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Förord
Vi vill rikta ett stort tack till Arbetsförmedlingen och de handläggare som svarat på vår
enkätundersökning om arbetskrav och kontroll i arbetslivet. Det har varit till stor hjälp för oss
i genomförandet av vår C - uppsats. Tack till vår handledare och handledargrupp för stöd och
hjälp under arbetets gång. Sist men inte minst vill vi också rikta ett tack till våra nära och
kära som varit ett stort stöd för oss under våren.

Helena Eriksson & Johanna Edén
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Abstrakt
Höga arbetskrav blir allt vanligare i dagens samhälle. Arbetsförmedlingen är myndigheten
med högst sjukfrånvaro i jämförelse med myndigheter som Försäkringskassan och
Migrationsverket. Det är lättare att hantera ett stressfyllt arbete om arbetstagaren samtidigt
upplever hög kontroll. Socialt stöd ses också som en viktig faktor inför hanteringen av de
krav som ställs. Kvinnor är överrepresenterade i sjukskrivningsstatistiken på
Arbetsförmedlingen, och en vanlig förklaring till detta är bland annat det obetalda
dubbelarbetet som kvinnor fortfarande står inför. Syftet med studien var att undersöka hur
handläggare på Arbetsförmedlingen upplever krav och kontroll i sitt arbete, samt se hur
upplevelserna skiljer sig åt beroende på kön. En tvärsnittsstudie har genomförts med
insamling av både kvantitativ och kvalitativ data i form av en webbaserad
enkätundersökning. ASK, ett validerat frågeformulär som mäter arbetsbelastning, socialt
stöd, kontroll och kompetens i arbetslivet har använts, där frågor valts utifrån kategorierna
arbetskrav och kontroll. Vidare har en deskriptiv analys genomförts, till följd av en
korstabellsanalys. Kvalitativ data har studerats med hjälp av en tematisk deduktiv analys där
specifika teman har legat till grund för analysen. Resultatet visar att flera handläggare på
myndigheten upplever höga krav och låg kontroll i form av lite inflytande över sin egen
arbetssituation samt mängder av administrativt arbete. Det fanns inga signifikanta skillnader
mellan mäns och kvinnors upplevelse av krav och kontroll. Flera handläggare upplever låga
arbetskrav och hög kontroll, men de flesta handläggare upplever att de befinner sig
någonstans mitt emellan. Slutligen visade det sig att det kollegiala stödet mellan handläggare
var övervägande bra.

Nyckelord: Arbetskrav, Arbetsförmedlingen, Krav och kontroll, Stress
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1 Introduktion
I uppsatsen studerades upplevelser av psykosociala arbetskrav och kontroll hos handläggare
på myndigheten Arbetsförmedlingen. Studien är gjord utifrån både män och kvinnors
individuella upplevelser på arbetsplatsen, och den insamlade datan är sammanställd med
hjälp av en mixad metod. I en tidigare studie gjord av Paulsen (2015) framgår det att den
största anledningen till de höga arbetskraven grundar sig på dåligt fungerande IT- system, och
det omfattande administrativa arbetet. Upplevelsen av höga psykosociala arbetskrav och låg
kontroll över sin arbetssituation kan leda till en rad psykiska och fysiska hälsoproblem
(Nilsson, 2010). Arbetsförmedlingen har i sin riskanalys (2017) varnat för ökad ohälsa hos
sina medarbetare, och risken är stor att medarbetare säger upp sig till följd av bristande
arbetsförhållanden. Myndigheten har ett viktigt uppdrag då några av uppgifterna är att matcha
arbetssökande och arbetsgivare, stödja andra utsatta grupper som är i behov av hjälp i form av
olika stödinsatser och även samverka med andra myndigheter (Arbetsförmedlingen, 2018).
Arbetsförmedlingen är en av Sveriges minst omtyckta myndigheter enligt Paulsen (2015) och
myndigheten toppar statistiken gällande sjukskrivningar, speciellt bland kvinnor
(Försäkringskassan, 2017). Därför finns ett intresse att utifrån hälsa och
rehabiliteringsområdet undersöka om och varför det ser ut så med utgångspunkt i krav- och
kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990).
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2.1

Bakgrund
Krav och kontroll i arbetslivet

Små möjligheter att påverka sin arbetssituation och höga krav från sin arbetsplats leder enligt
Notelaers, Baillien, De Witte, Einarsen och Vermunt (2012) till flera belastningsrelaterade
besvär. Sauter, Hurrell och Cooper (1989) talar om tidspress och hur det är relaterat till krav
och kontroll. Utfallet av höga arbetskrav varierar från allt mellan lindriga psykiska åkommor
till fysiska sjukdomar. Författarna tar även upp de negativa aspekterna kring passiva arbeten,
som innebär låga krav och låg kontroll. Det påstås vara ett lika stort hot för välmåendet som
höga arbetskrav. Det är en svår balansgång då tydligt uttalade arbetskrav kan skapa hög stress
6

hos arbetstagare som inte klarar av att leva upp till dem (Sauter et al., 1989). Det varierar hur
dessa krav påverkar de anställdas hälsa då det är högst individuellt hur kraven hanteras. Det
finns olika strategier som enligt Körner, Reitzle och Silbereisen (2012) kan vara användbara
när det kommer till hanteringen av höga arbetskrav. Den ena strategin kallas för
engagemangstrategin, och handlar om att hantera höga krav genom framförallt engagemang,
men också med hjälp av organisering av personliga resurser, satsa på en uppgift åt gången
samt söka stöd från kollegor. Ytterligare ett perspektiv av engagemang består av kognitiva
strategier, som handlar om att vara förväntansfull på positiva konsekvenser av de krav som
ställs. Vidare talar Körner et al., (2012) också om oengagerade strategier, som syftar till att
skydda sig själv mot någon form av misslyckande. Det kan vara att ta avstånd från tidigare
uppsatta mål som inte hinner uppnås, eller skylla problem på andra omständigheter runt
omkring.

Den välkända Krav- och kontrollmodellen utvecklades till en början av Robert Karasek
(1979) och innehåller två huvudsakliga dimensioner som i huvudsak handlar om krav och
kontroll. Krav i arbetet är ofta sammankopplat med arbetsmängd och tidspress, medan
kontroll handlar om kompetens och inflytande kring den egna arbetssituationen. Karasek och
Theorell (1990) beskriver i sin krav- och kontrollmodell hur höga krav är lättare att hantera
om arbetstagaren har möjlighet att fatta egna beslut rörande sin arbetssituation. Detta ger i sin
tur minskad stress hos arbetstagaren. Karasek och Theorell (1990) beskriver även fyra typer
av arbetssituationer:

Den spända arbetssituationen innebär att arbetstagaren upplever höga krav och låg kontroll i
sitt arbete, som i sin tur kan leda till bland annat depressioner och ångesttillstånd.
Den aktiva arbetssituationen innebär höga krav och samtidigt hög kontroll över sitt arbete,
och beskrivs som en av de mest utmanande situationerna. Arbetstagaren får i denna typ av
arbetssituation möjlighet att prestera, lära och växa på arbetet.
Den tredje situationen är den avspända arbetssituationen som kännetecknas av låga krav och
hög kontroll, vilket är den ideala arbetssituationen för många. Där finns tid för återhämtning
och möjlighet till inflytande gällande sitt arbete.
Den fjärde situationen är den passiva arbetssituationen vilket innebär låga krav och låg
kontroll. I det långa loppet finns det risk att ett passivt arbete leder till minskad motivation
och engagemang för arbetstagaren.
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Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell är en modell som ofta används för att studera
om det finns kopplingar mellan arbetsrelaterad stress och ohälsa (Flynn & James, 2009). I en
studie av Häusser, Schulz- Hardt & Mojzich (2013) studerade forskarna hur personer arbetar
under tidspress, där de fann att personer med högre kontroll i sitt arbete jobbar noggrannare
än personer med låg kontroll. Flynn och James (2009) beskriver i sin studie hur sambandet
mellan krav- kontroll har en stor betydelse för om personer som arbetar under krävande
situationer kommer drabbas av kardiovaskulära sjukdomar eller inte. Karasek och Theorell
(1990) talar också om vikten av det sociala stödet från kollegor och chefer, och hur det kan
lätta upp en stressig arbetsmiljö. Johnson och Hall (1988) tog krav- kontroll modellen ett steg
längre och beskriver krav- kontroll- stöd modellen. Den visar att personer som har högre stöd
från sina kollegor löper mindre risk att drabbas av hjärt- kärl sjukdomar. Welander, Astvik
och Hellgren (2017) talar om det sociala stödet på arbetsplatsen och hur viktigt det är, då det
kan påverka upplevelsen av arbetsdagen och minska arbetsrelaterad stress. Om
organisationen har en god personalorientering och därmed intresserar sig för välmåendet på
arbetsplatsen, minskar riskerna för sjukfrånvaro, ångest, stress och andra psykiska besvär.

2.2 Konsekvenser av höga arbetskrav
De flesta vuxna i Sverige har idag en anställning och tillbringar stor del av sin vakna tid på
arbetet. Arbetsplatsen och dess positiva egenskaper är viktiga för att hjälpa och förbättra de
anställdas upplevelser av hälsa ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv (Nilsson, 2010).
Sverige har en av de högsta nivåerna av stressrelaterad ohälsa i hela Europa enligt Hogstedt,
Bjurvald, Marklund, Palmer och Theorell (2004). Höga arbetskrav och dess effekter på
människan har över en längre tid visat sig ge en minskad tillfredsställelse i arbetet, ökad
sjukfrånvaro på grund av psykiska besvär och till och med suicid. Vidare talar Parker,
Jimmieson och Amiot (2013) om hur höga arbetskrav är sammankopplat med en sämre
prestation på arbetet. Det är en nödvändighet att försöka se till att arbetstagarens egenskaper
passar med de olika krav som ställs i arbetet för att undvika en ohälsosam belastning (Ibid).
Utan rätt möjligheter till att utveckla kompetens blir det svårt för de anställda att hantera de
förändringar som berör det dagliga arbetet. Som exempel går det att nämna den snabba
tekniska utvecklingen inom IT som är mer aktuell än någonsin på dagens arbetsmarknad,
vilket ställer stora krav på kompetensutveckling hos anställda. Samtidigt som
kompetensutveckling är en viktig del för anställdas hälsa så medför det även en ökad risk för
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stress i arbetet och sämre psykosocial hälsa (Panari, Guglielmi, Simbula & Depolo, 2010).
Wang, Liu, Wu, Chang & Wang (2017) menar att yrkesstress finns inom alla yrken, och en
överdriven arbetsstress kan leda till utbrändhet, ökad psykisk ohälsa samt kardiovaskulära
sjukdomar. Det kan vara svårt att distansera sig från arbetet efter en stressfylld arbetsdag,
men personer som har den förmågan upplever ofta minskad trötthet och psykisk belastning
(Smit & Barber, 2016). I en studie av Holmgren et al., (2016) redovisas att stressfaktorer på
arbetet ofta resulterar i sjukfrånvaro. Tidigare forskning av Hogstedt et al.(2004) visar att ett
negativt organisatoriskt klimat, känslan av orättvisa samt konflikter på arbetet är stora
bidragande orsaker till att många riskerar att bli sjukskrivna.

2.3 Könsskillnader i sjukskrivningar
Enligt tidigare forskning inom området sjukfrånvaro har det konstaterats att kvinnor i allt
högre utsträckning är sjukskrivna än män (Hogstedt et al., 2004). Det går att se ökningar i
sjukskrivning hos både kvinnor och män på Arbetsförmedlingen, men kvinnorna dominerar
ändå statistiken (Arbetsförmedlingen, 2016). Den vanligaste förklaringen till varför kvinnor
har en högre sjukfrånvaro än män sägs vara att kvinnor i högre grad dubbelarbetar, vilket
innebär att kvinnorna anses ha en högre belastning på hemmaplan samt en sämre hälsa
överlag (Hogstedt et al., 2004). Rostila & Toivanen (2012) talar om det obetalda arbetet som
kvinnor utför, vilket innebär det arbete som inte är löneberättigat. Internationell statistik över
sjukskrivningar bland heltidsarbetande visar att kvinnor har dubbelt så hög sjukfrånvaro som
män. Arbetsmiljön har sedan 1990- talet fått en framträdande roll inom forskningen kring
sjukfrånvarons betydelse (Hogstedt et al., 2004). Skillnader har hittats mellan män och
kvinnor i upplevelsen av stress efter arbetsdagens slut, där män upplever att stressen sjunker i
samband med hemkomst, medan kvinnors stress består (Aronsson et al., 2012). I och med att
Karasek och Theorell lanserade sin krav- kontroll modell 1990 har fokus på den psykosociala
arbetsmiljöns betydelse ökat. Vid arbeten som kännetecknas av höga krav och låg kontroll
har tidigare studier visat att tidigare psykiska hälsobesvär hos män och kvinnor var helt eller
delvis relaterade till arbetsplatsen (Hogstedt et al., 2004). Enligt De Paola & Gioia (2015) går
det att se att arbete under tidspress är mer skadligt för kvinnor än hos män. Kvinnor tycks i
större utsträckning arbeta sämre under tidspress, vilket i sin tur medför en nedsatt
prestationsförmåga.
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2.4 Organisatoriska orsaker till ohälsa
Många organisationer har idag problem med höga arbetskrav. Som exempel går det att se på
den svenska socialtjänsten, där det råder höga ohälsotal och arbetsvillkor som är svåra att
uppnå för de anställda (Welander et al., 2017). Det har även visat sig i studier att den
yrkesrelaterade stressen utgör problem för de som söker samhällets stöd, genom att
handläggarna bemöter kunderna på ett sämre sätt när stressen på arbetsplatsen är hög
(Blomberg, Kallio, Kroll & Saarinen, 2015). Vid en närmare inblick över svenska
myndigheters sjukskrivningsstatistik, framkom det i Arbetsförmedlingens årsredovisning
2016 att sjukskrivningarna ökat hos myndigheten under det året (Arbetsförmedlingen, 2016).
Enligt Försäkringskassans sjukskrivningsstatistik (2017) så är sjukfrånvaron lägre hos
Försäkringskassan jämfört med Arbetsförmedlingen, och det framgår också att kvinnor har
högre sjukfrånvaro än män på båda myndigheterna. Enligt Arbetsgivarverket (2018) så ökar
trenden för sjukskrivning inom den statliga sektorn, medan den sjunker för de kommunaloch landstingsanställda.

Något anses vara en bidragande orsak till ökade arbetskrav för olika organisationer i Sverige
under de senaste åren är styrningsreformen New Public Management (NPM). Rent praktiskt
har denna övergång inneburit mindre självständighet för de anställda och mer ansvar på
ledarpositionen (Welander et al., 2017). Reformerna inom NPM har skett i tre omgångar, där
den senaste inleddes under regeringsskiftet 2006. Det är svårt att avgöra vilka effekter dessa
reformer haft hos arbetsmarknadsparterna då det finns bristfällig information och olika
uppfattningar kring det. Ibsen, Larsen, Steen Madsen och Due (2011) nämner dock att dessa
reformer har ökat missförhållandena mellan anställda och deras arbetsgivare. Jämfört med de
andra nordiska länderna har Sverige gått längst i reformerna inom den offentliga sektorn,
bland annat vid den individuella lönesättningen. Sverige är också det land som haft stora
nedskärningar inom statlig verksamhet, vilket har påverkat arbetsmiljön negativt (Ibsen et al.,
2011). Det finns även de som väljer att beskriva NPM som ett sätt att utnyttja befintliga
resurser på ett effektivt och förståndsmässigt sätt, och det förespråkar en tydligare styrning
inom offentliga verksamheter (Astvik, Welander & Isaksson, 2017).

10

2.5 Arbetsförmedlingens uppdrag och riskanalys
Arbetsförmedlingens primära mål är att underlätta mötet mellan arbetssökande och
arbetsgivare. Med uppdrag av riksdag och regering jobbar Arbetsförmedlingen med att ge
stöd till personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden. I samverkan med
Försäkringskassan bedriver Arbetsförmedlingen arbetslivsinriktad rehabilitering som bidrar
till att människor med olika typer av funktionsvariationer kan börja arbeta igen samt att de
också har ett ansvar för etablering på arbetsmarknaden för vissa nyanlända, där de jobbar för
att ge dem rätt förutsättningar att etablera sig i det svenska samhället (Arbetsförmedlingen,
2018).

Arbetsförmedlingen uppger i sin riskanalys (2017) att risken för fortsatta höga sjuktal är ett
problem. De anser att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön blir lidande på grund av
omfattande rekryteringar av både medarbetare och chefer, vilket i sin tur förväntas leda till en
lägre produktion hos medarbetarna samt svårigheter att rekrytera och behålla befintlig
personal. Kärrman & Thorsell (2018, 13 februari) skriver i fackföreningen ST:s tidning
Publikt att en anmälan gjordes till Arbetsmiljöverket i december 2017 eftersom
arbetsmiljöproblemen är så omfattande att personalen inom hela organisationen riskerar eller
redan har blivit sjuka. Kärrman & Thorsell (2018) talar också om att den främsta anledningen
till arbetsmiljöproblemen sägs vara omorganisationen hos Arbetsförmedlingen samt
digitaliseringen som håller på att införas hos hela myndigheten. Digitaliseringen har som
huvudsyfte att myndighetens tjänster till arbetssökande och arbetsgivare ska gå snabbare och
enklare, och därmed kan matchning mellan dessa fungera på ett smidigare sätt än tidigare.
Paulsen (2015) beskriver att de icke fungerande IT systemen och hög arbetsbörda resulterar i
att de anställda förlorat stabiliteten i sitt arbete. Nackdelen med detta kan enligt Kraan et al.,
(2014) innebära att den nya tekniken som införts kan medföra att arbetsbelastningen för de
anställda ökar. Noblet och Rodwell (2009) menar att det vid omorganisationer är viktigt att
det finns en balans mellan beslutsbefogenheter och stöd från chefer och kollegor, annars
riskerar organisationen att förlora kvalificerad personal.
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3 Problemformulering
Höga arbetskrav är ett vanligt förekommande problem inom många yrkesgrupper idag, vilket
leder till en mängd olika psykosociala problem. Flera av de svenska myndigheterna har hög
sjukfrånvaro och krav som är svåra att uppnå i det vardagliga arbetet. Upplever handläggarna
på Arbetsförmedlingen höga krav och låg kontroll i sitt arbete ökar riskerna för ohälsa. Då
Arbetsförmedlingen står för den högsta sjukfrånvaron i jämförelse med myndigheter som
Försäkringskassan och Migrationsverket är det därför av intresse att studera närmare hur
handläggarna upplever sina arbetskrav och kontrollen i sitt arbete. Vidare är det intressant att
se hur upplevelserna skiljer sig åt mellan kvinnor och män, då kvinnorna statistiskt sett har en
högre sjukfrånvaro.

4 Syfte
Undersöka hur handläggare på Arbetsförmedlingen upplever krav och kontroll i sitt arbete,
samt se hur upplevelserna skiljer sig åt beroende på kön.

5 Metod
En mixad metod har valts för att besvara syftet med studien. De kvalitativa analyserna har
styrkts med kvantitativ data för en ökad tilltro till resultatet (Bryman, 2011). Som
studiedesign valdes en tvärsnittsstudie, vilket innebär att alla respondenter svarade under en
och samma tidsperiod (Johannessen & Tufte, 2003). Data som användes i studien är hämtad
från en enkätundersökning som respondenterna fick svara på online under april 2018.
Enkäten har två huvudsakliga inriktningar som är arbetskrav och kontroll. För att få mer
djupgående information till studien har två öppna frågor lagts till. Insamlade data har
analyserats för att studera hur upplevelserna av arbetskrav och kontroll skiljer sig åt mellan
de olika könen. Enkäten var beräknad att ta cirka 10 minuter att utföra och alla respondenter
förblev anonyma.

12

5.1 Datainsamling
Första kontakt togs med ansvariga chefer via mail och telefon på Arbetsförmedlingen genom
ett bekvämlighetsurval. Enkäten har skickats ut under april 2018 via mail där en länk till
undersökningen samt ett informationsbrev bifogats. Ansvarig chef har i sin tur mailat ut
materialet till handläggarna på respektive kontor för största möjliga konfidentialitet. Totalt
har 34 chefer blivit tillfrågade om de vill medverka i enkätundersökningen, där totalt 7
stycken valt att tacka ja. En påminnelse gick ut till samtliga chefer innan svarstiden var slut.

5.2 Deltagare
Deltagarna i studien är alla anställda som handläggare hos Arbetsförmedlingen. Resultatet för
studien baseras på svaren från totalt 105 handläggare från 7 stycken Arbetsförmedlingskontor
runt om i Sverige, där 66 stycken är kvinnor och 39 stycken är män. Cheferna har skickat ut
enkäten till totalt 651 handläggare vilket ger en svarsfrekvens på 16 procent.

5.3 Instrument
Val av instrument blev ASK, ett frågeformulär som mäter arbetsbelastning, socialt stöd,
kontroll och kompetens i arbetslivet med graderade svarsalternativ 1-5 (Hovmark &
Thomsson, 1995). ASK har används vid en tidigare studie av Isaksson & Johansson (2003)
där de mätte arbetsbelastning med hjälp av en del av frågeformuläret. Intresset i vår studie var
att mäta arbetskrav och kontroll, och specifika frågor valdes ut för att besvara studiens syfte.
Totalt har 16 frågor och påståenden från instrumentet använts. Frågorna är av graderingsform
mellan 1-5. Den första delen i enkäten handlar om arbetskrav som totalt består av 11 frågor,
där svarsalternativen fördelar sig mellan “dagligen” till “sällan eller inte alls”. I enkätens
andra del som handlar om kontroll med 5 frågor, fördelar sig svarsalternativen mellan
“instämmer helt” till “instämmer inte alls”. Varje svarsalternativ ger respondenten ett visst
antal poäng, som då varierar mellan 1 och 5 per fråga. Som avslutning adderades två öppna
frågor:

- Hur upplever du kontrollen i ditt arbete gentemot de krav som ställs?
- Finns det något mer Du vill nämna om ditt arbete som handläggare? (Bilaga 1)
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5.4 Analysmetod
För att analysera materialet användes en mixad metod där både kvantitativa och kvalitativa
analyser genomfördes.

5.4.1 Kvantitativ analys
Resultaten från enkätundersökning har manuellt matats in i programmet IBM SPSS Statistics
24. Inledningsvis gjordes en deskriptiv analys av resultatet som kommit in. Analysen
innefattade frekvenser för att få fram hur svaren fördelar sig mellan respektive svarsalternativ
och kön (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Ett Chi-2 test har använts för att
säkerställa hur starkt sambandet är och för att utläsa ett p-värde. P-värdet redovisar hur stor
sannolikheten är att något beror på slumpen, eller om det är statistiskt signifikant (Wahlgren,
2012). Den vanligaste signifikansnivån som anses vara acceptabel är ett p -värde < 0.05 där
vi också valde att dra vår gräns (Bryman, 2011).

Alla inkomna svar har trikotomiserats utifrån respektive kategori:
Arbetskrav:
- Ofta som innehåller svarsalternativen “dagligen” och “ett par gånger per vecka”.
- Ibland som innehåller svarsalternativet “någon gång per vecka”.
- Sällan som innehåller svarsalternativen “ett par gång per månad” och “sällan eller inte alls”.

Kontroll:
- Hög som innehåller svarsalternativen “instämmer helt” och nästkommande.
- Medel som innehåller svarsalternativet “instämmer delvis”.
- Låg som innehåller de två sista svarsalternativen, däribland “instämmer inte alls”.

Vidare skapades index för arbetskrav och kontroll som baserades på enkätfrågorna (Tabell 1).
Med hjälp av ett histogram observerades hur handläggarnas svar fördelat sig samt om det
fanns någon snedhet (skewness) i fördelningen på respektive index. En fördelning som är helt
symmetrisk har värdet 0 (Djurfeldt et al., 2010). Cronbach’s Alpha användes för att mäta den
interna reliabiliteten i indexen, och visade en acceptabel nivå av reliabilitet. Det finns olika
åsikter kring vad som anses vara en acceptabel nivå när det kommer till den interna
reliabiliteten, men ofta brukar 0.7 vara en acceptabel nivå (Bryman, 2011). Medelvärdet för
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respektive index delades upp i antal frågor för att få fram ett ungefärligt medelvärde per
fråga. Indexen trikotomiserades i sin tur upp i en jämn fördelning av de inkomna svaren, med
lika många svar i varje värde.

Brytpunkterna i indexet om arbetskrav sattes så 11-23 poäng = Låga arbetskrav, 24-37 poäng
= Medel och 38-54 poäng = Höga arbetskrav. I indexet om kontroll sattes brytpunkterna så 512 poäng = Hög kontroll, 13-18 poäng = Medel och 19-25 poäng = Låg kontroll. En tabell
(Tabell 2) inspirerad av Karasek och Theorell (1990 s. 48 figur 2-4a) skapades med de
trikotomiserade indexen för att se hur svaren fördelat sig inom ramen för de fyra
arbetssituationerna.
Tabell 1. Indexöversikt

5.4.2 Kvalitativ analys
De öppna frågorna i enkäten har analyserats med hjälp av en tematisk analys (Bryman, 2011).
Detta innebär att de inkomna svaren från respondenterna har lästs noggrant för att se om ord
och termer återkommer som repetitioner. Alla de inkomna svaren skrevs ut på papper för att
sedan färgkodas. När färger var satta gick det att få en enkel överblick över återkommande
teman och ord som respondenterna ofta använt sig av. Som utgångspunkt till de teman som
framkommit har krav- kontroll modellen använts, utifrån den spända-, aktiva-, avspända- och
passiva arbetssituationen. Ett deduktivt angreppssätt har använts för att analysera texterna, då
studien skulle utgå från Karasek och Theorells krav- och kontroll modell valdes följande
teman:

1) Arbetskrav
2) Upplevelse av krav och kontroll i arbetslivet
3) Stödjande faktorer och arbetsglädje
Citat från enkäten utgör svaren i den kvalitativa analysen.
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5.5

Etiska överväganden

Respondenterna har informerats om de forskningsetiska principerna som finns.
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra etiska principer att följa när det gäller
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning:
- Informationskravet som syftar till att de handläggare som deltagit i studien blivit
informerade om vår undersöknings syfte.
- Samtyckeskravet som innebär att deltagarna i studien själva har rätt att bestämma om de
vill medverka eller inte. Handläggarna gav samtycke till att medverka i enkäten när de gick in
på länken och påbörjade undersökningen.
- Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som samlas in förvaras på sånt sätt att
ingen obehörig får tillgång till dessa, samt att de inkomna svaren är konfidentiella.
- Nyttjandekravet säger att de uppgifter som samlats in endast kommer att användas för Cuppsatsens syfte, därefter raderas enkätsvaren från enkätverktyget.

För att svaren ska bli så konfidentiella som möjligt har varje chef på vederbörande kontor fått
skicka ut enkäten till sina medarbetare, därmed har studenterna ingen uppfattning om vilket
kontor varje respondent arbetar på. I studien redovisas enbart vilket kön respondenten tillhör,
och undersökningen förblir anonym.

5.6 Bortfallsanalys
Bortfallet i undersökningen är omfattande då endast 16% av de tillfrågade handläggarna
valde att delta i undersökningen. Det finns även interna bortfall, vilket innebär att vissa
respondenter av någon anledning inte valt att svara på formulärets samtliga frågor (Ejlertsson,
2014). Cheferna på respektive kontor distribuerade enkäterna åt oss studenter, vilket medför
att ingen vetskap finns om vilka, eller hur många handläggare som faktiskt fick ta del av
enkäten.
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6 Resultat
Inledningsvis presenteras resultatet av de kvantitativa analyserna följt av de kvalitativa. De
genomförda analyserna presenteras uppdelat på kategorierna arbetskrav och kontroll. Cirka
hälften av respondenterna valde att svara på de två öppna frågorna, som presenteras i den
kvalitativa analysen.

6.1 Kvantitativ analys
6.1.1 Arbetskrav
I Figur 1 går det att utläsa resultatet av frågorna om arbetskrav från samtliga svarande.
Gällande arbete under oacceptabel tidspress är det lika många som anser att det sker ofta som
sällan. Detta är ett återkommande resultat på fler frågor i denna analys. Det är totalt 42 % av
handläggarna som anser att tidspress ofta tvingar dem att göra ett sämre arbete än de annars
skulle göra, samtidigt som 39 % upplever att de sällan tvingas prestera sämre. Även frågan
om oförenliga krav i arbetet visar en fördelning där lika många handläggare ofta upplever
detta som sällan. Det finns också frågor som visar ett jämnt fördelat resultat. Om frågan som
rör prestige och personliga konflikter på arbetsplatsen är det 15 % som anser att det är ofta
förekommande. Även frågorna om intriger på arbetsplatsen och oro för att behöva sluta på
sitt arbete tidigare än önskvärt visar att de flesta av handläggarna sällan upplever detta.
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ARBETSKRAV SAMTLIGA (%)
Ofta

p
39,0

30,5

43,8

Sällan

39,0

42,9
65,3

12,4
17,2

Ibland

70,9

66,7

19,1
57,1

41,9

26,0

9,7

18,1

19,4

15,2

38,1

53,3
80,0

14,2

8,7

47,6

42,9

10,5
41,9

17,1

14,3
32,4

7,6
12,4

44,8

Figur 1. Deskriptiv analys av trikotomiserade variabler i frågorna om arbetskrav (n= 105)
6.1.2

Kontroll

Nedan i Figur 2 ses en genomgående svarsfördelning där de flesta handläggarna befinner sig
på en medelnivå i upplevelsen av kontroll i arbetet. Frågan som ställs om handläggarna
upplever inflytande i organisationsförändringar sticker ut då 57 % svarade att de upplever låg
kontroll. I övrigt följer tabellen ungefär samma mönster då det till största del är en fördelning
på runt 50 % som hamnar på en medelnivå.
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KONTROLL SAMTLIGA (%)
Hög

23,5

20,6

Medel

Låg

27,5

29,4
56,9

55,9

55,9

52,9

53,9
29,4

20,6
STYR EGEN
ARBETSTAKT

23,5

16,7

EGEN PLANERING STYR EGNA TIDER

13,7
INFLYTANDE
ORGANISATION

19,6
MÖJLIGHET
PÅVERKAN

Figur 2. Deskriptiv analys av trikotomiserade variabler i frågorna om kontroll (n= 105)
6.1.3 Jämförelse mellan kvinnor och män
Av figurerna (Figur 3-6) framgår det att upplevelserna inte skiljer mycket åt beroende på kön.
På några frågor går det att se hur det skiljer sig en aning, som till exempel frågan som berör
sämre prestation under tidspress. Det är 49 % av männen ofta upplever detta, och 38 % av
kvinnorna. Det går även att se en skillnad i frågan gällande motstridiga direktiv på
arbetsplatsen, där 56 % av männen svarade sällan jämfört med 42 % av kvinnorna. I frågorna
som berör kontroll är det en högre procent kvinnor som upplever hög kontroll än män, med
undantag från frågan som berör möjlighet att påverka sin arbetsgrupp där går det utläsa att
männen upplever högre kontroll än kvinnorna. Vid de genomförda Chi-2 testet framkom det
ingen statistisk signifikans mellan könen.
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ARBETSKRAV MÄN (%)
Ofta

41,0

30,8
12,8

15,4

43,6

56,4

Ibland

Sällan

41,0

65,8

71,1

62,2

10,3

48,7

48,7

7,8

12,9

23,7

21,1

17,9

41,0

56,4
79,4

12,8
10,5

56,4

38,5

7,7
35,9

20,5
17,9
25,7

10,3
10,3

38,5

Figur 3. Deskriptiv analys av trikotomiserade variabler i frågorna om arbetskrav hos män (n=39)

ARBETSKRAV KVINNOR (%)
Ofta

37,9
18,2
43,9

30,3

Ibland

Sällan

37,9
65,2

12,1

70,8

7,6
37,9

27,2

42,4

15,2

12,1

45,4

45,5

65,2

24,2
57,6

39,4

10,8

21,2

18,4

13,6

36,3

51,5
80,3

15,2

12,1
36,4

6,1
13,6

48,5

Figur 4. Deskriptiv analys av trikotomiserade variabler i frågorna om arbetskrav hos kvinnor
(n=66)
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KONTROLL MÄN (%)
Hög

25,7

23,1

Medel

Låg

17,9

30,8
59

56,4

56,4

56,4

53,8
28,2

17,9

20,5

STYR EGEN
ARBETSTAKT

EGEN PLANERING

15,4

12,8

STYR EGNA TIDER

INFLYTANDE
ORGANISATION

25,7
MÖJLIGHET
PÅVERKAN

Figur 5. Deskriptiv analys av trikotomiserade variabler i frågorna om kontroll hos män (n= 39)

KONTROLL KVINNOR (%)
Hög

22,2

19,0

Medel

Låg

28,5

33,3
55,6

55,6

55,6
54,0

50,8
30,2

22,2

25,4

STYR EGEN
ARBETSTAKT

EGEN PLANERING

17,5

14,2

15,9

STYR EGNA TIDER

INFLYTANDE
ORGANISATION

MÖJLIGHET
PÅVERKAN

Figur 6. Deskriptiv analys av trikotomiserade variabler i frågorna om kontroll hos kvinnor
(n=66)
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6.1.4 Karasek & Theorells arbetssituationer

Tabell 2. Korstabellsanalys av trikotomiserade index (n=100)

Tabell 2 redovisar svaren av både kvinnor och män från en korstabellsanalys som gjordes för
att fastställa upplevelserna av arbetskrav och kontroll i ett större perspektiv än tidigare
redovisade figurer. Resultatet är räknat på 100 handläggare, då det är 5 handläggare som inte
svarat fullständigt på hela enkäten vilket gör att de inte räknas med i det här fallet. Det är
relativt stor spridning på hur handläggarna upplever sina arbetskrav och sin kontroll. I
tabellen går det att utläsa att det är fler handläggare som upplever höga krav och låg kontroll
än tvärtom. De flesta respondenterna hamnar i kategorin “medel”, där handläggarna ibland
upplever både krav och kontroll i sitt arbete. Totalt är det 21 handläggare i studien som
upplever låg kontroll i sitt arbete, med varierade upplevelser kring arbetskraven. Det är 25
handläggare som upplever höga arbetskrav, men ingen av dem upplever samtidigt hög
kontroll.

6.2 Kvalitativ analys
6.2.1 Arbetskrav
Uppdraget som handläggare är väldigt komplext och beskrivs som att övriga i samhället
inklusive andra myndigheter inte har någon som helst aning om vad Arbetsförmedlingen har
som arbetsuppgift. Det råder en minskad förståelse över varandras arbetsuppgifter, där av
uppstår en stress hos handläggarna som i sin tur känner att effektiviteten minskar i det egna
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arbetet. Omorganisationen har för många handläggare känts som en extra stor
arbetsbelastning vilket en manlig handläggare uttrycker: “ Hög arbetsbelastning, omorganisation efter
omorganisation, personalbrist på vissa avdelningar och sektioner ”.

En kvinnlig anställd hävdar att

arbetet är så krävande att hon inte längre vill vara anställd på myndigheten: “ Hade
arbetsbelastningen varit lägre hade jag kunnat tänka mig vara kvar, nu vill jag sluta helst snart ”.

Några handläggare menar att cheferna inte tar sitt ansvar, och att ledningen har skapat de
arbetsmiljöproblem som finns. En annan handläggare anser att högsta ledningen och politiker
inte ser samma saker som handläggarna ser. Vissa anser att generaldirektören för
Arbetsförmedlingen vill att goda resultat ska redovisas trots att de olika kontoren inte har de
resurser som krävs för att utföra ett fullgott arbete. En kvinnlig handläggare upplever en
stress över att det inte finns några karriärvägar hos myndigheten: “ Frustration att det inte finns
karriärvägar från att vara handläggare, finns bara chef!”

I handläggarnas svar är den höga administrationen ett återkommande tema. En manlig
handläggare säger “I grund och botten stormtrivs jag med mitt arbete, men arbetet har blivit alltför mycket
administration. Arbetsbelastningen är helt orimlig och det gör att jag inte kan göra ett fullgott arbete med fokus
på att få folk i arbete”.

Arbetet som handläggare tycks präglas av en tidspress som är svår att

hantera på ett sunt sätt. Några handläggare anger att de har ansvaret för mellan 100- 400
deltagare. En kvinnlig handläggare uttrycker detta: “ För mycket administration och dålig teknik som
skapar stress. Huvuduppdraget (att träffa kunderna och komma överens om en hållbar planering) håller inte ”.

6.2.2 Upplevelse av krav och kontroll i arbetslivet
Flera av respondenterna svarar att det är mer krav än kontroll i arbetet som handläggare. Det
är svårt att hinna med sina arbetsuppgifter, och kalendern fylls på hela tiden. Vidare
framställs det att myndigheten verkar ställa otydliga krav på sina medarbetare, och det
regelverk som styr över Arbetsförmedlingens uppdrag upplevs som krångliga och skapar
onödig stress. En kvinnlig medarbetare menar att: “ Kraven är alldeles för höga för att klara av att göra
ett bra arbete med god kvalité”.

Några handläggare beskriver att situationen som råder inom

myndigheten just nu får konsekvenser för de deltagare som behöver handläggarnas hjälp och
stöttning. En kvinna beskriver detta: “Vissa krav upplever jag som orimliga men jag behöver följa dem
utifrån de direktiv som kommer inom myndigheten. Krav på interna möten (flera gånger onödiga) utan
möjlighet till att påverka”.

En annan handläggare menar ungefär det samma då upplevelsen av att
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jobba inom en politiskt styrd verksamhet begränsar möjligheten till inflytande i sin
arbetssituation. En handläggare beskriver att det sällan finns någon kontroll i arbetet eftersom
det ständigt dyker upp nya oförutsedda arbetsuppgifter. Även här poängterar de att det är
högsta ledningen som inte verkar ha någon aning om hur handläggarnas arbete ser ut.
Mängden ärenden har enligt en annan handläggare gett känslan av förlorad kontroll. Viktigt
att poängtera här är att vissa handläggare faktiskt känner att de har en god balans mellan de
ställda kraven och den upplevda kontrollen. En kvinna menar att “ Jag upplever att jag har bra
kontroll över mitt arbete och att kraven som ställs är rimliga ”,
nivå”.

medan en man säger “God och acceptabel

Så frågan om hur krav och kontroll upplevs hos handläggarna tycks dela medarbetarna,

utifrån deras egna upplevelser.

6.2.3 Stödjande faktorer och arbetsglädje
Utifrån handläggarnas svar så gick det att utläsa olika former av underlättande faktorer.
Arbetsglädje och andra faktorer som lättar upp arbetet som handläggare beskrivs utifrån de
kvalitativa svaren som inkom. Deltagare ger ofta positiv feedback på det arbete som
handläggarna utfört, vilket ger en känsla av att vara behövd på arbetsplatsen. En kvinna
beskriver “Jag trivs bra, har ett roligt uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering där jag vet att jag gör
skillnad för de människor jag har kontakt med”.

Arbetet sägs vara fritt enligt några av

respondenterna, då flera av handläggarna tycker arbetet de utför är roligt trots att tidsbristen
är ett faktum. en kvinna beskriver detta: “ Trivs ganska bra trots tempot som vi idag har på
arbetsplatsen”.

Flera anser att det är ett givande arbete och de trivs med sina arbetsuppgifter. En

annan respondent säger att det i grunden är ett fantastiskt arbete där det är viljan hos
medarbetarna att utföra jobbet som är kraften. Som en manlig handläggare uttrycker sig:
“Medarbetarna är styrkan, då nästan inga problem härstammar därifrån utan från ledningen, lokalt och uppåt i
hierarkin”.

En handläggare som uppger sig ha jobbat på myndigheten under längre tid uttrycker

att genom rutin och samarbete mellan kollegor går det att lära sig vilka moment som är
viktigare än andra. En manlig medarbetare hävdar att: “Trivs med jobbet trots allt!”.
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7 Diskussion
7.1 Resultatdiskussion
Syftet med studien var att undersöka hur handläggare på Arbetsförmedlingen upplever krav
och kontroll i sitt arbete, samt se hur upplevelserna skiljer sig åt beroende på kön.
Resultaten i studien visar att skillnaderna i upplevelsen av arbetskrav och kontroll mellan
män och kvinnor är marginella. Det kunde inte heller utläsas några signifikanta skillnader i
upplevelserna mellan könen i de deskriptiva analyserna som genomfördes på varje fråga. I
den genomförda studien på Arbetsförmedlingen visade däremot vårt resultat att männen
presterar sämre under tidspress än kvinnorna. Studiens resultat är motstridigt mot De Paoula
och Gioias (2010) studie. De fann att kvinnor generellt sett arbetar sämre under tidspress än
män. Eftersom det inte går att generalisera våra resultat så går det bara att spekulera i vad
orsaken kan vara. I denna studie går det inte att utläsa om kvinnor känner sig sjukare än
männen, eller tvärtom. Men enligt den statistik som finns att tillgå om sjukskrivningar hos
Försäkringskassan (2017) så är kvinnorna på Arbetsförmedlingen oftare sjukskrivna än män.
Detta styrks även av Hogstedt et al. (2004). En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara
hur länge handläggaren varit anställd på myndigheten. Erfarenhet kommer ofta med tid och
handläggare som varit anställda under en längre period har förmodligen bättre
prioriteringsförmåga. Blomberg et al.( 2015) visar i en studie om Socialtjänsten att längden
på arbetslivserfarenhet har betydelse för hanteringen av stress i arbetet, samtidigt som det har
betydelse för arbetstagarens nöjdhet. Det är troligt att den relationen även finns för
handläggarna i vår studie men den aspekten undersöktes inte. I Organisatorisk och social
arbetsmiljö (2015) talas det om arbetsgivarens skyldighet att följa upp och se till att risker i
arbetet kan förebyggas. Arbetsgivarens mål ska därför vara att förebygga ohälsosam
arbetsmiljö. Föreskriften säger även att resurser ska anpassas efter arbetskraven.

Enligt Karasek och Theorell (1990) beskrivs fyra olika arbetssituationer som kan uppstå i
arbetslivet. Av 100 handläggare visar studiens analyser att det är 14 som befinner sig i den
spända situationen vilket ofta resulterar i ångest, depression och psykisk ohälsa överlag.
Detta går även i linje med vad Notelaers et al., (2012) talar om angående små möjligheter i
form av låg kontroll kombinerat med höga krav, som i många fall leder till en rad olika
besvär. Flertalet handläggare beskriver i den kvalitativa analysen att de upplever sin situation
som ohållbar. Samtidigt befinner sig 12 av 100 handläggare i den avspända situationen som
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är den raka motsatsen till den spända, med låga krav och hög kontroll. Det kvalitativa
resultatet visar att respondenterna upplever en god arbetssituation där de trivs med sitt arbete
och upplever att de har inflytande. Detta är motsatsen till vad Kärrman och Thorsell (2018)
kom fram till sin artikel där de befarar att sjukskrivningstalet kommer att stiga under 2018 på
Arbetsförmedlingen. I enlighet med de svar som kommit oss tillhanda så verkar inte
sjukskrivning vara speciellt överhängande, men något som måste beaktas även här är studiens
låga svarsfrekvens. Även Arbetsförmedlingen talar om detta i sin riskanalys (2017), där de
nämner att sjukskrivningarna riskerar att öka. Detta väcker en nyfikenhet som undrar hur
resultatet för vår studie skulle sett ut om vi fått fler svar. Enbart 3 handläggare av 100
befinner sig inom ramen för den passiva arbetssituationen, som Karasek och Theorell (1990)
beskriver som en risk då handläggarna i det här fallet kan känna en minskad motivation och
mindre engagemang i sitt arbete. Något att fundera över är att ingen av handläggarna i vår
studie befinner sig i den aktiva arbetssituationen, vilket ofta innebär ett högt tempo men även
en chans till lärande och utveckling i sitt arbete. I en studie gjord av Karasek och Theorell
(1990 s.43) i USA där cirka 4500 kvinnor och män deltog visar det sig att offentliga
tjänstemän placerat sig i den aktiva arbetssituationen tillsammans med bland annat
sjuksköterskor, banktjänsteman och psykologer. Studien genomfördes mellan 1969 och 1977,
vilket medför att kopplingar är svåra att dra till vår undersökning. I den kvalitativa analysen
har handläggare nämnt att det finns små möjligheter att kunna avancera i sitt arbete, då det
enda steget i utvecklingen är chefspost. Det är 4 handläggare av 100 som anser sig ha hög
kontroll och ibland höga arbetskrav, vilket är det närmsta aktiva arbetssituationen som går att
se i den här studien.

Av resultatet i (Tabell 2) ses många handläggare befinna sig någonstans mellan dessa olika
situationer, där 33 handläggare av 100 svarat att de upplever höga arbetskrav ibland och låg
kontroll ibland. Det är 11 handläggare av 100 upplever höga krav och ibland låg kontroll, och
19 handläggare av 100 upplever låga arbetskrav och ibland låg kontroll. Det är förståeligt att
33 handläggare valt att svara att de upplever höga arbetskrav ibland och låg kontroll ibland,
då det hör de flesta yrken till att det förekommer perioder av högre belastning. Dessa svar är
svåra att utläsa, då det är en individuell upplevelse vad som upplevs som goda
arbetsförhållanden (Aronsson et al., 2012). Något som också avgör upplevelserna kring sin
arbetssituation är handläggarnas olika strategier som tidigare nämnts i studien (Körner et al.,
2012). Det finns svar i den kvalitativa analysen som tyder på att ett flertal handläggare
använder sig av engagemangsstrategier av den kognitiva sorten för att ta sig igenom de
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arbetskrav som ställs. De nämner kommande omorganisationer med en inställning till att
saker och ting kommer bli tydligare och bättre.

Vidare går det att utläsa i både det kvantitativa och kvalitativa resultatet att arbetsbördan hos
handläggarna är hög. På frågan som tar upp om för många arbetsuppgifter inverkar negativt
på möjligheten att utföra ett effektivt arbete har strax över 50 % av handläggarna i denna
studie svarat ofta. Här går det att relatera till det resultat som Parker, Jimmieson och Amiot
(2013) kom fram till när de påstår att hög arbetsbelastning är sammankopplat med sämre
prestation på arbetet. Det är framförallt de administrativa uppgifterna som är mycket
tidskrävande. Denna slutsats kom även Paulsen (2015) fram till i sin studie om
Arbetsförmedlingen. En fundering kring detta är hur Arbetsförmedlingen som organisation
skulle kunna underlätta den administrativa bördan hos handläggarna? Aronsson, Bejerot och
Härenstam (2012) beskriver i en studie om läkares arbetsuppgifter att det finns två kategorier
av illegitima arbetsuppgifter. Den ena kallas onödiga uppgifter och dessa arbetsuppgifter kan
lika gärna utföras av någon annan. Den andra är uppgifter som tar onödigt med tid och som
kunde undvikits om arbetet hade organiserats på ett bättre sätt. Många läkare angav i studien
att de hade mycket administrativa uppgifter utöver sin roll som läkare, vilket kan vara en
förklaring till att många läkare känner att de förlorat kontrollen i sitt arbete och att de blev
utmattade av arbetet. Detta säger oss att Arbetsförmedlingen verkar ha liknande problem som
läkarna, vilket också framkommer av deras riskanalys (2017) som tar upp myndighetens
omorganisationer som påverkar effektiviteten hos medarbetarna. Handläggarnas arbete
behöver underlättas, så de inte behöver fastna i de administrativa uppgifterna i samma
utsträckning som nu. Flera handläggare har i studien påpekat att de önskar att få jobba med
rätt saker, som att hjälpa deltagarna till att finna ett arbete, vilket de nu anser att de inte
hinner.

Arbetsförmedlingen är en politiskt styrd organisation vilket innebär att myndigheten har en
budget att förhålla sig till, utifrån vad riksdag och regering beslutar om. De risker som finns
med detta enligt Blomberg et al. (2015) är att de som arbetar under en pressad budget inte får
möjligheter och utrymme att utföra ett rättssäkert arbete. Handläggarna i denna studie uppger
att de har ansvaret mellan 100-400 deltagare, som mycket väl kan vara ett problem i att arbeta
rättssäkert. Bemötandet mot deltagare kan bli av sämre kvalité då handläggarna känner
stressen över att inte hinna med allt de önskar. Precis som Astvik et al. (2017) talar om så är
den offentliga sektorn ett offer för ett antal reformer som påverkar de professionellas villkor
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på arbetet. Som tidigare nämnts om reformen New Public Management så har den bidragit till
minskat inflytande och högre arbetskrav hos de anställda inom offentlig sektor (Astvik et al.,
2017). Studiens resultat visar att flertalet handläggare påpekar sitt låga inflytande i arbetet på
grund av att det är en politiskt styrd organisation.

Welander et al., (2017) hävdar att det sociala stödet har visat sig vara en viktig del i hur
människor klarar av stressiga situationer på sin arbetsplats. Detta framkommer även i
studiens resultat då handläggarna beskriver olika situationer där kollegor bidrar till orken att
genomföra sina arbetsuppgifter varje dag. Här går det att relatera till vad Johnson och Hall
(1988) kom fram till när de redogjorde för krav- kontroll- stöd modellen. Även Karasek och
Theorell (1990) talar om att stödet från kollegor är en av de viktigaste faktorerna för
stresshantering. Det går därmed att dra slutsatsen att samarbetet mellan kollegor har stor
betydelse för hälsan. Enligt Nilsson (2010) kan man se om det finns tydliga strukturer på
arbetsplatsen hjälper det medarbetare att uppleva en hälsofrämjande arbetsplats.

7.2 Metoddiskussion
Studiens styrka är att det använts en mixad metod för att samla in data vilket ger ett större
perspektiv. Fördelen med att använda sig av enkäter är att administrationen går snabbt, det
vill säga att forskaren kan skicka ut samma enkät till många respondenter samtidigt. Det är
även ett billigare alternativ än att intervjua då alla handläggare som valt att delta i studien
befunnit sig på olika platser geografiskt. Nackdelarna med enkäter, som även visat sig hos oss
är ett stort bortfall av respondenter. Bryman (2011) menar att det är vanligare med bortfall
vid enkäter än vid intervjuer, och risken för enkättrötthet finns också om det visar sig att
enkäten är för lång och tidskrävande. Detta kan medföra att respondenten avslutar enkäten i
förtid eller inte besvarar den alls. Möjligen hade fler besvarat vår enkät om vi hade varit
närvarande vid varje svarstillfälle. Då vår studie endast hade en svarsfrekvens på 16 %
hamnar det på en oacceptabel nivå. Inom en acceptabel nivå bör svarsfrekvensen överstiga 60
% (Bryman, 2011). Svarsfrekvensen hade eventuellt blivit högre om ännu en påminnelse
hunnit gå ut till respektive chef, då det enbart skickats ut en påminnelse innan
undersökningen var över. Björklund och Paulsson (2012) bekräftar detta, och menar att det
många gånger behövs upprepade påminnelser för att få en tillfredsställande svarsfrekvens.
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Med en större tidsram för studien hade möjligheten funnits att tidigare kontaktat chefer och
planerat mer kring enkäten, vilket eventuellt hade medfört en högre svarsfrekvens.

Vid en triangulering ses ibland motstridiga svar enligt (Bryman, 2011). Som beskrivits
tidigare i denna studie går det utläsa av de kvalitativa svaren att det råder ett större missnöje i
handläggarnas svar än vad den kvantitativa delen beskriver. Styrkan med en triangulering kan
vara att det ger fördjupade svar på de frågeställningar som finns, eftersom angreppssättet på
frågan sker från flera håll, med både kvantitativa och kvalitativa angreppssätt (Ahrne &
Svensson, 2015). I studien skiljde sig inte mätresultaten markant mycket, därför ger de
kvalitativa svaren en större inblick i handläggarnas upplevda arbetssituation.

Genom de öppna frågorna i enkäten så har fylliga svar kommit oss tillhanda, då
respondenterna med egna ord har haft möjlighet att beskriva hur de känner för sin
arbetssituation. Bryman (2011) beskriver att öppna frågor kan ge svar på oväntade frågor,
vilket även visade sig i denna studie. Många handläggare valde att besvara de öppna frågorna,
och detta gav studien en tydligare bild av hur arbetet på Arbetsförmedlingen kan vara. Vissa
respondenter verkar uppfatta den öppna frågan om krav- kontroll fel, då de svarar att de inte
känner sig kontrollerade. Därför kunde de öppna frågorna varit mer utförliga så inga
missuppfattningar uppstått. Detta är en av de negativa aspekterna med just webbaserade
enkäter. Risken är stor för misstolkningar, och handläggarna har inte samma möjlighet att
ställa frågor (Björklund och Paulsson, 2012). Eftersom respondenternas svar presenteras med
deras egna ord i den kvalitativa analysen, kan våra svar anses som trovärdiga enligt de
riktlinjer och regler som finns inom den kvalitativa forskningen. Det får anses som tveksamt
om resultaten är överförbara på andra handläggare (Ahrne och Svensson, 2015). På grund av
det externa bortfallet bland respondenter går det inte heller att säga hur alla andra som inte
valt att delta hade besvarat frågorna. Inga personliga värderingar har lagts in utifrån
respondenternas svar.

Studiens validitet anses vara god, då ett validerat frågeformulär används som givit oss svar på
det som vi studenter hade för avsikt att mäta. Med hjälp av frågeformuläret ASK har studien
varit möjlig att fullfölja som tänkt då frågorna varit till hjälp för att besvara vårt syfte med
studien. Vid en jämförelse med Hovmark och Thomssons (1995) rapport om det använda
frågeformuläret visar det sig att de medelvärden som presenteras i deras rapport inte skiljer
sig mycket från medelvärden i denna studie. Hovmark och Thomsson (1995, sid. 14)
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presenterar medelvärden från sin studie uppdelat på två grupper, som de sedan jämfört med
varandra där lägsta värde är 1 och högsta är 5. Med båda grupperna i beaktning har de i
kategorin Arbetskrav fått fram ett medelvärde på ≈ 2,30 och i kategorin Kontroll ≈ 3,16. I vår
studie framkom medelvärden som ≈ 2,70 i kategorin Arbetskrav och ≈ 3,10 i kategorin
Kontroll.

Stabilitet inom en studie går ut på att se om de mått som inkommit är stabila över tid. Det
innebär i bästa fall att respondenternas ställningstaganden inte skiljer sig åt speciellt mycket
vid de olika mättillfällena (Bryman, 2011). Gällande studiens replikerbarhet är det fullt
möjligt att upprepa studien genom att använda samma frågeformulär och frågor i en ny studie
på Arbetsförmedlingen. Reliabiliteten i studien som genomförts går att diskutera på grund av
den låga svarsfrekvensen. Det finns inget signifikant värde att presentera i studien, vilket
innebär att de svar som inkom inte är statistiskt säkerställda (Wahlgren, 2012). Signifikansen
kan ha påverkats av att indexen trikotomiserats i studien. Enligt Djurfeldt et al. (2010) bör
inte antalet respondenter understiga 5 i en kategori, vilket det har gjort vid ett par tillfällen i
denna studie. Trots detta valdes en trikotomisering då svaren i respektive index visade på en
approximativ normalfördelning med en liten antydan till snedhet (Tabell 2). Karasek och
Theorell (1990 s. 48, figur 2-4a) har skapat en figur som handlar om krav och kontroll, som
enkelt kan utläsa de fyra arbetssituationerna. Även detta är en motivering till den genomförda
trikotomiseringen, då inspiration hämtats av deras figur för att utläsa de fyra
arbetssituationerna i den egna studien (Tabell 2). De index som skapats har Cronbach’s Alpha
som är högre än gränsen 0,7, vilket innebär att indexen har en hög intern reliabilitet.
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8

Slutsats

Arbetsförmedlingen är en myndighet som är under utveckling med nya IT - system och
omorganisationer. Det har visat sig i vår studie att handläggarna upplever en god kontroll i
sitt arbetsliv medan arbetskraven många gånger verkar vara förhöjda. Det finns inga
signifikanta skillnader i mätningarna mellan könen i denna studie. Upplevelserna av krav och
kontroll verkar vara likartade för både kvinnor och män med undantag för något enstaka
påstående där män upplever tidspressen som ett större problem än vad kvinnorna gör.
Männen upplever däremot i högre utsträckning än kvinnor att de har möjlighet att påverka sin
arbetssituation. De flesta handläggarna hamnar i en mellankategori utifrån Karasek och
Theorells fyra arbetssituationer, då de upplever både arbetskrav och kontroll i arbetet. Ingen
av handläggarna hamnade i den aktiva arbetssituationen. Karriärvägarna inom myndigheten
verkar vara begränsade, då det endast verkar kunna avancera från att vara handläggare till att
bli chef vilket har visat sig som frustration hos vissa handläggare i studien. Det går att dra
slutsatsen att många handläggare trivs med sitt arbete, då de känner att kollegor hjälps åt och
samarbetar för att nå uppsatta mål. Arbetsförmedlingen som myndighet verkar ha goda
förutsättningar, sett utifrån vår enkät, att kunna säkerställa att handläggarnas arbetskrav inte
överstiger deras kontroll. Det vore av intresse att se framtida studier av hur vår svenska
Arbetsförmedling skiljer sig mot liknande myndigheter i andra EU länder.
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10 Bilaga 1.Frågeinstrument
Ange ditt juridiska kön:
( ) Kvinna
( ) Man

Arbetskrav
1. Händer det att Du arbetar under oacceptabel tidspress?
( ) Dagligen
( ) Ett par gånger per vecka
( ) Någon gång per vecka
( ) Ett par gånger per månad
( ) Sällan eller inte alls

2. Har Du så många arbetsuppgifter att det inverkar negativt på dina möjligheter att
arbeta effektivt?
( ) Dagligen
( ) Ett par gånger per vecka
( ) Någon gång per vecka
( ) Ett par gånger per månad
( ) Sällan eller inte alls

3. Händer det att tidspress tvingar Dig att göra ett sämre jobb än Du annars skulle
göra?
( ) Dagligen
( ) Ett par gånger per vecka
( ) Någon gång per vecka
( ) Ett par gånger per månad
( ) Sällan eller inte alls
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4. Mitt arbete försvåras av att det förekommer maktkamp och revirbevakning på
arbetsplatsen.
( ) Dagligen
( ) Ett par gånger per vecka
( ) Någon gång per vecka
( ) Ett par gånger per månad
( ) Sällan eller inte alls

5. Intriger på min arbetsplats försämrar arbetsklimatet.
( ) Dagligen
( ) Ett par gånger per vecka
( ) Någon gång per vecka
( ) Ett par gånger per månad
( ) Sällan eller inte alls

6. Det finns en hel del spänningar på arbetsplatsen på grund av prestige och personliga
konflikter.
( ) Dagligen
( ) Ett par gånger per vecka
( ) Någon gång per vecka
( ) Ett par gånger per månad
( ) Sällan eller inte alls

7. Mitt arbete försvåras av oförenliga krav från olika avdelningar inom företaget eller
från utomstående, t ex myndigheter, kunder, etc
( ) Dagligen
( ) Ett par gånger per vecka
( ) Någon gång per vecka
( ) Ett par gånger per månad
( ) Sällan eller inte alls
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8. Motstridiga direktiv och krav försvårar mitt arbete
( ) Dagligen
( ) Ett par gånger per vecka
( ) Någon gång per vecka
( ) Ett par gånger per månad
( ) Sällan eller inte alls

9. Det är svårt att förena krav från olika personer på min arbetsplats
( ) Dagligen
( ) Ett par gånger per vecka
( ) Någon gång per vecka
( ) Ett par gånger per månad
( ) Sällan eller inte alls

10. Oroar Du dig för att behöva sluta ditt arbete tidigare än Du själv skulle önska?
( ) Dagligen
( ) Ett par gånger per vecka
( ) Någon gång per vecka
( ) Ett par gånger per månad
( ) Sällan eller inte alls

11. Händer det att Du känner dig otillräcklig i arbetet?
( ) Dagligen
( ) Ett par gånger per vecka
( ) Någon gång per vecka
( ) Ett par gånger per månad
( ) Sällan eller inte alls
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Kontroll
12. Jag styr själv min arbetstakt
( ) Instämmer helt
()
( ) Instämmer delvis
()
( ) Instämmer inte alls

13. Jag kan själv planera när jag ska genomföra olika arbetsuppgifter
( ) Instämmer helt
()
( ) Instämmer delvis
()
( ) Instämmer inte alls

14. Jag kan själv bestämma hur mycket tid jag lägger ner på olika arbetsuppgifter
( ) Instämmer helt
()
( ) Instämmer delvis
()
( ) Instämmer inte alls

15. I mitt arbete har jag visst inflytande på organisationsförändringar som påverkar
min egen arbetssituation
( ) Instämmer helt
()
( ) Instämmer delvis
()
( ) Instämmer inte alls
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16. Jag har tillräckliga möjligheter att påverka min arbetsgrupp
( ) Instämmer helt
()
( ) Instämmer delvis
()
( ) Instämmer inte alls

17. Hur upplever du kontrollen i ditt arbete gentemot de krav som ställs?
Svar:

18. Finns det någon mer Du vill nämna om ditt arbete som handläggare?
Svar:
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