (Eriksson & Lindström, 2005; Holmgren, Hensing & Dahlin-Ivanoff, 2009).
Extern validitet handlar om huruvida undersökningens resultat kan generaliseras till
liknande populationer. För studiens möjlighet till generaliserbarhet eftersträvas ett
representativt urval. Denna studie representeras av ett litet urval och är snedfördelad
gällande kön vilket gör det svårt att generalisera och försvara den externa validiteten. Den

18

ekologiska validiteten handlar om att samhällsvetenskapliga resultat ska kunna tillämpas i
vardagen och den naturliga sociala miljön, och inte bara i en onaturlig miljö - till exempel
i laboratorium eller i ett speciellt intervjurum (Bryman, 2011). Ekologiska validitet är inte
relevant i denna studie då den varken baseras på experiment eller intervjuer, samt att det
inte förekommit någon direkt personlig kontakt med respondenterna varför de inte har
befunnit sig i någon onaturlig miljö.

Reliabilitet
Enligt Bryman (2011) är även reliabilitet viktigt i kvantitativa studier och den utgörs av
stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet utmärks av att ett mått
är så stabilt över tid så en liknande studie vid ett senare tillfälle ger liknande resultat.
Denna studiens stabilitet kan inte säkerställas då arbetsbelastningen inom de olika
verksamheterna är föränderlig utifrån samhällsfaktorer, organisationsförändringar samt
personalomsättning. Bakgrundsvariabler som verksamma år för respondenterna som
deltagit i denna studie kommer över tid förändras, vilket skulle kunna göra att de svarar
annorlunda om studien skulle göras om på nytt. Den interna reliabiliteten innefattar
multipla indikatorer, där respondenternas svar resulterar i en totalpoäng. Denna studies
interna reliabilitet har testats med cronbachs-alpha. Pålitligheten säkerställs i denna studie
då vi använt mätinstrument som tidigare testats och visat tillfredsställande reliabilitet
(Eriksson & Lindström, 2005; Holmgren, Hensing & Dahlin-Ivanoff, 2009). Den sista
delen är interbedömarreliabilitet och innefattar enligt Bryman (2011) främst subjektiva
bedömningar. Det innebär att ett fenomen ska bedömas och tolkas på ett liknande sätt av
observatörer eller bedömare. Interbedömarreliabilitet är inte relevant för denna studie.

Etiska övervägande
En etisk egengranskning enligt Hälsohögskolan i Jönköpings anvisningar har gjorts kring
denna uppsats. Enligt Bryman (2011) är de fyra etiska principerna, informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet relevanta vid svensk
forskning och har även används i denna studie.
Informationskravet innefattar information om studiens syfte till berörda personer,
upplysningen om frivillighet och information om vilka moment som ingår i studien.
Respondenternas enhetschefer har informerats om syftet med studien och därefter fått
besluta om de ska delta eller inte. Respondenterna som deltagit har via mejl delgetts
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relevant information i samband med att enkäten skickats ut, studiens syfte samt målgrupp
har även beskrivits i enkätens inledning.
Samtyckeskravet handlar om att samtliga deltagare i en undersökning måste ge sitt
samtycke till att delta. I denna studie lämnas samtycke till att delta i samband med att
respondenterna frivilligt fyllt i enkäten.
Gällande konfidentialitetskravet ska personuppgifter kring studiens deltagare hanteras
med konfidentialitet och i denna studie omfattas deltagarna av anonymitet. Studien
vänder sig till respondenter verksamma i södra Sverige, men det är omöjligt att avgöra
vilken kommun respondenterna tillhör då det inte efterfrågas i enkäten. Respondenterna
har även informerats om att deras svar kommer att hanteras med total anonymitet. Den
sista principen, nyttjandekravet innebär att de uppgifter som framkommer i studien
endast får användas i just studiens syfte (Bryman, 2011). Svaren från enkäten utgör
grunden för studiens resultat och kommer endast användas till denna studie.
Respondenterna har i den relevanta informationen även informerats om nyttjandekravet
och fått kontaktuppgifter till oss författare.

Dataanalys
Datan från enkäterna kodades och svaren från respondenterna fördes in i
statistikprogrammet Statistical Package of Social Science, SPSS. Frågan om antalet
yrkesverksamma år har kategoriserats, med hjälp av SPSS, in i tre olika grupper: 0-3 år, 412 år och 13-38 år. Bakgrundsfrågan om respondentens kön kodades in som en dikotom
variabel med två svarsalternativ 1 (= kvinna) och 2 (=man). Utifrån svaren från Work
Stress Questionnaire skapades en total skala från samtliga frågor men även en skala på
var och en av de fyra områdena. Även på KASAM formuläret skapades en total skala
och skalor på var och en av de tre komponenterna. Work Stress Questionnaire och
KASAM kontrollerades med ett cronbach alpha-test.
För att presentera datan har deskriptiv statistik används och utifrån studiens urval har
icke-parametriska tester genomförts i form av Spearmans korrelationsanalys och KruskalWallis.
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Resultat
I detta avsnitt kommer resultatet utifrån studiens frågeställningar att presenteras.
Resultatet redovisas i diagram och tabeller som förklaras av text för att skapa en tydligare
bild och uppfattning av resultatet.

Hur upplever yrkesverksamma socialsekreterare arbetsrelaterad stress?
Deskriptiv statistik över rapporter om otydlig organisation och konflikter samt
individuella krav och engagemang presenteras i diagram 1 och diagram 2. Områdena
inflytande på arbetet och konflikt mellan arbete och fritid redovisas i text.
Diagram 1. Sammanställning av respondenternas svar inom området otydlig organisation och
konflikter.

Diagram 1 visar att 29 socialsekreterare har en ökad arbetsbelastning varav 15 upplever
det som mycket stressande/stressande. 33 socialsekreterare uppger att det förekommer
konflikter på sin arbetsplats och sju upplever det som mycket stressande/stressande. 22
socialsekreterare anser att målen vid vissa tillfällen är otydliga varav fyra upplever det
som mycket stressande/stressande.
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Diagram 2. Sammanställning av respondenternas svar inom området individuella krav och engagemang.

Diagram 2 visar att fler än 50 socialsekreterare har höga egna krav samt känner sig
engagerade i sitt arbete. Bland de som ställer höga krav på sig själv upplever 22 personer
det som mycket stressande/stressande. 46 socialsekreterare uppger att de någon gång har
svårt att sätta gränser i sitt arbete varav 23 av dem upplever det som mycket
stressande/stressande. 18 socialsekreterare uppger att de har eller ibland har
sömnsvårigheter på grund av arbetet och hälften av dem upplever det som mycket
stressande/stressande.
Resultatet inom området inflytande på arbetet visar att de flesta upplever att dem hinner
utföra sina arbetsuppgifter (ca 90%) och anser sig kunna bestämma över sin egen
arbetstakt (ca 73%). Vidare visar resultatet att det finns en möjlighet att påverka beslut
(ca 79%) och att chefen tar hänsyn till sina anställdas åsikter (ca 98%). I området konflikt
mellan arbete och fritid visar resultatet att vissa har svårt att få tid över till sina
fritidsintressen (ca 23%), få till tid till sina vänner (ca 20%) och svårt att få tid över till
sina närmaste (ca 13%).
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Finns det ett samband mellan upplevd arbetsrelaterad stress och känsla av
sammanhang (KASAM)?
För att undersöka samband mellan arbetsrelaterad stress och KASAM gjordes en
Spearmans korrelationsanalys mellan arbetsrelaterad stress totalvärde och KASAM:s
totalvärde (rs = -.269, N = 56, p < .05, two-tailed).
Tabell 1. Rangskalekorrelation (Spearman Rho) mellan områdena inom arbetsrelaterad stress och
KASAM:s komponenter.
Otydlig
organisation
och konflikt

Individuella
krav och
engagemang

Inflytande
över arbete

Konflikt
mellan
arbete och
fritid

Begriplighet

-.086

-.269*

.184

-.309*

Hanterbarhet

-.219

-.475**

.228

-.125

-.303*

.231

-.165

Meningsfullhet -.142

** Korrelationen är signifikant vid ett p-värde < 0.01
* Korrelationen är signifikant vid ett p-värde < 0.05
Tabell 1 visar ett samband mellan områdena otydlig organisation och konflikt,
individuella krav och engagemang, inflytande över arbete, konflikt mellan arbete och
fritid och komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Sambandet
undersöktes genom Speramans korrelationsanalys. Tabellen visar ett negativt signifikant
samband mellan området individuella krav och engagemang till KASAM:s tre
komponenter. Vilket innebär att vid höga individuella krav och engagemang blir
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet låg. Vidare visar tabell 1 ett negativt
signifikant samband mellan konflikter mellan arbete och fritid och komponenten
begriplighet. Vid hög konflikt mellan arbete och fritid finns en lägre grad av begriplighet.
Korrelationsanalysen visar inga signifikanta samband mellan de övriga områden och
komponenterna.
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Finns det några skillnader på hur länge man varit verksam i yrket, samt
mellan män och kvinnor, gällande arbetsrelaterad stress och känsla av
sammanhang på jobbet.
Spearmans korrelationsanalys visar att det finns ett signifikant positivt samband mellan
yrkesverksamma år och KASAM, skala av KASAM:s totala värde har använts (rs = .301,
N = 56, p < .05, two-tailed). Det finns inget signifikant samband mellan yrkesverksamma
år och arbetsrelaterad stress, skala av arbetsrelaterad stress totala värde har använts (rs =
.019, N = 56, p =.888 two-tailed).

För att undersöka skillnaden mellan grupperna (0-3 år, 4-12 år, 13-38 år) av
yrkesverksamma år och graden av KASAM genomfördes ett Kruskal-Wallis test. Testet
visar inga signifikanta skillnader mellan grupperna och KASAM (H(2)=5,176, p=0,75).
Vidare undersöktes skillnader mellan grupperna och arbetsrelaterad stress. Krukal-Wallis
testet visar inga signifikanta skillnader mellan grupperna och arbetsrelaterad stress
(H(2)=3,477, p=0,176).
Kön
Ur etisk synpunkt kommer tester gällande könsskillnader i arbetsrelaterad stress och
KASAM inte genomföras på grund av spårbarheten då det är få män som deltagit i
studien.
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Diskussion
Resultatdiskussion
Yrkesgrupper som socialsekreterare anses vara mest utsatta för stress grundat på
socialtjänstens höga arbetsbelastning. Arbetsrelaterad stress påverkar både organisationen
och arbetets kvalité men leder främst till psykisk ohälsa bland de anställda
(Akademikerförbundet, 2015a). Denna studie syftar till att undersöka verksamma
socialsekreterares upplevelse av arbetsrelaterad stress samt om det finns en skillnad
beroende på KASAM, verksamma år och kön.

Resultatets koppling till arbetsrelaterad stress

Studiens resultat visar att ökad arbetsbelastning, höga egna krav, svårt att sätta gränser
och ett större ansvar än vad hen borde ta upplevs vara de främsta stressfaktorerna bland
socialsekreterarna. Socialtjänstens arbetssituation kännetecknas enligt Arbetsmiljöverket
(2007) av hög arbetsbelastning vilket denna studie visar då 50% av socialsekreterarna
uppger sig ha en ökad arbetsbelastning och var fjärde socialsekreterare upplever detta
som mycket stressande/stressande. Ökad arbetsbelastning är en riskfaktor för
arbetsrelaterad stress (Arbetsmiljöverket, 2017a) och Arrington (2008) menar att det är en
orsak till arbetsrelaterad stress. Wihlborg (2016) beskriver att en ökad arbetsbelastning är
en obalans mellan krav och resurser och Arbetsmiljöverket (2017b) menar att ansvaret
för att hantera obalansen mellan resurser och höga krav ligger hos socialsekreteraren
själv. Studien visar att 54 av 56 socialsekreterare ställer höga krav på sig själv i arbetet och
22 av dem upplever det som mycket stressande/stressande. Vidare visar studien att 50%
av socialsekreterarna tar ett större ansvar än var de bör göra på arbetet och 82% upplever
att de någon gång har svårt att sätta gränser. Utifrån studiens resultat kring höga egna
krav, ansvarstagande och gränssättning kan det finnas svårigheter för socialsekreterarna
att hitta balansen mellan resurser och krav.
Utöver arbetsbelastning kan otydliga mål inom verksamheten vara en stressfaktor
(Europeiska kommissionen, 2002). Denna studie visar att 40% av socialsekreterarna
upplever målen för verksamheten som otydliga vid vissa tillfällen men upplever det inte
som stressande. En annan faktor som kan anses stressande är förekomsten av konflikter
på arbetet. Trots att 60% av socialsekreterarna uppger att det förekommer konflikter på
arbetsplatsen upplevs inte dessa som stressande. Andra faktorer så som farliga
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arbetsförhållanden, tidsbrist, för hög eller för låg arbetsbelastning samt avsaknaden av
bekräftelse från chefer och kollegor är några av de vanliga stressfaktorerna på
arbetsplatser (Europeiska kommissionen, 2002). I denna studie anser ca 98% att deras
chef tar hänsyn till deras åsikter vilket då inte kan ses som en av det främsta
stressfaktorerna för arbetsrelaterad stress. Arbetsmiljöverket (2007) menar att stöd från
chef och kollegor är förebyggande åtgärd mot stress.
Enligt Arrington (2008) och Tham (2007) kan arbetsrelaterad stress ha konsekvenser
såsom trötthet, psykologiska problem och sömnsvårigheter. I studiens resultat uppger en
tredjedel av socialsekreterarna att dem någon gång har sömnsvårigheter på grund utav sitt
arbete. En femtedel uppger att de har svårt att få tid över till sina vänner och närmare en
fjärdedel har inte tid för sina fritidsintressen. Dessa konsekvenser påverkar
socialsekreteraren efter avslutad arbetsdag.

Resultatets koppling till KASAM

Studiens resultat visar ett negativt signifikant samband mellan arbetsrelaterad stress och
KASAM, vilket visar på att det förekommer en hög arbetsrelaterad stress och en låg grad
av KASAM. Antonvsky (2005) skriver att stress inte enbart behöver vara något dåligt
utan att det i vissa sammanhang kan bidra till att en person utför sitt arbete mer noggrant
och bättre. Däremot kan för mycket stress under en längre period leda till ohälsa för
individen. När en person hamnar i obalans vid stress beror det ofta på bristande resurser,
höga krav och känslan av otillräcklighet i situationen.
Enligt Antonvsky (2005) anses begriplighet göra det genomförbart att begripa sig själv
och omvärlden på ett tydligt och sammanhängande sätt. Begriplighet beskrivs vara mer
relevant än komponenten hanterbarhet, då det måste finnas en förståelse för situationen
för att veta vilka resurser som individen behöver använda. Arbetsgivarverket (2013)
menar att begriplighet har betydelse för den egna rollen. Den egna rollen kan i studien
uppmärksammas genom att 54 av 56 socialsekreterare har höga egna krav och att flertalet
socialsekreterare engagerar sig ofta i arbetet samt tar ett större ansvar än dem borde på
arbetet. Resultatet visar att den egna rollen har betydelse för graden av KASAM i
arbetslivet. Detta bekräftas även i denna studie då resultat visar att området individuella
krav och engagemang har ett negativt samband till KASAM:s tre komponenter,
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
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Arbetsgivarverket (2013) skriver att friskfaktorer är avgörande för att en anställd ska
trivas, ha arbetslust och hälsa och de kopplar friskfaktorerna till KASAMs tre
komponenterna, begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Exempel på faktorer
kan vara arbetsmiljön, tydlig organisation och den egna rollen. I resultatet framkommer
att socialsekreterarna upplever sömnsvårigheter och begränsningar på fritiden på grund
av arbetet. Detta kan utifrån Antonvskys (2005) komponent hanterbarhet förklaras av att
socialsekreteraren inte haft förmågan att möta och hantera sin situation utan blivit offer
för omgivningen. Socialsekreterarens känsla av begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet har betydelse för hur mycket hen tillåter sig att upptas av jobbets krav.
Studiens resultat kring skattningen av KASAM kan ha påverkats utifrån studiens
överrepresentation av kvinnor, då kvinnor generellt skattar lägre grad av KASAM än män
(Larsson & Kallenberg, 2004; Nielsen & Hansson 2007).

Resultatets koppling till yrkesverksamma år och kön

Studiens resultat visar i linje med Donnellys (2014) undersökning att verksamma år inte
har någon betydelse för upplevelsen av arbetsrelaterad stress. Verksamma år har dock
enligt andra studier (Akademikerförbundet, SSR, 2015b; Mandell et al, 2013) påvisats ha
en inverkan på socialsekreterares förmåga att hantera sitt arbete och stressupplevelser.
Socialsekreterares yrkesverksamma år har betydelse för skattning av KASAM då
resultatet visar ett positivt signifikant samband. KASAM beskrivs generellt öka i samband
med ökad ålder (Feldt, Lintula, Suominen, Koskenvuo, Vahtera, & Kivimäki, 2007) och
Antonovsky (2005) menar att det kan kopplas till individens erfarenhet. Yrkesverksamma
år bidrar till att socialsekreterarna skapar sig en bredare erfarenhet. Utifrån studien
gruppindelning (0-3 år, 4-12 år, 13-38 år) av yrkesverksamma år visar resultatet ingen
signifikant skillnad till KASAM vilket uppfattas anmärkningsvärt utifrån att det finns en
skillnad på minst tio år erfarenhet mellan första och tredje gruppen. Detta resultat kan
grundas i studiens icke-representativa urval.
Utifrån respondenterna (n=56, 49 kvinnor, sju män) kan vi säkerställa att det är fler
kvinnor än män som deltagit i studien vilket kopplas till den ojämna könsfördelningen
inom socionomyrket (Ivarsson, 2014; Statistiska centralbyrån, 2013). Utifrån ett etiskt
perspektiv för att kunna säkerhetsställa respondenternas anonymitet gör det begränsade
datamaterialet och den ojämna könsfördelningen det svårt att genomföra tillförlitliga
tester.
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Resultatets betydelse för socialt arbete
Denna studies resultat visar att ökad arbetsbelastning, höga egna krav, svårt att sätta
gränser samt ett större ansvar än vad hen bör ta, är de främsta stressfaktorerna inom
arbetet. Dessa är stressfaktorer styrks av tidigare studier (Arbetsmiljöverket 2017a;
Arrington, 2008; Wihlborg, 2016). Arbetsrelaterad stress riskerar socialsekreterares hälsa
och har en negativ inverkan på arbetet (Arrington, 2008), vilket gör det relevant att
uppmärksamma då rättssäkerhet och kvalité är centrala delar inom socialtjänsten.
KASAM:s komponenter beskrivs ha betydelse för individens upplevelse av stress och kan
användas som friskfaktorer. Tydliga arbetsuppgifter kan stärka socialsekreterarens
begriplighet och hanterbarhet samt skapa en högre känsla av sammanhang. Detta ger den
anställde bättre förutsättningar till att hantera och lösa svårigheter på arbetsplatsen. Det
är viktigt utifrån att socialtjänstens arbetsmiljö kännetecknas av hög arbetsbelastning,
personalomsättning och långtidssjukskrivningar.

Metoddiskussion
Enkät som metod valdes för att få en överblick över upplevelsen av arbetsrelaterad stress
bland yrkesverksamma socialsekreterare. Då tid och resurser var begränsade, har denna
studie genom enkät enbart gett en indikation på hur stress upplevs. För en personlig och
djupare förståelse skulle intervjuer med följdfrågor till respondenterna vara mer lämplig.
En enkät begränsar även möjligheten för respondenterna att ställa frågor vilket leder till
risk för feltolkningar som påverkar studien resultat. Andra begränsningar är att vi inte
kan säkerställa att socialsekreterarna fått mailet och att vissa frågor i enkäten inte
innehåller svarsalternativet ibland/delvis utan endast ja och nej. Enligt Jacobsen (2012)
beskrivs svarsfrekvensen för internetbaserade enkäter som låg, då yrkesverksamma
dagligen får ett flertal mail, vilket riskerar att vår enkät glöms bort.
Genom enkäter kan ett större urval eftersträvas vilket då ökar studiens generaliserbarhet.
För att generalisera forskningsresultat bör urvalet vara representativt för den befolkning
som man önskar generalisera till (Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 2012). I vårt
fall lämpade det sig med ett bekvämlighetsurval för att snabbt och enkelt få tillgång till
respondenternas kontaktuppgifter, dock innebar det att vi inte fick ett representativt
urval utifrån socialsekreterarnas befattning, kön eller yrkeserfarenhet. Urvalet har dels
påverkats utifrån kontakten med enhetscheferna som avgjorde om socialsekreterarna
skulle få tillgång till att delta eller inte i vår studie. Jacobsen (2012) beskriver att kontexten
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som respondenten befinner sig i när denne svarar på enkäten påverkar studiens resultat.
Vilket vi reflekterar över och relaterar till de fem (25%) stycken enhetschefer som tackat
nej på grund av hög arbetsbelastning. Detta skulle dessutom kunna innebära att vårt
resultat inte representeras av de respondenterna som arbetar i en mer utsatt arbetsmiljö.
Nedan citeras svar från en enhetschef:
Arbetsrelaterad stress är en mycket relevant faktor i socialsekreterarnas
arbetsmiljö, därför känns det lite paradoxalt när jag behöver svara att vi inom
Barn och Ungdom tyvärr inte hinner med att ställa upp på grund av
arbetsbelastningen.
Vi har även mottagit mejl där enhetscheferna önskat en överenskommelse med
respondenterna innan dem tackat ja till att delta i studien. Mejl citeras nedan: “Har
skickat frågan till medarbetarna svarar dig under morgondagen!”
Dataanalysen för denna studie begränsas utifrån att urvalet genererar icke-parametriska
tester. Vid mer omfattande och representativ datamaterial hade fler tester kring samband
kunnat genomföras och fler slutsatser dras.

Slutsats
Resultatet för denna studie visar att det finns flera faktorer som socialsekreterarna
upplever som stressande inom sitt arbete. Det främsta faktorerna anses vara ökad
arbetsbelastning, höga egna krav, svårt att sätta gränser och ett större ansvar än vad hen
bör ta. Det är faktorer som även bekräftas genom tidigare forskning (Arbetsmiljöverket
2017a; Arrington, 2008; Wihlborg, 2016). 98% av socialsekreterare i denna studie uppger
att de känner sig lyssnad på av sin chef, vilket enligt Arbetsmiljöverket (2007) kan ses
som en friskfaktor.
Det går att se en koppling mellan området individuella krav och engagemang och
KASAMs tre komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I resultatet
framkommer det även att socialsekreterare någon gång tänker på arbetet på sin fritid
samt vid vissa tillfällen har svårt att få tid till sina närmaste, vänner och fritidsintressen.
Vår slutsats är att socialsekreterare med höga egna krav och som ofta engagerar sig i
arbetet inte alltid följs av positiva konsekvenser. Istället kan hälsan, fritiden och arbetet
påverkas i en negativ riktning och leda till en hög upplevd arbetsrelaterad stress och
vidare till sjukskrivning.
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Utifrån Thams (2007) undersökning skulle de med en kortare yrkeserfarenhet (0-3 år) i
denna studie påvisat en högre arbetsrelaterad stress än de med längre erfarenhet (13-38
år). Dock visar studiens resultat inte på något signifikant samband mellan
yrkesverksamma år och arbetsrelaterad stress. Vår slutsats är att yrkesverksamma år inte
är faktorn som är mest avgörande för hur verksamma socialsekreterare hanterar och
upplever sin stress i arbetet. Däremot visar resultatet ett signifikant samband mellan
området individuella krav och engagemang och KASAM:s komponenter, vilket tyder på
att andra faktorer har betydelse för hanteringen och upplevelsen av stress, exempelvis
socialsekreterares egna krav. Vidare finns det ett signifikant samband mellan
yrkesverksamma år och KASAM, dock inga signifikanta skillnader mellan de grupper vi
skapat. Enligt Antonovsky (2005) ger en högre grad av KASAM individen ett
problemorienterat förhållningssätt till svårigheter samt kan hantera stressen i livet på ett
förnuftigt och flexibelt sätt. Han menar även att graden av KASAM ökar i samband med
ökad ålder, samt att den grad av KASAM som individen besitter är det som påverkar
vilken position som individen har på skalan mellan ohälsa och hälsa. Utifrån resultatet
kommer verksamma år ha betydelse för socialsekreterares grad av KASAM, personliga
stresshantering och hälsa.

Vidare forskning
Det finns en skillnad mellan män och kvinnors stressorer, upplevelsen av stress,
utsattheten för stress och i studier beskrivs kvinnor vara de mest drabbade (Pilar Matud,
2004; Ivarsson, 2014; Storey & Billingham, 2001). En vidare forskning skulle vara att
undersöka hur kvinnodominansen i socionomyrket påverkar den generella stressnivån
inom Socialtjänsten. För att fördjupa sig kring ämnet kan denna studie efterföljas av
studier baserat på intervjuer eller fokusgrupper. Även ett större representativt urval
skapar fördjupning och möjligheter till fler statistiska tester, exempelvis mellan kvinnor
och män eller identifiering av stressfaktorer.
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socialsekreterares upplevelse av arbetsrelaterad stress.
För att studera detta har vi utformat en webbaserad enkät som vi planerar att skicka ut till
socialsekreterare. Vi undrar därför om det är okej att vi genomför denna studie i er
verksamhet? Om ni går med på våra önskemål, skulle vi behöva få information om hur
många handläggare ni har som är verksamma inom din enhet/enheter samt tillgång till
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