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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande litteraturstudie är att synliggöra faktorer som bidrar till arbetsrelaterad 

stress och utmattningssyndrom hos svenska socialsekreterare. Studien avser även att kartlägga i 

vilken utsträckning kvinnliga respektive manliga socialsekreterare påverkas av faktorer som bidrar 

till stress och utmattningssyndrom samt hur eventuella skillnader mellan könen kan förstås. Utifrån 

tematisering av resultatet identifieras två huvudteman: organisatoriska faktorer och individuella 

egenskaper. Med hjälp av teorin om emotionellt system och genusteori analyseras studiens 

identifierade teman. Genom analysen har studiens syfte delvis kunnat uppnås. Faktorer som bidrar 

till stress och utmattningssyndrom hos socialsekreterare beror på organisatoriska brister i 

kombination med en obalans i socialsekreterares emotionella system. Individuella egenskaper 

såsom personlighetsdrag påverkar i vilken utsträckning socialsekreterare hanterar stress och 

riskerar att bli föremål för utmattningssyndrom. Personlighetsdrag kan emellertid formas av de 

olika könsrollerna. Skillnader mellan kvinnliga och manliga socialsekreterares påverkan av 

faktorer som bidrar till stress och utmattningssyndrom kan förstås bero på könsskillnader i det 

emotionella arbetet, könsroller samt genusordningen. Det kan dock inte dras några slutsatser om 

huruvida kvinnliga socialsekreterare i högre grad utsätts för stress och utmattningssyndrom än 

manliga socialsekreterare.  

 

Nyckelord: Socialsekreterare, arbetsrelaterad stress, utmattningssyndrom, socialtjänst. 
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Abstract 
The aim of this literature study is to distinguish factors contributing to work-related stress and 

exhaustion syndrome among Swedish social workers. The study also aims to highlight the extent 

to which female and male social workers are affected by factors that contribute to stress and 

exhaustion and how any gender differences can be understood. Based on the results, two main 

themes are identified: organizational factors and individual characteristics. Using the emotional 

system and gender theory, the different themes were analyzed. Based on the analysis the aim was 

partially achieved. Factors that contribute to stress and exhaustion syndrome among social workers 

can be understood as due to organizational deficiencies in combination with an imbalance in the 

social workers emotional system. Individual characteristics such as personality traits affect the 

extent to which social workers manage stress and exhaustion syndrome. However, personality 

characteristics can be shaped by the different gender roles. Differences between female and male 

social workers influence of factors that contribute to stress and exhaustion can be understood as 

due to gender differences in the emotional work, gender roles and the gender order. However, no 

conclusions can be drawn on whether female social workers are more exposed to stress and 

exhaustion syndrome than male social workers. 

 

Keywords: Social worker, work-related stress, exhaustion syndrome, social services. 
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1. Inledning  
Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem. Varje år blir ungefär 32 000 personer sjukskrivna 

med diagnoser som tyder på utmattning (Arbetsmiljöverket, 2016a). Trots att människan idag lever 

både längre och alltmer hälsosamt har sjukskrivningarna ökat under de senaste åren och en särskilt 

utsatt grupp är kvinnor. Mellan år 2010 och år 2015 har antalet kvinnor som drabbas av psykisk 

ohälsa ökat med 71 procent. Betydligt fler kvinnor än män drabbas av bland annat stress, trötthet, 

sömnbesvär och ångest. I gruppen unga kvinnor mellan 16 – 29 år lider cirka 54 procent av ångest, 

oro och ängslan (Socialstyrelsen, 2017). Vidare kantas kvinnodominerade yrken i större 

utsträckning än mansdominerade yrken av arbetsrelaterade besvär i form av psykiska påfrestningar 

till följd av bland annat stress (Arbetsmiljöverket, 2001, 2012b, 2016b). År 2017 hade cirka 27 

procent av alla sysselsatta kvinnor och 20 procent av männen ett psykiskt ansträngande arbete. 

Mellan år 2015 och år 2017 har andelen kvinnor och män som upplever att de har ett psykiskt 

ansträngande arbete ökat (Arbetsmiljöverket, 2017). 

  

Kvinnors arbetsmiljöer har visat sig vara särskilt riskfyllda vad gäller psykosociala aspekter. 

Arbetsrelaterad ohälsa bland kvinnor kan bland annat orsakas av stress på arbetsplatsen, högt 

arbetstempo och hög arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket, 2012a). Kvinnor står även för en 

betydande andel av den arbetsrelaterade sjukfrånvaron i jämförelse med män. Allt fler kvinnor 

tvingas idag i förtid avsluta sitt arbetsliv på grund av hälsoskäl. En förklaring till detta kan vara att 

långvarig stress och psykisk arbetsbelastning är risker som är svåra att upptäcka och som på ett 

långsamt och subtilt vis kan bryta ned en individs arbetsförmåga. Konsekvenserna av kvinnors 

riskabla arbetsmiljöer verkar på individ-, grupp- och samhällsnivå. Förutom den individuella 

ohälsan påverkas även familj och närstående. Samhället påverkas genom kostnader för sjukvård 

och omsorg samt att kvinnors medverkan till samhällsutvecklingen inte nyttjas. För att förhindra 

och förebygga arbetsrelaterad ohälsa anser arbetsgivare och arbetstagare att de främsta åtgärderna 

gäller organisatoriska faktorer, exempelvis större personalstyrka, förbättrade rutiner, förbättrad 

kommunikation mellan chef och arbetstagare samt ökad tydlighet om arbetsuppgifterna (ibid.). 

  

Socialt arbete är ett kvinnodominerat fält (Dellgran & Höjer, 2005). I detta fält har svenska 

socialarbetare rapporterats lida av stress i över ett decennium (Barck-Holst, Nilsonne, Åkerstedt, 

& Hellgren, 2017; Arbetsmiljöverket, 2001, 2012b, 2016b). I yrkeskategorin socialarbetare, vilken 

omfattar bland annat socialsekreterare, rapporterar cirka var fjärde sysselsatt psykiska 

påfrestningar som leder till stressrelaterade hälsoproblem (Arbetsmiljöverket, 2012b, 2016b; 

Brinkborg, Michanek, Hesser & Berglund, 2011). En förklaring till detta kan vara att socialt arbete 

i olika former kräver mycket av den som utövar arbetet. Arbetet sker ofta under svåra 

arbetsförhållanden med höga krav, begränsat stöd och med begränsade resurser (Brinkborg et. al., 

2011; Collins, 2008). Socialsekreterare har visat sig ha högre nivåer av psykisk stress jämfört med 

socionomer som är verksamma inom andra yrkesområden, framförallt vad gäller symtom på 

utmattningssyndrom. I Sverige har socialsekreterare rapporterat hög arbetsbelastning, hög 

personalomsättning och långvarig sjukskrivning med stressrelaterade hälsoproblem som 

huvudorsak (Brinkborg et. al., 2011). 

 

2. Problemformulering 

Som tidigare nämnts är psykisk ohälsa idag ett växande folkhälsoproblem och en särskilt utsatt 

grupp är kvinnor. Kvinnor rapporterar hög arbetsrelaterad ohälsa, vilken kan orsakas av stress på 

arbetsplatsen, högt arbetstempo och hög arbetsbelastning. Det kan vara svårt att upptäcka långvarig 
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stress och psykisk arbetsbelastning. På grund av detta kan individens arbetsförmåga på ett långsamt 

och omärkbart sätt brytas ned (Arbetsmiljöverket, 2012a). Inom det kvinnodominerade fältet 

socialt arbete, där socialsekreterare ingår, rapporteras stressrelaterade hälsoproblem som orsakas 

av psykiska påfrestningar i arbetet (Arbetsmiljöverket, 2012b, 2016b; Brinkborg et. al., 2011). 

Socialsekreterare är i stor utsträckning stressade och i riskzonen för att drabbas av 

utmattningssyndrom (Brinkborg, et al., 2011). Med grund i det beskrivna folkhälsoproblemet och 

dess påverkan på socialsekreterare bedöms studien vara av relevans för socialt arbete. 

 

2.1. Syfte  

Syftet med studien är att synliggöra faktorer som bidrar till stress och utmattningssyndrom hos 

svenska socialsekreterare. Studien avser även att kartlägga i vilken utsträckning kvinnliga 

respektive manliga socialsekreterare påverkas av faktorer som bidrar till stress och 

utmattningssyndrom samt hur eventuella skillnader mellan könen kan förstås.  

 

I föreliggande litteraturstudie sammanställs forskning i form av vetenskapliga artiklar som 

behandlar ämnet arbetsrelaterad stress och utmattningssyndrom hos socialsekreterare. Den 

sammanställda forskningen kommer vidare att analyseras med hjälp av teorin om emotionellt 

system samt genusteori. Emotionellt system bedöms vara av relevans för denna studie då 

emotionellt arbete sker i interaktionen mellan socialsekreterare och klienter respektive 

organisationen i form av gruppledare och chefer inom socialtjänstens verksamheter. Då syftet är 

att synliggöra och förstå eventuella könsskillnader har genusteori bedömts vara av relevans.  

 

2.2. Frågeställningar 

Följande frågeställningar används som hjälp för att uppnå studiens syfte: 

 

- Vilka faktorer bidrar till arbetsrelaterad stress och utmattningssyndrom hos 

socialsekreterare? 

- Är kvinnliga socialsekreterare utsatta för arbetsrelaterad stress och utmattningssyndrom i 

högre grad än manliga socialsekreterare? 

- Om det föreligger skillnader mellan kvinnliga och manliga socialsekreterares påverkan 

samt hantering av faktorer som bidrar till stress och utmattningssyndrom, hur kan dessa 

skillnader förstås med utgångspunkt i emotionellt system och genusteori? 

 

3. Definition av centrala begrepp 

I detta avsnitt kommer följande begrepp definieras: socialsekreterare, stress, arbetsrelaterad stress 

samt utmattningssyndrom. Syftet med avsnittet är att skapa en förståelse kring studiens centrala 

begrepp. 

 

3.1. Socialsekreterare 

I Sverige omfattas en stor del av det sociala arbetet av den offentliga sektorn som finansierar, 

utformar och reglerar sociala tjänster (Barck-Holst et. al., 2017). Socialt arbete inom den offentliga 

sektorn delas bland annat in i socialtjänsten där arbetet utförs av socialsekreterare. 

Socialsekreterare utreder och bedömer människors behov och bidrar med stöd utformat efter 

behoven (Sveriges akademikers centralorganisation [SACO] u.å.). Några av de områden där stöd 

kan ges är ekonomiskt bistånd, stöd och behandling för missbruks- och beroendeproblematik samt 

stöd och behandling gentemot barn, ungdomar och familjer (ibid.). Kvinnor utgör majoriteten av 
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arbetskraften. För att arbeta som socialsekreterare i Sverige krävs en socionomutbildning som 

omfattar tre och ett halvt års heltidsstudier vid universitet eller högskola (Barck-Holst et. al., 2017). 

Socialsekreterare i föreliggande studie innefattar yrkesverksamma socialarbetare inom offentlig 

sektor som utreder, bedömer och beslutar om att bistå individer med stöd och hjälp vid behov.  

 

3.2. Stress 

Stress beskrivs som en reaktion som uppstår när balansen mellan en människas resurser och 

belastningarna denne utsätts för inte stämmer överens. Om människan inte besitter de resurser som 

behövs för att hantera belastningarna utvecklas stress som reaktion (Collins, 2008; Socialstyrelsen, 

2003). Stress är en produkt av ett komplext samspel mellan krav från miljön och individens 

förmåga att hantera kraven. Om kraven är höga och individens förmåga att hantera dessa är hög 

uppstår inte stress som reaktion (Collins, 2008). Genom att leva ett fysiskt hälsosamt liv samt känna 

tillit, säkerhet, kontroll, stöd och känna belöning vid ansträngning kan en människas färdigheter att 

hantera stress byggas upp (Socialstyrelsen, 2003).  

 

3.3. Arbetsrelaterad stress 

Arbetsrelaterad stress är den stress som uppkommer i samband med att en anställd inte har förmåga 

att hantera de krav som ställs på arbetsplatsen samt att kraven är för stora i relation till den 

anställdas kunskapsnivå och förmåga (World Health Organization [WHO], 2018). Enligt WHO 

(2018) orsakas arbetsrelaterad stress av olika arbetsförhållanden men kan särskilt orsakas av att 

den anställda upplever ett bristande stöd från handledare och övriga kollegor samt om den anställda 

upplever sig ha lite kontroll över arbetsprocessen. Långvarig, oupplöst stress på arbetsplatsen kan 

leda till utmattningssyndrom som kännetecknas av fysisk, psykisk och känslomässig utmattning, 

obehag och förlust av empati (Brinkborg et. al., 2011; Maslach & Jackson, 1981). 

 

3.4. Utmattningssyndrom 

För att diagnostisera utmattningssyndrom används diagnossystemet International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10). ICD-10 används inom hälso- 

och sjukvården i Sverige idag (Socialstyrelsen, u.å.). För diagnosen utmattningssyndrom enligt 

ICD-10 bör kriterierna A-E samt minst 4 av 6 punkter av kriterium C vara uppfyllda: 
 

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats till följd av en 

eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under minst sex månader. 

B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet 

eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning. 

C.  Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma tvåveckorsperiod: 

1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning 

2) Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress 

3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet 

4) Sömnstörning 

5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

6) Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag–tarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet 

D. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga 

avseenden. 

E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, medicinering) eller någon 

somatisk sjukdom/skada (t.ex. hypothyreoidism, diabetes, infektionssjukdom). 

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda anges 

utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.  
 

(Socialstyrelsen, 2003, s. 45). 
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Utmattningssyndrom, som tidigare bland annat benämndes som utbrändhet, kan ses som ett sent 

skede i en process som börjar med somatiska stressymtom och utvecklas till att präglas allt mer av 

psykiska symtom (1177 Vårdguiden, 2017; Socialstyrelsen, 2003). På så sätt avgränsar diagnosen 

utmattningssyndrom ”ett tillstånd som utmärks av plågsamma och funktionsnedsättande symtom 

på psykisk utmattning åtföljt av något eller några somatiska symtom av motsvarande klinisk 

signifikans” (Socialstyrelsen, 2003, s. 29). Allteftersom processen fortgår ägnar individen mer tid 

till att hantera de påfrestningar denne utsätts för. Om påfrestningarna är arbetsrelaterade avsätter 

individen mer tid åt arbete, men ägnar även mycket tid åt att fundera på problematiken. 

Utmattningssyndrom tillhör vidare de stressrelaterade diagnoserna. Det är viktigt att poängtera att 

diagnosen inte inriktar sig på en specifik typ av stress, utan tillståndet omfattar både arbetsrelaterad 

stress och stress med andra grundorsaker (ibid.). Utmattningssyndrom kan därmed förstås vara en 

konsekvens av olika typer av stress. I föreliggande studie kommer dock utmattningssyndrom som 

tillkommer till följd av arbetsrelaterad stress utgöra studieobjektet. Utmattningssyndrom och 

utmattning kommer att användas synonymt fortsättningsvis i studien.  

  

Utmattningssyndrom till följd av arbetsrelaterade påfrestningar förekommer ofta bland personer 

som arbetar inom människohjälpande organisationer (Maslach & Jackson, 1981). Tillståndet 

präglas av känslomässig utmattning, vilket kan leda till att individen ofta känner att denne inte har 

«något mer att ge» då de känslomässiga resurserna är uttömda. En annan aspekt av tillståndet är en 

tilltagande cynism gentemot klienter, patienter etcetera. Cynismen kan ses vara relaterad till den 

känslomässiga utmattningen och blir således en konsekvens av denna. Slutligen kännetecknas 

tillståndet av att individen nedvärderar sig själv och är därmed missnöjd med sina prestationer på 

arbetet (ibid.). Sammanfattningsvis kan utmattningssyndrom ses som en tredimensionell process 

som består av emotionell eller känslomässig utmattning, depersonalisering samt reducerad känsla 

av personlig uppfyllelse (Maslach & Jackson, 1981; Sánchez-Moreno, de La Fuente Roldán, 

Gallardo-Peralta & Barrón López de Roda, 2015). 

 

4. Studiens tolkningsram 

I föreliggande avsnitt presenteras studiens tolkningsram. Tolkningsramen grundas dels på Arlene 

Hochschilds teori om emotionellt system, dels på genusteori. Nedan följer en presentation av 

teorierna samt en beskrivning av dess relevans i föreliggande studie.  

 

4.1. Emotionellt system 

Emotionellt arbete är en del av det emotionella systemet och bedrivs inom människobehandlande 

professioner (Hochschild, 2003). Enligt Hochschild (2003) utövas det emotionella arbetet i relation 

till andra människor där känslor bemöts och behandlas. Detta sker med strävan efter att förmedla 

en känsla som exempelvis trygghet och lugn inom ramen för den organisation där det emotionella 

arbetet utförs (Dahlgren & Starrin, 2004). Teorin om emotionellt system bedöms vara av relevans 

för denna studie då emotionellt arbete antas utföras av socialsekreterare i interaktion med klienter, 

gruppledare och chefer inom socialtjänstens verksamheter. Dessa interaktioner består av sociala 

utbyten som bygger på känsloregler. Arbetet som socialsekreterare kan ofta innebära svårhanterliga 

situationer och emotionella belastningar som kan påverka den enskilde socialsekreteraren. Dessa 

emotionella belastningar kan vara en faktor som kan leda till stress och utmattning. Således är det 

av vikt att förstå hur socialsekreterare hanterar och påverkas av stress i ljuset av det emotionella 

systemet. Teorin om emotionellt system, dess byggstenar, könsskillnader samt kommersialisering 

av det emotionella arbetet kommer att presenteras nedan. 
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4.1.1. Det emotionella systemets byggstenar 

Ett emotionellt system är uppbyggt av tre byggstenar som benämns emotionellt arbete, 

känsloregler och socialt utbyte. Dessa byggstenar påverkar och påverkas av varandra (Dahlgren & 

Starrin, 2004). Den första byggstenen, emotionellt arbete, kan i sig delas in i två delar: ytligt 

emotionellt agerande samt djupt emotionellt agerande. Vad som kännetecknas som ett ytligt 

emotionellt agerande är då en person uttrycker eller förmedlar en känsla som inte stämmer överens 

med vad personen verkligen känner (ibid.). Ett exempel på detta är om en person ler och upplevs 

glad även om personen i fråga inte alls är glad utan i själva verket ledsen. Dahlgren och Starrin 

(2004) beskriver vidare att det som kännetecknar ett djupt emotionellt agerande är en känsla som 

är successivt upparbetad av en egen känslomässig inställning inför något. Känslan är ett resultat av 

att personen intalat sig själv att känna på ett specifikt vis. Den intalade känslan blir successivt 

personens verkliga känsla (ibid.).  

 

Känsloregler och socialt utbyte av känslor utgör de två andra byggstenarna i det emotionella 

systemet. Känsloregler styr det emotionella arbetet och fungerar som ett slags schema och 

förhållningssätt för hur individer bör handla och agera på ett moraliskt sätt (Dahlgren & Starrin, 

2004). Genom att undersöka det egna känslomässiga uppträdandet samt hur andra människor 

upplever och värderar det känslomässiga uppträdandet skapas en medvetenhet om känsloreglerna 

och dess existens. Människor påminns bland annat om känsloreglerna när andra frågar hur någon 

mår samt genom reaktioner på det måendet. Socialt utbyte av känslor innebär att emotionellt arbete, 

både på ett ytligt och djupt vis alltid sker i relation till andra människor. I det sociala utbytet 

fungerar känsloreglerna som ett hjälpmedel så att de olika parterna i utbytet vet vad de är skyldiga 

varandra (ibid.). Då det emotionella systemets byggstenar påverkar och påverkas av varandra, antas 

socialsekreterares emotionella arbete påverkas negativt om känsloregler i det sociala utbytet bryts 

eller brister. Med hjälp av det emotionella systemets byggstenar kan det synliggöras om 

arbetsrelaterade stressfaktorer hos socialsekreterare påverkas av socialsekreterares interaktion med 

klienter, gruppledare och chefer.  

 

4.1.2. Könsskillnader i det emotionella arbetet 

Det emotionella arbetet utförs av både kvinnor och män men enligt Hochschild (2003) har det 

emotionella arbetet större betydelse för kvinnor än för män. Detta kan bero på att män i större 

utsträckning har mer tillgång till sociala resurser som exempelvis pengar, makt och auktoritet 

(ibid.). Frånvaron av dessa resurser innebär att kvinnor istället använder den känslomässiga 

resursen, det emotionella arbetet, som blir av större vikt för dem. Då kvinnor har en underordnad 

social position i samhället leder detta således till konsekvenser för dem i det emotionella arbetet. 

Bland annat får kvinnor oftare arbeten som går ut på att höja andra och hantera ilska genom att vara 

snäll, omtänksam samt visa charm och värme. Män tar dock oftare arbeten med auktoritet och 

förväntas ha en hård attityd. Kvinnors underordnade position kan vidare innebära att de har mindre 

skydd mot verbala angrepp än vad män har i det sociala arbetet (Dahlgren & Starrin, 2004; 

Hochschild, 2003).  

 

Om det förekommer skillnader vad gäller kvinnliga respektive manliga socialsekreterares 

hantering och påverkan av arbetsrelaterade stressfaktorer och utmattning, kan dessa möjligtvis 

förstås med hjälp av de könsskillnader som förekommer inom det emotionella arbetet. Vidare är 

det problematiskt att det emotionella arbetet är av större vikt för kvinnor på grund av brist på övriga 

resurser. Denna brist förutsätter att samspelet mellan det emotionella systemets byggstenar är 

funktionellt. Om det skulle vara så att det emotionella arbetet påverkas negativt på grund av att 
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känsloregler bryts i det sociala utbytet kan det påverka kvinnor som utövar emotionellt arbete 

ytterligare. Utifrån detta resonemang kan en förståelse för att kvinnor i högre grad drabbas av 

arbetsrelaterade hälsoproblem i form av bland annat stress och utmattning sökas.  

 

4.1.3. Kommersialisering av emotionellt arbete 

Inom yrken där emotionellt arbete krävs tar arbetsgivaren ofta över kontrollen av det privata 

emotionella systemet och bestämmer således över hur det emotionella agerandet, känsloregler och 

utbytet ska utformas. Det emotionella arbetet blir därmed kommersialiserat (Dahlgren & Starrin, 

2004). När människor handlar och uttrycker känslor som är bestämda och kontrollerade av någon 

annan, exempelvis arbetsgivaren kan emotiv dissonans uppstå. Emotiv dissonans innebär att de 

uppvisade känslorna inte stämmer överens med de faktiska känslorna vilket är svårt att upprätthålla 

över tid. Socialt arbete är en profession som kräver ett emotionellt arbete då socialarbetaren ska 

kunna förmedla ett visst emotionellt tillstånd gentemot klienten för att exempelvis inge denne en 

känsla av trygghet eller lugn. Om socialarbetaren uppvisar emotiv dissonans kanske inte känslan 

av trygghet eller lugn kan förmedlas till klienten (ibid.). Konsekvenserna av att inte kunna 

kontrollera det egna emotionella arbetet, det vill säga när det emotionella arbetet är 

kommersialiserat, kan leda till en negativ stress (Dahlgren & Starrin, 2004; Hochschild, 2003). Då 

socialsekreterare bland annat arbetar utifrån gällande lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter 

samt kommunala riktlinjer kan det antas att deras emotionella arbete inom organisationen är 

kommersialiserat. Vidare kan emotiv dissonans kopplas till eller vara en konsekvens av ett ytligt 

emotionellt agerande då socialsekreterare på grund av kommersialiseringen kan behöva förmedla 

känslor som de själva inte känner. Med utgångspunkt i detta är det av intresse att undersöka 

huruvida stressfaktorer hos socialsekreterare kan förstås utifrån kommersialiseringen. 

 

4.2. Genusteori 

Genusteori är en beteckning på en samling samhällsvetenskapliga teorier där maskulinitet och 

femininitet förstås som sociokulturella kategorier vilka förändras över tid och utifrån kontext 

(Nationalencyklopedin [NE], u.å.). Genusteori bedöms vara av relevans för denna studie då teorin 

kan bidra med en förståelse för om genus, kön och könsroller har en påverkan på kvinnliga 

respektive manliga socialsekreterares stress och utmattning i arbetet. Genusteori kan bidra med en 

förståelse för de strukturer i samhället och på arbetsplatser som ger upphov till och reproducerar 

stress och utmattning hos socialsekreterare. Genom genusteori kan även skillnader i hur kvinnliga 

respektive manliga socialsekreterare hanterar samt påverkas av stressfaktorer förstås. Begreppen 

genus, kön och könsroller samt teorin om genusordningen kommer att redovisas nedan.  

 

4.2.1. Genus, kön och könsroller 

Genus är ett begrepp som används för att skilja på den biologiska könstillhörigheten och det 

sociokulturellt konstruerade könet (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). Enligt 

Hirdman (2003) är genus, i relation till kön, ett verktyg för att distansera sig från tanken om att kön 

är något enkelt förutbestämt. Med hjälp av genus eftersträvas att eliminera den hårda uppdelningen 

och det dualistiska tankesättet om kön (ibid.). Kön är ett avancerat samspel av människans gener, 

hormoner och beteende samt miljön denne befinner sig i vilket således sker i växelverkan mellan 

kropp och samhälle (Lorber, 2012).  

 

Könsroll är ett begrepp som är näraliggande genusbegreppet (Gemzöe, 2010; Hirdman, 2003). 

Könsroll innebär den roll en individ förväntas ta utifrån kulturella och samhälleliga föreställningar 
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(Gemzöe, 2010). Att ha en könsroll innefattar ett tillämpat beteende och en attityd som är lämplig 

utifrån könstillhörigheten (Lorber, 2012). Kvinnor förväntas vara ”omvårdande, känslosamma, 

mjuka och relationsinriktade medan män i högre grad antas ha egenskaper som självständighet, 

målmedvetenhet och förmåga att fatta snabba och förnuftiga beslut” (Gemzöe, 2010, s. 82). Utifrån 

det biologiska könet som människan föds med socialiseras denne in i en könsroll. Redan vid födseln 

läggs flickan under ett rosa täcke och insorteras i kategorin kvinna. På samma vis får pojken ett 

blått täcke och insorteras i kategorin man. Vidare i livet påminns vi om könsrollerna av samhället 

genom bland annat sociala medier och reklam som konstant översköljer oss. Bilden av de olika 

könsrollerna som upprätthålls genom samhället blir en del av den egna identiteten (ibid.). Med 

utgångspunkt i arbetsrelaterad stress och utmattning hos kvinnliga och manliga socialsekreterare 

är det av relevans att undersöka huruvida samhällets föreställningar om, och förväntningar på, de 

olika könsrollerna mer eller mindre påverkar socialsekreterares stress och utmattning.  

 

4.2.2. Genusordning 

Kön ses av samhället som en kategori som utgör människors samhällsposition där det kvinnliga 

könet har en lägre position än det manliga könet på grund av de patriarkala strukturerna (Gemzöe, 

2010). Feminismen i Sverige har uppstått med grund i samhällets syn på kön då män och kvinnor 

behandlas olika vilket feminismen kritiserar. Könshierarkin synliggörs i politik, ekonomi och i 

familjen och underbyggs samt upprätthålls genom människors föreställning om vad som är manlig 

och kvinnligt (ibid.). Trots feminismens framsteg är jämlikheten mellan könen fortfarande inte 

uppnådd (Fuchs Epstein, 2012). Feminismen har i snart 60 år debatterat kring könsordningen och 

könsroller. En förklaring till att olika föreställningar om könen fortfarande levt vidare kan vara att 

genus är inbyggt i oss som en del av människans tankesätt. Det kvinnliga ses alltid i relation till det 

manliga, som en motpol och detta dualistiska är en del av den västerländska kulturen (Gemzöe, 

2010). Med utgångspunkt i det dualistiska tankesättet, att kvinnor och män är motpoler, ordnas 

könen på så vis att män är subjekt, logiska, oberoende och har förnuft medan kvinnor är objekt, 

beroende, går på känsla och intuition. Genom denna ordning uppmärksammas att kvinnor och män 

inte är likvärdiga utan mannens «egenskaper» värderas högre och ses som normen medan kvinnan 

är den avvikande undervärderade (ibid.). 

  

Utifrån genusordningen har kvinnor och män olika yrken, typiskt «kvinnliga» och «manliga» 

yrken, vilket bland annat baseras på föreställningar om att kvinnor och män har olika karaktärsdrag 

och egenskaper (Acker, 2012; Gemzöe, 2010). De manliga karaktärsdragen är mer efterfrågade på 

arbetsmarknaden och från chefer. Detta ligger till grund för orättvisor i arbetslivet (Gemzöe, 2010). 

«Typiskt kvinnliga» arbeten som exempelvis vård- och omsorgsarbete inom den offentliga sektorn 

(kommun och landsting) är samhällets mest lågavlönade arbeten (Acker, 2012; Gemzöe, 2010). 

När skillnad mellan könen görs i relation till vad som är ett lämpligt eller typiskt kvinnligt och 

manligt yrke samt när lägre lön ges till de «typiskt kvinnliga yrkena» och den högre lönen ges till 

de «typiskt manliga yrkena» upprätthålls maktordningen mellan könen (Gemzöe, 2010). Som 

tidigare nämnt är socialt arbete en kvinnodominerad profession. Dock eftersträvas en arbetsstyrka 

där det är lika många kvinnliga socialarbetare som manliga, en könsbalans. Uppnås könsbalansen 

bland socialarbetare kommer ojämlikheten mellan könen dock kvarstå. Detta då kvinnans position 

i könsordningen upprätthålls genom de patriarkala strukturerna. Således reproduceras den 

könsbestämda hierarkin, där manliga socialarbetare får större värde och ett ökat handlingsutrymme, 

medan kvinnliga socialarbetare och kvinnlighet karaktäriseras av brister i jämförelse med män 

(Fahlgren, 2013). Med grund i ovanstående kan det vara av relevans att söka förståelse kring hur 
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genusordningen påverkar manliga och kvinnliga socialsekreterare samt om det är en bidragande 

faktor till arbetsrelaterad stress och utmattning. 

 

5. Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt. Avsnittet har delats in i fem huvudrubriker 

vilka är: forskningsansats, datainsamlingsmetod och studiens avgränsningsområde, 

tillvägagångssätt, tillförlitlighet samt etiska överväganden.  

 

5.1. Forskningsansats  

Föreliggande litteraturstudie har tagit avstamp i en kvalitativ forskningsansats. Forsberg och 

Wengström (2013) menar att en kvalitativ forskningsansats syftar till att ”tolka och skapa mening 

och förståelse i människans subjektiva upplevelse av omvärlden” (s. 54). Denna studie har präglats 

av ett abduktivt arbetssätt, vilket enligt Danermark, Ekström och Karlsson (2018) innebär att få en 

annorlunda eller mer utvecklad bild av ett fenomen. Detta har skett genom tolkningar av fenomenet 

i ljuset av nya idéer (jmf. Danermark et. al., 2018). Den kvalitativa forskningsansatsen har bedömts 

vara lämplig utifrån problemområdet, syftet samt studiens frågeställningar. Stress och utmattning 

hos socialsekreterare har betraktats vara subjektiva upplevelser som med fördel har tolkats genom 

allmänna teorier, såsom genusteori. 

 

Studien har influerats av en kritisk realistisk ontologi samt inspirerats av hermeneutiska tolkningar. 

Utifrån den kritiska realismen är kunskap om verkligheten relativistisk, kontextbunden (Danermark 

et. al., 2018). Danermark et. al. (2018) menar att “vår kunskap om verkligheten alltid filtreras 

genom språk och begrepp som är relativa och föränderliga i tid och rum” (s. 54). Studiens syfte 

och frågeställningar har en kvalitativ karaktär, varpå målet med studien har varit att nå en förståelse 

kring faktorer som orsakar och påverkar socialsekreterares upplevelser av stress och utmattning i 

arbetet. Den empiri och de teorier som har utgjort grunden i föreliggande studie är beroende av de 

tolkningar som gjorts inom ramen för den rådande kontexten. De tolkningar som har gjorts är 

således relativistiska och därmed inte allmängiltiga. De hermeneutiska tolkningarna har kunnat 

bidra till en förståelse av de faktorer som kan orsaka samt påverka socialsekreterares upplevelser 

av stress och utmattning i arbetet.  

                                                                                                                                        

5.2. Datainsamlingsmetod och studiens avgränsningsområde 

Att genomföra en litteraturstudie bedömdes vara lämpligt utifrån föreliggande problemområde och 

syfte. Genom en litteraturstudie har det varit möjligt att identifiera forskning som rör stress och 

utmattning hos socialsekreterare inom socialtjänsten eller motsvarande organisationer i andra 

länder. Att identifiera denna typ av forskning har varit grundläggande för att kunna synliggöra 

faktorer som kan leda till stress och utmattning hos socialsekreterare. En förståelse för hur olika 

stress- och utmattningsfaktorer eventuellt skiljer sig mellan kvinnliga och manliga 

socialsekreterare har möjliggjorts utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. Då denna studie har 

syftat till att söka förståelse för problemområdet hade det kunnat vara fördelaktigt att genomföra 

intervjuer med socialsekreterare. Intervjuer har dock inte genomförts på grund av tidsramen. Detta 

då det gjordes en bedömning att antalet intervjuer som hade kunnat vara rimliga att genomföra, 

inte skulle kunna bidra till en överförbar bild av stress och utmattning hos socialsekreterare i 

Sverige. Vidare utgör socialsekreterare studiens avgränsningsområde. Många socionomer arbetar 

någon gång under sitt yrkesliv som socialsekreterare (Framtidsutveckling, u.å.; SACO, u.å.). 

Utifrån detta kan det vara av relevans att undersöka yrkeskategorin. 
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5.3. Tillvägagångssätt 

Vid genomförandet av en litteraturstudie krävs ett systematiskt tillvägagångssätt (Booth, Sutton & 

Papaioannou, 2016). Det systematiska tillvägagångssättet bör genomsyra både 

informationshämtning samt redovisning av information och innefattar sökning, bedömning, syntes 

och analys (ibid.).  

 

5.3.1. Sökning 

Syftet med en litteratursökning är att finna relevant information om forskningsämnet. 

Litteratursökningen kan göra att det blir lättare att identifiera kunskapsluckor som kan undersökas 

för att göra forskningen unik (Booth et. al., 2016). En överblick över tidigare forskning gör även 

att en kartläggning av metodval och förhållningssätt kring forskningsämnet kan ske, vilket bland 

annat kan ge inspiration kring hur och varför forskning på området har bedrivits med viss 

utgångspunkt (ibid.). För att få en överblick över den forskning som finns på området gjordes en 

preliminär litteratursökning i databasen Social Services Abstract. Genom en preliminär sökning 

kan forskning på området kartläggas utifrån studiens syfte och frågeställningar. Därefter kan 

relevanta sökord identifieras för att sedan utveckla litteratursökningen (ibid.).  

 

En systematisk litteratursökning grundas i på förhand bestämda inklusions- och exklusionskriterier. 

Dessa bestäms bland annat utifrån population och kontext (Booth et. al., 2016). Ett 

inklusionskriterium som användes i föreliggande studie var vetenskapligt granskade (eng. peer-

review) tidskriftsartiklar. Detta för att inkludera artiklar med högre validitet än artiklar som inte 

blivit vetenskapligt granskade. Både kvalitativ och kvantitativ forskning har inkluderats i studien. 

Ytterligare ett inklusionskriterium var att artiklarna publicerats på engelska samt att tidsspannet 

var från år 2004 till och med år 2018. Avgränsningen av tidsspannet gjordes för att fånga in studier 

från de senaste 15 åren för att resultatet skulle vara så tidsenligt, relevant och uppdaterat som 

möjligt. Avgränsningen gjordes även då det av tidsskäl ej var möjligt att granska all forskning som 

presenterats inom området. Vidare avgränsades urvalet till gruppen socialsekreterare eller 

socialarbetare med motsvarande arbetsuppgifter utifrån föreliggande studies syfte och 

frågeställningar.  

 

Insamling av artiklar gjordes genom litteratursökning i databaserna Social Services Abstract och 

SwePub. Dessa databaser bedömdes vara relevanta utifrån studiens syfte, då de tillsammans 

innehåller bland annat tidskriftsartiklar publicerade vid svenska och internationella lärosäten och 

täcker tvärvetenskaplig forskning inom socialt arbete, sociologi, juridik, psykologi m.m. Utifrån 

den preliminära sökningen samt studiens problemområde identifierades de sökord som kom att 

utgöra huvudsökningarna. För att precisera litteratursökningen användes så kallade Booleska 

operatorer (jmf. Booth et. al., 2016). Information om sökord, träffar m.m. gällande genomförda 

litteratursökningar redovisas i Tabell 1 nedan.   
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Tabell 1. Översikt över de systematiska litteratursökningarna; sökord, träffar, antal inkluderade artiklar samt titlar. 

Litteratursökningen genomfördes under november månad, år 2018. 

 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Inkl.   
artiklar 

Titel 

Social Services 
Abstract 

"occupational stress” 
AND "social work*” 
AND Sweden 

10 2 1. Why Are They Leaving? Factors Affecting Intention to Leave among 
Social Workers in Child Welfare. 
2. Reduced working hours and stress in the Swedish social services: A 
longitudinal study. 

SwePub "occupational stress” 
AND "social work*” 
AND Sweden 

0 0  

Social Services 
Abstract 

stress AND "social 
work*" NOT student* 
AND gender* 

174 1 1. Statutory Social Workers: Stress, Job Satisfaction, Coping, Social 
Support and Individual Differences. 

SwPub stress AND "social 
work*" NOT student* 
AND gender* 

0 0  

Social Services 
Abstract 

"social work*" AND 
"occupational stress*" 

374 6 1. The emotional impact of social work practice.  
2. Child welfare workers who are exhausted yet satisfied with their jobs: 
how do they do it? 
3. Social workers, resilience, positive emotions and optimism. 
4. Wearing Your Heart on Your Sleeve: The Experience of Burnout Among 
Child Welfare Workers Who are Cognitive Versus Emotional Personality 
Types.  
5. Social Workers and Satisfaction with Child Welfare Work: Aspects of 
Work, Profession, and Personal Life that Contribute to Turnover.  
6. Job Stress among Social Workers: Determinants and Attitude Effects in 
the Nordic Countries. 

SwPub "social work*" AND 
"occupational stress*" 

0 0  

Social Services 
Abstract 

"social worker*" AND 
Sweden 

211 2 1. Inequality Regimes and Men’s Positions in Social Work.  
2. Do Atypical Individuals Make Atypical Choices? Examining How Gender 
Patterns in Personality Relate to Occupational Choice and Wages Among 
Five Professions in Sweden. 

SwPub "social worker*" AND 
Sweden 

142 0  

Social Services 
Abstract 

“child welfare” AND 
“professional practice” 

62 0  

SwePub “child welfare” AND 
“professional practice” 

1 1 1. A Professional Role in Transition: Swedish Child Welfare Social Workers’ 
Descriptions of Their Work in 2003 and 2014. 

 

Ett effektivt sätt att avgöra huruvida en artikel är relevant för studien är att göra en bedömning 

utifrån artikelns titel (Booth et. al., 2016). Därefter bör artikelns sammanfattning (eng. abstract) 

granskas och bedömas för att artikeln slutligen ska läsas i sin helhet. Artikelns relevans avgörs 

utifrån studiens inklusions- och exklusionskriterier samt syfte och frågeställningar (ibid.). I 

enlighet med föreliggande urvalsprocess (se Figur 1 nedan) lästes och bedömdes artiklarnas titlar. 

Efter denna initiala bedömning exkluderades irrelevanta artiklar och de resterande artiklarnas 

abstract lästes härnäst. Utifrån detta exkluderas ytterligare artiklar som bedömdes vara irrelevanta. 

Slutligen lästes de kvarstående artiklarna i sin helhet och endast de relevanta artiklarna 

inkluderades. Studiens systematiska litteratursökningar som presenterats i Tabell 1 resulterade 

totalt i 974 träffar. 12 av dessa träffar utgör de artiklar som bedömts vara relevanta utifrån studiens 

syfte och frågeställningar, inklusions- och exklusionskriterier. De valda artiklarna ligger således 

till grund för föreliggande studies resultat. Detaljerad översikt över dessa artiklar återfinns i avsnitt 

10. Bilaga - Tablå med inkluderade vetenskapliga tidskriftsartiklar.      
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Figur 1. Modell över urvalsprocessen.       

 

Uteslutning av 962 träffar gjordes stegvis i urvalsprocessen (se Figur 1 ovan) på grund av en eller 

fler av de följande orsakerna: 

 

- Träff som återkom som dubblett 

- Socialt arbete i icke-välfärdsstater 

- Organisationer som bedrivits inom den ideella sektorn 

- Organisationer som ej motsvarat eller har kunnat jämföras med Sveriges socialtjänst 

- Yrkeskategorier som ej motsvarat eller har kunnat jämföras med socialsekreterare i Sverige 

- Målgrupper såsom klienter, studenter, gruppledare eller chefer 

- Stress- och utmattningssyndrom hos socialsekreterare som ej varit arbetsrelaterad 

                                   

5.3.2. Syntes och analys 

Att identifiera olika mönster i data kan benämnas som syntetisering av data (Booth et. al., 2016). 

Booth et. al. (2016) menar att tematisk syntes är en metod som kan relateras till tematisk analys. 

Denna metod kan användas för att systematisera och strukturera upp data ur studier för att sedan 

kunna analysera dem. Vid syntetisering läggs stor vikt på att finna återkommande mönster i data. 

Utifrån den tematiska syntesen kan forskaren skapa en ny helhet från olika delar, vilket kan bidra 

till en ny eller utvecklad förståelse av ett fenomen (ibid.). Då empirin i föreliggande studie baserats 

på litteraturdata från en mängd olika tidskriftsartiklar bedömdes tematisk syntes vara en lämplig 

metod för bearbetning och analys av empirin. Detta med utgångspunkt i att valda artiklar behövde 

granskas i relation till varandra för att deras gemensamma nämnare skulle kunna identifieras på ett 

strukturerat vis. 

 

Teman och subteman skapas genom att läsning och bearbetning av data sker noggrant (Bryman, 

2011; Ryan & Bernard, 2003). Olika textavsnitt som berör samma sak kopplas således samman 

genom koder (Lindgren, 2014). Koderna granskas därefter i relation till varandra och 

omorganiseras till teman, vilka utgör mer övergripande beteckningar (ibid.). Ryan och Bernard 

(2003) benämner denna teknik som metakodning. Metakodning innebär att relationen mellan teman 

studeras i syfte att upptäcka nya övergripande teman eller kategorier (ibid.). Vid sökandet efter 

teman bör forskaren lägga märke till följande i texten: repetitioner, metaforer, likheter och 

skillnader, språkliga kopplingar, data som saknas samt teorirelaterat material (Booth et. al., 2016; 

Bryman, 2011; Ryan & Bernard, 2003). Upprepningar av motiv eller ämnen i empirin kan indikera 

att dessa utgör ett tema (Ryan & Bernard, 2003). 

 

Analys av litteraturdata i föreliggande studie genomfördes med grund i ovan beskriven 

syntetisering och tematisering. De valda artiklarna som utgjort empirin lästes och granskades i sin 

helhet. Därefter kodades regelbundenheter i texten. Kodning av data skedde dock även med grund 

Totalt antal 
träffar:

974 artiklar

Exkluderade 
utifrån titel:

941 

Inkluderade 
utifrån titel:

33 

Exkluderade 
utifrån abstract:

10 

Inkluderade 
utifrån abstract:

23 

Exkluderade 
utifrån fulltext:

9  

Inkluderade 
utifrån fulltext:

12 artiklar
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i studiens syfte och frågeställningar, vilket därmed innebär att processen präglats av en 

förförståelse. Exempel på koder är bristande stöd och bristande utvecklingsmöjligheter. En 

metakodning utfördes där koder sammanfördes till teman. De teman som extraherades ur empirin 

omdefinierades till de identifierade huvudteman som utgör rubriksättningen i resultatavsnittet. 

Dessa huvudteman analyserades sedan i analysavsnittet med utgångspunkt i studiens tolkningsram. 

Studiens identifierade huvudteman är: organisatoriska faktorer och individuella egenskaper.  

  

5.4. Tillförlitlighet 

Tillämpligheten av begreppen reliabilitet och validitet kan ifrågasättas inom kvalitativ forskning 

(Bryman, 2011). Reliabilitet och validitet är två viktiga kriterier inom kvantitativ forskning för att 

bedöma kvaliteten på utförda studier samt om forskaren mätt det som avser att mätas. 

Tillämpligheten av dessa kriterier kan vid kvalitativ forskning dock vara problematisk. Detta då 

mätning ej är av relevans inom kvalitativ forskning (ibid.). Inom kvalitativ forskning kan istället 

begreppet tillförlitlighet användas. Begreppet innefattar bland annat kriterierna trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet. Nedan redogörs för hur dessa begrepp tillämpats i föreliggande 

studie.  

 

Trovärdighet innebär att forskaren framställer de beskrivningar som gjorts i enlighet med det som 

observerats. För att kontrollera att beskrivningarna stämmer överens med verkligheten kan 

resultaten rapporteras till de individer som omfattas av den sociala företeelse som forskaren 

observerat (Bryman, 2011). Föreliggande studie bygger på sekundärdata, i detta fall andra forskares 

forskning. Studiens resultat har därmed inte kunnat kontrolleras av de deltagare som inkluderats i 

den tidigare forskningen. Detta då dessa deltagares uppgifter inte funnits tillgängliga. Därmed har 

det inte varit möjligt att säkerställa om studiens beskrivningar avspeglar verkligheten, då detta inte 

kan bekräftas av deltagarna. Med utgångspunkt i att studien bygger på tolkningar av andra forskares 

tolkningar, är det rimligt att de tolkningar som gjorts i föreliggande studie är relativa. Således skulle 

empirin kunnat tolkas på ett annat sätt, vilket hade kunnat resultera i att verkligheten framställs 

genom andra beskrivningar. Vidare beaktades ett antal inklusions- och exklusionskriterier för att 

öka studiens trovärdighet. Dessa tillämpades systematiskt vid inhämtning av den tidigare 

forskningen (se avsnitt 5.3.1. Sökning). Med hjälp av dessa kriterier bestämdes vilka artiklar som 

skulle förkastas eller inkluderas.  

 

Pålitlighet innebär att redogöra för forskningsprocessen på ett tillgängligt sätt. Detta är väsentligt 

för att kvaliteten på studien ska kunna bedömas. Bedömningen sker genom att granska studiens 

tillvägagångssätt samt hur väl de tillämpats (Bryman, 2011). Pålitligheten i studien kan ha stärkts 

då artiklarna som utgör empirin tillsammans med inklusions- och exklusionskriterier, den bestämda 

tidsramen samt valda databaser finns tillgängliga för andra som kan vilja kontrollera studiens 

kvalitet. Utförda litteratursökningar har redovisats i Tabell 1 - Översikt över de systematiska 

litteratursökningarna. Det återfinns även en redogörelse för urvalsprocessen i avsnitt 5.3.1. 

Sökning. Vidare har begrepp och teorier som ligger till grund för föreliggande studies analys 

operationaliserats. Vid operationaliseringen har bland annat fria översättningar gjorts av engelska 

definitioner. Översättning av dessa definitioner kan ha påverkat studiens pålitlighet då dessa 

översättningar är subjektiva tolkningar. Definitioner av begrepp och teorier (ej översatta) kan även 

ha påverkats av en förförståelse vid operationalisering. Primärkällan är dock tillgänglig för läsaren 

genom referenser, vilket möjliggör granskning av de översättningar och tolkningar som gjorts.  
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Överförbarhet innebär att resultaten som en studie genererar ska kunna generaliseras eller överföras 

till andra sociala kontexter eller populationer (Bryman, 2011; LeCompte & Goetz, 1982). Studiens 

avgränsningsområde, stress och utmattningssyndrom hos socialsekreterare i Sverige, har begränsat 

överförbarheten. Detta då resultaten med största sannolikhet enbart kan överföras till en population 

som motsvarar socialsekreterare inom socialtjänsten i andra välfärdsstater. Med utgångspunkt i att 

yrkeskategorin socialsekreterare är kvinnodominerad, hade studiens resultat kunnat vara 

överförbara på andra kvinnodominerade yrkeskategorier eller professioner.  

 

5.5. Etiska överväganden 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det ett antal etiska principer som tagits fram av 

Vetenskapsrådet och som bör följas för att skydda individer som deltar i forskningen. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra etiska principer vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

deltagaren ska få ta del av syftet med studien och dennes deltagande samt att deltagandet i studien 

är frivilligt. Informationskravet innebär vidare att deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan när 

som helst. Utifrån den andra principen, samtyckeskravet, bör forskaren ha inhämtat deltagarens 

samtycke att medverka i studien. Den tredje principen, konfidentialitetskravet, innebär att de 

uppgifter som inhämtas från deltagarna måste behandlas med konfidentialitet. Detta innebär att 

utomstående inte ska ha möjlighet att ta del av uppgifterna. Den fjärde principen är nyttjandekravet, 

vilken innebär att informationen som inhämtas från deltagarna endast får användas i 

forskningssyfte. De nämnda forskningsetiska kraven tycks främst inrikta sig på studier som 

använder sig av intervjuer eller enkäter som datainsamlingsmetod och inte på litteraturstudier där 

insamlade data består av redan befintlig forskning. 

  

Trots att de etiska principerna kan anses vara svårbehandlade i litteraturstudier kan ett resonemang 

föras kring hur de behandlats i föreliggande studie. För det första består studiens resultat av tidigare 

forskning med empiri som bland annat samlats in via intervjuer och enkäter. De individer som 

deltagit vid föregående studier har inte kännedom om föreliggande studie vilket även innebär att 

de inte haft möjlighet att samtycka till att deras deltagande i tidigare studier även kommer att 

användas vid denna studie. Detta kan anses problematiskt då det bryter mot informationskravet och 

samtyckeskravet, dock bör deltagarna blivit informerade om att studien de deltagit i kan bli 

tillgänglig för allmänheten vid publicering. Med grund i detta blir denna forskning tillgänglig för 

andra forskare och kan användas i andra studier. För det andra anses konfidentialitetskravet följas 

i denna studie då sekundärdata används och det inte finns tillgång till personliga uppgifter som kan 

röjas. För det tredje används endast föreliggande studies litteraturdata för forskningsändamål vilket 

innebär att nyttjandekravet även beaktas. Vidare är det av vikt att tydligt och noggrant redovisa 

forskning som används i en litteraturstudie för att det inte ska råda någon tvekan om vem som är 

upphovsman till materialet. Slutligen redogörs det i denna litteraturstudie för olika 

forskningsresultat, inte enbart sådana som styrker den egna tesen. 

 

6. Resultat och analys 

I kommande avsnitt presenteras föreliggande litteraturstudies resultat och analys. Artiklarna som 

utgör resultatet återfinns i sammanfattad form i avsnitt 10. Bilaga - Tablå med inkluderade 

vetenskapliga tidskriftsartiklar. Utifrån tematisering av dessa artiklar har studiens teman 

identifierats, vilka illustreras i Figur 2 nedan. Analys av resultatet görs i ljuset av studiens 

tolkningsram, teorin om emotionellt system och genusteori. 
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Figur 2. Modell över studiens identifierade teman. 

 

6.1. Organisatoriska faktorer 

I detta avsnitt presenteras och analyseras de organisatoriska faktorer som kan påverka 

socialsekreterares arbetsrelaterade stress och utmattning. Avsnittet är uppdelat utifrån följande 

subteman: en ansträngd organisation leder till ansträngda socialsekreterare samt färre 

socialsekreterare - reducerad klientkontakt. Begreppet organisation syftar till socialtjänst eller 

motsvarande verksamheter i andra välfärdsstater. Vidare kommer analys av det emotionella 

systemets byggstenar ske med utgångspunkt i en organisationsnivå (socialsekreterare - 

gruppledare/chef) samt en individnivå (socialsekreterare - klient). 

 

6.1.1. En ansträngd organisation leder till ansträngda socialsekreterare 

En ansträngd organisation leder till ansträngda socialsekreterare belyser övergripande brister på 

organisationsnivå som leder till konsekvenser för enskilda socialsekreterare. De övergripande 

bristerna och de konsekvenser dessa får för socialsekreterare har tolkats vara faktorer som bidrar 

till arbetsrelaterad stress och utmattning hos socialsekreterare. Nedan presenteras resultat som 

illustrerar detta.    

 

Strukturella- och organisatoriska faktorer kan påverka socialsekreterares förmåga att hantera stress 

i arbetet (Collins, 2007). Missnöje i arbetet hos socialsekreterare beror främst på brister i 

ledarskapet inom organisationen (Shier, Graham, Fukuda, Brownlee, Kline, Walji & Novik, 2012; 

Stalker, Mandell, Frensch, Harvey & Wright, 2007). Tham (2018) understryker att 

socialsekreterares arbetsvillkor blivit alltmer ansträngande under de senaste åren. Den individuella 

nivån av arbetsrelaterad stress är hög hos socionomer och 36 procent av svenska socialsekreterare 

upplever att de har en hög arbetsbelastning (Blomberg, Kallio, Kroll, & Saarinen, 2015). De 

socialsekreterare som överväger att säga upp sig från sitt arbete gör det med grund i organisationens 

brister och inte arbetsuppgifterna i sig (Tham, 2007). Bristerna beror på att organisationen inte 

visar uppskattning eller värnar om anställdas välmående (Dwyer, 2007; Tham, 2007). 

Socialsekreterare, särskilt de som arbetar med barn, ungdom och familj, är ofta kritiserade och kan 

vara föremål för negativ publicitet i media. De framställs ofta som «boven» oavsett hur de agerar 

och vilka beslut de fattar. För att kunna förebygga emotionella belastningar som kan uppstå vid 

omtumlande situationer och upplevd stress kan handledning vara av betydande karaktär (Barck-
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Holst et. al., 2017; Dwyer, 2007). Med utgångspunkt i den kritik som kan riktas mot 

socialsekreterare blir behovet av att känna uppskattning och stöd från arbetsgivaren än mer 

begripligt och nödvändigt (Tham, 2007).  Socialt arbete är krävande och blir än mer ansträngt av 

problematik inom organisationen (Dwyer, 2007). Således bör socialtjänsten som organisation ta 

hand om, värdera och bekräfta anställda (Barck-Holst et. al., 2017; Collins, 2008).  

 

Med utgångspunkt i ovanstående resultat görs en tolkning att organisationen genom gruppledare 

och chefer brister i det sociala utbytet, vilket påverkar socialsekreterares arbetsrelaterade stress och 

utmattning. Socialsekreterare är i behov av att bli bemötta i sina känslor och få stöd från 

organisationen i sitt arbete, inte minst vid förekomst av kritik från allmänheten. När detta behov 

inte tillgodoses är det möjligt att organisationen inte ger socialsekreterare det stöd som de förväntar 

sig. Detta innebär att känsloreglerna bryts i det sociala utbytet mellan gruppledare eller chef (vilka 

utgör organisationsnivån) och socialsekreterare. Om gruppledare eller chefer inte bryter mot 

känsloregler i interaktion med socialsekreterare kanske inte missnöjet gentemot ledarskapet inom 

organisationen varit lika påtagligt. Socialsekreterares arbetsrelaterade stress och utmattning skulle 

således kunna förebyggas och reduceras om det sociala utbytet var ömsesidigt. 

 

6.1.2. Färre socialsekreterare - reducerad klientkontakt 

Färre socialsekreterare - reducerad klientkontakt illustrerar hur brister på organisationsnivå kan 

leda till konsekvenser för enskilda socialsekreterare i interaktion med klienter.  

 

Den samhälleliga bristen på socionomer kan bidra till arbetsrelaterad stress (Blomberg et. al., 

2015). Socialsekreterare kan ha för mycket att göra och ofta vara tvungna att jobba övertid. Arbetet 

kan även kräva mycket flexibilitet då det kan uppstå nödsituationer som ett resultat av personalbrist 

(Tham, 2018). Vidare har en förändring av arbetsuppgifter skett. Socialsekreterare har mindre tid 

att ägna åt klienter och de skulle önska att spendera mer arbetstid i direkt klientkontakt. 

Socialsekreterare beskriver att deras arbete idag är mer krävande än tidigare och att de har mindre 

möjlighet att påverka det (ibid.). Förekomsten av arbetsrelaterad stress kan därmed påverkas av 

samhälleliga dimensioner (Blomberg et. al., 2015). Ytterligare en faktor som kan bidra till 

socialsekreterares stress är ständiga förändringar av riktlinjer som socialsekreterare i vissa fall kan 

uppleva som problematiska (Dwyer, 2007; Stalker et. al., 2007). Socialsekreterare rapporterar att 

de är tvungna att göra saker på ett specifikt sätt och allt oftare ges uppdrag som de inte har 

förutsättningar att slutföra inom ramen för organisationen (Dwyer, 2007; Tham, 2018). 

 

Den arbetsrelaterade stressen hos socialsekreterare kan bland annat förstås genom att de bryter mot 

känsloregler i det sociala utbytet i interaktion med sina klienter. Detta sker på grund av att 

socialsekreterares arbetsbelastning reducerar den tid de har att spendera med varje enskild klient. 

Genom att klientkontakten reduceras är det möjligt att socialsekreterare inte kan bidra med det som 

de anser sig vara skyldiga klienterna och således inte uppfylla sin del av det sociala utbytet. I och 

med att känsloreglerna styr det emotionella arbetet kan det emotionella arbetet påverkas negativt 

när känsloregler bryts i det sociala utbytet. Därmed hamnar socialsekreterares emotionella system 

i obalans. Denna obalans kan ge upphov till att de ansträngda arbetsvillkoren leder till 

arbetsrelaterad stress och utmattning.  

 

Socialsekreterares emotionella arbete kan vara kommersialiserat och därmed styras av 

socialtjänsten som organisation. Känslor av trygghet och lugn kan förväntas förmedlas gentemot 

klienter inom ramen för organisationen. Det kan dock vara svårt för socialsekreterare att förmedla 
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dessa känslor till klienter om de under lång tid haft ansträngda arbetsvillkor, personal-, resurs- eller 

tidsbrist. Arbetsrelaterad stress och utmattning skulle kunna förstås genom att det emotionella 

arbetet riskerar att bli ytligt då socialsekreterare försöker förmedla känslor till klienter som de 

själva inte känner på grund av de organisatoriska bristerna. Om socialsekreterare utför ett ytligt 

emotionellt agerande över tid kan emotiv dissonans uppstå, vilken kan vara svårt att upprätthålla 

under en längre period (jmf. Dahlgren & Starrin, 2004). Således kan socialsekreterares upplevelser 

av arbetsrelaterad stress och utmattning förstås påverkas av organisatoriska brister i kombination 

med kommersialiseringen av det emotionella arbetet.  

 

6.2. Individuella egenskaper 

I detta avsnitt presenteras och analyseras de individuella egenskaper som kan påverka 

socialsekreterares arbetsrelaterade stress och utmattning. Avsnittet är uppdelat utifrån följande 

identifierade subteman: ibland behövs mer än ett intresse, socialsekreterares stresshantering samt 

emotionella kvinnor och auktoritära män? 

 

6.2.1. Ibland behövs mer än ett intresse 

För att socialsekreterare ska vara allmänt välmående och känna tillfredsställelse behövs mer än ett 

intresse för det sociala arbetet i sig. Ett flertal faktorer behöver överensstämma för att 

socialsekreterare ska kunna undvika att drabbas av arbetsrelaterad stress och utmattning.   

 

När socialsekreterare hanterar stress kan individuella skillnader såsom inställningen till det sociala 

arbetet vara av stor betydelse (Collins, 2007). Det kan vara av vikt att socialsekreterare känner att 

arbetet är givande och att de är genuint intresserade av att hjälpa människor (Zosky, 2010). 

Socialsekreterare kan ofta vara utmattade men ändå känna sig tillfredsställda med sitt arbete, vilket 

kan bero på det genuina intresset (Stalker et. al., 2007). Att lyckas finna mening med sina 

arbetserfarenheter som socialsekreterare kan bidra till det allmänna välmåendet och vara en faktor 

som gör att de inte byter fält eller inriktning (Zosky, 2010). Resultatet visar att kvinnor oftare 

arbetar inom yrken som kräver emotionellt arbete och att de ser arbetet som mer givande och 

tillfredsställande än män (Blomberg et. al., 2015; Stalker et. al., 2007). Socialsekreterares 

subjektiva välmående och tillfredställelse beror dock inte enbart på det genuina intresset för socialt 

arbete. Shier et. al. (2012) påpekar att även organisationen, den professionella rollen och 

socialsekreterarens privatliv har en inverkan. Arbetsrelaterad stress hos socialsekreterare, främst 

de som arbetar med barn, ungdom och familj, kan påverka deras stress i privatlivet och vice versa 

(Shier et. al., 2012; Zosky, 2010).  

 

Att det emotionella arbetet är mer givande för kvinnor kan förstås genom att kvinnor saknar andra 

samhällsresurser som män besitter. Frånvaron av dessa resurser innebär att kvinnor istället 

använder den känslomässiga resursen, det emotionella arbetet, som blir av större vikt för dem. Om 

kvinnors känslomässiga resurs är i obalans kan detta innebära att kvinnor kan bli föremål för stress 

och utmattning i arbetet i högre grad än män. Detta kan förklaras genom att kvinnor inom 

organisationen, i den professionella rollen och i privatlivet är i en underordnad position i jämförelse 

med män. Således kan inställningen till och intresset för det sociala arbetet förstås vara av mindre 

relevans när det gäller socialsekreterares stress och utmattning. Trots ett intresse kan 

socialsekreterare, främst kvinnliga sådana, bli föremål för arbetsrelaterad stress och 

utmattningssyndrom.  
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6.2.2. Socialsekreterares stresshantering 

Utifrån en tolkning av resultatet påverkar individuella karaktärsdrag hur socialsekreterare hanterar 

stress. Nedan exemplifieras olika strategier, vilka kan ha en betydande roll för socialsekreterares 

hantering av stress och utmattning. 

 

Enligt Collins (2007) har socialsekreterares motståndskraft en betydande roll i hur de hanterar de 

krav som ställs på arbetsplatsen. En motståndskraftig personlighet bygger bland annat på en god 

självkänsla och individens uppfattning av att ha kontroll (ibid.). Att reflektera och reagera adekvat 

på olika situationer är personlighetsdrag som Collins (2008) förknippar med förmågan att hantera 

stress. Stressfyllda situationer hanteras mer fördelaktigt om socialsekreteraren är flexibel, 

engagerad och besitter lämpliga problemlösningsstrategier (Collins, 2007). Exempel på 

problemlösningsstrategier som istället hämmar socialsekreterares hantering av stress kan vara att 

inte göra någon ansträngning för att hantera stressorer och «ge upp» utan att ha åstadkommit det 

som stressorerna stör. Detta kan leda till känslor av hjälplöshet. Socialsekreterare kan även tillämpa 

undvikande strategier som innebär att socialsekreterare distraherar sig från att tänka på det som 

orsakar stress (Collins, 2008). Kvinnliga socialsekreterare har en benägenhet att ventilera sina 

känslor i större utsträckning än manliga socialsekreterare då de kan förknippa ventilering med 

lättnad. Manliga socialsekreterare tenderar dock att framstå som mer oberoende och 

«självständiga», uppvisa mindre sårbarhet och använda sig av undvikande strategier (ibid.). 

 

Könsroller skulle kunna bidra med en förståelse för hur kvinnliga och manliga socialsekreterare 

hanterar stressorer. Utifrån den manliga könsrollen uppfattas de manliga karaktärsdragen matcha 

den motståndskraftiga personligheten mer än de karaktärsdrag som förknippas med den kvinnliga 

könsrollen. Med utgångspunkt i att manliga socialsekreterare besitter personlighetsdrag som 

förväntas av den manliga könsrollen samt vad som kännetecknar en motståndskraftig personlighet 

är det tänkbart att män kan hantera stress bättre än kvinnor. Detta skulle således kunna innebära att 

kvinnliga socialsekreterare utsätts för arbetsrelaterad stress och utmattningssyndrom i högre grad 

än manliga socialsekreterare. Ett annat sätt att tolka hur könsrollerna kan påverka hantering av 

stressorer är genom exemplet ventilering. Utifrån den manliga könsrollen är det möjligt att män 

och därmed manliga socialsekreterare, inte förväntas ventilera sina känslor, då detta anses vara ett 

mer kvinnligt karaktärsdrag. Den samhälleliga synen på hur män och kvinnor ska agera för att 

uppfylla det som förväntas av de olika könsrollerna, kan bidra till att män inte ventilerar sina 

känslor. Manliga socialsekreterare använder sig således av undvikande strategier och kan därmed 

ha svårare att hantera stress på arbetet.  

 

Sammanfattningsvis kan män å ena sidan ha lättare att hantera stress på grund av sin 

motståndskraftiga personlighet, vilket är i enlighet med den manliga könsrollen. Å andra sidan kan 

män tolkas hantera stress sämre än kvinnor och således påverkas mer negativt av stress på grund 

av att de oftare än kvinnor använder sig av undvikande strategier och inte ventilerar sina känslor.  

 

6.2.3. Emotionella kvinnor och auktoritära män? 

Emotionella kvinnor och auktoritära män belyser samhälleliga föreställningar om kön och hur 

dessa föreställningar kan påverka socialsekreterare. Socialsekreterares personlighet och 

könstillhörighet kan ha en inverkan på hur de påverkas av arbetsrelaterad stress och utmattning.  

 

Individer som valt en profession som domineras av det andra könet har «kön-atypiska» 

personligheter (Grönlund & Magnusson, 2018). Manliga socionomer har visat sig ha mer kvinnliga 
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karaktärsdrag i form av ett lägre risktagande beteende samt mer vänlighet och värme än män inom 

mansdominerade professioner (Grönlund & Magnusson, 2018). Vidare kan mäns position inom det 

sociala arbetet variera beroende på exempelvis ålder och yrkeserfarenhet (Dahlkild-Öhman & 

Eriksson, 2013). Manliga socialsekreterare som är i samma ålder och som har lika lång 

arbetslivserfarenhet som sina kvinnliga kollegor är mer auktoritära än kvinnorna. Dock är kvinnliga 

socialsekreterare som är äldre och har längre arbetslivserfarenhet än sina manliga kollegor mer 

auktoritära än männen (ibid.). Enligt Blomberg et. al. (2015) drabbas kvinnliga socialsekreterare i 

större utsträckning än sina manliga kollegor av hög arbetsbelastning. Kvinnliga socialsekreterare 

som arbetar inom offentlig sektor och som har kort arbetslivserfarenhet är mest utsatta (ibid.).  

 

Med utgångspunkt i resultaten som presenterats ovan har manliga socialsekreterare mer kvinnliga 

karaktärsdrag än män inom mansdominerade professioner. Utifrån att manliga socialsekreterare 

beskrivs vara «kön-atypiska» kan de normativa könsrollerna i samhället ses ha ett bristande 

genomslag. Trots könsrollernas bristande genomslag vad gäller manliga socialsekreterare är de 

ändå dominerande i relation till sina kvinnliga kollegor (jmf. Dahlkild-Öhman & Eriksson, 2018).  

Mäns dominans skulle kunna förstås med hjälp av genusordningen. Utifrån genusordningen blir 

den manliga könstillhörigheten det som utgör mannens överordnade position, trots kvinnliga 

karaktärsdrag. Detta kan bidra med en förståelse för varför kvinnor, framförallt unga kvinnor med 

kort arbetslivserfarenhet, är mest utsatta för hög arbetsbelastning som vidare kan leda till 

arbetsrelaterad stress och utmattning. Så länge de patriarkala strukturerna finns i samhället kommer 

kvinnor och män oavsett «kön-atypiska» personligheter förknippas med olika positioner och 

därmed påverkas av arbetsrelaterad stress och utmattning på olika sätt.  

 

7. Diskussion och slutsatser 

Syftet med studien har varit att synliggöra faktorer som bidrar till stress och utmattning hos 

socialsekreterare. Studien har även avsett att kartlägga i vilken utsträckning kvinnliga respektive 

manliga socialsekreterare påverkas av faktorer som bidrar till stress och utmattning samt hur 

eventuella skillnader kan förstås. Nedan presenteras studiens slutsatser och en diskussion förs kring 

dessa i relation till befintlig forskning på området. Vidare förs även en diskussion kring studiens 

metodologiska utgångspunkt, styrkor och begränsningar, samt huruvida syftet med studien har 

kunnat uppnås.  

 

7.1. Resultatdiskussion 

Genom att ha analyserat tidigare studiers resultat i ljuset av teorin om emotionellt system samt 

genusteori har det synliggjorts att organisatoriska faktorer likväl som individuella egenskaper 

bidrar till stress och utmattning hos socialsekreterare. Det emotionella arbetet som socialsekreterare 

utför riskerar att bli kommersialiserat på grund av organisationens ramar. Brist på tid, resurser och 

personal samt hög arbetsbelastning kan göra det svårt för socialsekreterare att spendera den tid de 

önskar med klienter. Dessa organisatoriska faktorer som kan resultera i socialsekreterares stress, 

kan innebära att socialsekreterare i klientmöten inte kan förmedla känslor av exempelvis trygghet 

och lugn. Detta då dessa känslor kanske inte stämmer överens med socialsekreterarens egna 

känslor. Således riskerar socialsekreterare att utöva ett ytligt emotionellt arbete, vilket inte är 

hållbart i längden. Socialsekreterares upplevelser av arbetsrelaterad stress och utmattning kan 

förstås påverkas av organisatoriska brister i kombination med kommersialiseringen av det 

emotionella arbetet. Vidare kan stöd från gruppledare och/eller chef vara väsentligt för att 

socialsekreterare ska kunna bearbeta emotionella belastningar som kan uppstå till följd av det 
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emotionella arbetet. Stödet kan vara viktigt för att förebygga samt hantera stress och utmattning. 

Organisationen brister dock ofta i att bidra med stöd och uppskattning av det arbete som 

socialsekreterare utför. Detta innebär att känsloreglerna bryts i det sociala utbytet mellan 

gruppledare eller chef (vilka utgör organisationsnivån) och socialsekreterare. Socialsekreterare får 

därmed inte en adekvat reaktion i det sociala utbytet vilket kan bidra till en oförmåga att hantera 

stress. I längden kan socialsekreterare på grund av detta drabbas av utmattningssyndrom. 

Socialsekreterares arbetsrelaterade stress och utmattning skulle således kunna förebyggas och 

reduceras om det sociala utbytet var ömsesidigt. 

 

Utöver det sociala utbytet och känsloregler på organisationsnivå (socialsekreterare - 

gruppledare/chef) kan brutna känsloregler utifrån interaktion mellan socialsekreterare och klient 

även vara en påverkande faktor som ger upphov till socialsekreterares stress och utmattning. 

Genom att socialsekreterares tid med klienter reduceras på grund av hög arbetsbelastning kan det 

tolkas att socialsekreterare inte kan bidra med det som de anser sig vara skyldiga klienterna och 

således inte uppfylla sin del av det sociala utbytet. Detta med grund i att resultatet visar på att 

socialsekreterare önskar kunna spendera mer tid i direkt klientkontakt (jmf. Tham, 2018). I och 

med att känsloregler i det sociala utbytet är en del av det emotionella systemet och påverkar samt 

påverkas av det emotionella arbetet, kan därmed hela systemet hamna i obalans när en eller flera 

av delarna inte är funktionella. Ett antagande har gjorts att denna obalans vidare kan ge upphov till 

att arbetsbelastning och ansträngda arbetsvillkor kan leda till arbetsrelaterad stress och utmattning. 

Denna bidragande faktor kan emellertid grundas på organisatoriska faktorer men kommer till 

uttryck i interaktion mellan socialsekreterare och klient. 

 

En motståndskraftig personlighet har visat sig vara fördelaktig för att kunna hantera stress och 

utmattning (Collins, 2007). En motståndskraftig personlighet stämmer överens med vad som 

karakteriserar den normativa manliga könsrollen. Detta kan innebära att manliga socialsekreterare 

bättre kan hantera stress och förhindra utmattning på grund av deras könsroll och egenskap av att 

vara män. Utifrån att den kvinnliga könsrollen inte förknippas med en motståndskraftig 

personlighet görs ett antagande om att kvinnliga socialsekreterare utsätts för arbetsrelaterad stress 

och utmattningssyndrom i högre grad än manliga socialsekreterare. Detta på grund av att den 

bristande motståndskraftiga personligheten gör det svårare för kvinnliga socialsekreterare att 

hantera stressorer på arbetet. En slutsats är att män å ena sidan har lättare att hantera stress på grund 

av sin motståndskraftiga personlighet, vilket är i enlighet med den manliga könsrollen. Å andra 

sidan kan män tolkas hantera stress sämre än kvinnor och således påverkas mer negativt av stress 

på grund av att de oftare än kvinnor använder sig av undvikande strategier genom att inte ventilera 

sina känslor. Det kan således dras slutsatser om att individuella egenskaper såsom 

personlighetsdrag påverkar i vilken utsträckning socialsekreterare hanterar stress och riskerar att 

bli föremål för utmattningssyndrom. Dessa personlighetsdrag kan emellertid formas av de olika 

könsrollerna.  

 

Grönlund och Magnusson (2018) menar att manliga socialsekreterare har «kön-atypiska» 

personligheter. Utifrån att manliga socialsekreterare beskrivs vara «kön-atypiska» kan de 

normativa könsrollerna i samhället ses ha ett bristande genomslag. Det kan betyda att alla 

människors personlighetsdrag inte uteslutande formas av könsrollerna i samhället utan att män kan 

ha mer «kvinnliga drag» och kvinnor kan ha mer «manliga drag». Trots detta har det synliggjorts 

att unga kvinnor oftare än män utsätts för arbetsbelastning som kan leda till stress och 

utmattningssyndrom (jmf. Blomberg et. al., 2015). Att kvinnor och i synnerhet unga kvinnor är 
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mest utsatta för hög arbetsbelastning har förståtts bero på att de besitter den lägsta 

samhällspositionen med utgångspunkt i genusordningen. Trots att könsrollerna inte alltid har ett 

fullständigt genomslag kvarstår ändå genusordningen. Män med kvinnliga karaktärsdrag är alltså 

överordnade kvinnor. Mäns överordning ger dem fördelar, vilket skulle kunna möjliggöra att de 

har fler resurser för att hantera stressorer. Så länge de patriarkala strukturerna finns i samhället 

kommer kvinnor och män oavsett «kön-atypiska» personligheter förknippas med olika positioner 

och därmed påverkas av arbetsrelaterad stress och utmattning på olika sätt. Vidare blir därmed 

inställningen till och intresset för det sociala arbetet av mindre relevans när det gäller 

socialsekreterares stress och utmattning (Stalker et. al., 2007; Zosky, 2010). Trots ett intresse kan 

socialsekreterare, främst kvinnliga sådana, bli föremål för arbetsrelaterad stress och 

utmattningssyndrom.  

 

Med hjälp av studiens metodologiska utgångspunkt har syftet med studien delvis kunnat besvaras. 

En slutsats är att faktorer som bidrar till stress och utmattningssyndrom hos socialsekreterare beror 

på organisatoriska brister i kombination med en obalans i socialsekreterares emotionella system. 

Detta gäller socialsekreterares interaktion med både gruppledare/chef samt med klienter. Vidare 

kan det inte dras några slutsatser om huruvida kvinnliga socialsekreterare i högre grad utsätts för 

stress och utmattning än manliga socialsekreterare. Det kan dock dras slutsatser om att individuella 

egenskaper såsom personlighetsdrag påverkar i vilken utsträckning socialsekreterare hanterar 

stress och riskerar att bli föremål för utmattningssyndrom. Dessa personlighetsdrag kan emellertid 

formas av de olika könsrollerna. Vidare dras slutsatser om att skillnader mellan kvinnliga och 

manliga socialsekreterares påverkan av faktorer som bidrar till stress och utmattning beror på 

könsskillnader i det emotionella arbetet, könsroller samt genusordningen. Studien påverkas av att 

avstamp har tagits i den samhälleliga normen kring den kvinnliga och manliga könsrollen samt 

genusordningen. Detta kan leda till en generaliserande föreställning om kvinnliga respektive 

manliga socialsekreterare, utan att individuella skillnader beaktats. Genom att belysa dessa faktorer 

kan studien antas reproducera den normativa föreställningen om kön.  

 

7.2. Metoddiskussion 

En kvalitativ litteraturstudie med kritisk realistisk influens samt inspiration av hermeneutiska 

tolkningar har varit fördelaktig utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta då syftet med 

studien var att söka förståelse kring faktorer som bidrar till stress och utmattning hos 

socialsekreterare samt hur kvinnor och män påverkas av och hanterar dessa faktorer på olika sätt. 

Trots litteraturstudiens lämplighet kan metoden problematiseras. Detta då de slutsatser som gjorts 

är relativa och kontextpåverkade. Vid sökning av vetenskapliga artiklar är det sannolikt att träffarna 

hade varierat vid användning av andra sökord eller databaser. Således skulle andra sökord eller 

sökning i andra databaser kunnat leda till annan forskning och därmed ett annat resultat. Ännu en 

begränsning med metodvalet är att studiens resultat bygger på sekundärdata och utgör således en 

tolkning av andras tolkningar. Gällande studiens inklusions- och exklusionskriterier hade ett utökat 

tidsspann kunnat ge tillgång till ett bredare forskningsutbud. Dock kan begränsningen av 

tidsspannet ses som en styrka med föreliggande studie då den belyser aktuell forskning på området. 

Ytterligare en styrka med studien är att kvalitativ samt kvantitativ forskning utgjort empirin. Detta 

har kunnat fånga ett större urval samt individuella upplevelser. Empirin som använts är 

vetenskapligt granskad (eng. peer-review), vilket ökar tillförlitligheten.  
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8. Förslag till vidare forskning 

I föreliggande studies empiri kunde inte orsaken till varför kvinnliga socialsekreterare upplever 

högre arbetsbelastning än manliga socialsekreterare identifieras. Därmed har inget uttalande om att 

kvinnliga socialsekreterare är mer stressade än manliga kunnat göras. Att majoriteten av 

yrkesverksamma socialsekreterare är kvinnor kan förklara varför kvinnliga socialsekreterare 

rapporterar hög arbetsrelaterad stress och utmattning. Om fler män varit yrkesverksamma som 

socialsekreterare är det möjligt att fler män rapporterat hög arbetsrelaterad stress och utmattning. 

Att kvinnliga socialsekreterare är stressade behöver således inte bero på den kvinnliga 

könstillhörigheten, utan kan bero på att yrket i sig är belastande. Utifrån detta vore det intressant 

att utföra en studie där den procentuella andelen socialsekreterare är lika fördelad mellan kvinnor 

och män. Detta för att kunna synliggöra om kvinnliga socialsekreterare är föremål för mer stress 

än män i egenskap av att de är kvinnor eller om det finns andra påverkande faktorer. 
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10. Bilaga – Tablå med inkluderade vetenskapliga tidskriftsartiklar 

 

Artikel Ansats/ 
land 

Urval Syfte Datainsamlings- 
metod 

Teori/begrepp/ 
analys 

Slutsats 

1. Barck-Holst, P., 
Nilsonne, Å., Åker-
stedt, T., & Hell-
gren, C. (2017). Re-
duced working ho-
urs and stress in the 
Swedish social ser-
vices: A longitu-
dinal study. Intern-
ational Social Work, 
60(4), 897–913. 

Kvantitativ 
studie. Utförd i 
Sverige. 

Socialsekreterare, 
gruppledare samt 
socialassistenter 
från 7 social-
kontor. Totalt 204 
deltagare.  
 

Att undersöka om str-
ess, symtom på ut-
mattningssyndrom och 
psykosociala arbetseg-
enskaper påverkas av 
minskad arbetstid samt 
hur detta påverkar 
socialarbetarens balans 
mellan arbete och 
privatliv. 

Longitudinell st-
udie med enk-
äter som saml-
ades in vid 3 till-
fällen from. feb-
ruari 2005 tom. 
november 2006. 

Variablerna krav, kontroll, 
support och balans mellan 
jobb och privatliv ana-
lyserades i relation till 
stress, utmattningssyn-
drom och psykosociala 
karaktärsdrag associerade 
med stress på arbets-
platsen med hjälp av multi-
regressionsanalys. 

Förkortad arbetstid hade en positiv effekt på 
psykosocial hälsa när det gällde återställning 
av sömn, stress, minnessvårigheter, negativ 
känsla, sömnighet, trötthet och utmattning 
både på arbetsdagar och på helger. Förkortad 
arbetstid hade även en positiv effekt på 
sömnkvaliteten på helgerna och på psyko-
sociala faktorer som krav, stöd från chefer och 
intrång av arbete på privatlivet. Att förkorta 
arbetstiden är således ett sätt att lindra och 
förebygga stress hos svenska socialarbetare. 

2. Blomberg, H., 
Kallio, H., Kroll, 
C., & Saarinen, A. 
(2015). Job Stress 
among Social 
Workers: Deter-
minants and Atti-
tude Effects in the 
Nordic Countries.  
British Journal of 
Social Work, 45 
(7), 2089-2105.  

Kvantitativ 
studie. Utförd i 
Sverige, Fin-
land, Norge 
och Danmark. 

Socionomer från 
Sverige, Finland, 
Norge och Dan-
mark. Totalt 5560 
deltagare varav 
2809 från Sverige, 
1299 från Finland, 
743 från Danmark 
och 703 från 
Norge. 

Att förbättra kuns-
kapen om faktorer som 
utlöser arbetsrelaterad 
stress bland socio-
nomer samt att under-
söka om arbetsrela-
terad stress bland 
nordiska socionomer 
kan relateras till neg-
ativa attityder om 
klienter. 

Enkät. Två dimensioner av beg-
reppet arbetsrelaterad str-
ess togs ut: arbets-
belastning och rollkonflikt. 
Variabler formulerades ut-
ifrån arbetsbelastning, soc-
ialt stöd, kontroll och 
kompetens (ASK). Data 
analyserades med hjälp av 
frekvens och multinomial 
logisk regression. 

Arbetsrelaterad stress är mer påtaglig i Finland 
än i andra nordiska länder vilket exempelvis 
kan bero på, ekonomi samt samhälleliga 
dimensioner så som en brist på kvalificerade 
socionomer. Arbetsbelastning och roll-
konflikter grundas mestadels i låg arbets-
livserfarenhet samt arbete inom den offentliga 
sektorn. Den individuella nivån av arbets-
relaterad stress är densamma (hög) hos 
socionomer oberoende av i vilket av de 
nordiska länderna de verkar, även om nivån av 
arbetsbelastning varierar i de olika nordiska 
länderna. Arbetsrelaterad stress bidrar i sig 
inte till en negativ attityd gentemot klienterna. 

3. Collins, S. 
(2007). Social w-
orkers, resilience, 
positive emotions 
and optimism. 
Practice: Social 
Work in Action, 
19(4), 255-269 

Kvalitativ 
studie. Utförd i 
Storbritannien 

Socialsekreterare 
i offentlig sektor. 

Att undersöka hur kara-
ktärsdrag hos social-
sekreterare påverkar 
hur de hanterar det 
sociala arbetet trots 
stress, begränsade res-
urser och stöd samt 
hög personalomsätt-
ning. 

Tidigare 
forskning och 
litteratur inom 
psykologi och 
socialt arbete. 

Livskraft/styrka (eng.  resil-
ience), positiva känslor, 
optimism och menings-
sökande. Analys av empiri 
har skett med hjälp av 
dessa begrepp samt tid-
igare forskning på om-
rådet. 

När socialsekreterare hanterar stress är faktorer 
som involverar strukturella-, organisatoriska- och 
individuella skillnader så som inställningen till 
det sociala arbetet av stor betydelse. Dock 
påverkas förmågan att hantera stress av 
socialsekreterarens egen motståndskraft, 
positiva känslor och optimism. Socialsekreterare 
har ett behov av stöd för att utveckla sin 
motståndskraft. Genom positiva känslor och 
optimism kan socialsekreterare bättre hantera 
de krav som ställs inom det sociala arbetet och 
därmed stärka sin motståndskraft. 



 

27 

 

Artikel Ansats/ 
land 

Urval Syfte Datainsamlings- 
metod 

Teori/begrepp/ 
analys 

Slutsats 

4. Collins, S. (2008). 
Statutory Social 
Workers: Stress, 
Job Satisfaction, 
Coping, Social Sup-
port and Individual 
Differences. British 
Journal of Social 
Work, 38(6), 1173 -
1193. 

Kvalitativ 
studie. Utförd i 
Storbritannien 

Socialsekreterare 
i offentlig sektor. 

Att studera litteratur 
som behandlar tillfred-
ställelse i arbetet, cop-
ing, stöd och mot-
ståndskraft samt dessa 
faktorers relevans för 
socialsekreterares arb-
ete inom socialtjänst. 

Tidigare 
forskning och li-
tteratur som be-
handlar tillfreds-
ställelse i arbe-
tet, coping, stöd 
och motstånd-
skraft. 

Tillfredsställelse i arbetet, 
coping, stöd och mot-
ståndskraft. Analys av 
empiri har skett med hjälp 
av dessa begrepp samt 
tidigare forskning på 
området. 

Relevant utveckling bör uppmuntras på 
individ-, grupp- och organisationsnivå för att 
motverka stress, maximera arbetstillfreds-
ställelsen, utveckla lämpliga copingstrategier, 
ha tillgång till stöd samt utveckla en 
motståndskraft. Vidare måste socialtjänst som 
organisation ta hand om, värdera och bekräfta 
anställda samtidigt som de anställda har tydlig 
information kring sitt uppdrag och de rutiner 
som gäller. 

5. Dahlkild-Öh-
man, G., & Erik-
sson, M. (2013). 
Inequality Regi-
mes and Men’s 
Positions in Social 
Work. Gender, 
Work & Organi-
zation, 20(1), 85-
99.  

Kvalitativ 
studie. Utförd i 
Sverige. 

Socialsekreterare 
som arbetar med 
familjerättsutred-
ningar med fokus 
på barn som upp-
levt mäns våld 
mot kvinnor. Ur-
valet skedde från 
tre arbetsplatser. 
7 deltagare från 
den första arbets-
platsen, varav 6 
kvinnor och 1 
man. 5 deltagare 
från den andra 
arbetsplatsen, va-
rav 4 kvinnor och 
1 man. 4 del-
tagare från den 
sista arbetsplat-
sen, varav 3 
kvinnor och 1 
man. Totalt deltog 
16 personer i 
studien, varav 13 
kvinnor och 3 
män. 

Syftet med studien är 
att utforska manliga 
socialsekreterares pos-
itioner i det sociala 
arbetet. 

Longitudinell 
studie med gr-
uppintervjuer. 
Intervjuerna ut-
fördes vid två 
olika tillfällen, 
med ett par 
månaders me-
llanrum. 

Sociologi (Goffman), jäm-
ställdhet, maskulinitet och 
intersektionalitet. Analy-
sen skedde med hjälp av 
dessa teorier och begrepp 
samt i relation till tidigare 
forskning på området. 

Mäns position inom yrket kan variera 
beroende på intersektionella faktorer som 
exempelvis ålder och yrkeserfarenhet. Män är 
därmed inte alltid dominerande i egenskap av 
att vara män utan dominansen kan även 
påverkas av andra faktorer. Män som är i 
samma ålder och som har lika lång 
arbetslivserfarenhet som sina kvinnliga 
kollegor är mer auktoritära än kvinnorna. Män 
som är yngre och har kortare 
arbetslivserfarenhet än sina kvinnliga och 
manliga kollegor är mindre auktoritära än sina 
kvinnliga kollegor. 
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Artikel Ansats/ 
land 

Urval Syfte Datainsamlings- 
metod 

Teori/begrepp/ 
analys 

Slutsats 

6. Dwyer, S. 
(2007). The Emot-
ional Impact of 
Social Work Prac-
tice. Journal of 
Social Work Prac-
tice: Psychothe-
rapeutic Appr-
oaches in Health, 
Welfare and the 
Community, 
21(1), 49-60. 

Kvalitativ 
studie utförd i 
Storbritannien
. 

Socialsekreterare 
i offentlig sektor. 

Att kartlägga social-
sekreterares emotion-
ella belastningar som 
uppstår i samband med 
det sociala arbetet. 

Tidigare 
forskning och 
litteratur inom 
socialt arbete. 

Ångest, rädsla, arbetsmiljö, 
organisatoriska faktorer, 
tvetydighet i arbetet och 
handledning. Analys av 
empiri har skett med hjälp 
av dessa begrepp samt 
tidigare forskning inom 
området. 

Negativ arbetsmiljö i form av att 
organisationen "undervärderar" social-
sekreterare, misslyckas att förhålla sig till de 
krav som ställs på socialsekreterare eller 
organisatoriska konflikter är exempel på 
faktorer som leder till stress hos 
socialsekreterare samt kontraproduktivitet i 
arbetet för att kunna uppnå de bästa 
resultaten för klienter. Socialt arbete är 
krävande och blir än mer ansträngt av 
problematik inom organisationen. Hand-
ledning är väsentligt för att förebygga 
emotionella belastningar som uppstår i 
socialsekreterares arbete. 

7. Grönlund, A., & 
Magnusson, C. 
(2018). Do Atyp-
ical Individuals 
Make Atypical 
Choices? Exam-
ining How Gender 
Patterns in Pers-
onality Relate to 
Occupational Ch-
oice and Wages 
Among Five Prof-
essions in Swe-
den. Gender Iss-
ues, 35(2), 153-
178.  

Kvantitativ 
studie utförd i 
Sverige. 

Svenska män och 
kvinnor som tagit 
civilingenjörs-
examen, juristex-
men, psykolog-
examen, socion-
omexamen eller 
polisexamen mel-
lan år 2007–2010 
och som år 2013 
var yrkesverk-
samma inom sin 
profession. Totalt 
2449 deltagare. 

Att undersöka om pers-
onlighetsdrag skiljer sig 
åt mellan män och 
kvinnor samt om 
skillnader i personlig-
hetsdrag är relaterade 
till val av profession. 
Syftet är även att 
undersöka om individer 
som har valt en 
profession som dom-
ineras av det andra 
könet är "kön-atypiska" 
i sina personligheter 
och hur personlig-
hetsdrag är relaterade 
till löner och löne-
skillnader mellan män 
och kvinnor. 

Enkät. Variabler från femfaktor-
teorin extraherades: extra-
version, vänlighet/värme, 
samvetsgrannhet, emoti-
onell stabilitet och 
öppenhet. Utöver dessa 
användes variablerna själv-
känsla och risktagande. 
Variablerna analyserades 
med hjälp av multipel linjär 
regressionsanalys. 

Kvinnor visar lägre emotionell stabilitet och 
självkänsla samt lägre risktagande beteende än 
män. Ingen signifikant skillnad mellan män och 
kvinnor vad gäller öppenhet, samvets-grannhet och 
extraversion påvisades. Individer inom 
mansdominerade professioner (civilingenjörer/ 
poliser) visar mindre vänlighet/ värme men högre 
emotionell stabilitet än individer inom 
kvinnodominerade professioner (psykologer/ 
socionomer). Individer inom mansdominerade 
professioner har även visat sig ha ett högre 
risktagande beteende och högre självkänsla. 
Resultatet visar således att individer som har valt en 
profession som domineras av det andra könet är 
"kön-atypiska" i sina personligheter. Kvinnliga 
civilingenjörer och poliser har visat sig ha ett högre 
risktagande beteende och högre självkänsla, 
mindre vänlighet/ värme och är mer emotionellt 
stabila än kvinnor inom de kvinnodominerade 
professionerna. Manliga psykologer och 
socionomer har visat sig ha ett lägre risktagande 
beteende och mer vänlighet/värme än män inom 
mansdominerade professioner. Resultaten visar 
inget signifikant stöd för att löner och löneskillnader 
mellan män och kvinnor är relaterade till 
personlighetsdrag. 
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Artikel Ansats/ 
land 

Urval Syfte Datainsamlings- 
metod 

Teori/begrepp/ 
analys 

Slutsats 

8. Shier, M.L., 
Graham, J.R., Fuk-
uda, E., Brownlee, 
K., Kline, T.J.B., 
Walji, S., & Novik, 
N. (2012). Social 
Workers and Sat-
isfaction with Ch-
ild Welfare Work: 
Aspects of Work, 
Profession, and 
Personal Life that 
Contribute to Tur-
nover. Child Wel-
fare, 91(5), 117-
138.   

Kvantitativ 
studie utförd i 
Kanada. 

Socialsekreterare 
som arbetar med 
barnavårdsärend
en från de nord-
västra områdena i 
Kanada, nordvä-
stra Ontario och 
Alberta. Totalt 
148 deltagare 
varav 126 från 
Alberta, 22 från 
de nordvästra om-
rådena i Kanada 
och nordvästra 
Ontario. Urvalet 
bestod av 125 
kvinnor (86,2%) 
och 20 män 
(13,8%). 

Att undersöka i vilken 
utsträckning socialsek-
reterare tillfredsställs 
av sitt yrke samt om 
demografiska faktorer 
(ålder, kön, år inom 
arbetet, utbildnings-
nivå etc.), organisa-
toriska faktorer och 
personliga faktorer kan 
påverka uppsägning. 
 
 

Enkät. Socio-demografiska, arbet-
srelaterade, organisato-
riska och personliga 
variabler analyserades i 
relation till Social Worker 
Satisfaction Scale (SWSS) 
med hjälp av multi-
regressionsanalys. 

Resultatet visar att faktorerna arbete, 
profession och privatliv kan förutspå 
socialsekreterares tillfredsställelse och avsikt 
att säga upp sig. Det är därmed olika aspekter 
som bidrar till socialsekreterares subjektiva 
välmående. Organisationer inom vilka 
socialsekreterare som hanterar barna-
vårdsärenden verkar måste skapa en 
arbetsmiljö som stärker socialsekreterare för 
att förbättra trivsel och förhindra uppsägning. 

9. Stalker, C.A., 
Mandell, D., Fren-
sch, K.M., Harvey, 
C., & Wright, M. 
(2007). Child wel-
fare workers who 
are exhausted yet 
satisfied with th-
eir jobs: how do 
they do it? Child 
& Family Social 
Work, 12(2), 182-
191.  

Kvalitativ 
studie utförd i 
Kanada. 

Socialsekreterare 
som arbetar med 
barnavårdsärend
en från fyra 
socialkontor i On-
tario, Kanada. 220 
socialsekreterare 
varav 181 kvinnor 
och 39 män 
svarade på frågor 
gällande utmatt-
ningssyndrom. 
232 socialsekre-
terare varav 192 
kvinnor och 40 
män svarade på 
frågor gällande 
tillfredsställelse i 
arbetet. 

Att förstå varför social-
sekreterare som arb-
etar med barnavårds-
ärenden känner till-
fredställelse i arbetet 
samtidigt som de 
känner sig utmattade. 

Tidigare 
forskning och 
litteratur som 
behandlar till-
fredställelse i 
arbetet, utmatt-
ningssyndrom 
samt könsasp-
ekter. 

Emotionellt arbete, cop-
ingstrategier, individuella 
faktorer och genus. Analys 
av empiri har skett med 
hjälp av dessa teorier och 
begrepp samt tidigare 
forskning på området. 

Socialsekreterare kan ofta vara utmattade och 
fortfarande känna sig tillfredsställda med sitt 
arbete. Detta kan bero på att social-
sekreterarna känner att det är givande att 
hjälpa andra. Resultaten visar att kvinnor kan 
ha en bättre förmåga att se deras arbete som 
givande än män, vilken kan bero på deras 
könsroll och deras underordnade socio-
ekonomiska position. Andra faktorer som 
förebygger utmattning hos socialsekreterare 
kan vara socialt stöd och positiva 
copingstrategier. Organisatoriska faktorer så 
som hög arbetsbelastning, brist på 
utvecklingsmöjligheter, förändringar av 
riktlinjer m.m. som socialsekreterare kan 
uppleva som problematiska, otillräcklig 
handledning samt att arbetet kan vara hotfullt 
kan bidra till utmattning och otillfredsställelse 
i arbetet. 
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Artikel Ansats/ 
land 

Urval Syfte Datainsamlings- 
metod 

Teori/begrepp/ 
analys 

Slutsats 

10. Tham, P. 
(2007). Why Are 
They Leaving? 
Factors Affecting 
Intention to Le-
ave among Social 
Workers in Child 
Welfare. British 
Journal of Social 
Work, 37(7), 1225 
-1246.   

Kvantitativ 
studie genom-
förd i Sverige. 

Socialsekreterare 
som arbetar med 
barnavårdsärenden 
från 42 arbets-
grupper i 12 
kommuner i Stock-
holmsområdet 
under vintern år 
2002 - våren år 
2003. Totalt 309 
socialsekreterare 
deltog i studien, 
varav 236 kvinnor, 
44 män och 2 
personer som ej 
angett kön. 

Att undersöka vilka 
faktorer, relaterade till 
arbetsuppgifter och-
/eller organisationen, 
som påverkar social-
sekreterares (barn-
utredare) avsikt att 
säga upp sig från sitt 
arbete. 

Enkät. Variablerna arbetsbelastning, 
tydlig yrkesroll, roll-konflikt, 
positiva utmaningar i arbetet, 
stöd från chef/gruppledare, 
tydligt ledarskap, arbetsmiljö, 
kr-av i arbetet (akuta äre-
nden, våld och hot etc.), 
självständighet vid besluts-
fattande samt ojämlikhet 
mellan kön eller beroende på 
ålder användes i relation till 
socialsekreterares avsikt att 
säga upp sig i jämförelse med 
social-sekreterare som ej 
hade en avsikt att säga upp 
sig. Analysen gjordes genom 
Chi2, enkel logistisk regression 
samt multivariat logisk 
regressionsanalys. 

Resultaten visar att de faktorer som leder till 
en socialsekreterares avsikt att säga upp sig 
från sitt arbete främst beror på organisationen 
och inte på arbetsuppgifterna. Det beror på att 
socialsekreterare upplever att organisationen 
brister i att visa uppskattning och värna om 
anställdas välmående. 48 procent av 
deltagarna i studien uppger att de inom det 
kommande året planerar att söka ett nytt 
arbete.  

  

11. Tham, P. 
(2018). A Profes-
sional Role in 
Transition: Swed-
ish Child Welfare 
Social Workers’ 
Descriptions of 
Their Work in 
2003 and 2014. 
British Journal of 
Social Work, 48 
(2), 449-467. 

Kvantitativ 
studie genom-
förd i Sverige. 

Socialsekreterare 
som arbetar med 
barnavårdsärenden 
från 42 arbets-
grupper i 12 
kommuner i Stock-
holmsområdet 
under vintern år 
2002 - våren år 
2003. Totalt 309 
socialsekreterare 
deltog i studien år 
2002–2003. Urvalet 
bestod även av 349 
socialsekreterare 
som arbetar med 
barnavårdsärenden 
i hälften av kom-
munerna i Stock-
holmsområdet år 
2014. 

Att undersöka och 
analysera hur arbets-
villkoren har utvecklats 
mellan år 2003–2014 
genom att kartlägga 
hur socialsekreterare 
vid deltagande år 2014 
beskriver sina arbets-
villkor jämfört med de 
som deltog år 2003. 
Arbetsvillkor avser: 
arbetsuppgifter, krav, 
kontroll över beslut, 
rollkonflikter och huru-
vida socialsekreterare 
avser att säga upp sig 
från sitt arbete. 

Longitudinell 
studie där sam-
ma enkät an-
vändes år 2003 
och år 2014. 

Variablerna arbetsbelastning, 
tydlig yrkesroll, rollkonflikt, 
positiva utmaningar i arbetet, 
stöd från chef/gruppledare, 
tydligt ledarskap, arbetsmiljö, 
krav i arbetet (akuta ärenden, 
våld och hot etc.), 
självständighet vid besluts-
fattande samt ojämlikhet 
mellan kön eller beroende på 
ålder användes i relation till 
socialsekreterares avsikt att 
säga upp sig i jämförelse med 
socialsekreterare som ej hade 
en avsikt att säga upp sig. 
Analysen gjordes med hjälp av 
Chi2 och t-test för att 
synliggöra skillnader mellan år 
2003 och 2014. 

Arbetsvillkoren för socialsekreterare år 2014 är mer 
ansträngande jämfört med situationen som 
beskrevs av socialsekreterare under år 2003. 
Socialsekreterare år 2014 rapporterar att de oftare 
har för mycket att göra och oftare är tvungna att 
jobba övertid. Arbetet kräver mer flexibilitet då det 
oftare kan uppstå nödsituationer som ett resultat 
av personalbrist. Socialsekreterare år 2014 
beskriver att deras arbete oftare har en negativ 
inverkan på deras privatliv. Vidare rapporterar de 
oftare att de är tvungna att göra saker på ett 
specifikt sätt och oftare ges uppdrag som de har 
svårt att slutföra pga. otillräckliga resurser. Avsikten 
att säga upp sig, vilken var hög år 2003, har ökat 
ännu mer och en högre andel av socialsekreterare 
år 2014 överväger att lämna professionen. En 
förändring i arbetsuppgifter har även skett. Det 
finns mindre tid att ägna åt klienter även om 
socialsekreterare uppger att de skulle önska att 
spendera mer arbetstid i direkt klientkontakt. 
Sammanfattningsvis beskriver socialsekreterare år 
2014 att deras arbete är mer krävande samt att de 
har mindre möjlighet att påverka det. 
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Artikel Ansats/ 
land 

Urval Syfte Datainsamlings- 
metod 

Teori/begrepp/ 
analys 

Slutsats 

12. Zosky, D.L. 
(2010). Wearing 
Your Heart on 
Your Sleeve: The 
Experience of 
Burnout Among 
Child Welfare 
Workers Who are 
Cognitive Versus 
Emotional Pers-
onality Types. 
Journal of Public 
Child Welfare, 
4(2), 117-131.    

Kvantitativ 
studie genom-
förd i USA. 

85 socialsekret-
erare som arbetar 
med barnavårds-
ärenden från fem 
olika socialkontor 
i centrala Mellan-
västern i USA. 
90% av dessa 85 
social-sekreterare 
var kvinnor. 

Att undersöka skill-
nader i utmattning 
bland socialsekreterare 
som har ett mer 
kognitivt förhållning-
ssätt i jämförelse med 
de som har ett mer 
emotionellt förhåll-
ningssätt samt de som 
utgår mer från sitt 
förnuft i jämförelse 
med de som utgår mer 
från sin intuition. 

Datainsamling 
skedde genom 
att socialsekre-
terare svarade 
på enkäterna 
Maslash Burn-
out Inventory 
(MBI), Myers-
Briggs Type 
Indicator (M-
BTI) samt demo-
grafisk enkät 
(ålder, kön, år 
inom arbetet, 
utbildningsnivå 
etc.). 

Variablerna tankar och 
känslor, förnuft och 
intuition (M-BTI) anal-
yserades med hjälp av t-
test. Graden av utma-
ttning, depersonalisering 
och personliga pres-
tationer (MBI) analy-
serades med hjälp av 
Cronbach's α. Då urvalet 
innehöll socialsekreterare 
från fem olika socialkontor 
användes envägsvarians-
analys (ANOVA). Som 
tillägg till detta användes 
Pearson's r för att under-
söka relationen mellan 
socialsekreterares ålder, 
arbetslivserfarenhet och 
de tre olika graderna av 
utmattning. 

Socialsekreterare som har ett mer kognitivt 
förhållningssätt har inte en större förmåga att 
undvika utbrändhet än de som har ett mer 
emotionellt förhållningssätt. Att anställa 
socialsekreterare som har en personlighet som 
är mer kognitiv än emotionell är inte gynnsamt 
då resultatet visar att dessa individer inte kan 
stå emot utmaningarna i arbetet som kan leda 
till utbrändhet mer än andra. Det kan vara av 
vikt att socialsekreterare känner att arbetet är 
givande och att de genuint är intresserade av 
att hjälpa människor. Detta kan vara faktorer 
som gör att socialsekreterare inte byter fält/ 
inriktning inom det sociala arbetet. 
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