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Sammanfattning  

Dagens socialtjänst kännetecknas av att ha hög personalomsättning som resulterat i olika 

arbetsrelaterade problem, såsom hög arbetsbelastning, stress och otillräckliga resurser. Denna studie 

syftar till att undersöka och kvantifiera de arbetsmiljörelaterade faktorer som, i störst utsträckning, 

leder till att socialsekreterare inom Stockholms socialtjänst stannar kvar på sina arbetsplatser. Studiens 

datainsamlingsmetod består av en enkät som totalt fick 35 respondenter. Slutsatserna visade en 

randordning mellan de arbetsmiljörelaterade faktorerna, där de personliga egenskaperna hos 

socialsekreterarna visade sig vara de starkaste/viktigaste faktorn till att socialsekreterarna stannar på 

sina arbetsplatser. Stöd och handledning var den näst starkaste faktorn som hade en större betydelse 

för socialsekreterarna inom området barn och unga. Återhämtning och självkännedom var den tredje 

starkaste faktorn. Stimulans och utveckling var den fjärde starkaste faktorn som hade en större 

betydelse för socialsekreterare som hade längre anställningstid. Den svagaste faktorn för 

socialsekreterarna i denna studie var kall och drivkrafter.  

 

Nyckelord: Socialsekreterare, arbetsmiljörelaterade faktorer, personalomsättning  

 

Abstract  

Sweden’s social services are today characterized by having high staff turnover which has resulted in 

various work-related problems, such as high workload, stress and insufficient resources. This study 

aims to investigate and quantify the work environment-related factors that, to the greatest extent, lead 

to the social secretaries staying at their workplaces within Stockholm's social services. The study's data 

collection method consisted of a survey that received a total of 35 respondents. The conclusions 

showed a certain hierarchy between the work environment-related factors, where the personal 

characteristics of the social secretaries turned out to be the strongest / most important factor in keeping 

them at their workplace. Support and supervision were the second strongest factor that had certain 

significance for the social secretaries in the field of child-welfare. Recovery and self-awareness were 

the third strongest factor. Stimulation and development was the fourth strongest factor that had certain 

significance for social secretaries that had longer periods of employment. The weakest factor for the 

social secretaries in this study was call and driving forces.  

 

Keywords: Social secretary, work environment-related factors, staff turnover  
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Inledning 

Det har under senare år rapporterats att i Sverige och likaså i andra länder, att socialtjänsten haft 

svårigheter att behålla personal på grund av hög personalomsättning. Vanligtvis lämnar 

socialsekreterare sin arbetsplats efter endast några år (Tham, 2007).   

Socialsekreterare utpekas i viss statistik vara en särskild utsatt grupp då 76 procent har beskrivit sitt 

arbete som mentalt påfrestande, vilket är högst andel bland alla yrkesgrupper i Sverige (Tham, 2018).  

Den stora personalomsättningen inom socialtjänsten innebär stor genomströmning av personal då 

många socialsekreterare säger upp sig, blir sjukskrivna eller av annan orsak byter arbetsplats under en 

kortare period (Tham, 2014; Försäkringskassan, 2015). 

Följderna av hög personalomsättning är många. Vanliga exempel är högre arbetsbelastning för de 

socialsekreterarna som jobbar kvar på arbetsplatsen, samt att det tar stora resurser från arbetsplatsen att 

anställa ny personal och ge dem en adekvat introduktion. Även brukarna drabbas i och med att de ofta 

får nya handläggare med mindre erfarenhet (Welander et al., 2017).  

Den aktuella situationen för socialtjänsten, och särskilt den sociala barnavården, karaktäriseras av 

kommunernas utsatthet för personalinstabilitet, då i genomsnitt var tredje handläggare är nyanställd. 

Resurser som läggs på introduktion och inskolning för nyanställda, är i vissa kommuner ofta 

otillräckliga för att uppnå en stabil personalsituation. Dessutom får inte erfaren personal tillräckligt 

med uppmärksamhet och uppskattning för det arbete de utför, då de anses vara tillräckligt erfarna för 

inte att behöva samma stöd som de nyanställda (Lindqvist, 2014).  

Inom den sociala barnavården har det varit svårigheter att rekrytera erfarna handläggare och 

behålla anställda under en längre period under flera års tid. Socionomyrket har under de senaste 

decennierna gått från att ha varit ett karriäryrke till att bli ett ingångs- och genomgångsyrke, där 

personal byter arbetsplats i allt större utsträckning. Denna utveckling tycks ha accelererat under senare 

år, vilket kan jämföras med den aktuella utvecklingen inom läraryrket och vårdyrket (Lindqvist, 2014).  

Under de senaste decennierna har offentliga organisationer genomgått organisationspolitiska 

förändringar som har resulterat i ökad arbetsbelastning och minskad yrkesmässig kontroll, särskilt 

inom socialt arbete då personalomsättningen ökat kraftigt. Detta har allvarliga konsekvenser för 

socialtjänstens kontinuitet, kvalitet och stabilitet som tillhandahålls till klienter som är beroende av 

sociala tjänster. Om socialtjänsten misslyckas att stödja sina medborgare med professionell hjälp som 

de behöver, kan detta leda till att samhället tappar tillit till socialtjänsten. Detta kan leda till att yrket 

inte blir lika attraktivt att söka sig till och att yrkesgruppen blir mindre och mer sårbar, vilket också 

påverkar brukarna negativt (Welander et al., 2017).  

Dessa problem skriver ofta media om ur en negativ synvinkel, då artiklar fokuserar och lyfter upp 

de negativa orsakerna och konsekvenserna i socialtjänsten, exempelvis den stora arbetsbelastningen 

och stressen som leder till sjukskrivningar och utbrändhet (Magnusson, 2016, 6 juni; Martinsson, 

2017, 9 juni; Smeds, 2017, 16 maj). Det fokuseras däremot inte lika mycket på socialtjänstens 
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välfungerade områden och de arbetsmiljöfaktorerna som faktiskt fungerar inom organisationen. Denna 

studie har därför relevans för socialt arbete då kunskapen om de välfungerande arbetsmiljöfaktorerna, i 

stor utsträckning, uteblivit från tidigare forskning.       

Syfte och frågeställning  

Denna studie syftar till att undersöka och kvantifiera de arbetsmiljörelaterade faktorer som, i störst 

utsträckning, leder till att socialsekreterare inom Stockholms socialtjänst stannar kvar på sina 

arbetsplatser. 

Frågeställningar   

 Är det någon av faktorerna som anges som viktigare/ starkare än någon annan? 

 Hur samspelar dessa faktorer med ålder, anställningstid och område inom socialtjänsten?  

Tidigare forskning   

Forskningen om personalomsättning och arbetsmiljörelaterade faktorer inom det sociala arbetet har 

mestadels varit inriktad på den sociala barnavården, området som även kallas även för barn och unga. 

Under litteratursökningen av tidigare forskning, både nationell och internationell, visar det sig att det 

knappt finns några studier om personalomsättningen inom andra områden inom socialtjänsten, som till 

exempel försörjningsstöd eller missbruksvården. Därför kommer detta forskningsavsnitt mestadels 

referera till forskningsresultat inom den sociala barnavården, med undantag till några få studier.  

Den tidigare forskningen är generellt inriktad på att beskriva orsakerna till den höga 

personalomsättningen, där mycket av forskningsresultaten kartlägger statistik och skäl till varför 

socialsekreterare lämnar sin arbetsplats, snarare än varför de stannar. Tidigare studier utgår ofta från 

att titta på fenomenet med en negativ synvinkel, istället för att fokusera på det som faktiskt fungerar. 

Det finns dock ett fåtal studier som syftar till att förklara varför socialsekreterare väljer att stanna på 

sina arbetsplatser men i betydligt mindre utsträckning, vilket speglas i detta avsnitt. 

Nationellt perspektiv  

Fenomenet om personalomsättning och arbetsmiljörelaterade faktorer inom socialtjänsten, har inom 

det nationella perspektivet bedrivits av Pia Tham. Hennes studie från 2007 är den första studien i 

Sverige som behandlade fenomenet kring personalomsättningen av socialsekreterare. Studien 

omfattades av frågor om faktorer som hörde samman med socialsekreterares avsikt att lämna sin 

arbetsplats. Denna enkätundersökning skickades ut till 309 socialsekreterare i 42 olika arbetsgrupper 

inom den sociala barnavården i Stockholms län. Resultaten från undersökningen visade att 54 procent 

av de socialsekreterarna som hade stannat på sin nuvarande arbetsplats i två år eller mindre, hade 48 

procent av dem velat byta arbetsplats. De största anledningarna till att vilja lämna sin arbetsplats enligt 

undersökningen, var bristen på uppskattning och belöning vid bra utfört arbete, samt chefers och 
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gruppledares brist på empati och intresse för personalens hälsa. Det visade sig även att av de som hade 

övervägt att lämna arbetsplatsen, också kände en spänd stämning på kontoret och att anställda 

behandlades annorlunda beroende på ålder och kön. Studiens slutsats visade att effekterna av 

ledarskap och personalkultur var de mest betydande faktorerna till att vilja lämna arbetsplatsen (Tham, 

2007).  

En av Thams nyare studier publicerades 2018. Denna studie var baserad på en undersökning som 

genomfördes 2003 av socialsekreterare inom den sociala barnavården. Undersökningen gjordes på 

hälften av Stockholms läns kommuner och på hälften av Stockholms stadsdelar. Samma frågeformulär 

som användes år 2003 fördelades till socialsekreterare, som 2014 arbetade med samma typer av 

uppgifter på de socialkontor som undersökningen gjordes på 2003. Studiens övergripande mål var att 

undersöka och analysera hur arbetsförhållandena hade utvecklats under dessa 11 år inom 

socialtjänstens sociala barnavård (Tham, 2018). Studiens resultat visade på två olika övergripande 

mönster. Det första påvisade en försämring i socialsekreterares arbetsförhållanden med högre 

arbetskrav, ökade rollkonflikter och mindre möjlighet att påverka viktiga beslut. Det andra mönstret 

handlade om förändringar i socialsekreterarnas arbetsuppgifter. 2014 års studie pekade på att 

socialsekreterarnas arbetsuppgifter mest var inriktade på att genomföra utredningar. Detta var en stor 

skillnad då studien från 2003 visade att majoriteten av socialsekreterarna nämnde andra 

arbetsuppgifter utöver utredningar, exempelvis att ge klienter stöd och rådgivning. Resultatet visade 

att socialsekreterare, mot deras önskningar, kände att de inte hade tillräcklig kontakt med sina klienter. 

Resultatet visade också att de anställdas avsikt att lämna nuvarande arbetsplats, eller att till och med 

att lämna yrket, hade ökat (ibid).  

En som också har bedrivit forskning om personalomsättningen på nationellt plan är Anna Lindqvist 

som 2014 publicerade en stor studie om rekrytering och kompetens. Syftet med studien var att ta reda 

på hur en god kompetens inom den sociala barnavården ska kunna byggas och bibehållas (Lindqvist, 

2014).  

Studiens resultat påvisade att 19 procent av verksamhetscheferna inte haft några svårigheter att 

rekrytera handläggare med den kompetens de efterfrågat, medan 28 procent hade haft stora svårigheter 

både på en nationell och på kommunal nivå. När socialkontoren genomgår stora personalomsättningar 

och tvingas rekrytera oerfarna handläggare kan i bästa fall kvalitén behållas, men för att höja kvalitén 

krävs att arbetsplatsen lyckas behålla och utveckla personal som redan är befintlig. Studien påvisar att 

cheferna ofta finner svårigheter att hitta kompetent personal vid större personalomsättningar (ibid).  

Studiens resultat pekar även på att det är viktigt att uppmärksamma vilken erfarenhet de 

nyanställda har, för att kunna ge det stöd som behövs och anpassa det utrymme de nyanställda behöver 

under sin introduktion. För att behålla och utveckla en god kompetens visade studien att det är viktigt 

att det finns ett välfungerande program för introduktion, yrkesfördjupning och kompetensstöd för 

personalen (ibid). 
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Internationell forskning  

Svårigheterna med att hålla kvar personal inom den sociala barnavården är ett signifikant 

internationellt problem (Healy et al., 2017). Forskning om personalomsättning och 

arbetsmiljörelaterade faktorer har bedrivits i engelsktalande länder, framförallt USA, Australien och 

Storbritannien. 

I Australien genomförde Gibbs (2001) en studie om personalomsättningen inom den sociala 

barnavården. Studiens resultat visade att den sociala barnavården har en oundviklig stressnivå som är 

näst intill omöjlig att helt få bort och att det är nödvändigt att införa ett organisatoriskt stödsystem för 

att göra arbetet mer uthärdligt och hanterbart (Gibbs, 2001). Socialsekreterare utvecklar omedvetna 

försvarsmekanismer för att klara av att överleva med den stress och arbetsbelastning de utsätts för. Det 

som studiens resultat pekade på var att socialsekreterarna antingen såg problemen med en extern eller 

intern synvinkel. De socialsekreterare som hade en extern synvinkel tyckte att organisationen var 

bristfällig på att ta hand om sin personal, medan de med intern synvinkel riktade skulden mot sig 

själva för deras misslyckande att klara av sina arbetsuppgifter. Studien kom fram till att orsaker till 

stor personalomsättning både ligger ett på organisatoriskt och på ett individuellt plan (ibid). Det är en 

aspekt som svensk forskning inte hänvisar till i samma utsträckning.   

Annan forskning som bidragit med ett bredare perspektiv om personalomsättning var en studie av 

Healy et al. från 2017. Studien använde sig av intervjuer från anställda inom den sociala barnvården av 

forskare i England, Australien och Sverige. Syftet var att analysera vilka hinder som fanns för att 

behålla personalen inom yrket och föreslå strategier för att utveckla framtida socialsekreterare, som 

stannar på arbetsplatsen och får möjlighet utveckla sin kompetens. Det visade sig här, som i många 

andra studier att stress, bristande stöd och negativ arbetskultur var de betydande faktorerna för en hög 

personalomsättning. Studien kom även fram till att de anställda kände att de inte fick tillräckligt 

mycket med beröm eller belöningar, både ekonomiskt och socialt, från arbetsplatsen trots att de 

lyckades jobba med en hög arbetsbelastning (Healy et al., 2017). 

Undersökningen kom även fram till att den sociala barnavården inte bör låta nyanställda arbeta med 

för många personärenden för tidigt. Detta skulle kunna lösas med en introduktionsperiod med ett 

mindre antal ärenden. En annan strategi skulle vara att låta nyanställda ta icke lagstadgade beslut, som 

gör att de får utvecklas i en roll med större trygghet. Mer uppskattning från chefer och ledning borde 

också implementeras bättre för att främja socialsekreterares karriärväg (ibid).  

Socialsekreterare måste även inse att misstag är oundvikliga inom arbetet eftersom att nyanställda 

kommer med ofullkomlig kunskap. Erfarenhet uppnås bäst när anställda ges stöd och tid att erkänna 

fel och granska sina beslut. Det är då viktigt att anställda ska vara övertygade och trygga med att 

organisationen kommer att stödja dem och vidta lämpliga åtgärder för de oundvikliga motgångarna 

som väntar inom den sociala barnavården (ibid).  

Ökat akademiskt och politiskt intresse för att hålla kvar av personal har lett till lokala och 

nationella studier om personalomsättning i USA. Mor Baraks et al. (2006) studie om 
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personalomsättning gjordes både med kvalitativa och kvantitativa metoder med över 400 respondenter. 

Jämfört med många andra studier fokuserade denna mer på att förstå personalens anledningar till att 

stanna på den nuvarande arbetsplatsen.  

Resultatet visade att personalen i större utsträckning ville stanna på arbetsplatsen om de hade god 

handledning och bra stöd från sina chefer, precis som många av de ovan nämnda studierna också 

hänvisar till. En annan aspekt som visade sig vara viktig för att behålla personal var löneökning och 

förmåner, vilket gör att anställda engagerar sig mer inom organisationen och känner att de får bra 

beröm och belöning för arbetet som de utför (Mor Barak et al., 2006). Denna ekonomiska aspekt har 

inte presenterats som en bidragande faktor för att behålla personal i den nationella forskningen i 

samma utsträckning.  

Teori  

I detta avsnitt presenteras en modell som tillsammans med den tidigare forskningen kommer att hjälpa 

till att förstå, förklara och analysera studiens empiri.  

För att kunna besvara frågan om på varför socialsekreterare väljer att stanna på sin arbetsplats 

behöver en undersöka de organisatoriska förutsättningar och den psykosociala arbetsmiljön som finns 

på arbetsplatsen. Den tidigare forskningen pekar mycket på att organisationen måste kunna 

tillhandahålla sina anställda tillräckligt stöd och uppskattning för att hålla kvar sin personal. Vald teori 

är därför passande i relation till den empiriska verklighet jag har studerat.  

Teorin som presenteras är Krav-kontroll-stödmodellen som utvecklades av Robert Karasek och 

Töres Theorell i slutet på 70- talet för att studera samband mellan arbetsmiljö och hälsa. Den fokuserar 

på hur stress påverkar individen inom organisationens ramar, samt förklarar vad som anses som en 

hållbar psykosocial arbetsmiljö (Karasek & Theorell, 1990).  

Krav-kontroll-stödmodellen 

Krav-kontroll-stödmodellen har haft stor betydelse inom hälsorelaterad forskning kring psykosocial 

arbetsmiljö. Modellen byggde ursprungligen på begreppen psykiska krav och kontrollmöjligheter, men 

utvidgades senare med begreppet socialt stöd (Eklöf, 2017).  

Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell redogör för de yttre krav en individ har i 

förhållande till kontrollen över situationen individen upplever och det stöd som den kan få (Karasek & 

Theorell, 1990). Modellen delas upp i tre delar som beskrivs nedan.  Krav i arbetet syftar enligt 

modellen på sådant som deadlines, arbetsmängd och produktivitetskrav, men även psykiska och 

fysiska krav. De olika psykologiska kraven kan delas in i det kognitiva, den kvalitativa komplexiteten, 

den kvantitativa mängden eller i det emotionella. Modellen betonar mental arbetsbelastning, hur 

mycket mental energi som behövs för att utföra en arbetsuppgift. De fysiska kraven handlar om den 

materiella arbetsplatsen, till exempel kan det handla om obekväma arbetspositioner och fysiskt 

krävande ansträngningar för att utföra arbetsuppgifterna (Karasek & Theorell, 1990).  
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Kontroll, eller handlingsutrymme, handlar om både den kompetens en individ har i arbetet och hur stor 

möjlighet den har att fatta beslut. Tillsammans bidrar det till kontroll över situationen och kraven. 

Bristande kontroll är exempelvis oklarhet över arbetsuppgifterna, otillräcklig information för att fatta 

beslut eller krånglande teknik. Stress och känslan av kontroll hänger nära samman eftersom stressen 

ökar när individen känner att en börjar mista kontrollen över situationen. (ibid). 

Individer som känner att de har ett väl fungerande socialt stöd från till exempel chefer och 

arbetskamrater, men även familj och vänner, har visat sig utveckla färre stressymptom. Stöd kan till 

exempel vara vägledning och handledning i arbetet, återkoppling på det arbetet individen utfört eller 

gemenskapen i personalgruppen. Det sociala stödet kan även vara stödet en individ får från sina 

kollegor när den behöver hjälp med arbetsuppgifter, samt kollegornas förmåga att bemöta individen 

med ömsesidig respekt och förståelse (ibid).  

Enligt Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell kan en individ klara av högt ställda krav 

om den kan ta de beslut som behövs och upplever att den samtidigt får stöd. På motsatt sätt kan 

individer även bli stressade av enkla krav om den inte har kontrollen att styra över situationen och 

heller inte får någon hjälp. Men även om krav, kontroll och stöd påverkar belastningen på en individ, 

reagerar inte alla individer likadant på den belastningen, eftersom att olika faktorer har olika påverkan 

för olika individer (ibid). Detta är något som studien syftar till att undersöka vidare om.  

Arbetsplatser som har hittat balansen där individen har en hanterbar kravnivå, där det finns goda 

möjligheter att påverka sin arbetssituation och där det finns ett bra stöd i organisationen, kan enligt 

modellen anses som ideal (ibid).  

Modellen går ut på att olika kombinationer av psykiska krav, kontroll och socialt stöd skulle vara 

hälsofrämjande respektive hälsofarliga, så kallade aktiva jobb respektive spända jobb samt passiva 

respektive avspända jobb (Eklöf, 2017; Karasek & Theorell, 1990). 

Kombinationen av höga psykiska krav och små kontrollmöjligheter kallas spända jobb och innebär 

att individen hamnar i ett tillstånd utan kontroll över sin arbetssituation. Detta i sin tur, medför hot mot 

vitala personliga intressen och därmed aktiveras individens stressmekanismer. Långvarig kontrollbrist 

medför också passivering eller inlärd hjälplöshet, vilket också är stressande. Spända jobb har 

framhållits som en riskfaktor för både psykisk och fysisk ohälsa (Eklöf, 2017).  

Avspända jobb kännetecknas av låga psykologiska krav och hög egenkontroll. Anställda inom 

avspända jobb, ska enligt forskning, ha lägre psykologiska påfrestningar och sjukdomar då 

egenkontrollen tillåter att de på ett optimalt tillvägagångssätt, klara av olika situationer och 

psykologiska krav som de kommer i kontakt med. Avspända jobb generar mindre stress än de andra 

jobben då de anställda ofta känner sig trygga på arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 1990). 

Kombinationen höga krav och höga kontrollmöjligheter kallas aktiva jobb. Enligt krav-kontroll-

stödmodellen får anställda användning av sina kunskaper och färdigheter, vilket inspirerar de att 

vidareutvecklas. Denna kombination leder till arbetsglädje och positiv stress. Aktiva jobb antas leda 
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till avkoppling efter måluppfyllelse och till positivt lärande av erfarenheter (Eklöf, 2017; Karasek & 

Theorell, 1990).   

Passvisa jobb är motsatsen till aktiva och karaktäriseras av låg egenkontroll och låga psykologiska 

krav. Detta resulterar i psykosociala arbetsproblem där de anställda blir understimulerade på grund av 

brister på utmaningar. Eftersom att de anställda inte får använda sin kompetens leder detta till låg 

motivation och dålig kapacitet vid problemlösningar (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Figur 3.1 Krav/Kontroll/Stödmodellen, hämtad från 

https://www.prevent.se/amnesomrade/stress/karaseks-och-theorells-modell/ 

Metod 

Studien använder sig av en kvantitativ metod som samlar empiri från socialsekreterarnas uppfattning 

om verkligheten via enkäter. Forskningsfrågan styrs av en induktiv ingång. En induktiv syn på 

förhållandet mellan teori och praktik är att teorin genereras på grundval av de praktiska 

forskningsresultaten (Bryman, 2018). Studien kan också ses ha en fenomenologisk ansats, då ett 

fenomenografiskt förhållningssätt syftar till att studera och fokusera på uppfattningar om fenomen som 

individer finner i sin omvärld. Individer utgår ifrån vad de har uppfattat när de sedan ska agera och 

resonera kring ett fenomen (Patel & Davidson, 2011).  

Studien använder sig av enkäter för att samla in empiri från socialsekreterare inom Stockholms 

socialtjänst. Syftet är att undersöka vilka arbetsmiljörelaterade faktorer som får socialsekreterarna att 

stanna kvar på sin arbetsplats och lyfta fram det som fungerar bra inom socialtjänsten. Den tidigare 

forskningen fokuserar på vad som får individer att lämna arbetet, men denna uppsats syftar till att 

vända på frågan. Enkätens första del innehåller bakgrundsfrågor/variabler där respondenterna bland 

annat svarar på hur gamla de är, i vilken kommun de jobbar i, vilket område inom socialtjänsten de 

jobbar i och hur länge de har jobbat på sin nuvarande arbetsplats. Bakgrundsvariablerna syftar till att 

ge en allmän bild av deltagarna i en undersökning (Bryman, 2018). Bakgrundsfrågorna används för att 
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sedan mätas mot de arbetsmiljörelaterade faktorerna i databearbetningen, för att se om det existerar ett 

samband de emellan, vilket syftar till att svara på en av studiens frågeställningar. Den andra delen av 

enkäten består av olika påståenden där respondenterna får beskatta hur mycket påståendet stämmer 

med deras verklighet på skalan ett till fem, då ett innebär att det inte stämmer alls och fem att det 

stämmer helt.  

Påståendena är kopplade till fem arbetsmiljörelaterade faktorer; stöd och handledning, kall och 

drivkrafter, stimulans och utveckling, personliga egenskaper och till sist återhämtning och 

självkännedom. Valet av dessa fem faktorer och hur de rättfärdigas med den tidigare forskningen 

förklarars nedan.    

Brist på stöd och handledning beskriver Tham (2007) och Healy et al. (2017) som en stor faktor till 

att många socialsekreterare vill lämna sin arbetsplats, då personal ofta upplever dåligt ledarskap från 

chefer och brist på stöd och beröm från kollegor på arbetsplatsen. Kall och drivkrafter är en faktor som 

inte har nämnts i så stor utsträckning inom den tidigare forskningen. Däremot kan kall och drivkrafter 

vara en relevant faktor eftersom att den kan hjälpa till att förklara socialsekreterares motivation till att 

söka sig till socionomyrket, trots att det är den mest utsatta yrkesgruppen i Sverige, enligt Tham 

(2018). På så sätt kan det även ses vara en faktor som får socialsekreterare att stanna inom yrket. 

Möjlighet till stimulans och utveckling har haft betydelse för att behålla personal inom socionomyrket. 

Ekonomiska och sociala förmåner har inom internationell forskning visat sig vara en faktor för att 

behålla personal, då personalen engagerar sig mer inom organisationen när de har möjlighet till 

löneökning och en mer lukrativ arbetsposition (Mor Barak et al., 2006). Även om personliga 

egenskaper inte direkt är en arbetsmiljörelaterad faktor inom den tidigare forskningen, kan egenskaper 

som ärlighet, nyfikenhet, stresstålighet och flexibilitet hos personalen indirekt bidra till ett bättre 

arbetsklimat, som i sin tur resulterar i en positiv personalkultur. Tham (2007) beskriver att en av de 

större anledningarna till att socialsekreterare väljer att lämna sin arbetsplats är en negativ 

personalkultur med ett dåligt arbetsklimat där anställda inte trivs. Återhämtning och självkännedom är 

en betydande faktor för att behålla socialsekreterare på sin arbetsplats. Det visar sig att det är bristen 

på återhämtning, snarare än stressen från arbetsplatsen som ökar sjukskrivningarna och att personal 

lämnar sin arbetsplats, när de inte får tillräckligt med exempelvis sömn eller träning (Smeds, 2017, 16 

maj).  

Varje faktor är kopplad till fyra påståenden som handlar om olika aspekter som ska undersöka vad 

som får respondenterna att stanna på sin arbetsplats. De fyra påståendena till varje faktor har 

bearbetats med och godkänts av min handledare. Inte alla påståenden har grundats på tidigare 

forskning eller teori, utan har egensnickrats för att kunna få med fler aspekter av de 

arbetsmiljörelaterade faktorerna än vad som presenteras i tidigare forskning och teori. 

Inom stöd och handledning vill jag få med mer aspekter och frågor om hjälp från kollegor, stöd 

från chefer och handledning. Dessa aspekter tas upp i krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & 

Theorell, 1990) samt av Tham (2007) och Healy et al. (2017). Inom kall och drivkrafter vill jag få med 
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aspekter och frågor om socialsekreterarna stannar på jobbet på grund av ett inre kall, om de stannar för 

att de känner att deras jobb är betydelsefullt och om de känner att stannar på grund av plikt. På 

stimulans och utveckling vill jag få med aspekter och frågor om personalen tycker att de har 

stimulerande arbetsuppgifter, om de stannar till följd av en rimlig och bekväm arbetsbelastning, 

möjlighet till komptensutveckling och löneutveckling. Dessa aspekter tar krav-kontroll-stödmodellen 

(Karasek & Theorell, 1990) samt Mor Barak et al. (2006) upp. På de personliga egenskaperna vill jag 

få med aspekter om personalens stresstålighet och om de stannar på arbetsplatsen för att de är 

anpassningsbara och lugna. Och till sist på återhämtning och självkännedom vill jag få med aspekter 

och frågor om personalens förmåga att koppla bort jobbet på fritiden, om de återhämtar sig med sömn 

och träning, och om de har god självkännedom om sina egna personliga styrkor och brister.    

Enkäten består endast av slutna svar för att inte bli för tidskrävande eller energikrävande för 

respondenterna. Enkäten består av 30 frågor och är utformad så att den tar cirka fem minuter att 

genomföra, för att minska bortfall. Enkäten är utformad i programmet Survey Monkey, där empirin 

från respondenterna samlas in. Svarsalternativen är utformade så att man som respondent, på en linje 

drar en rund figur för att välja sitt svar från ett till fem. När man har valt sin siffra från ett till fem 

kommer siffran att visas i en kvadrat höger om svarsalternativet. Se bilaga.   

Litteratursökning  

Sökningen av tidigare forskning hämtades genom att nå ut till andra studenter som hade skrivit C-

uppsats om personalomsättningen tidigare. Studenter som tidigare studerat på Ersta Sköndal Bräcke 

Högskola kontaktades och gav goda råd om adekvat tidigare nationell och internationell forskning. 

Litteratursökningen gjordes även i SocINDEX, Diva Portal och Google Scholar. Sökorden som 

användes var staff turnover, social secretary och work environment-related factors och 

personalomsättning. Sökningen i ovan nämnda databaser ledde till många tidigare examensarbeten 

som rörde fenomenet om personalomsättning och arbetsmiljörelaterade faktorer, vilket möjliggjorde 

åtkomst till mer litteratur. Litteraturen som rörde teori kommer mestadels från forskning som var mer 

fokuserad på psykosocial arbetsmiljö och organisationsförhållanden. Denna litteratur hittades också 

genom tidigare examensarbeten.    

Urval och datainsamling     

Studien är en kvantitativ ansats där urvalet består av ett icke- slumpmässigt urval (Bryman, 2018). 

Genom enkäter får man flera olika personers syn på fenomenet, men på grund av att det är ett icke 

sannolikhetsurval kan man inte generalisera det till en hel population.  

Urvalet består i stor del av socialsekreterare inom Huddinge och Botkyrka kommun. För att nå ut 

till respondenterna ringdes socialkontorens reception upp där mailadress till gruppledare, chef eller 

förste socialsekreterare eftersöktes. När deras mailadresser hade getts ut av receptionen mailades 

gruppledarna för att fråga om samtyckte. De mailadresser till gruppledare som jag redan hade tillgång 

till via mitt jobb, mailades direkt ut till gruppledarna utan någon kontakt med socialkontorets 
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reception. Jag informerade i mailet vem jag var och i vilket syfte studien skulle utföras. I mailet 

bifogades enkätlänken och infobladet som berättade mer i detalj om studien och vilka frågor som 

enkäten innehöll. Cheferna distribuerade mailet på kontoren, vilket gör det svårt att säga hur stort 

bortfallet blev. Totalt deltog 35 socialsekreterare i undersökningen, varav 30 kvinnor och 5 män.  

Studien har undersökt socialkontor på två av de största av Stockholms kranskommuner, Huddinge 

och Botkyrka. Andra kommuner och stadsdelar som deltog i undersökningen, dock i mindre 

utsträckning, var Hägersten- Liljeholmens stadsdel och Haninge kommun. Svårigheten att få in svar 

från andra kommuner och statsdelar i undersökningen ledde till att jag valde att begränsa mig till 

Huddinge och Botkyrka, där jag fick nästan all min empiri från. Andra kommuner och statsdelar var 

svårare att få kontakt med. Eftersom att jag från början inte hade kontakter eller tillräckligt med tid att 

ringa runt till så pass många andra kontor, kunde jag inte få med så många socialkontor från 

kommuner och statsdelar i min undersökning som jag först hade planerat. Anledningen till att 

majoriteten av urvalet kommer från Huddinge är för att jag i nuläget jobbar i Huddinge som 

traineeanställd. Jag hade tillgång till mailadresser till många gruppledare inom kommunen, vilket 

gjorde att jag kunde nå ut till majoriteten av Huddinges socialkontor utan att behöva ringa alla deras 

receptioner och få tag på deras gruppledares mailadress den vägen. Det visade sig svårare att få tag på 

samma antal mailadresser i andra kommuner, då inte många receptioner inte svarade eller gav 

återkoppling, vilket ökade bortfallet.  

Huddinge var den kommun med flest antal respondenter med 77 procent (27 st), följt av Botkyrka 

med 17 procent (6 st), Haninge och Hägersten- Liljeholmen med 3 procent (1 st) vardera. Största 

andelen av respondenterna jobbade inom området barn och unga samt ekonomiskt bistånd då de tar 

upp 92 procent (16 st) av antalet respondenter, varav 46 procent (8 st) barn och unga och 46 procent (8 

st) ekonomiskt bistånd. De resterande områdena var våld i nära relationer med 3 procent (1 st) och 

övriga områden 5 procent (2 st). Av de socialkontor som deltog i undersökningen visade det sig att det 

fanns en variation när det kom till personalomsättningen på arbetsplatsen. Somliga kontor hade en 

stabil personalsituation där många socialsekreterare jobbat under en längre tid. Andra socialkontor 

hade haft en period där många nya hade tillkommit, bland annat nyexaminerade, där 

personalomsättningen var större. Alla utom tre respondenter hade en socionomexamen.      

Metodologiska överväganden 

Reliabilitet handlar främst om replikerbarhet, alltså att liknade resultat kan uppnås vid upprepade 

mätningar (Bryman, 2018). Reliabilitet handlar också om mätningarnas pålitlighet och i vilken 

utsträckning ett mått på ett begrepp är stabilt och gediget. Studiens reliabilitet kan ifrågasättas 

eftersom att det är svårt att veta om frågorna jag har utformat är relevanta, eftersom att det är svårt att 

veta om frågorna inte används i tidigare undersökningar innan. Däremot är frågorna inte helt utan 

relevans eftersom att de delvis bygger på resultat och redogörelser från vald teori och den tidigare 

forskningen, där man har undersökt vilka faktorer som får socialsekreterare att lämna sin arbetsplats. 
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Genom att istället vända på frågan och fråga efter vad som får socialsekreterare att stanna på sin 

arbetsplats, gör detta att frågorna får en relevans. Frågeformuleringarna finns att hämta i bilagan.  

Studiens resultat kan ses som replikerbart i och med att jag i denna undersökning inte varit partisk i 

mitt tillvägagångssätt för att vinkla resultatet. Kvantitativa forskare inom samhällsvetenskapen 

uppfattar replikation som en viktig del av deras verksamhet. Risken för bristande objektivitet och 

forskarens egna värderingar påverkar den vetenskapliga processen och kan leda till att likande resultat 

inte blir lika lätt att uppnå vid upprepade mätningar (Bryman, 2018). Däremot är det svårt att säga om 

ett liknade resultat kan uppnås om studien utförs i en annan del av landet med andra socialsekreterare, 

i och med att denna studie inte kan generaliseras i så pass stor utsträckning. Eftersom att jag försökte 

undersöka Stockholms socialtjänst men endast kunde få majoriteten av empirin från två kommuner, 

varav en där jag jobbar, kan göra det svårt att för andra forskare att uppnå samma replikhetbarhet i 

andra kommuner. Studiens replikhetbarhet kan ses på annorlunda beroende på om andra forskare 

väljer att tolka forskningen som jag har gjort eller om de väljer att tolka forskningen på ett annat sätt 

som resulterar i annorlunda faktorer och frågor i deras enkätstudie. På så sätt kan man se det som att 

studiens replikhetbarhet kan vara svårare att uppnå.      

Enkätens frågor är utformade med skalsteg där respondenterna själva får bedöma hur mycket de 

håller med om påståendet från ett till fem, där ett inte stämmer alls och där fem stämmer helt. I 

utformandet av denna enkät valde jag att ha skalan ett till fem, eftersom att det är en skala som 

vanligtvis används i enkäter och som respondenterna skulle känna sig bekanta med om de har svarat 

på likande enkäter innan (Bryman, 2018). Däremot kan skalan diskuteras om det är den lämpligaste 

skalan för sådana här typer av enkäter. Eftersom att skalan nu har tre, blir det ett mittenalternativ som 

leder till att respondenterna varken håller med eller tar avstånd i påståendet, vilket kan påverkat 

studiens resultat. Däremot kan skalan ett till fem, med tre som ett alternativ i mitten, vara en lämplig 

skala eftersom att det låter respondenterna välja neutralt alternativ, för att de inte ska tvingas att välja 

sida vid osäkerhet. Om respondenterna tvingas att välja sida kan detta leda till att de istället vill hoppa 

över frågan, vilket leder till bortfall (Bryman, 2018).  

När respondenter inte vill delta i undersökningar eftersom att de redan har svarat på många enkäter 

tidigare utan att det har förändrat något kallas det enkättrötthet. Detta har lett till att det inte längre 

finns någon motivation för individer att längre genomföra enkäter. Det gör att bara de mest engagerade 

medarbetarna svarar, vilket kan riskera att vinkla resultatet negativt så att det inte stämmer överens 

med verkligheten (ibid). Därför var det viktigt att denna enkät utformades att inte ta för upp mycket av 

respondenternas tid och att tydligt förklara syftet med enkätundersökningen. Detta för att motverka 

enkättröttheten.   

En alternativ metod för att svara på forskningsfrågan hade varit att göra semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer. Inom en semistrukturerad intervju håller sig forskaren till specifika teman som 

under samtalet ska beröras. Intervjupersonen har däremot stor frihet och flexibilitet att utforma svaren 

på sitt eget sätt. Med denna metod kunde studien fått en djupare förståelse för respondenternas 
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anledningar till varför de stannar på sin arbetsplats (Bryman, 2018). Återigen, är studiens syfte inte att 

mäta de arbetsmiljörelaterade faktorerna för att få en djupare förståelse för enstaka individer, utan att 

generalisera vad en yrkesgrupp anser som de viktigaste faktorerna för att socialsekreterarna väljer att 

stanna på sin arbetsplats.  

Validitet handlar om mätinstrumentens förmåga att mäta det som forskaren verkligen avser att mäta 

(Bryman, 2018). Denna enkät är ”egensnickrad” eftersom att jag personligen har utformat enkätens 

struktur och frågor. Stöd och handledning, kall och drivkrafter, stimulans och utveckling, personliga 

egenskaper, återhämtning och självkännedom är faktorer som jag har valt att ta med eftersom att de 

flesta ligger i linje med resultat och redogörelser från tidigare forskning. Frågorna under dessa faktorer 

har jag valt att ha med efter vägledning från handledningstillfällen, där min handledare har gett 

respons på vilka frågor som kan vara passande att ha med i relation till studiens forskningsfråga. Dessa 

aspekter i mina påståenden är alla inte tagna från den tidigare forskningen och vald teori, vilket kan 

göra att studien inte får samma validitet om den hade haft en mer stringent och tydligare koppling till 

den tidigare forskingen och teorin. Däremot behöver det inte betyda att validiteten är låg, eftersom att 

studien har en koppling till den tidigare forskningen och vald teori gällande de arbetsmiljörelaterade 

faktorerna. Studiens validitet kan ifrågasättas då spridningen på urvalet inte är tillräckligt geografiskt 

utbrett. Majoriteten av respondenterna i undersökningen kommer från Huddinge och Botkyrka 

kommun, vilket kan göra det svårt att generalisera resultatet till hela Stockholms socialtjänst. Studiens 

spridning beträffande arbetsområden inom socialtjänsten domineras av barn och unga och ekonomiskt 

bistånd. Svaren från våld i nära relationer är liten och arbetsområdena inom LSS, missbruksvården och 

äldrevården saknas det empiri från.  

För att minska bortfallet har mail med infoblad och enkätlänk skickats direkt till gruppledare som 

sedan ska ha skickat ut till sin personalgrupp. Detta kan ha minskat bortfallet eftersom att 

gruppledaren skickar ut till alla socialsekreterare som jobbar på arbetsplatsen, vilket resulterar i att alla 

socialsekreterare har fått mailet till sin inkorg, vilket i sin tur kan ha minskat potentiellt bortfall. För 

försöka att minska bortfallet gjordes även enkäten kort och simpel att genomföra. Enkäten var 

utformad så att respondenterna inte behövde skriva egna ord eller reflektioner utan var utformad med 

fasta svaralternativ som gick att svara på simpelt och snabbt.  

God validitet förutsätter att de som ska besvara enkäterna eller delta i intervjuer är motiverade att 

ge så ärliga och noggrant övervägda svar som möjligt, samt att de är kapabla att ge korrekta svar på 

frågor som handlar om att bedöma eller komma ihåg något (ibid). Med tanke på det stora antalet 

respondenter som valde att lämna sina mailadresser för att få återkoppling på studiens resultat, kan 

man dra slutsatsen att respondenterna var intresserade och gav ärliga svar, vilket stärker studiens 

validitet.  
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Databearbetning  

Enkätdatan från Survey Monkey har bearbetats i programmet SPSS. Respondenternas svar har därefter 

blivit sammanställda i SPSS för att kunna göra kvantitativa mätningar och tabeller för att svara på 

studiens frågeställningar. I SPSS gjordes deskriptiva och bivariata analystabeller med hjälp av 

programmets analysfunktioner. Tabell 1 och 2 är deskriptiva analyser. Tabell 1 analyserar medelvärdet 

på respondenternas anställningstid på nuvarande arbetsplats och deras medelålder. Syftet med att 

presentera ålder och anställningstid med medelvärden är för att kunna ge en genomsnittssiffra, som 

ska ge en tydlig bild om de olika variablerna som sedan ska mätas med faktorerna i de bivariata 

tabellerna. För att besvara studiens första frågeställning, om någon av faktorerna anses vara 

viktigare/starkare än någon annan, sammanställer tabell 2 enkätens fem arbetsmiljörelaterade faktorer 

genom att rangordna de efter medelvärde. Medelvärde presenterades för att enklare visa vilken av 

faktorerna som visade sig viktigast/starkast. För att besvara studiens andra frågeställning, om hur 

dessa faktorer samspelar med respondenternas ålder, anställningstid och område inom socialtjänsten, 

användes bivariata analystabeller. Tabell 3,4 mätte korrelationen mellan anställningstid, ålder och 

område inom socialtjänsten, mot de arbetsmiljörelaterade faktorerna, för att se vilken som hade 

starkast samband de emellan. Tabell 5 analyserar vilken faktor som visade sig starkast/viktigast inom 

de två största områdena i undersökningen, ekonomiskt bistånd och barn och unga. Medelvärde 

användes även i den här tabellen för att visa vilken rangordning faktorerna fick av respondenterna. 

Databearbetningen gjordes tillsammans med handledare för att få rätt analyser och mätningar, då min 

kunskap inom SPSS var begränsad.  

Forskningsetiska överväganden  

Inom samhällsvetenskapliga forskningsprojekt finns det forskningsetiska överväganden att förhålla sig 

till (Vetenskapsrådet, 2011). Lag 2003:460 om etikövning som avser människor (SFS 2003:460) 

innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor och samtycke till sådan 

forskning. 2 § definierar forskning som ”vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att 

inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs 

inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå” (2 §, kap. 1). 

Eftersom att denna studie genomförs på grundnivå för högskoleutbildning har den inte etikprövats, 

men kommer att följa lag 2003:460 med särskild hänsyn till 13, 16, 17 och 19 § (SFS 2003:460) som 

innehåller bestämmelser om information, frivillighet, samtycke och återtagande av samtycke. 19 § 

definierar återtagande av samtycke med ”ett samtycke får när som helst tas tillbaka med omedelbar 

verkan. De data som har hämtats in dessförinnan får dock användas i forskningen” (19 §, kap. 1). 

Respondenterna fick ett infoblad skickade till sig, i samband med enkätlänken, där de fick information 

om att enkätstudien var helt frivillig och anonym samt att de fick information om var och vem studien 

skulle presenteras för och hur materialet skulle hanteras. Respondenterna har blivit informerade om att 

materialet endast kommer att bearbetas i uppsatsen. För att få bästa möjliga datakvalitet och följa god 
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undersökningsetik måste deltagandet vara frivilligt (Eklöf, 2017). I och med att alla respondenter är 

anonyma i denna studie kan ingen information av känslig karaktär kopplas till en specifik individ.  

Resultat  

I följande avsnitt presenteras resultaten från insamlad empiri. Materialet från enkätundersökningen 

kommer att presenteras med deskriptiva och bivariata tabeller. Sedan kommer det empiriska materialet 

bearbetas och analyseras kopplade till vald teori och tidigare forskning.   

Deskriptiv analys 

Tabell 1. Tabellen visar respondenternas svar gällande bakrundsvariabler    

Variabel Medelvärde  Standardavvikelse  

Anställningstid 

på nuvarande 

arbetsplats 

2,1 år  1,6 

 
Ålder  

 
33 år  

 
6,8 

 

Medelvärdet för anställningstid på nuvarande arbetsplats var 2,1 år med standardavvikelse på 1,6. 

Standardavvikelsen är spridningen mellan medelvärdet (Bryman, 2018). Resultatet visar att 

respondenterna i denna studie har jobbat relativt normallång tid på sina nuvarande arbetsplatser, då de 

flesta som är anställda inom socialtjänsten byter arbetsplats efter två år, enligt den tidigare forskningen 

(Tham, 2007). Standardavvikelsen visar även att somliga av respondenterna inte har jobbat speciellt 

länge alls. Tabellen visar att respondenternas medelålder är 33 år och har en standardavvikelse på 6,8. 

Respondenternas ålder har en större spridning kring medelåldern, då det finns flera respondenter i 

studien som är yngre med mindre arbetserfarenhet. Sedan finns det även respondenter som är betydligt 

äldre med längre arbetserfarenhet som jobbat länge inom socialtjänsten. Detta är intressant eftersom 

det kan ha en påverkan på tabell fyra.  

 

Tabell 2. Tabellen visar medelvärdet på enkätens arbetsmiljörelaterade faktorer 

 Maximalt värde Medelvärde 

Stöd och handledning 20,00 14,60 

Kall och drivkrafter 20,00 11,17 

Stimulans och utveckling 20,00 12,74 

Personliga egenskaper 20,00 14,82 

Återhämtning och 

självkännedom 
20,00 13,02 
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Tabell 2 är en deskriptiv analystabell som beskriver hur respondenterna själva uppger hur 

viktiga/starka dessa arbetsmiljöfaktorer är för att vilja stanna kvar på arbetsplatsen, där maximal poäng 

är 20. Resultaten från respondenterna visade att den viktigaste arbetsmiljörelaterade faktorn för 

socialsekreterarna är de personliga egenskaperna med medelvärdet 14,82. Den näst viktigaste faktor 

var stöd och handledning med medelvärdet 14,6, som nästan var lika stark/viktig som de personliga 

egenskaperna. Efter kom återhämtning och självkännedom med medelvärdet 13,02, vilket gör den till 

den tredje viktigaste/starkaste faktorn. Den fjärde mest betydande faktorn var stimulans och utveckling 

med medelvärdet 12,74, följt av kall och drivkrafter som var den minst betydande faktorn för 

socialsekreterarna i denna studie med 11,17 som medelvärde.  

Bivariat analys 

Tabell 3. Tabellen förklarar hur starkt sambandet är mellan enkätens arbetsmiljörelaterade faktorer och 

respondenternas anställningstid på nuvarande arbetsplats 

Hur länge har du varit anställd på nuvarande 
arbetsplats?  Arbetslängd 

Stöd och handledning  – 0, 227 

  

  

Kall och drivkrafter  – 0, 162 

  

  

Stimulans och utveckling  0,306 

  

  

Personliga egenskaper  – 0, 235 

  

  

Återhämtning och självkännedom  – 0, 241 

  

  

 

En korrelation på + 1 eller - 1 betyder total överensstämmelse och ett värde på 0 betyder att det inte 

finns något som helst samband. Enligt Cohen kappa anses ett mått på 0,75 eller högre, som ett mycket 

starkt samband. Under 0,75 till 0,6 anses som väsentligt, och 0,6 till 0,4 som moderat samband. Ett 

mått på 0,4 till 0,2 anses vara ett skäligt samband, 0,2 till 0,1 anses vara ett svagt samband och under 

0,1 ett mycket svagt samband (Bryman, 2018). Det visade sig att stimulans och utveckling (0,306) var 

den faktor som hade starkast korrelation med arbetslängd, med ett skäligt samband. Detta betyder att 

ju längre respondenterna hade jobbat på arbetsplatsen, desto viktigare ansågs stimulans och 

utveckling. Resten av de andra faktorerna visade sig alla ha negativa samband. Negativa samband 

visar på relationen mellan två variabler, då den ena ökar och den andra minskar (Bryman, 2018). Den 
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faktor som hade det näst starkaste sambandet med respondenternas arbetslängd på nuvarande 

arbetsplats var återhämtning och självkännedom (-0,241), med ett skäligt samband. I det här fallet 

betyder det att ju längre tid man hade jobbat på arbetsplatsen, desto mindre betydelse hade faktorn. 

Men det kan även betyda att ju kortare tid man jobbade på arbetsplatsen, desto mer betydelse hade 

faktorn. Sedan var den faktorn med tredje starkast samband personliga egenskaper (-0,235) flöjt av 

stöd och handledning (-0,227). Tabellen visar att faktorerna personliga egenskaper och stöd och 

handledning ungefär har samma korrelation till anställningstid på nuvarande arbetsplats, då båda visar 

på ett skäligt samband. Till sist kom kall och drivkrafter med den svagaste korrelationen (-0,162), med 

ett svagt samband. Det betyder att av alla fem arbetsmiljörelaterade faktorer så är kall och drivkrafter 

den faktorn som spelade minst roll beroende på anställningstiden på nuvarande arbetsplats.    

 

Tabell 4. Tabellen förklarar hur starkt sambandet är mellan enkätens arbetsmiljörelaterade faktorer och 

respondenternas ålder. 

Vilket år är du född? 
  

Stöd och 

handledning 

 – 0, 039 

  

  

Kall och drivkrafter  – 0, 038 

  

  

Stimulans och 

utveckling 

 – 0, 329 

  

  

Personliga 

egenskaper 

 0,075 

  

  

Återhämtning och 

självkännedom 

 0,034 

  

  

 

Det visade sig här att stimulans och utveckling (-0,329) var den faktor som hade den starkaste 

korrelationen med respondenternas ålder, med ett skäligt samband. Eftersom att det är ett negativt 

samband, betyder det att ju äldre respondenterna var, desto mindre betydelse spelade faktorn in eller 

att ju yngre respondenterna var, desto mer spelade faktorn in. Tabellen visade att stimulans och 

utveckling, med stor marginal hade det största sambandet till ålder. Den faktorn med näst starkast 

samband till ålder var personliga egenskaper (0,075), med ett mycket svagt samband och visade inte 

på att ålder skulle vara en stor faktor till att socialsekreterarna väljer att stanna på sina arbetsplatser. 

De resterande faktorerna hade också mycket svaga samband, då stöd och handledning (-0,039) var den 
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tredje starkaste korrelationen följt av kall och drivkrafter (-0,038) och återhämtning och 

självkännedom (0,034). Detta betyder ingen av dessa svagare faktorer ens har någorlunda samband 

med ålder och att åldern inte har en stor påverkan på om socialsekreterarna väljer att stanna på sina 

arbetsplatser eller inte, bortsett från stimulans och utveckling.   

 

Tabell 5. Tabellen visar vilken faktor som har det högsta medelvärdet för de tillfrågade arbetsområdena inom 

socialtjänsten. 

 

Eftersom att det var för få respondenter inom våld i nära relationer och i de övriga områdena har de 

tagits bort i denna analystabell, för att få en mer generaliserad mätning. Tabellen visar att stöd och 

handledning (15,31) är den viktigaste/ starkaste faktorn för socialsekreterarna inom området barn och 

unga, eftersom att faktorn har det högsta medelvärdet. Den faktorn med näst högst medelvärde för 

anställda inom barn och unga var personliga egenskaper (14,62). Detta betyder att personliga 

egenskaper anses vara den faktor som spelar näst störst roll för om socialsekreterarna väljer att stanna 

kvar på sin arbetsplats. Sedan hade stimulans och utveckling (13,43) den faktorn med tredje högst 

medelvärde följt av återhämtning och självkännedom (12,43) och till sist kall och drivkrafter (12,06), 

vilket tyder på att dessa faktorer inte har lika stor betydelse för om socialsekreterarna stannar på 

arbetsplatsen. För socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd (15,06) hade de personliga 

egenskaperna högst medelvärde, vilket gör det till den viktigaste/ starkaste faktorn inom området i 

denna studie. Den faktor som hade andra högst medelvärde var stöd och handledning (14,12) som 

även här visade sig vara betydelsefullt, precis som inom barn och unga. Tredje högst medelvärde hade 

återhämtning och självkännedom (13,56) följt av stimulans och utveckling (12,18). Den faktorn med 

betydligt lägre medelvärde hos socialsekreterarna på ekonomiskt bistånd var kall och drivkrafter 

(9,87). Vilket betyder att kall och drivkrafter var den faktorn som hade med lägst medelvärde med 

lägst betydelse, för om socialsekreterana väljer att stanna på arbetsplatsen, inom båda områdena i 

tabellen.            

Slutsatser 

Den viktigaste/starkaste arbetsmiljörelaterade faktorn för att socialsekreterana väljer att stanna på sin 

arbetsplats i denna studie var de personliga egenskaperna. Den faktor som hade andra störst betydelse 

för socialsekreterarna var stöd och handledning. Dessa faktorer visade sig nästan ha lika högt 

I vilket område inom socialtjänsten jobbar du på? Stöd Kall Stimulans Personligt Återhämtning 

Barn och Unga  15,31 12,06 13,43 14,62 12,43 

      

      

Ekonomiskt bistånd  14,12 9,87 12,18 15,06 13,56 
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medelvärde. Den tredje viktigaste faktorn var återhämtning och självkännedom som visade sig vara en 

aningen starkare faktor än stimulans och utveckling. Den svagaste eller minst viktiga av dessa faktorer 

var kall och drivkrafter.  

Resultatet från enkäten visade att den faktor som hade starkast korrelation till ålder var stimulans 

och utveckling, där de resterande faktorerna visade sig ha mycket svaga samband.  

Den faktor som hade starkast korrelation till anställningstid på nuvarande arbetsplats, var även där 

stimulans och utveckling med ett skäligt samband. De resterande faktorerna hade alla skäliga samband 

och var jämnstarka med varnadra, då ingen av dem var betydligt svagare än någon annan, bortsett från 

kall och drivkrafter med ett svagt samband.   

Analys av resultat   

Resultatet pekar på att den andra starkaste arbetsmiljörelaterade faktorn var stöd och handledning.   

Karaseks och Theorells (1990) modell menar att det sociala stödet från kollegor och chefer leder till 

färre stressfaktorer och en hälsosammare arbetsmiljö. Studiens resultat är överens med teorin om att 

det måste finnas kollegialt stöd på arbetsplatsen, för att anställda ska kunna finna trygghet och 

välbefinnande på arbetsplatsen. Inom området barn och unga var stöd och handledning den viktigaste 

faktorn för att socialsekreterana skulle stanna på arbetsplatsen. Det visade sig även viktigt för 

socialsekreterana på ekonomiskt bistånd, då det var den näst viktigaste. Krav-kontroll-stödmodellen 

betonar att det emotionella stöd och beröm en individ får av sina kollegor och chefer vid bra utfört 

arbete är viktigt för en hälsosam arbetsmiljö (ibid). En arbetsplats med stöd från kollegor och chefer 

kännetecknas som en del av beskrivningen av aktiva jobb inom krav-kontroll-stödmodellen, då arbetet 

de anställda utför tillsammans bidrar till arbetsglädje (ibid). Det stöd de anställda får från sina kollegor 

vid praktisk hjälp och förmåga att bemöta sina kollegor med ömsesidig respekt och förståelse ligger i 

linje med det krav-kontroll-stödmodellen definierar som socialt stöd.  

För att analysera vidare kan man tolka de personliga egenskaperna, som var den viktigaste faktorn i 

studien, kan bidra till det sociala stödet. De apsekterna av de personliga egenskaperna som 

efterfrågades i enkäten var bland annat om socialsekreterarna var stresståliga, lugna, flexibla och 

anpassningsbara. Detta kan ses som en faktor som leder till att de anställdas personliga kvalitéer och 

egenskaper skapar en miljö som är mer hållbar vid hög arbetsbelastning. Krav-kontroll-stödmodellen 

beskriver att spända arbeten, där hög arbetsbelastning är centralt, leder att anställda känner sig 

stressade och mindre anpassningsbara, vilket i vanliga fall resulterar i sjukskrivningar och att anställda 

väljer att lämna arbetsplatsen (ibid).  

Studiens slutsatser visar att socialsekreterarna värdesätter stimulans och utveckling som en 

betydande faktor, speciellt för socialsekreterare med längre anställningstid. Denna typ av jobb ligger i 

linje med krav-kontroll-stödmodellens beskrivning av aktiva jobb, där anställda får användning av sina 

kunskaper och färdigheter, vilket inspirerar de att vidareutvecklas samt att de känner att de utför ett 

meningsfullt arbete (ibid). Detta framkallar även en känsla av kontroll i socialsekreteranas arbete, som 
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krav-kontroll-stödmodellen betonar är en viktig faktor för att förebygga negativ stress. Ökad kontroll 

kan praktiskt betyda att de anställda själva kan välja när de ska ta paus, i vilken ordning deras 

arbetsuppgifter ska utföras och att de själva får välja på vilket sätt de utför sina arbetsuppgifter, utan 

att de känner att deras självständighet begränsas. Det ökade handlingsutrymmet ger en psykologisk 

och social trygghet och höjer individens möjligheter till att påverka sitt arbete, som i sin tur ökar 

känslan av kontroll (ibid).   

Krav-kontroll-stödmodellen betonar att krav kopplade till olika arbetsuppgifter spelar stor roll för 

den anställdes psykosociala arbetsmiljö (ibid). Stimulans och utveckling var den faktor som hade 

starkast samband med respondenternas anställningstid, då resultatet visade att de socialsekreterarna 

som har varit anställda längre, värdesätter stimulerande arbetsuppgifter och möjligheter till 

kompetensutveckling högst.  

Slutsatserna pekar på att det är viktigt att arbetsplatsen kan stimulera och motivera sina anställda 

för att de inte ska byta arbetsplats. Arbetsplatser som inte lyckas att erbjuda stimulans och utveckling 

liknar krav-kontroll-stödmodellens beskrivning av passiva jobb, där det inte sker någon utveckling. De 

låga psykologiska kraven och understimulans leder till stagnering och låg motivation, som i sin tur kan 

leda till att anställda väljer att byta arbetsplats eller byta yrke (ibid).      

Diskussion  
Utifrån insamlad empiri finns det en rangordning mellan de faktorer som presenterades i resultatet. 

Den faktor med arbetsrelaterade faktorer som påverkar socialsekreterarna att stanna på arbetsplatsen, i 

störst utsträckning, är de personliga egenskaperna som de själva har. Detta är intressant eftersom att 

den tidigare forskningen, både nationell som internationell, inte specifikt har lyft upp de personliga 

egenskaperna som en faktor till att man som anställd väljer att stanna kvar på arbetsplatsen (Tham, 

2007; Tham, 2018; Healy et al., 2017; Gibbs, 2001; Mor Barak et al., 2006). O andra sidan kan man 

fråga sig om de personliga egenskaperna kan kopplas till att man stannar kvar på arbetsplatsen?  

Man kan se socialsekreterarnas personliga egenskaper som ärlighet, genuinitet, respekt och flexibilitet 

som värdefulla egenskaper, som indirekt som bidrar till ett bättre arbetsklimat och en välfungerande 

arbetsplats. De personliga egenskaperna kan ses vara det som nödvändliga för att vara en bra 

socialsekreterare, men också en bra kollega. Detta kan kopplas till tidigare forskning som lyfter fram 

vikten av det kollegiala stödet och att anställda ofta lämnar arbetsplatser där det finns en negativ 

arbetskultur med bristande stöd (Tham, 2007; Healy et al., 2017). Detta är intressant eftersom att 

tidigare forskning talar mycket för att det behövs organisatoriska förutsättningar för att få 

socialsekreterare att stanna på sina arbetsplatser. Enligt Tham (2007) ska organisationsrelaterade 

faktorer vara av största betydelse för socialsekreterarnas avsikt att lämna arbetet.  

Stöd och handledning var den faktor som var näst starkast för socialsekreterarnas avsikt att stanna 

på sin arbetsplats i denna studie. Effekterna av ledarskap och arbetsplatsens personalkultur har den 
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största betydelsen för om anställda väljer att stanna kvar på sin nuvarande tjänst, enligt Tham (2007). 

Detta även ligger även i linje med Gibbs (2001) forskning, som kom fram till att det krävs 

organisatoriska förutsättningar för att få personalen att stanna på arbetsplatsen i och med att det sociala 

arbetet har en nästintill ofrånkomlig arbetsbörda och stress. Detta tar även Healy et al. (2017) upp då 

hennes forskning pekar på att det är viktigt att personalen ska känna sig trygga med att organisationen 

kommer att kunna bidra med stöd, inför de oundvikliga motgångarna som väntar inom den sociala 

barnavården. Detta speglas i en av studiens slutsatser, där det visade sig att stöd och handledning var 

den faktor som var viktigast för socialsekreterarna inom området barn och unga. Kollegialt stöd och 

handledning, som respondenterna inom barn och unga värdesatte högst i enkätundersökningen, är en 

aspekt som tagits upp mycket inom den tidigare forskningen (Tham, 2007; Healy et al., 2017; Mor 

Barak et al., 2006). 

I mitten av rangordningen kom faktorn återhämtning och självkännedom. Faktorn visade sig ha en 

viss betydelse för socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd, då den var tredje viktigast. Detta 

betyder att aspekterna av återhämtning som uppnås i form av träning, sömn eller fritidsaktivtiter eller 

aspekten av ha självkännedomen att kunna inse sina egna brister och svagheter, har en större roll än 

vad som har presenterats i tidigare forskning. Däremot har nyhetsartiklar påvisat detta, då de har pekat 

ut att det är bristen på återhämtning snarare än arbetsstressen som ökar antalet sjukskrivningar inom 

socialtjänsten (Smeds, 2017).   

Näst längst ner i rangordningen av alla faktorer kommer stimulans och utveckling. 

Respondenternas svar indikerar att stimulerande arbetsuppgifter är en viktig faktor till varför de 

stannar kvar på jobbet, speciellt för socialsekreterarna med längre anställningstid. Detta stämmer 

överens med tidigare forskning. Tham (2018) understryker att många socialsekreterare tycker att de 

har för mycket administrativa arbetsuppgifter och att de hellre vill jobba närmare med klienterna för 

att känna att de utför stimulerande arbetsuppgifter. Känslan av stimulans och utveckling inom 

yrkesrollen är en aspekt som inom den tidigare forskningen visade sig vara av betydelse för att behålla 

personalen på arbetsplatsen. Om anställda inte känner någon möjlighet till utveckling på jobbet kan 

det leda till minskat engagemang och tillit till arbetsplatsen. Dessutom har det visat sig att personal, i 

högre utsträckning, vill lämna sin arbetsplats när det inte finns sociala eller ekonomiska förmåner vid 

bra utfört arbete under hög arbetsbelastning (Healy et al., 2017). Det är viktigt att arbetsplatsen ska 

kunna erbjuda sina anställda belöningar vid bra utfört arbete. Enligt Mor Barak et al.(2006) stannar 

personalen på arbetsplatsen i högre utsträckning när det finns möjlighet till löneökning och möjlighet 

att jobba sig upp till en lukrativ arbetsroll.  

Kall och drivkrafter var den svagaste faktorn som respondenterna värdesatte till varför de jobbar 

kvar på arbetsplatsen. Man kan därför tolka det som att kall och drivkrafter leder till att man väljer att 

bli socialsekreterare, snarare än att det resulterar att bli faktorn som gör att man stannar kvar på 

arbetsplatsen. Enligt Tham (2018) är socionomyrket en av de mest utsatta yrkesgrupperna i Sverige 

när det kommer till sjukskrivningar och antal anställda som uppger att de vill byta arbetsplats. Trots 
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detta söker sig många fortfarande till socionomprogrammet, då det börjar bli ett ingångs- och 

genomgångsyrke som liknar utvecklingen läraryrket och vårdyrket (Lindqvist, 2014). Detta kan göra 

att man drar slutsatsen att personal stannar kvar på arbetsplatsen, trots stress och arbetsbelastning, på 

grund av en känsla av ett inre kall eller plikt att hjälpa människor och göra någon förändring. Studiens 

slutsats pekar dock på att denna aspekt av plikt och kall inte är en bidragande faktor till att personalen 

väljer att stanna på arbetsplatsen.  

Metoddiskussion 

Studiens resultat kan ha påverkats av den kvantitativa metod som har används. Eftersom att studien 

har undersökt de arbetsmiljörelaterade faktorerna på ett kvantitativt sätt, med en egensnickrad enkät, 

kan detta lett till att vissa aspekter i resultatet har lyfts upp mer än andra. Eftersom att enkäten 

utformades till att vara kort och enkel att genomföra, med färre frågor och fasta svarsalternativ, 

resulterade detta i att andra tänkbara aspekter och arbetsmiljörelaterade faktorer kan ha utelämnats.   

Exempelvis har inte enkäten frågat respondenternas om aspekter om exempelvis arbetstider, 

arbetsmängd, arbetssätt eller metoder skulle vara faktorer som resulterar i att de väljer att stanna på 

arbetsplatsen. Detta kan ha påverkat studiens resultat, i och med att vissa uteslutna faktorer kan haft 

större betydelse, i en djupare kontext, gentemot de arbetsmiljörelaterade faktorerna som undersöktes i 

enkäten. 

Det som även kan ha påverkat resultatet är de fasta svarsalternativen som majoriteten av enkäten 

bestod av i enkätens andra del, där ett till fem användes som mätinstrument. Skalan ett till fem är ett 

mätinstrument som vanligvis används i enkäter och valdes därför att det skulle underlätta 

respondenterna i att ta ställning till de olika påståendena. Att ha tre som ett mittenalternativ skulle 

underlätta respondenterna att ta ställnings om de känner sig osäkra i påståendet. Det kan däremot 

vinklat resultatet, eftersom att siffran 3 möjliggör ett neutralt och passivt svar för respondenterna där 

de inte behöver ta ställning i påståendet.  

Eftersom att studiens empiri i stort sätt begränsades till två kommuner, Huddinge och Botkyrka, 

kan detta påverkat studiens resultat, eftersom att de andra kommunerna och statsdelarna som deltog 

med i studien bestod av en minoritet. Olika kommuner kan se olika ut gällande exempelvis 

organisationens struktur, ledarskap, arbetssätt och arbetstider. Eftersom att studien inte är geografiskt 

utbredd till andra delar av socialtjänsten blir resultatet, i större utsträckning, representativt till endast 

dessa två kommuner och deras socialkontor. Resultatet kan även påverkats av vilka områden inom 

socialtjänsten som har deltagit i undersökningen. Majoriteten av empirin från Huddinge och Botkyrka 

kommer från respondenter som jobbar inom barn och unga och ekonomiskt bistånd. Våld i nära 

relationer och övriga områden består även här av en liten minoritet av urvalet. Vilket gör att resultatet, 

i stor utsträckning, även här endast blir representativt för socialsekreterare inom dessa områden och 

leder till att andra områden inte tar lika stor plats i resultatet.  
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Även om resultatet kan ha påverkats av ovanstående anledningar, har studiens resultat lyft fram nya 

insikter om vad som är viktigt i praktiken för att kunna behålla personal på sina arbetsplatser. Det som 

studien kan ha ökat kunskapen om inom detta forskningsområde, är exempelvis betydelsen av de 

personliga egenskaperna som socialsekreterarna har. Tidigare forskning har inte i samma utsträckning 

presenterat kunskapen om socialsekreterares egna positiva förmågor, som i sin tur skapar en god 

arbetsmiljö på jobbet. Studien kan också ökat kunskapen om att återhämtning och självkännedom är 

en viktig faktor för socialsekreterare inte ska vilja byta arbetsplats. Detta är en faktor som poängterar 

vikten av att återhämta sig på fritiden, både fysiskt och mentalt, för att kunna orka jobba kvar inom 

socialtjänsten, som ofta kännetecknas i media och i forskning som ett psykiskt krävande yrke.  

Framtida forskning och praktisk betydelse   

Det hade varit intressant att genomförda samma typ av enkätstudie i större och vidare utsträckning, för 

att få ett mer generaliserbart resultat. Det intressanta hade varit att få se om studies resultat hade sett 

annorlunda ut beroende på om studien genomfördes på landsbygd eller en annan storstad, eller om det 

hade sett likadant ut. Framtida forskning kan ta lärdom av denna studie genom att undersöka det som 

fungerar, istället för att förklara de befintliga problemen som finns inom det sociala arbetet och 

socialtjänsten. Det finns redan mycket forskning som presenterar resultat om bristerna in det sociala 

arbetets olika organisationer. Det kan därför vara en god väg framåt att fylla kunskapsluckan genom 

att studera om det som är välfungerande, istället för att koncentrera sig på det som inte fungerar.  

Det kan vara nödvändigt att man lyfter upp och fokuserar på de arbetsmiljöfaktorer som får 

socialsekreterarna att stanna på arbetsplatsen, för att förstå hur man kan förebygga den höga 

personalomsättningen och arbeta mot en stabilare personalsituation från rätt håll. De faktorer som 

studien har presenterat ska vara av betydelse för att behålla personal, bör uppmärksammas för att 

bättre förstå vilka faktorer i en arbetsplats behöver för att anses välfungerade av de anställda. 

Studiens slutsaster har därför praktisk betydelse för professionella inom socialtjänsten. Studiens 

slutsatser för de professionella påverkar i sin tur socialtjänstens brukare. Om socialtjänsten misslyckas 

med att behålla och utveckla kompetent personal kan detta påverka klientarbetet negativt, eftersom att 

arbetsplatsen får lägga stora resurser på att rekrytera och lära upp ny personal, vilket gör att klienter 

oftare får byta till nyare mindre erfarna handläggare (Lindqvist, 2014). Om socialtjänsten kan ta 

lärdom studiens slutsatser om vilka arbetsmiljörelaterade faktorer som bidrar till en välfungerande 

arbetsplats, där personal väljer att stanna på sina arbetsplatser, kan detta leda till att socialtjänstens 

kontinuitet, kvalitet och stabilitet i arbetet med sina klienter möjligvis kan förbättras. En annan 

implikation studiens slutsatser har som skulle kunna bedrivas framåt i olika praktikområden, skulle 

kunna vara att se om de personliga egenskaperna är något som en individ behöver ha för att kunna 

klara av att jobba som socialsekreterare på sikt? Vidare forskning kan ta reda på vilka 

personlighetsdrag och kvalitéer en individ behöver för att anses som” lämplig” för det sociala arbetet. 

För att gynna yrkesgruppen och brukare skulle detta kunna införas för att leda in ”lämpliga” individer, 
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med de personliga egenskaper som visas vara viktiga, till socionomutbildningen. Denna tanke har 

redan implementerats på vissa högskolor som tar in elever via intervjuer och personlighetstester, 

exempelvis Ersta Sköndal Bräcke högskola, där en kvot av alla sökande kommer in via dessa 

intervjuer och personlighetstester. Om detta implementerades på fler skolor skulle det eventuellt kunna 

minska antalet avhopp från utbildningen och möjliggöra att fler socionomer är bättre förberedda för 

det kommande arbetet efter studietiden. Detta skulle på sikt kunna gynna socialtjänsten då individer 

med passade personliga egenskaper ökar möjligheten för arbetsplatser att rekrytera ny personal, vilket 

även kan påverka brukarna positivt.   

Eventuellt skulle det ha en god effekt för socialtjänstens medarbetare och klienter under perioder 

med stor personalomsättning, då tidigare forskning påvisar att chefer ofta finner svårigheter att anställa 

kompetent personal vid större personalomsättningar (Lindqvist, 2014). 
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Bilaga 1 

Infoblad 

 

Hej! Vill du medverka i en enkätstudie som undersöker orsaker till varför socialsekreterare stannar på 

sin arbetsplats inom socialtjänsten?  

Med denna enkät vill jag ta reda på vilka faktorer som får dig att trivas och jobba kvar på ditt jobb som 

socialsekreterare. Mitt namn är Fabian Albinsson och är socionomstudent på Ersta Sköndal Bräcke 

högskola. Jag har valt att mitt examensarbete ska undersöka personalomsättningen inom Stockholms 

socialtjänst. Enkäten syftar till att öka den generella kunskapen om personalomsättningen som media 

ofta målar upp med en negativ synvinkel.  

Enkäten är utformad så att du endast behöver klicka i svarsalternativ och behöver inte komma med 

egna reflektioner eller långa svar för att det inte ska ta för mycket tid och energi från ditt arbete. 

Enkäten tar ungefär 5 minuter att genomföra. Frågorna kommer att vara kopplade till orsaker till 

varför du stannar på din arbetsplats. De frågorna kommer att bestå av skalfrågor där du kommer att få 

svara på hur mycket du håller med om ett påstående på skalan 1-5. Det är viktigt att du svarar så ärligt 

som möjligt för att få det resultat det bäst stämmer överens med din egen upplevelse och verklighet.  

Jag vill tydliggöra att ditt deltagande i enkätundersökningen är frivilligt och helt anonymt.  

Jag hoppas på att du vill genomgå enkäten för att uppmärksamma vad som verkligen fungerar på din 

arbetsplats och vad som faktiskt fungerar i socialtjänsten. Om du vill ta del av resultatet och den 

färdiga uppsatsen får du gärna kontakta mig via mail så skickar jag uppsatsen när den är färdigt och 

godkänd.  

Tusen tack för att du tar dig tiden!  

Vänliga hälsningar  

Fabian Albinsson  

fabalbi@esbhstudent.se  
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Bilaga 2  

Enkät 
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